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Escola de Administração Fazendária

Boa prova!

Cargo:

Concurso Público - 2010
(Edital SMF n. 01, de 16/7/2010)

Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Fazenda

Instruções

1.  Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.

Nome: N. de Inscrição:

2.  O CARTÃO DE RESPOSTAS tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse CARTÃO DE RESPOSTAS não 
poderá ser substituído, portanto não o rasure nem o amasse.

3. Transcreva a frase abaixo para o local indicado no seu CARTÃO DE RESPOSTAS em letra cursiva,  

para posterior exame grafológico:

 “A confi ança em si mesmo é o primeiro segredo do sucesso.”
4.  DURAÇÃO DA PROVA: 4h30min, incluído o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS.

5.  Na prova há 70 questões de múltipla escolha, com cinco opções: a, b, c, d e e.

6. No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. Preencha, 
FORTEMENTE, com caneta esferográfi ca transparente (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à  opção 
de sua escolha, sem ultrapassar as bordas.

7.  Será anulada a  questão cuja  resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma 
opção. Evite deixar questão sem resposta.

8.  Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confi ra este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma reclamação 
sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova.

9.  Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos,  tampouco 
será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.).

10.  Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser 
copiados os seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme subitem 9.6 do edital regulador 
do concurso.

11.  A saída da sala só poderá ocorrer  depois de decorrida  uma  hora  do  início  da  prova. A não-observância dessa 
exigência acarretará a sua exclusão do concurso. 

12.  Ao sair da sala, entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de 
Sala. 
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LÍNGUA PORTUGUESA

 Considere o texto abaixo para responder às questões 1 e 2
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   A última reforma tributária entrou em vigor em 1967, 
com a implantação do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias (ICM) e do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI). A Constituição de 1988 manteve 
as características essenciais do sistema e transformou 
o ICM em ICMS, com a inclusão de alguns serviços em 
sua base de incidência. 
   Eram impostos mais modernos e mais funcionais 
que os anteriores. Mas com o tempo o sistema foi 
desfi gurado. A guerra fi scal distorceu as decisões 
de investimento. Os tributos, acrescidos de várias 
contribuições, passaram a pesar excessivamente sobre 
os investimentos e a atrapalhar as exportações. A 
tributação tornou-se incompatível com uma economia 
cada vez mais integrada globalmente. Com a abertura 
da economia, as empresas mudaram e tomaram o 
caminho da competitividade. O setor público mudou 
muito menos, apesar das políticas de ajustes e de 
reformas adotadas com sucesso a partir dos anos 90.

(O Estado de S. Paulo, 26/5/2010)

1 - Em relação às ideias do texto, assinale a opção correta.

a) A Constituição de 1988 implantou o Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e o Imposto sobre Produtos 
Industrializados.

b) O sistema de impostos criado na última reforma 
tributária sofreu alterações em 1988 e depois foi 
deturpado.

c) As exportações foram benefi ciadas pelos investimentos 
que fi caram livres de grande parte da tributação.

d) A economia globalizada se benefi ciou do sistema de 
tributação moderno que foi implantado no País e que 
vigora desde 1988.

e) O setor público acompanhou as transformações das 
empresas em direção à competitividade, atualizando-
se rapidamente.

2 - Assinale a substituição que torna o período gramatical-
mente incorreto.

a) “entrou em vigor”(ℓ.1) por  passou a vigorar
b) “com a inclusão de”(ℓ.6) por incluindo
c) “foi desfi gurado”(ℓ.9 e 10) por  desfi guraram-se
d) “A guerra fi scal distorceu as decisões de investimento” 

(ℓ.10 e 11) por As decisões de investimento foram 
distorcidas pela guerra fi scal

e) “apesar das”(ℓ.18) por  a despeito das

 Leia o texto abaixo para, em seguida, responder às 
questões 3 e 4.
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As primeiras moedas foram cunhadas na Lídia, uma 
província da Ásia Menor, seis séculos antes de Cristo. 
Sua efi ciência no comércio fez a novidade espalhar-
se para outras cidades-estado gregas. Eram peças 
de ouro e prata, encomendadas a artesãos. Algumas 
delas fi guram ainda hoje entre as mais belas já feitas. 
O valor real da dracma, a moeda grega, não estava na 
cunhagem perfeita, e sim no seu poder de compra. Os 
gregos progrediram em um ambiente de estabilidade 
monetária. Era uma situação diferente daquela  vista 
anos mais tarde em Roma. Em suas guerras e na 
expansão de seu império, os romanos gastavam acima 
das possibilidades de seu orçamento. Os governantes 
buscaram recursos adicionais tirando proveito de 
expedientes como a redução da pureza das ligas 
metálicas usadas na fabricação das moedas. Falseavam 
o próprio dinheiro e, como consequência, diminuíam o 
poder de compra de seu povo. Foi o primeiro registro 
histórico de uso da desvalorização monetária para 
socializar a irresponsabilidade.

(Veja, 11 de agosto, 2010, com adaptações)

3 - De acordo com o texto, 

a) o valor real da dracma, moeda grega, deveu-se ao 
ambiente de estabilidade monetária vivida na época.

b) a produção artesanal de belas moedas, em ouro e 
prata, foi responsável pelo seu sucesso nas cidades 
gregas.

c) o poder de compra do povo romano diminuiu quando 
foram usadas ligas de ouro e prata, na fabricação de 
suas moedas.

d) as guerras de expansão do Império Romano foram 
fi nanciadas com a cunhagem de moedas nos territórios 
gregos ocupados. 

e) o primeiro registro histórico de desvalorização 
monetária e de irresponsabilidade fi scal aconteceu na 
Lídia, seis séculos antes de Cristo.

4 - Provoca-se erro gramatical ou incoerência textual ao

a) retirar “uma”(ℓ.1) antes de “província”(ℓ.2).
b) retirar o pronome de “espalhar-se”(ℓ.3 e 4), escrevendo 

apenas espalhar.
c) substituir “delas”(ℓ.6) por dessas moedas.
d) substituir “e sim”(ℓ.8) por mas sim. 
e) inserir romanos depois de “governantes”(ℓ.13).



Prova Objetiva / Cargo: Agente de Trabalhos de Engenharia  3 Prefeitura do Rio de Janeiro / Secretaria Municipal de Fazenda 

 Leia o texto para responder às questões 5 e 6.
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    Ainda que águas brasileiras não sejam diretamente 
atingidas pelos efeitos do gigantesco vazamento de 
petróleo no Golfo do México, onde milhares de barris 
de óleo são despejados por dia há mais de um mês, é 
sensato que o governo brasileiro e a Petrobras tratem 
de aprender com as ações técnicas para conter a 
tragédia ambiental provocada pelo acidente da British 
Petroleum. É recomendável também que as autoridades 
observem os procedimentos administrativos do governo 
americano para enquadrar os responsáveis pelo 
acidente, como a aplicação de uma multa de US$ 75 
milhões à companhia, com base na Lei de Poluição 
Petrolífera.
       Vale, no caso, um exercício de imaginação: transponha-
se a tragédia no Golfo para águas brasileiras, onde há 
igualmente intensa atividade petrolífera. A realidade 
não recomenda otimismo, a começar pelos dispositivos 
existentes de prevenção de acidentes.

                 (O Globo, Editorial, 27/5/2010)

5 - Em relação às estruturas do texto, assinale a opção 
correta.

a) A expressão “Ainda que”(ℓ.1) poderia, sem prejuízo 
para a correção gramatical do período e para o sentido 
original, ser substituída por qualquer uma das seguin-
tes: Mesmo que, Conquanto, Porquanto.

b) A substituição de “não sejam”(ℓ.1) por não estejam 
sendo altera a informação original do período e 
prejudica a correção gramatical do texto.

c) As duas ocorrências de “para”(ℓ.10 e ℓ.15) têm função 
gramatical e semântica equivalentes, pois conferem ao 
contexto a noção de fi nalidade.

d) O emprego do sinal indicativo de crase em “à compa-
nhia” (ℓ.12) justifi ca-se pela regência de “aplicação” 
(ℓ.11), que exige preposição “a”, e pela presença de 
artigo defi nido feminino antes de “companhia”.

e) A substituição de “transponha-se”(ℓ.14 e 15) por se for 
transposta prejudica a correção gramatical do perío-
do.

6 - Em relação às ideias do texto, assinale a inferência  
incorreta.

a) As águas brasileiras não serão diretamente prejudica-
das pelos efeitos do desastre ecológico de vazamento 
de petróleo no Golfo do México.

b) As providências técnicas do governo americano para 
conter a tragédia ambiental da British Petroleum 
servem de exemplo para o governo brasileiro.

c) O Brasil deve observar que o governo americano 
aplicou uma alta multa para os responsáveis pelo 
acidente no Golfo do México.

d) O governo americano conta com uma lei acerca da 
poluição causada pelos acidentes com a exploração 
do petróleo.

e) O Brasil conta com dispositivos de prevenção de 
acidentes petrolíferos  adequados e avançados para 
enfrentar um possível desastre ecológico.

7 - Assinale a opção incorreta em relação ao texto abaixo.

5
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O desemprego é cruel porque solapa um dos mais 
importantes valores do homem: a dignidade. Dezenas 
de utopias e de arquiteturas sociais foram construídas 
ao longo dos séculos com o objetivo de imunizar a 
sociedade dessa praga. Especialmente na Europa 
Ocidental, os governos trataram de prover seus países 
de mecanismos de contenção dos choques provocados 
pela falta de trabalho: seguro-desemprego, bolsa-
alimentação, previdência social e outros.
Alguns observam que os resultados não  são expres-
sivos. Outro jeito de avaliá-los é levar em conta os 
enormes estragos econômicos, sociais e principalmen-
te políticos que sobreviriam se toda essa estrutura de 
seguridade social não tivesse sido montada.    

(Celso Ming, O Estado de S. Paulo, 2/6/2010, com adaptações).

a) O termo “porque”(ℓ.1) estabelece uma relação de 
causa e consequência entre as ideias do período.

b) A palavra “solapa”(ℓ.1) está sendo empregada no 
sentido de destrói, abala, mina.

c) O trecho “Dezenas de utopias e de arquiteturas sociais 
foram construídas”(ℓ.2 e 3)  admite ser corretamente 
substituído por  Construíram-se dezenas de utopias 
e de arquiteturas sociais.

d) A expressão “dessa praga”(ℓ.5) retoma de forma 
coesiva a ideia de “desemprego”.

e) Em “avaliá-los”(ℓ.11) o pronome “-los” retoma o antece-
dente “Alguns”.
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8 - Em relação às estruturas do texto, assinale a opção 
correta.
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        A divulgação do resultado do Tesouro Nacional 
e das contas fi scais poderia criar certo otimismo. No 
quadrimestre, o Tesouro apresentou um superávit 
primário equivalente a 2,38% do PIB, ante 2,02% no 
mesmo período de 2009, e para o conjunto do setor 
público esse superávit já supera a meta do ano (3,3% 
do PIB).

      São resultados incontestavelmente bons, mas 
merecem ser colocados no quadro de uma economia 
superaquecida, que proporcionou, tanto ao Tesouro 
Nacional quanto aos governos regionais, um forte 
aumento das receitas.
        No caso do Tesouro Nacional, sua receita bruta 
em abril apresentou crescimento de 33,8% e a da 
Previdência Social, de 8,4%, o que explica que nas 
contas fi scais o governo central tenha surgido com um 
superávit nominal de R$ 7 bilhões, o segundo do ano 
de 2010. Convém, todavia, notar que esse resultado 
positivo tem uma causa provisória: redução de R$ 21,2 
bilhões da dívida bancária líquida e de R$ 5,6 bilhões no 
fi nanciamento externo líquido.

              (O Estado de S. Paulo, Editorial, 28/5/2010)

a) O emprego da expressão verbal “poderia criar”(ℓ.2) 
indica a manifestação de uma ordem.

b) Prejudica-se a correção gramatical do período ao se 
substituir o termo “ante”(ℓ.4) por perante.

c) Pelos sentidos do texto, o emprego da conjunção 
“mas”(ℓ.8) confere ao período a noção de conclusão.

d) A conjunção “todavia”(ℓ.18) confere ao período a noção 
de oposição e admite ser substituída por entretanto, 
contudo, no entanto.

e) O emprego do sinal de dois pontos(ℓ.19) justifi ca-se por 
inserir uma citação no texto.

9 - Assinale a opção  que apresenta o sentido em que a 
palavra está sendo empregada no texto.
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Se a primeira etapa da crise mundial, defl agrada por 
insolvências no mercado de hipotecas americano, 
serviu de álibi para o governo partir do diagnóstico 
correto de que era preciso aumentar os gastos para 
executar os gastos errados — por não poderem 
ser cortados depois, na hora de evitar pressões 
infl acionárias —, agora a crise na Europa mostra o outro 
lado dessas liberalidades fi scais: a quebra técnica de 
países. 
Entre as causas dos desequilíbrios orçamentários 
acham-se injeções de recursos no mercado para 
evitar a desestabilização total do sistema fi nanceiro, 
criando défi cits agravados pela recessão de 2009 e a 
consequente retração  na coleta de impostos. Mas há 
também muita irresponsabilidade na concessão de 
aumentos a servidores públicos, ampliação insensata 
de benefícios previdenciários e assistenciais. 
Os desequilíbrios europeus, mais graves na Grécia, na 
Espanha, em Portugal, na Irlanda e na Itália, funcionam 
como peça pedagógica para Brasília, onde muitos 
bilhões em aumento de despesas têm sido contratados.

(O Globo, Editorial, 28/5/2010)

a) defl agrada(ℓ.1) terminada
b) insolvências(ℓ.2) inadimplências
c) álibi(ℓ.3) acusação
d) injeções(ℓ.11) subtrações 
e) pedagógica(ℓ.20) deseducativa
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10- Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas 
do texto.

 A maior fatia do bolo econômico, no Brasil, vai 
____1____menos contribui para a produção. Em 2009, 
os trabalhadores levaram 20% do valor gerado pelas 100 
maiores empresas brasileiras. As companhias guardaram 
13,5% para seu patrimônio e entregaram 9,5% aos 
acionistas, isto é, ____2____fornece capital próprio e 
corre a maior parte do risco do investimento. O pedaço dos 
credores correspondeu a 12%. Os 45% restantes foram 
comidos ____3____ governos da União, dos Estados e 
dos Municípios.

 O bolo, nesse caso, corresponde ___4____ valor 
adicionado, isto é, à diferença entre o valor fi nal dos bens e 
serviços produzidos ___5____  companhias e o custo dos 
insumos - como matérias-primas e bens intermediários - 
comprados de seus fornecedores.

(O Estado de S. Paulo, Editorial, 1/6/2010)

1 2 3 4 5
a) para quem a quem pelos ao por essas
b) a quem em quem nos a nessas
c) para aquele 

que
para quem em do pelas

d) ao que aquele que dos em nas
e) em quem o qual por à em

   

11- Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas 
do texto.

 Mais de 60 milhões de brasileiros usam a Internet,__1__ 
qual dedicam em média 44 horas mensais. Como se 
sabe,__2__ rede de computadores é uma importante 
ferramenta de comunicação, realização de negócios 
e acesso __3__ informações. Ainda assim, usuários e 
provedores de serviços não dispõem, no Brasil, de um 
arcabouço jurídico específi co que estabeleça direitos e 
deveres no ambiente virtual. __4__ insegurança jurídica 
daí advinda não é desprezível. Criadores e gestores 
de conteúdo, desde o simples blogueiro aos maiores 
portais, encontram-se desprotegidos. Não raro, a Justiça 
os considera responsáveis por opiniões ou informações 
veiculadas em suas páginas — entendimento que nem 
sempre considera __5__construção coletiva engendrada 
na Internet. É bem-vinda, portanto, a iniciativa de 
levar__6__ discussão pública e legislativa  um Marco Civil 
da Internet.

(Folha de S. Paulo, Editorial, 29/5/2010)

1 2 3 4 5 6
a) a a à À à a
b) a à as A a a
c) à a a A a à
d) à à às À à a
e) a a à A a à

 

12- Assinale o trecho que completa a lacuna  do texto de 
forma coesa e coerente.

Carros e motos formaram fi las quilométricas diante de 
postos de gasolina em oito cidades. O motivo não era 
nenhuma emergência ou temor de falta de combustível. 
Não era também promoção comercial e, sim, uma 
extraordinária manifestação de protesto. Alguns postos 
venderam gasolina a R$ 1,18 o litro, com um desconto de 
53% (o preço do litro está girando em torno de R$ 2,49), 
como parte de um movimento organizado por entidades 
que buscam conscientizar as pessoas sobre os impostos 
absurdamente altos que pagam não só para abastecer os 
seus carros, mas em qualquer compra.

   ..........................................................................................
Neste ano, começou no Rio e se estendeu a outras oito 
cidades (Porto Alegre, Lageado, Novo Hamburgo, São 
Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Vitória e Colatina), que 
aderiram com entusiasmo ao protesto. 
Não são somente os tributos sobre os combustíveis que 
são abusivos, mas também o são os que pesam sobre a 
casa própria (49,02%), automóvel (43,63%), refrigerador 
(47,06%), conta de telefone (46,65% ), açúcar (40,50%) e 
até sobre o xarope contra a tosse (36%). 

(O Estado de S. Paulo, Editorial, 30/5/2010)

a) Sem parar nunca, somando números em frações de 
segundo, o “Impostômetro”, na noite de 27 de maio, 
acusava que o total de impostos pagos pelos cidadãos 
brasileiros aos municípios, aos estados e à União, 
desde 1o de janeiro deste ano, superava R$ 480,836 
bilhões. 

b) Os impostos, que vêm crescendo muito, acompanhan-
do o ritmo de atividade da economia, são, na realidade, 
correspondentes aos gastos públicos, também em ex-
pansão acelerada e que não deveriam passar do limite 
da responsabilidade.

c) O Dia da Liberdade de Impostos foi idealizado por 
cidadãos gaúchos e sua primeira manifestação foi 
realizada em 2003 pelo Instituto Liberdade. Desde 
então, o movimento se ampliou por municípios do 
interior do Rio Grande do Sul e, no ano passado, 
chegou a quatro capitais brasileiras.

d) Rompido esse limite, como mostram alguns governos, 
imersos em grave crise fi scal, a solução é cortar na 
carne. Mas os resultados só virão depois de anos 
de sacrifício, uma vez que nenhum governo limita os 
dispêndios estritamente à receita tributária, contratando 
dívidas.

e) Nos Estados Unidos, o U.S. National Debt Clock, como 
o “Impostômetro” brasileiro, gira implacavelmente. 
O site desse relógio marcador de endividamento 
registrou, também em 27 de maio, que a dívida pública 
dos EUA ultrapassou o recorde de US$ 13 trilhões.
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13- Assinale a opção que corresponde a erro gramatical 
inserido no texto.

 Calculada(1) ofi cialmente em 34,7% do Produto 
Interno Bruto (PIB) no ano passado, a fatia de impostos 
cobrada(2) dos brasileiros é inferior à(3) de muitos países 
europeus, em cujo(4) o poder público vinha, até a eclosão 
da crise global, se empenhando em garantir serviços de 
qualidade. Ainda assim(5),  supera de longe a proporção 
de 24% nos Estados Unidos e de 18% no Japão, mas 
sem equivalência com a oferta de serviços públicos de 
qualidade.

(Zero Hora, (RS), 26/5/2010, com adaptações)

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

14- Assinale a opção que corresponde a erro gramatical ou de 
grafi a de palavra inserido na transcrição do texto.

               Se, numa região que dispõe dos(1) mais sofi sticados 
equipamentos do mundo, as informações sobre a amplitude 
do acidente do Golfo do México não são precisas(2), e 
as tentativas de conter o vazamento, infrutíferas(3), é de 
se imaginar o que aconteceria se(4) desastre semelhante 
atingisse a costa brasileira, com as previsíveis limitações 
dos órgãos do país ligados ao problema. Um acidente 
como o do Golfo do México atingiria em cheio a região 
que concentra parte importante do PIB do país, afetaria 
fortemente a indústria do turismo e teria repercuções(5) 
econômicas e sociais proporcionalmente mais graves que 
as provocadas nos EUA.

(O Globo, Editorial, 27/5/2010, com adaptações).

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

15- Tratar sintomas de problemas sociais é importante, mas 
nem tanto. Erradicar causas, sim, é decisivo. Se não for 
feito(a), a sociedade não muda de rota, permanece no 
atraso. Faz de conta que avance(b), modifi ca alguma coisa 
para que tudo fi que(c) como está. Retoca a aparência 
sem mexer na essência. Semeia a boa intenção em 
terrenos distantes de onde nasce o gesto. Cria(d) a falsa 
doutrina do progresso baseado no culto fundamentalista 
dos indicadores econômicos, exaltados(e) pelos clérigos 
dos templos bancários para converter multidões de novos 
fi éis por meio da sedutora perspectiva da fé no consumo. 
A única que, nos tempos modernos, move montanhas.

(Dioclécio Campos Júnior, A palmada que dói mais. Correio Braziliense, 18 de 
agosto de 2010, com adaptações)

 O texto foi transcrito com erro gramatical em

a) a
b) b
c) c
d) d
e) e

16- Entre as principais conclusões de um estudo divulgado 
recentemente, estão: os fl uxos migratórios não ___(a)___ 
somente de regiões pobres __(b)____regiões ricas, o 
percentual de migrantes com pelo menos 12 anos de 
estudo é maior __(c)___ o de não migrantes nessa 
situação, e o migrante __(d)___ uma remuneração melhor 
__(e)__ a do não migrante na região onde se instala. O 
estudo deixa uma mensagem clara: a existência de um 
processo de qualifi cação da inserção no mercado de 
trabalho.

(Correio Braziliense, 18 de agosto de 2010, com adaptações)

 Assinale a opção que, ao completar as lacunas do texto 
acima, provoca erro gramatical.

a) se dão
b) para
c) que 
d) têm
e) do que 

17- Assinale a opção que indica erro gramatical inserido na 
transcrição do texto abaixo.

O governo está entusiasmado com a recuperação da 
arrecadação de tributos depois das difi culdades do 
pós crise global, quando(1) teve que reduzir a meta de 
superávit. Nada como(2) um vigoroso nível de atividade 
para consertar todos os problemas.
Os ciclos econômicos, contudo,(3) recomendam 
prudência. A história mostra que os anos de prosperidade 
não são eternos e a política fi scal dos governos devem 
ser(4) cautelosa para atenuar os picos e vales das receitas 
públicas.
Assim como a sociedade entendeu que em 2009, por toda 
a ação de estímulo à(5) atividade produtiva para evitar 
uma recessão mais duradoura, era concebível o governo 
relaxar na produção do superávit primário, agora conside-
ra que o momento é de poupar.

(Valor Econômico, Editorial, 31/5/2010, com adaptações).

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5



Prova Objetiva / Cargo: Agente de Trabalhos de Engenharia  7 Prefeitura do Rio de Janeiro / Secretaria Municipal de Fazenda 

18- Assinale a opção que indica erro gramatical inserido na 
transcrição do texto abaixo.

Parte dos impostos e contribuições cobrados sobre a(1) 
produção é dividida entre empregadores e empregados. O 
setor público se apropria(2) de R$ 837 sempre que uma 
empresa paga um salário de R$ 2 mil a um funcionário. 
Num salário de R$ 2 mil, a empresa recolhe R$ 596 em 
contribuições para o INSS, para o Sistema S (Senai, Sesc 
etc.), para o salário-educação, para o Sebrae, para o 
seguro de acidentes e doenças do trabalho e até para(3) 
o Incra. O trabalhador entrega parte de seu rendimento 
para o INSS e para o Imposto de Renda. Assim, a empresa 
gasta R$ 2.596 e o empregado recebe de fato R$ 1.759. 

A conta não inclue(4) os impostos e contribuições de tipo 
indireto, cobrados sobre o consumo de todos os tipos de 
bens e serviços e sobre as operações de crédito. O melhor 
retorno dos impostos e contribuições é aquele prestado 
pelas próprias empresas com recursos do Sistema S. Pelo 
menos em alguns Estados, entidades como Sesi, Senai 
e Senac oferecem cursos de qualidade, formam a mão 
de obra necessária ao setor produtivo e ampliam(5) as 
oportunidades de emprego e renda para seus alunos. 

(O Estado de S. Paulo, Editorial, 1/6/2010, com adaptações).

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

19- Os trechos a seguir constituem um texto adaptado de 
O Estado de S. Paulo, de 26/5/2010. Assinale a opção 
em que o trecho foi transcrito de forma gramaticalmente 
incorreta.

a) A agenda apresentada pela indústria aos pré-candi-
datos à Presidência da República é muito mais que 
uma lista de reinvindicações setoriais. Os empresários 
propõe reformas essenciais à competitividade, ao cres-
cimento econômico, à modernização tecnológica e à 
criação de empregos, objetivos de interesse de todos 
os brasileiros. 

b) Se essas mudanças forem adotadas, será possível 
dobrar em 15 anos a renda per capita dos brasileiros, 
disse o presidente da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). Um volume de 230 páginas, preparado 
por economistas da entidade, contém as propostas 
para o próximo governo.

c) O futuro presidente deverá cuidar de problemas 
relativos à tributação, segurança jurídica, educação, 
comércio exterior, inovação, meio ambiente e 
burocracia. A agenda é bem conhecida e engloba a 
realização de tarefas adiadas há muitos anos. 

d) Uma das mais importantes é a reforma do sistema de 
impostos e contribuições. A tributação foi apontada 
como principal barreira à expansão dos negócios por 
65% das mil empresas consultadas em pesquisa da 
Fiesp. Juros altos e difi culdades de acesso ao crédito 
fi caram em segundo lugar na lista de obstáculos. 

e) Não tem havido muita surpresa em pesquisas desse 
tipo. Diversas sondagens conduzidas tanto por 
entidades da indústria como por outras instituições 
de pesquisa têm colocado a tributação no topo das 
preocupações do empresariado brasileiro. 

20- Os trechos abaixo são adaptados de Paulo R. Haddad, O 
Estado de S. Paulo, 2/6/2010. Assinale a opção em que o 
trecho foi transcrito de forma gramaticalmente correta.

a) O mundo, ainda vivia o trauma resultante da primeira 
crise econômico-fi nanceira global após a 2.ª Grande 
Guerra, quando essa crise se espraiou por diversos 
países da Europa. 

b) Uma crise global está associada a dois fatores 
abrangentes: os seus efeitos adversos sobre o nível 
e a volatilidade dos agregados econômicos mais 
signifi cativos (PIB, produção industrial, correntes 
de comércio etc.) em escala mundial e sua relativa 
sincronização entre países. 

c) Por mais que se tente comparar esta crise a Grande 
Depressão dos anos 1930, ela tem apresentado even-
tos circunstanciais que está desafi ando a capacidade 
de análise e de interpretação de historiadores, econo-
mistas, executivos públicos e privados. 

d) A perplexidade intelectual diante desses eventos tem 
trazido a tona intensas controvérsias ideológicas e, 
ao mesmo tempo a síndrome de que “desta vez é 
diferente”. 

e) Uma situação na qual a sociedade está convencida 
cada vez mais que o seu ciclo de prosperidade, 
diferentemente de muitos ciclos anteriores que 
precederam colapsos catastrófi cos, estão baseados 
em sólidos fundamentos, reformas estruturais, 
instrumentos criativos, inovações tecnológicas e 
políticas de melhor qualidade e consistência técnica.
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RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO

21- Sendo x um número real, a proposição: x2 ≥ 1 se e 
somente se x ≥ 1 ou x ≤ -1 equivale logicamente à:  

a) se x = 1, então x2 = 1.
b) se x > 1, então x2 > 1.
c) se -1 < x < 1, então x2 < 1.
d) se -1 < x < 1, então x2 < 1, e se x  ≥ 1 ou x ≤ -1,  

então x2 ≥ 1. 
e) se -1 < x < 1, então x2 < 1, e se x2 ≥ 1, então x ≥ 1  ou 

x ≤ -1.

22- Em um conjunto de números inteiros não nulos, há 150 
números pares, 160 números ímpares e 120 números 
negativos. Se 80 números pares são negativos, quantos 
números ímpares são positivos?

a) 80
b) 120
c) 50
d) 40
e) 110

23- Considere x um número real. A negação da 

proposição 2/3 ≤ x ≤ 5/3 ou –1< x < 1  é:

a)  –1 < x  ≤ 2/3.
b)  –1 ≤ x < 2/3.
c)  x ≤ –1 e x > 5/3.
d)  x ≤ –1 ou x > 5/3.
e)  –1 ≤ x < 2/3 e x > 5/3.

24- A seguir estão representados pelo sistema binário, 
formado apenas pelos algarismos 0 e 1, os números 
naturais de 0 a 16 em ordem crescente: 0, 1, 10, 11, 100, 
101, 110, 111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 
1111, 10000. Qual é o número que corresponde ao binário 
111011?

a) 59
b) 60
c) 58
d) 61
e) 62

25- O departamento técnico de uma construtora imobiliária 
tem 10 técnicos de nível superior sendo 7 engenheiros e 3 
arquitetos. Quantas equipes técnicas distintas podem ser 
formadas por 2 desses técnicos  com a participação  de 
pelo menos um engenheiro em cada equipe?

a) 14
b) 35
c) 21
d) 28
e) 42

26- O denominado Índice de Massa Corporal - IMC de uma 
pessoa é determinado pelo quociente entre o peso P da 
pessoa, medido em kilogramas, e a altura H da pessoa, 
medida em metros, ao quadrado, isto é IMC = P / H2. 
Determine o valor mais próximo do IMC de uma pessoa 
com 1,75 m de altura e 70 Kg de peso.

a) 21,7
b) 25,2
c) 26,1
d) 22,9
e) 23,8 

27- Considere a e b  números reais. A única opção falsa é:

a) |a+b|≤ |a |+|b| .  
b) |a|+|b|≥ |a−b|. 
c) |a−b|<|a|− |b | .
d) |b−a|≥ |b |− |a | .
e) |b+a|≤ |a |+|b| .

28- Quais são os números reais x que satisfazem a condição

   

x – 5
x–3
1 ?=

x2 – 8x + 15

a)  x ≠ 3  e  x ≠ 5
b)  x ≠ 3
c)  x ≠ 3  ou  x ≠ 5  
d) Todos
e) Todos, exceto x = 3 e  x = 5
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29- Considere um cubo C no qual a área de cada face mede 
4 cm2. Sabendo-se que a diagonal do cubo é o segmento 
de reta que une dois vértices não pertencentes à mesma 
face, então a diagonal do cubo C mede, em centímetros: 

a) 2 √3
√2

√2

√3
√2

.

b) 2        .

c) 4        .

d) 3        .

e) 3        .

30- Se o volume de um cone de altura h e diâmetro da base 
d é V, então o volume de um cone de mesma altura h e 
diâmetro da base 2d é:

a) 2V.
b) 4V.
c) πV.
d) 2V2.
e) V3.

31- Um quadrado de lado unitário está inscrito em um círculo 
que, por sua vez, está inscrito em outro quadrado de lado 
L. Determine o valor mais próximo de L.

a) 1,732
b) 1,414
c) 2   
d) 1,5
e) 1,667

32- Considere um terreno quadrado com área de 1600 m2 
e vértices A, B, C e D, sendo que A e C são vértices 
não adjacentes. Um ponto está sobre a diagonal BD a 
uma distância de 10m da intercessão das diagonais do 
quadrado. Qual é o valor mais próximo da distância deste 
ponto até o vértice C?

a) 30 m
b) 17,32 m
c) 34,64 m
d) 28,28 m
e) 14,14 m

33- O álcool xº GL tem X% de fração em volume composto 
por álcool etílico e o restante por água. Sendo assim, 750 
ml de uma mistura em volumes iguais de álcool 96º GL e 
álcool 70º GL são, por sua vez, misturados com 250 ml de 
álcool com fração em volume desconhecida, resultando 
em um litro de álcool 76º GL. Calcule a fração em volume 
desconhecida desses 250 ml de álcool.

a) 46%
b) 50%
c) 55%
d) 76%
e) 83%

Área para rascunho
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34- Dois ciclistas participam de uma corrida sendo que um 
deles, após uma queda, fi cou 9 km atrás do outro. No 
entanto, considere que o ciclista que caiu e fi cou atrás 
corre a uma velocidade 50% maior que o ciclista que 
está na frente e que o ciclista que caiu e fi cou atrás 
consegue alcançar o da frente em 30 minutos. Assim, 
qual é a velocidade do ciclista que caiu, admitindo que 
as velocidades dos ciclistas podem ser consideradas 
constantes dadas as condições das pistas?

a) 36 km/h
b) 60 km/h
c) 54 km/h
d) 45 km/h
e) 72 km/h

35- Por defi nição, um triângulo equilátero é o que tem os três 
lados iguais. Considere então a proposição:  “Um triângulo 
é equilátero se e somente se os três ângulos são iguais”. 
Uma conclusão falsa desta proposição é:  

a) uma condição necessária e sufi ciente para que um 
triângulo seja equilátero é a de que os três ângulos 
sejam iguais.

b) os três ângulos de um triângulo equilátero são iguais. 
c) um triângulo é equilátero somente se os  três ângulos 

são iguais.
d) se um dos ângulos de um triângulo é diferente de outro 

ângulo, então o triângulo não é equilátero. 
e) se um triângulo não é equilátero, então os três  ângulos 

são diferentes uns dos outros.

INFORMÁTICA

36- Em um computador, a unidade central de processamento, 

a) o barramento, os slots de memória e de expansão 
estão na placa-mãe.

b) o sistema de arrefecimento, os slots de memória RAM 
e de impressão estão na placa-mãe.

c) a touch screen, os slots de memória secundária e de 
expansão estão na placa-mãe.

d) os inputs, os spots de memória e de expansão estão 
na networkboard.

e) o barramento, os spots de memória RAM e ROM estão 
no disco removível.

37- O BIOS (Sistema Básico de Entrada e Saída) efetua as 
seguintes verifi cações:

a) Autoteste de desempenho; Reconhecimento de 
implementação; Confi guração de arquiteturas.

b) Autoteste de fl exibilidade; Instalação de periféricos; 
Execução do Sistema de Criptografi a.

c) Engenharia reversa de confi abilidade; Compilação de 
utilitários; Confi guração de Organização.

d) Autoteste de confi abilidade; Reconhecimento de 
periféricos; Execução do Sistema Operacional.

e) Teste físico de componentes; Reconhecimento de 
periféricos; Execução do Sistema de Programação.

38- O ambiente de trabalho do Word contém

a) Barra de Menus, Barra de Padrões de Rolagem, Barra 
de Ferramentas Formatação, Réguas Logarítmicas, 
Área de Digitação, Barra de Composição de Texto, 
Barra de Rolagem e Barra de Estrutura de Texto.

b) Barra de Menus, Barra de Ferramentas Padrão, 
Barra de Ferramentas Formatação, Réguas, Área 
de Digitação, Barra de Exibição de Texto, Barra de 
Rolagem e Barra de Status.

c) Menus de Programação, Barra de Ferramentas 
Padrão, Barra de Ferramentas Secundárias, Medidas 
Lineares, Espaço de Formatação, Barra de Exibição de 
Texto, Barra de Verifi cação e Barra de interface.

d) Menus de Formatação, Barra de Estilos Padrão, 
Barra de Estilos Personalizados, Réguas, Área de 
Formatação, Barra de Exibição de Formatos, Rolagem 
de Símbolos e Barra de Status.

e) Barra de Menus, Barra de Verifi cação Ortográfi ca, 
Barra de Ferramentas Iniciais, Réguas e Símbolos, 
Flags de erros de Digitação, Barra de Modifi cação de 
Texto, Barra de Rolagem e Barra de Status.
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39- Criptografi a é

a) um procedimento destinado a verifi car a validade de 
determinada mensagem.

b) uma técnica para converter uma mensagem de texto 
claro para texto cifrado ou vice-versa.

c) um código de identifi cação de determinado usuário.
d) um conjunto de sinais ininteligíveis, obtidos a partir de 

um processo de modelagem.
e) um procedimento destinado a verifi car a procedência 

de determinados sinais.

40- Um navegador, ou browser, é

a) um programa que possibilita interagir com documentos 
virtuais da Internet, que estão hospedados em um 
servidor Web.

b) um sistema de documentos em hipermídia que são 
interligados e executados na Internet.

c) um conjunto de regras que defi nem a semântica e a 
sincronização nos sistemas computacionais.

d) um protocolo utilizado para transferência direta de 
arquivos entre computadores.

e) o mesmo que interpretador.

41- Em relação a transferências de arquivos, é correto afi rmar 
que

a) download é a transferência de dados de um computador 
local para um computador remoto.

b) download é a transferência de dados de uma pasta de 
posição mais elevada para uma pasta de posição mais 
baixa na hierarquia dos diretórios de um computador.

c) upload é a superposição de arquivos.
d) upload é um processo de compactação irreversível de 

arquivos.
e) download é a transferência de dados de um computador 

remoto para um computador local.

42- No Excel, uma referência absoluta de célula em uma 
fórmula 

a) é baseada na posição relativa da célula que contém a 
fórmula e da célula à qual a referência se refere.

b) permite ajuste automático dessa referência, caso a 
fórmula seja copiada em diferentes células.

c) sempre se refere a uma célula em um local específi co.
d) implica valor absoluto como resultado da fórmula.
e) destina-se a referenciar apenas células que contenham 

valores não negativos.

43- No Excel,

a) um gráfi co é vinculado aos seus dados de origem na 
planilha.

b) a modifi cação dos dados da planilha não implica 
alterações de um gráfi co incorporado.

c) a Folha de Gráfi co é salva como parte da planilha em 
que foi criada.

d) o Gráfi co Incorporado não permite a inserção de título 
distinto do título da planilha.

e) a Legenda pode ser incluída apenas no Gráfi co 
Incorporado. 

44- O CAD Standards defi ne

a) um conjunto de equipamentos para uso em 
padronização de desenhos.

b) um conjunto de áreas de conhecimento que permitem 
a concepção de padrões em desenhos.

c) uma relação de softwares padrão para uso em 
arquitetura.

d) um conjunto de propriedades padrão para uso em 
desenhos.

e) uma estrutura de desenhos para aplicação em 
propriedades padrão.

45- Em relação ao Sistema CAD, é correto afi rmar que

a) cada layout possui independência de confi abilidade e 
dependência de arranjo de vistas.

b) cada layout possui independência de confi guração e 
arranjo de vistas.

c) pode-se criar apenas um layout de plotagem para cada 
modelo 2D ou 3D.

d) pode-se criar vários layouts de plotagem para um 
mesmo modelo 2D e apenas um para cada modelo 3D.

e) os layouts são como objetos transparentes nos 
quais se organizam e se agrupam diferentes tipos de 
informações do desenho.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS DE DIREITO 
ADMINISTRATIVO

46- Um servidor público edita um ato administrativo, o qual, 
não havendo condição suspensiva, opera efeitos desde já. 
Particular, posteriormente, pode contestar sua validade, 
sustentando que o ato padece de vício de legalidade, 
devendo, contudo, provar sua alegação. Assinale o item 
que contém o atributo do ato administrativo que ocasiona 
a transferência do ônus da prova da invalidade do referido 
ato para quem a invoca.

a) Imperatividade
b) Poder regulamentar
c) Presunção de legitimidade
d) Autoexecutoriedade
e) Exigibilidade

47- Assinale a opção na qual consta entidade da Administra-
ção Pública Indireta.

a) Órgão público
b) Autarquia
c) Serviço Social Autônomo
d) Ministério
e) Polícia militar

48- Para fi ns de formalização do Poder Regulamentar que 
o Ordenamento Jurídico lhe outorga, o Chefe do Poder 
Executivo utiliza qual instrumento?

a) Resolução
b) Instrução Normativa
c) Lei
d) Decreto
e) Circular

49- Assinale a opção correta em relação às normas da 
Constituição Federal que tratam do servidor público.

a) Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo 
em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração, aplica-se o regime geral de previdência 
social. 

b) O servidor público não é afastado do seu cargo mesmo 
quando investido no mandato de Prefeito, recebendo 
cumulativamente os rendimentos da função pública e 
do seu cargo estatutário.

c) É possível, mediante lei ordinária, adotar requisitos 
e critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria a servidores, vinculados a regime 
próprio de previdência, quando exerçam atividades de 
risco.

d) É possível a acumulação remunerada de quatro cargos 
de professor.

e) A fi xação dos padrões de vencimento do servidor não 
deve observar a natureza, o grau de responsabilidade 
e a complexidade dos cargos componentes da carreira.

50- Qual das seguintes modalidades de licitação não está 
prevista na Lei 8.666, de 1993?

a) Convite
b) Concorrência
c) Concurso
d) Consulta
e) Leilão
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CONHECIMENTOS BÁSICOS DE DIREITO 
CONSTITUCIONAL

51- Em relação aos direitos individuais, coletivos e sociais 
assegurados pela Constituição Federal, assinale a opção 
correta.

a) As repartições públicas são obrigadas a fornecer 
gratuitamente certidões para o esclarecimento de 
situações de interesse pessoal do requerente.

b) A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 
lesão ou ameaça a direito, salvo se para condenar 
criminalmente pessoas notoriamente culpadas.

c) O reconhecimento constitucional do direito à licença 
maternidade em prazo superior ao da licença 
paternidade é uma violação ao princípio da isonomia.

d) Os coletivamente internados em entidades civis 
ou militares poderão, quando autorizados pelo 
correspondente superior, ser submetidos à tortura e a 
outras formas de tratamento desumano ou degradante.

e) Aos litigantes e aos acusados em processo 
administrativo está assegurado o devido processo 
legal, mas não o direito ao contraditório ou à ampla 
defesa.

52- Em relação às competências municipais constitucionais 
assinale a opção incorreta.

a) Compete ao município legislar sobre assuntos de 
interesse local.

b) Compete ao município instituir e arrecadar os tributos 
de sua competência.

c) Compete ao município criar, organizar e suprimir 
distritos, observada a legislação estadual.

d) Compete ao município organizar e prestar, diretamente 
ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços 
públicos de interesse local.

e) Compete ao município manter programas de educação 
universitária e de ensino de pós-graduação.

53- Em relação às competências legislativas e administrativas, 
assinale a opção correta. 

a) As disposições constitucionais que disciplinam as 
competências legislativas e administrativas são 
consideradas pétreas porque implicitamente dispõem 
sobre a forma federativa brasileira.

b) No âmbito da competência legislativa concorrente, a 
União fi ca limitada à edição de normas gerais.

c) Os estados e o Distrito Federal têm competência para 
legislar sobre contrato de contraprestação de serviços 
educacionais na medida em que essas avenças 
refl etem relação de consumo.

d) O exercício da atividade legislativa relativa a direito 
econômico é realizado privativamente pela União em 
razão da repercussão federativa gerada pelo tema.

e) Os estados e o Distrito Federal podem editar normas 
gerais de licitação que atendam às suas necessidades 
para contratação de obras de engenharia, desde que a 
iniciativa de lei seja reservada ao Chefe do Executivo.

54- Em relação ao processo legislativo constitucional, assinale 
a opção correta. 

a) A medida provisória não é instrumento adequado para 
admitir a abertura de crédito extraordinário para atender 
necessidades decorrentes de calamidades públicas 
porque ela não pode tratar de direito fi nanceiro.

b) É constitucional a medida provisória disciplinadora 
da organização do Ministério Público desde que haja 
relevância e urgência em razão da necessidade de 
combater a criminalidade e preservar o patrimônio 
público.

c) A alteração da Constituição Federal por iniciativa 
popular exige que o projeto seja subscrito por, no 
mínimo, um por cento do eleitorado, distribuído por 5 
estados, com não menos de três décimos por cento 
dos eleitores de cada um deles.

d) A vigência de intervenção federal impede a adequada 
promulgação de emenda à constituição que é 
ordinariamente realizada pelo Presidente da República.

e) As medidas provisórias terão sua votação iniciada na 
Câmara dos Deputados.

55- Em relação à elaboração da legislação municipal e às 
formas de controle de sua constitucionalidade, assinale a 
opção correta de acordo com a Constituição Federal. 

a) A lei municipal não se submete ao controle de 
constitucionalidade difuso pelo Supremo Tribunal 
Federal.

b) A apresentação de projeto de lei por vereador, que 
cria cargos na Secretaria Municipal de Obras, órgão 
do Poder Executivo do município, é vício sanável 
mediante a sanção da lei pelo prefeito.

c) A lei complementar municipal é hierarquicamente 
superior à lei ordinária municipal.

d) A lei municipal do Rio de Janeiro anterior à Constituição 
de 1988 e com ela incompatível é considerada “não re-
cepcionada” e, consequentemente, pode ser inaplica-
da independentemente de qualquer declaração judicial 
nesse sentido.

e) O prefeito detém iniciativa privativa para os projetos de 
lei em matéria tributária.
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LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

56- Segundo a Lei Orgânica do município do Rio de Janeiro, 
compete-lhe, exceto.

a) legislar sobre assuntos de interesse local.
b) suplementar a legislação federal e a estadual, no que 

couber.
c) instituir e arrecadar os tributos de sua competência.
d) legislar sobre direito penal.
e) dispor sobre seguridade social de seus servidores.

57- Sobre a organização dos poderes no município do Rio de 
Janeiro, é incorreto afi rmar:

a) o municipio do Rio de Janeiro, em sua organização, 
não conta com um Poder Judiciário próprio.

b) concluída a votação do projeto de lei, a Câmara 
Municipal o enviará ao prefeito, que, quedando-se 
inerte pelo prazo de 15 (quinze) dias, equivale a vetar 
o projeto.

c) perderá o mandato  o vereador cujo procedimento for 
declarado incompatível com o decoro parlamentar.

d) o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro 
prestará suas contas, anualmente, à Câmara 
Municipal, no prazo de sessenta dias da abertura da 
sessão legislativa.

e) a Lei Orgânica do município do Rio de Janeiro poderá 
ser emendada mediante proposta de um terço, no 
mínimo, dos membros da Câmara Municipal.

58- Nos termos da Lei Orgânica do município do Rio de 
Janeiro, a soberania popular será exercida, exceto:

a) pelo plebiscito.
b) pelo referendo.
c) pela iniciativa popular no processo legislativo.
d) pela ação fi scalizadora sobre a administração pública.
e) pelo sufrágio censitário.

59- De acordo com o Estatuto do Funcionário Público do mu-
nicípio do Rio de Janeiro, a vacância do cargo decorrerá 
de, exceto:

a) exoneração.
b) demissão.
c) remoção.
d) aposentadoria.
e) falecimento.

60- Segundo o Estatuto do Funcionário Público do município 
do Rio de Janeiro, sobre o tempo de serviço, é incorreto 
afi rmar que:

a) a apuração do tempo de serviço será feita em meses, 
arredondando-se para 1 (um) mês os dias excedentes.

b) também será considerado tempo de efetivo exercício o 
afastamento em virtude de férias.

c) também será considerado tempo de efetivo exercício o 
afastamento em razão de júri.

d) também será considerado tempo de efetivo exercício 
o afastamento em razão de licença à funcionária 
gestante.

e) também será considerado tempo de efetivo exercício o 
afastamento para exercício de cargo em comissão no 
serviço público federal.

61- Quanto ao capítulo das obrigações acessórias do IPTU, 
no Código Tributário do Município do Rio de Janeiro, é 
incorreto afi rmar que:

a) a autoridade municipal competente poderá promover 
ex offi cio a inscrição de imóveis.

b) a inscrição imobiliária importa em presunção, por parte 
do município, para quaisquer fi ns, da legitimidade da 
propriedade.

c) no caso de condomínio em edifi cações, o síndico, 
quando intimado pela autoridade fi scal, deverá prestar 
todas as informações necessárias à atualização 
cadastral das unidades imobiliárias.

d) os imóveis localizados no município, ainda que isentos 
do imposto ou imunes a este, fi cam sujeitos à inscrição 
no órgão competente da Secretaria Municipal da 
Fazenda.

e) o contribuinte deverá comunicar ao órgão competente 
da Secretaria Municipal da Fazenda, na forma e nos 
prazos fi xados em ato do Poder Executivo, a demolição, 
o desabamento, o incêndio ou a ruína de prédio.
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62- Sobre as notifi cações e intimações nos processos 
administrativos decorrentes de requerimento no município 
do Rio de Janeiro, é incorreto afi rmar que:

a) a notifi cação pode se dar pelo recebimento de auto 
de infração ou documento análogo, por parte do 
interessado.

b) a notifi cação pode se dar pela ciência que do ato 
venha a ter o interessado no processo, em razão de 
comparecimento espontâneo.

c) não é permitida a concessão de vista do processo 
administrativo decorrente de requerimento às partes, 
mas apenas o fornecimento de fotocópias.

d) as notifi cações e intimações podem se dar por inter-
médio do correio, mediante comunicação registrada, 
ao interessado ou a seu representante,  com aviso de 
recebimento (AR).

e) pode se dar pela publicação do despacho ou decisão 
no órgão ofi cial de imprensa do município, com a 
indicação do número do processo e do nome do 
respectivo Titular, desde que dela conste o teor integral 
ou resumo esclarecedor do despacho ou da decisão.

63- De acordo com o Código Tributário do município do Rio de 
Janeiro, para os efeitos do IPTU, o valor venal da unidade 
imobiliária é entendido como:

a) o valor da aquisição do bem pelo proprietário.
b) o valor que o bem alcançaria para compra e venda à 

vista, segundo as condições do mercado.
c) o valor que o bem alcançaria para compra e venda a 

prazo, segundo as condições do mercado.
d) o valor que o bem alcançaria para locação mensal, 

multiplicado por cem.
e) o valor da aquisição do bem pelo proprietário, 

atualizado monetariamente.

64- Conforme dispõe o Código Tributário do município do Rio 
de Janeiro, o fato gerador do IPTU é:

a) a propriedade ou o domínio útil de bem imóvel, por 
natureza ou por acessão física, como defi nido na lei 
civil, localizado na zona urbana do município.

b) a propriedade ou o domínio útil de bem imóvel,  por 
natureza ou por acessão física, como defi nido  na lei 
civil, localizado no território do município.

c) a propriedade de bem imóvel, por natureza ou acessão 
física, como defi nido na lei civil, localizado na zona 
urbana do município.

d) a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, 
por natureza ou por acessão física, como defi nido na 
lei civil, localizado no território do município.

e) a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem 
imóvel, por natureza ou acessão física, como defi nido 
na lei civil, localizado na zona urbana do município.

65- Consoante o Código Tributário do município do Rio de 
Janeiro, são contribuintes do IPTU, exceto:

a) o proprietário do imóvel.
b) o tilular do domínio útil do imóvel.
c) o detentor do imóvel.
d) os promitentes-compradores imitidos na posse.
e) o possuidor do imóvel.

ÉTICA DO SERVIDOR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

66-  Em relação aos princípios constitucionais da administra-
ção pública, é correto afi rmar que:

I. viola o princípio da moralidade administrativa valer-se 
do cargo público para obter vantagens ou favorecimen-
tos pessoais;

II. a publicidade dos atos administrativos é necessária 
para que o cidadão possa aferir a compatibilidade 
deles com o princípio da moralidade administrativa;

III. a vedação de se utilizar na publicidade ofi cial de 
obras e de serviços públicos o nome ou a imagem 
do governante tem por fi nalidade dar efetividade ao 
princípio da impessoalidade;

IV. a pena de perda dos direitos políticos, em razão de 
condenação por ato de improbidade administrativa, 
não se aplica aos servidores titulares de cargo de 
provimento efetivo, visto que a estes a pena aplicável é 
a perda da função pública;  

V. fere o princípio da impessoalidade atender a 
pedido de preferência para a prática de um ato, 
independentemente do motivo do pedido.

 Estão corretas: 

a) as afi rmativas I, II, III, IV e V.
b) apenas as afi rmativas I, II, III e V. 
c) apenas as afi rmativas I, II, III e IV.
d) apenas as afi rmativas I, II e III.
e) apenas as afi rmativas I, IV e V. 
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67- De acordo com o Código de Ética Profi ssional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Municipal, aprovado pelo 
Decreto n. 13.319, de 20 de outubro de 1994:

I. o servidor público não pode omitir a verdade, ainda que 
contrária aos interesses da própria pessoa interessada 
ou da Administração;

II. os atos da vida privada do servidor público poderão 
acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida 
funcional;

III. a publicidade de qualquer ato administrativo constitui 
requisito de efi cácia e moralidade, salvo nos casos em 
que, nos termos da lei, deva-se manter o sigilo;

IV. é vedado ao servidor público participar de organização 
que atente contra a dignidade da pessoa humana;

V. é dever do servidor público resistir às pressões ilegais 
ou aéticas e denunciá-las, mesmo que os interessados 
sejam seus superiores hierárquicos. 

 Estão corretas: 

a) as afi rmativas I, II, III, IV e V.
b) apenas as afi rmativas I, III, IV e V. 
c) apenas as afi rmativas I, II, III e V.
d) apenas as afi rmativas I, III e V.
e) apenas as afi rmativas IV e V. 

68- Um servidor recebeu determinada quantidade de material 
para utilizá-lo na execução de um serviço externo. A 
execução do serviço não demandou a utilização de todo 
o material recebido. Ele, então, vendeu a sobra e atestou 
que todo o material recebido havia sido consumido. Nesse 
caso, ele cometeu, em tese, o crime de

a) corrupção passiva.
b) prevaricação.
c) descaminho.
d) improbidade administrativa.
e) peculato.

69- Um servidor tinha a atribuição de atestar a execução de 
asfaltamento de ruas. O asfaltamento de uma delas foi 
executado com 4 cm de espessura, embora o contrato 
previsse 6 cm de espessura. Como a empresa executora 
pertencia ao seu cunhado, que o tinha ajudado muito, 
tempos atrás, ele atestou o serviço como tendo sido 
executado de acordo com o contrato. Nesse caso ele 
cometeu, em tese, o crime de

a) corrupção passiva.
b) prevaricação.
c) condescendência criminosa.
d) improbidade administrativa.
e) peculato.

70- Dispõe o inciso II do Código de Ética Profi ssional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo Municipal, 
aprovado pelo Decreto n. 13.319, de 20 de outubro 
de 1994, que “o servidor público não poderá jamais 
desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não 
terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo 
e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno 
e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o 
desonesto, consoante as regras contidas no art. 37, caput 
e § 4º, da Constituição Federal”.

É correto afi rmar, em observância a essa regra deontológi-
ca, que o servidor público, no exercício das funções:

I. não deve dar efetividade às normas legais que, a seu 
juízo, são injustas;

II. deve optar pelo ato que, a seu juízo, seja justo, mesmo 
que seja ilegal; 

III. é livre para exercer o juízo de conveniência e 
oportunidade do ato administrativo, mesmo que a lei 
estabeleça prazo e condições para a prática do mesmo;

IV. deve agir sempre de forma honesta, tanto em relação 
ao cidadão quanto à Administração Pública;  

V. deve manter conduta que revele um padrão ético na 
Administração Pública, mesmo que isso não lhe traga 
prestígio pessoal ou funcional.  

Estão corretas: 

a) as afi rmativas I, II, III, IV e V.
b) apenas as afi rmativas I, III, IV e V. 
c) apenas as afi rmativas I, II, III e V.
d) apenas as afi rmativas I, III e V.
e) apenas as afi rmativas IV e V. 


