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PORTUGUÊS

Bola de cristal revela bom 2010 para cinema nacional

Vamos brincar um pouco de bola de cristal. Na minha,
começam a aparecer sinais de que o 2010 do cinema brasileiro
será ótimo, ao menos em termos de público. Com base em uma
lista de lançamentos do site Filme B, é possível arriscar que o
próximo ano será o segundo melhor do período da retomada,
logo abaixo de 2003, que registrou mais de 22 milhões de
espectadores para filmes nacionais.

Quais são os indícios? Primeiro,
claro, “Lula, o Filho do Brasil”, que estreia
em janeiro. Talvez o filme não chegue aos
10 milhões de espectadores desejado
pelo produtor Luiz Carlos Barreto. Mas
dá para dizer, sem medo de errar, que ele
quebrará o recorde de público da
retomada que hoje pertence a “Se Eu
Fosse Você 2”, que teve mais de 6
milhões de ingressos vendidos.

Até aí, foi fácil. Agora uma
previsão mais ousada: “Chico Xavier”, biografia do médium
mineiro com a assinatura de Daniel Filho, vai se aproximar da
casa dos 5 milhões de espectadores. De onde vem essa certeza?
Do sucesso de “Bezerra de Menezes”, filme modesto que levou
mais de 400 mil pessoas ao cinema apenas com seu chamariz
espírita, quase sem campanha de marketing.

Para finalizar, chuto outros quatro filmes que, a meu ver,
vão ultrapassar a barreira de 1 milhão de espectadores: “Quincas
Berro D’Água”, “Bruna Surfistinha”, “O Bem Amado” e “Tropa
de Elite 2”. Ou seja, seis filmes acima dessa marca – um a menos
que em 2003.

Minha bola de cristal só não consegue me dizer se 2010
será bom em termos de qualidade. Aí só Deus sabe. Nesse caso,
as previsões são retroativas. Só dá para afirmar que 2009 foi
decepcionante nesse sentido. Mas isso vai merecer um outro
post em breve.

Disponível em: http://colunistas.ig.com.br/ricardocalil/2009/12/08/bola-de-cristal-2010-sera-

otimo-para-o-cinema-nacional/. Acesso em 08/12/2009.

01 – De acordo com o autor 2010 será o ano do cinema brasileiro
porque:

A) lançará um filme que conta a história do presidente do Brasil;
B) o filme “Lula, o filho do Brasil” terá mais de 10 milhões de

espectadores;
C) serão lançados mais de seis filmes em 2010;
D) pela expectativa de público que deve ser maior que em 2003;
E) pela qualidade dos filmes que serão lançados.

Ricardo Calil

É crítico de cinema, redator-chefe da revista “Trip” e colaborador
da “Folha de S. Paulo”. Escreveu sobre filmes e outros assuntos
para o site NoMínimo, a revista “Bravo” e os jornais “Gazeta
Mercantil” e “Jornal da Tarde”, entre outros.

02 – Conforme o tom do texto, a boa previsão para o filme
biográfico “Chico Xavier” se deve ao motivo de que:

A) sua história é admirada por milhares de seguidores da
doutrina espírita;

B) uma grande campanha de marketing foi feita pelo diretor
Daniel Filho;

C) um filme empreitado por um diretor como Daniel filho não se
pode perder;

D) há um grande chamariz por ser de temática espírita;
E) baseado noutro filme do mesmo tema que levou mais de 400

mil pessoas aos cinemas, estima-se que este leve muito mais
gente.

03 – O autor do texto diz que “foi fácil” até determinada previsão
e que nas próximas “vai ousar”. Isso se dá porque:

A) o tema do primeiro filme é demasiado importante para os
espectadores em relação aos demais;

B) é mais fácil prever uma estimativa de números de
espectadores de filmes com temáticas mais comuns do que
aquelas envolvendo assuntos relativos à religiosidade do
povo;

C) o diretor de “Lula, o filho do Brasil” tem um nome mais
relevante no cinema que o do filme “Chico Xavier”;

D) um se trata de uma biografia autorizada e o outro de uma
autobiografia;

E) o primeiro quebrará o recorde de outro filme já estabelecido
no mundo da sétima arte.

04 – Quando o autor do texto afirma “um a menos que em
2003”, referindo-se ao total de filmes para 2010, ele sugere que:

A) o menor índice de filmes implicará em perda de audiência em
2010;

B) que o número 1 milhão corresponderá ao valor de bilheteria
em 2010;

C) mesmo com um número menor de filmes, isso não implicará
menor número de público para 2010;

D) apenas um filme em 2003 não ultrapassou a marca de 1 milhão
de espectadores;

E) somente filmes de 2010 ultrapassarão a marca de 1 milhão de
reais.

05 – Na opinião do autor do texto “2009 foi decepcionante”
pois:

A) produziu poucos filmes em relação a 2003 e 2010;
B) os filmes de 2009 não tiveram bons diretores e produtores

como Daniel Filho e Luiz Carlos Barreto;
C) não obteve um bom número de público como houve em 2003

e 2010;
D) as previsões retroativas a 2009 já previam o fracasso dos

filmes;
E) não houve incentivo por parte das leis de incentivo à cultura

já que não havia nenhum filme importante sendo rodado,
como é o filme sobre Lula.
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06 – O artigo “o” destacado no texto faz uma realização anafórica
com a entidade abaixo relacionada:

A) bola de cristal;
B) cinema brasileiro;
C) ano;
D) film B;
E) espectador.

07 – O pronome pessoal “ele” em negrito e sublinhado no texto
faz uma retomada de:

A) Luiz Carlos Barreto;
B) Lula;
C) Se Eu Fosse Você 2;
D) Lula, o Filho do Brasil;
E) Chico Xavier.

08 – Na frase “De onde vem essa certeza?”, o pronome
demonstrativo essa refere-se cataforicamente a:

A) certeza;
B) sucesso;
C) filme;
D) chamariz;
E) campanha.

09 – Nas frases “Aí só Deus sabe” e “Nesse caso, as previsões
são retroativas”. Os termos destacados fazem uma referência
anafórica a:

A) se 2010 será bom em termos de qualidade;
B) minha bola de cristal;
C) previsões retroativas;
D) se 2010 terá mais espectadores;
E) se 2010 venderá mais filmes.

10 – Na frase “Minha bola de cristal só não consegue me dizer
se 2010 será bom em termos de qualidade”, o termo em destaque
tem função de:

A) índice de indeterminação do sujeito;
B) objeto direto;
C) agente apassivador;
D) preposição condicional;
E) conjunção integrante de uma oração subordinada.

CONHECIMENTOS GERAIS

11 – Sobre a política do município de Cuitegi, todos os ilustres
abaixo já exerceram o papel de prefeito(a) da cidade, EXCETO :

A) Maria Evanisia Paulino e silva
B) Guilherme Cunha Madruga
C) Januario Soares dos Santos
D) Antonio Paulino Filho
E) Ednaldo Paulo Lino

12 – Todo cidadão que nasce em uma cidade, naturalmente, é
chamado por um gentílico correspondente. Neste caso, quem
nasce em Cuitegi é:

A) cuitegiense
B) cuitegense
C) cuitegiano
D) cuitegieniense
E) cuitense

13 – Todos os municípios abaixo citados fazem divisa com
Cuitegi, EXCETO :

A) Guarabira
B) Borborema
C) Alagoinha
D) Pilõezinhos
E) Pilões

14 – Conforme estudos realizados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) em 2009, a estimativa da
população do município de Cuitegi corresponde a:

A) 05.824 habitantes
B) 07.243 habitantes
C) 09.473 habitantes
D) 10.124 habitantes
E) 11.935 habitantes

15 – Cuitegi faz parte, geograficamente, de uma mesorregião
do estado da Paraíba formada por 66 municípios denominada:

A) Sertão Paraibano
B) Borborema
C) Agreste Paraibano
D) Mata Paraibana
E) Guarabira

16 – É sabido que em todo município sempre há algo que o
vangloria devido a presença de milhares de pessoas que são
atraídas em uma determinada época, data ou temporada do ano
para comemorar os festejos religiosos. Em Cuitegi não é
diferente, anualmente, as pessoas comparecem durante uma
semana para comemorar a festa de Santos Reis que ocorre no
mês de:

A) janeiro
B) fevereiro
C) julho
D) outubro
E) dezembro

17 – Um fato curioso na cidade de Cuitegi é que Santos Reis
não é oficialmente o padroeiro da cidade, apesar da tradicional
festa que se comemora no município. Religiosamente, o(a)
padroeiro(a) da cidade é:

A) Nossa Senhora da Luz
B) São Sebastião
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C) São Francisco
D) Santo Antônio
E) Nossa Senhora do Rosário

18 – Recentemente, o Governo do Estado da Paraíba apresentou
um projeto à população paraibana, pegando carona em um
audacioso projeto que será financiado pelo Governo Federal,
que pode ser, de vez, a inclinação ascendente da economia
paraibana para os próximos anos. Trata-se da instalação do
“Porto de Águas Profundas” a ser implantado na cidade de:

A) Cabedelo
B) Mataraca
C) Lucena
D) Pitimbú
E) João Pessoa

19 – Associe entre os nomes abaixo os pontos turísticos com as
cidades a que pertencem e assinale a alternativa correta.

( 1 )Pinturas Rupestres
( 2 )Cruz da Menina
( 3 )Roliúde Nordestina (letreiro)
( 4 )Pico do Jabre
( 5 )Vale dos Dinossauros

(    )Patos
(    )Maturéia
(    )Sousa
(    ) Ingá
(    )Cabaceiras

A sequência correta é:

A) 4, 2, 5, 1, 3
B) 2, 4, 5, 3, 1
C) 3, 4, 5, 2, 1
D) 2, 4, 1, 3, 5
E) 2, 4, 5, 1, 3

20 – Todos os artistas abaixo citados são paraibanos, EXCETO:

A) Chico César
B) Zé Ramalho
C) Elba Ramalho
D) Alcymar Monteiro
E) Renata Arruda

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 – Em Contabilidade Pública, é incorreto afirmar que:

A) Restos a pagar são todas as despesas empenhadas e não
pagas até a data de encerramento do exercício financeiro,
discriminadas em despesas processadas e não processadas.

B) Créditos suplementares são abertos durante o exercício para
amparar novos programas e despesas que não figuram no
orçamento.

C) Obedecendo ao Princípio da Unidade de Caixa, a Conta Única
materializa-se como uma conta mantida pelo Tesouro
Nacional, perante o Banco Central do Brasil, para suportar
as disponibilidades financeiras da União, em cumprimento
ao dispositivo legal emanado do art. 164 da CF.

D) Denomina-se SUPRIMENTO a transferência ou entrega às
instituições financeiras ou ao próprio caixa dos recursos
financeiros para pagamento dos débitos a serem quitados.

E) Pagamento é o último estágio da dívida pública.

22 – Dos itens relacionados abaixo, assinale a alternativa que
não corresponde à classificação de Bens Tangíveis:

A) semoventes;
B) máquinas e equipamentos;
C) softwares;
D) mobiliários;
E) veículos.

23 – Assinale a alternativa que não corresponde às
demonstrações exigidas no Relatório de Gestão Fiscal:

A) Demonstrativo das Despesas de Pessoal;
B) Demonstrativos de Restos a Pagar;
C) Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de valores;
D) Demonstrativos dos Atos Licitatórios;
E) Demonstrativo da Dívida Consolidada.

24 – Receitas Correntes se destinam aos gastos correntes e
decorrem de um fato modificativo, ou seja, todas as transações
que, efetivadas pelas entidades da Administração Pública, não
resultem em constituição ou majoração de seu patrimônio, ou
que estejam definidas em lei.

Das alternativas abaixo aponte a que constitui apenas Receitas
Correntes.

A) Receitas Agropecuárias, Transferências Correntes, Receitas
de serviços.

B) Receitas de Contribuições, Operações de Créditos, Receitas
Tributárias.

C) Receitas Tributárias, Receitas Industrias, Alienação de Bens.
D) Transferências de Capital, Amortização de Empréstimo,

Receitas Agropecuárias.
E) Receitas Tributárias, Transferências Correntes,

Transferências de Capital.

25 – Aponte a alternativa que não corresponde a um dos
estágios da receita extraorçamentária.

A) Programação;
B) Fixação;
C) Suprimento;
D) Liquidação;
E) Apropriação.



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL  DE CUITEGI (PB) – CARGO: ANALIST A DE CONTROLE INTERNO 04

26 – Uma empresa adquire um ativo a um prazo superior ao
exercício social seguinte, a obrigação desta aquisição deve ser
registrada no:

A) Ativo circulante;
B) Ativo permanente;
C) Passivo exigível;
D) Patrimônio líquido;
E) Passivo exigível a longo prazo.

27 – O lançamento abaixo refere-se a:

D – Mercadoria
C – Fornecedores

A) Uma entrada de mercadorias no estoque da empresa;
B) Uma compra a vista de mercadorias;
C) Uma venda a prazo;
D) Uma venda a vista;
E) Uma aquisição de material de expediente.

Com base nos dados abaixo responda as questões 28, 29 e 30.

O posto de combustível “Paraíba Ltda.” tinha um estoque
final em 12/09 em seu tanque de gasolina 10.766 litros a um
custo unitário de R$ 2,1512. No mês 01/10 efetuou as seguintes
transações comerciais respectivamente:

Venda de 2.062 L
Compra de 5.000 L a um custo unitário de R$ 2,1254
Venda de 1.906 L
Venda de 2.174 L
Compra de 4.000 L a um custo unitário de R$ 2,1417
Venda de 1.593 L
Venda de 4.625 L

O preço de venda é de R$ 2,45

28 – Qual o valor do estoque final tomando como critério de
apuração o Custo Médio?

A) 12.145,16
B) 12.894,47
C) 15.854,34
D) 13.145,16
E) 15.245,34

29 – Qual é o valor do CMV?

A) R$ 29.900,94
B) R$ 19.152,34
C) R$ 26.499,28
D) R$ 10.127,30
E) R$ 18.758,36

30 – Qual o valor do Lucro bruto da empresa no período?

A) 3.574,15
B) 3.872,72
C) 3.782,72
D) 3.554,15
E) 3.287,27

31 – Dentre os direitos sociais expressamente assegurados
pela Constituição em seu art. 6º, se incluem:

A) o Direito ao trabalho, à segurança e ao exercício de qualquer
profissão;

B) o Direito ao piso salarial, à propriedade e à educação;
C) o Direito ao gozo de férias, à propriedade e à saúde;
D) o Direito ao trabalho, à vida e à educação;
E) o Direito ao lazer, à moradia e à proteção à maternidade e à

infância.

32 – O princípio constitucional que assegura a transparência
da conduta dos agentes da Administração Pública e tem por
fundamento assegurar aos administradores a possibilidade de
controlar a legitimidade dos atos administrativos, é o Princípio
da:

A) publicidade
B) legalidade
C) eficiência
D) autotutela
E) impessoalidade

33 – As limitações constitucionais ao poder de tributar devem
ser reguladas por:

A) decreto legislativo;
B) decreto normativo;
C) emenda constitucional;
D) lei ordinária;
E) lei complementar.

34 – João Pidão requereu junto à autoridade competente
certidão de tempo de serviço que necessitava para fins de fazer
prova ao pedido de aposentadoria. Passados 30 (trinta) dias, a
autoridade não expediu tal documento. O remédio constitucional
cabível neste caso será:

A) ação civil pública;
B) habeas data;
C) mandado de segurança individual;
D) mandado de segurança coletivo;
E) mandado de injunção.

35 – Os nascidos no Brasil, de pais estrangeiros, desde que
estes não estejam a serviço de seu país, são:

A) estrangeiros residentes no Brasil;
B) estrangeiros com possibilidade de se naturalizarem até os

dezoito anos;
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C) da mesma nacionalidade de seus pais;
D) brasileiros naturalizados;
E) brasileiros natos.

36 – Sendo a estabilidade um direito que a Constituição garante
ao servidor público, analise as assertivas abaixo:

I. só adquire estabilidade servidor nomeado em virtude de
concurso para cargo de provimento efetivo no serviço
público.

II. são requisitos para o servidor adquirir a estabilidade:
nomeação por concurso e exercício efetivo após três anos a
contar da data da entrada em exercício.

III. o ocupante de cargo de provimento em comissão também
poderá adquirir estabilidade.

IV. a efetividade de cargo público é pressuposto para a
estabilidade do servidor que o ocupa.

V. o servidor que adquire a estabilidade não poderá ser demitido
do serviço público.

É correto afirmar:

A) apenas I e II estão corretas.
B) apenas II e IV estão corretas.
C) apenas I, II, IV e V estão corretas.
D) apenas I, II e IV estão corretas.
E) apenas I, II, III e IV estão corretas.

37 – O procedimento licitatório, na hipótese de contratação de
instituição brasileira que tenha o objetivo estatutário de
pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional, ou que
exerça atividade de recuperação social de preso, e não possui
fins lucrativos, será:

A) inexigível;
B) dispensável;
C) obrigatório, na modalidade convite;
D) obrigatório, na modalidade tomada de preços;
E) obrigatório, na modalidade concorrencia.

38 – Sobre a administração pública, analise as assertivas abaixo:

I. Administração direta é o conjunto de órgãos que integram
as pessoas federativas, aos quais foi atribuída a competência
para o exercício, de forma centralizada, das atividades
administrativas do Estado.

II.  A administração indireta é formada por entidades dotadas
de personalidade jurídica própria, as quais são,
obrigatoriamente, criadas por lei.

III. As Empresas Públicas e as sociedades de economia mista
não fazem parte da administração indireta por serem dotadas
de personalidade jurídica de direito privado.

IV. As fundações são entidades de fins não-lucrativos e se, em
sua atividade, houver valores que ultrapassem os custos de
execução, tais valores não configurarão como lucro, mas
sim como superavit, que será utilizado no pagamento de
novos custos operacionais destinados a melhorar o
atendimento dos fins sociais.

É correto afirmar:

A) todas estão corretas.
B) apenas uma está correta.
C) apenas duas estão corretas.
D) apenas três estão corretas.
E) todas estão erradas.
39 – Acerca da responsabilidade civil, assinale a opção
incorreta:

A) o direito de exigir a reparação do dano sofrido por pessoa
falecida é personalíssimo e não se transmite com a herança.

B) se a ofensa a direito de outrem tiver mais de um autor, todos
os autores responderão solidariamente perante a vítima pela
reparação do dano causado.

C) em caso de objetos arremessados do interior de edifícios,
adota-se a responsabilidade puramente objetiva e, assim,
toda a comunidade condominial responde pelo dano,
podendo, posteriormente, o condomínio ingressar com ação
regressiva contra o causador direto.

D) sendo demonstrada imprudência de vítima que tenha
adentrado em residência particular e tenha sido atacada
pelos cães de guarda do local, afasta-se o dever de indenizar
do proprietário, pois a responsabilidade deste é presumida
e, portanto, relativa.

E) a responsabilidade do agente público é subjetiva, estando
condicionada à demonstração de culpa ou dolo.

40 – Sobre a prescrição e a decadência é correto afirmar:

A) a prescrição admite renúncia, desde que seja feita sem
prejuízo de terceiro.

B) a decadência, assim como a prescrição, pode ser suspensa
ou interrompida, desde que pelas causas expressamente
colocadas em lei.

C) a interrupção da prescrição dar-se-á tantas vezes quantas
forem as causas interruptivas que ocorrerem em seu curso.

D) a prescrição das ações patrimoniais pode ser decretada ex
officio, desde que não haja interesse de incapaz.

E) estão sujeitas à decadência todas as ações constitutivas e
declaratórias com prazo fixado na lei.


