
  

 

Concurso Público 
Código: 515 

 

FISCAL TRIBUTÁRIO 
 

Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados: 

Nome do(a) Candidato(a)                  Nº de inscrição 
    
 
Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Língua Portuguesa 
Matemática 
Raciocínio Lógico 
Informática 
Legislação 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
05 
10 
15 

Total de questões                                                               -                                                       60 
 
INSTRUÇÕES: 
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 

substituição ao fiscal. 
 
• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 
 
• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 

esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.  
 

• Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por 
candidato. 

 
• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 

correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 
 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 
• O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de 

provas após uma hora contada do efetivo início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo 
início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial. 

 
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 
 
• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a 

coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído. 
 
• Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

  
A gata que mudou a vida de uma pequena autista 

 
Na Inglaterra, a menininha de nome Iris Grace 

Halmshaw, 5 anos, vivia em um lindo jardim, entre flores 
coloridas, árvores, luz do sol, tintas e pincéis. Adorava 
contemplar a natureza ao lado da gatinha Thula, sua 
melhor amiga. Vestindo sua capa (um tecido adaptado por 
sua mãe), a menina pintava por horas a fio. Tinha um dom 
especial: tão novinha, passou a criar lindas paisagens, 
elogiadíssimas por amantes das artes.  

Contudo, em seu universo lúdico e único, Iris é 
portadora de autismo, diagnóstico que recebeu em 2011, 
aos 2 anos. O transtorno é uma desordem neurológica 
incurável, que pode prejudicar a capacidade de interagir 
com o mundo. 

Educada em casa, Iris Grace começou a pintar 
em 2013, incentivada por seus pais, que inventaram 
sessões de arte para estimular a concentração e a fala, 
tentando seguir o currículo nacional de educação no 
Reino Unido. A ideia era proporcionar uma atividade que 
distraísse a filha e a ajudasse a tentar se comunicar, uma 
das ferramentas da chamada arteterapia. O que 
aconteceu pouco depois foi surpreendente. Pinturas 
extraordinárias para uma criança (e até um adulto comum) 
tomaram forma. Era o olhar da menina autista para os 
habitantes de seu mundo encantado, repleto de natureza 
e música clássica – Iris se acalma ouvindo música, desde 
quando era um bebê, conhece todos os instrumentos de 
uma orquestra e adora o violino, em especial (ela já tem 
um). 

Em fevereiro de 2014, um novo personagem 
passou a fazer parte da vida de Iris – e a mudá-la para 
sempre, aliviando seu isolamento. Thula, com pouco mais 
de 2 anos de idade, é uma gatinha inteligente e gentil. 
“Thula baixou a ansiedade de Iris e a mantém calma. Ao 
mesmo tempo, a encoraja a ser mais sociável”, contou a 
mãe da menina. Depois da chegada da gatinha, a menina 
passou a pronunciar pequenas frases como: “Sente-se, 
gata!”. Havia meses que a família procurava por um 
animal terapêutico. Tentou, em vão, cavalos, cachorros 
(Iris odiava ser lambida e a hiperatividade do cão a 
deixava muito nervosa) e até mesmo gatos, mas percebeu 
que ainda não tinha encontrado o companheiro certo até a 
pequena conhecer Thula. 
 

http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/... - adaptado 

 

1) De acordo com o texto, analisar a sentença abaixo: 
 
A menina Iris Grace sofre de autismo desde os 2 anos de 
idade, condição neurológica que a impede de andar. Por 
esse motivo, dedica as suas atividades à pintura de 
quadros (1ª parte). Iris pinta por iniciativa de seus pais, 
que viram nessa atividade a possibilidade de melhoria da 
condição neurológica da filha. Dessa forma, inscreveram-
na em um curso de arteterapia, que desenvolve 
capacidades cognitivas nas crianças com autismo, por 
meio da pintura (2ª parte).   
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

2) Segundo o texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - Iris só consegue pintar ouvindo música clássica. 
II - A menina possui um violino, instrumento o qual já 

aprendeu a tocar. 
III - A chegada da gatinha Thula fez muito bem a Iris, que, 

inclusive, já chega a pronunciar frases de comando à 
bichana. Além disso, Thula a mantém calma, coisa que 
a menina não conseguiu em experiência com cães.  

 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens I e II. 
 

3) Em “Contudo, em seu universo lúdico e único, Iris é 
portadora de autismo...”, a conjunção sublinhada NÃO 
pode ser substituída, por alterar o sentido, por: 
 
a) Entretanto. 
b) Porém. 
c) Portanto. 
d) Todavia. 
 

4) Assinalar a alternativa em que o termo sublinhado 
classifica-se morfologicamente como preposição: 
 
a) A força é hostil a si própria. 
b) Embora tenha chovido, as temperaturas continuam 

elevadas. 
c) Ou estudas ou brincas. 
d) Quando disse isso, ninguém acreditou. 
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5) Analisar os itens abaixo quanto à concordância verbal: 
 
I - Quem serão os convidados? 
II - Hoje é 19 de novembro. 
 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão corretos. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

6) Em relação aos homônimos e parônimos, assinalar a 
alternativa em que o termo sublinhado está CORRETO no 
contexto dado: 
 
a) O jovem advogado acendeu rapidamente em sua 

careira profissional. 
b) Os traficantes foram dilatados à justiça por membro de 

quadrilha rival. 
c) O perito apreçou irrisoriamente o imóvel. 
d) A nova proposta colige frontalmente com o 

entendimento havido. 
 

7) As palavras “recordista” e “paraolimpíada” são 
formadas, respectivamente, pelos processos 
denominados: 
 
a) Derivação prefixal e derivação sufixal. 
b) Derivação sufixal e derivação prefixal. 
c) Derivação prefixal e derivação regressiva. 
d) Derivação regressiva e derivação sufixal. 
 

8) Assinalar a alternativa cuja palavra foi flexionada para 
formar o plural: 
 
a) Anais. 
b) Seniores. 
c) Afazeres. 
d) Núpcias. 
 

9) Assinalar a alternativa em que o pronome “se” exerce 
função sintática de objeto indireto: 
 
a) Eles se gostam. 
b) Eles se cumprimentaram. 
c) Precisa-se de empregados. 
d) Ela se arroga essa liberdade. 
 

10) Em relação à pontuação, analisar os itens abaixo: 
 
I - A vírgula nem sempre representa uma pausa. As 

justificativas para sua colocação são de ordem sintática 
e não de pronúncia. 

II - A vírgula pode ser empregada entre o verbo e seu 
complemento. 

 
a) Os itens I e II estão incorretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão corretos. 
  
  

MATEMÁTICA 

 
11) Observando-se o comportamento do gráfico da função 
linear f(x) = 5x + 20, analisar os itens que seguem: 
 
I - Somando-se 5 unidades à função, sua raiz será igual a 

-5. 
II - Dividindo-se a função por 5 e somando-se 5, a raiz 

será igual a -9. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12) Um aluno tem 6 canetas e 3 lápis em seu estojo. Com 

base nessa informação, é CORRETO afirmar que a 
probabilidade de ele escolher um lápis ao acaso no estojo 
é de: 
 

a) 
5

3
 

b) 
2

1
 

c) 
6

3
 

d) 
3

1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13) Um telefone celular tem 8Gb de memória e está com 
85% dela cheia. Com base nessas informações, assinalar 
a alternativa que apresenta a quantidade de memória que 
esse celular ainda possui: 
 
a) 5,4Gb 
b) 1,2Gb 
c) 2,1Gb 
d) 4,5Gb 
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14) Um médico receitou a um paciente que tomasse 5mL 
de um remédio 4 vezes ao dia. Com base nessa 
informação, assinalar a alternativa que apresenta quantos 
dias foram necessários para que esse paciente tomasse 
80mL do remédio: 
 

a) 2 dias. 
b) 4 dias. 
c) 6 dias. 
d) 8 dias. 
 

15) Dada a matriz A = 








121

00
, analisar os itens abaixo: 

 

I) A transposta da matriz A é igual à transposta da inversa 
da matriz A. 

II) A matriz A não é inversível, pois seu determinante é 
igual a zero. 

III) A
2
 = 









14412

00
. 

 

Estão CORRETOS: 
 

a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Todos os intens. 
 

16) Dado o sistema linear abaixo, assinalar a alternativa 
que apresenta o resultado da operação x + 3y: 
 









1yx2

17y3x
 

 

a) 19 
b) 18 
c) 17 
d) 20 
 

17) A figura abaixo exemplifica como ocorre a divisão de 
uma célula. Se esse processo se repetir até a 12ª divisão, 
o número de células formadas na 12ª divisão será igual a: 
 

 
 

a) 2.024 
b) 3.028 
c) 4.096 
d) 5.012 
 

18) Considerando-se as funções f(x) = x
2
 - 6x + 11 e  

g(x) = -x
2
 + 6x - 5, é CORRETO afirmar que a interseção 

de seus gráficos ocorre nos pontos com abscissas: 
 

a) -1 e 1. 
b) 0 e 2. 
c) 1 e 3. 
d) 2 e 4.  

RASCUNHO 
 



 
 

 

www.objetivas.com.br  4 

 

19) Márcia vai escolher a roupa para ir a um desfile de 
moda. Sabendo-se que ela possui 34 blusas e 12 saias, é 
CORRETO afirmar que o número de maneiras diferentes 
que Márcia pode se vestir para esse desfile é: 
 
a) 512 
b) 408 
c) 142 
d) 46  
 

20) Dado o quadro salarial de uma empresa fictícia X, 
analisar os itens abaixo: 
 

Cargo Nº de Funcionários Salário 

Atendente Júnior 12 R$ 1.350,00 

Atendente Sênior 5 R$ 1.900,00 

Gerente 2 R$ 2.100,00 

 
I - A média salarial é de R$ 1.576,00. 
II - A moda salarial é de R$ 1.350,00. 
III - A média salarial entre os Atendentes Júnior e Sênior é 

de R$ 1.522,50. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
  

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
21) Considerando-se a sequência lógica na imagem 
abaixo, assinalar a alternativa que apresenta o valor de x: 
 

 
 
a) 374 
b) 401 
c) 321 
d) 295 
 

22) Em determinado Município, as funcionárias Camila, 
Daniela e Elena trabalham como enfermeira, contadora e 
professora, não necessariamente nessa ordem, e 
trabalham em turnos diferentes, de modo que uma 
trabalha no turno da manhã, outra à tarde e outra à noite. 
Sabe-se que: 
 

 Camila não é contadora e trabalha no turno da noite. 

 Daniela é enfermeira. 

 A contadora trabalha no turno da tarde. 
 
Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que: 
 
a) Daniela é enfermeira e trabalha no turno da noite. 
b) Camila é professora e trabalha no turno da tarde. 
c) Camila é enfermeira e trabalha no turno da manhã. 
d) Elena é contadora e trabalha no turno da tarde.  

RASCUNHO 
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23) Qual dos números abaixo não pertence à série 
numérica? 
 

27, 81, 147, 243 
 
a) 243 
b) 147 
c) 81 
d) 27 
 

24) Assinalar a alternativa que apresenta a próxima 
palavra da sequência lógica abaixo: 
 

CARROÇA - COMPASSADO - COOPERATIVISMO - 
CAATINGA - ? 

 
a) CONCURSO 
b) CEGUEIRA 
c) COMPREENSÃO 
d) CACHIMBO 
 

25) Sabendo-se que os funcionários de determinada 
empresa trabalham de segunda a sexta-feira e que em 
certo mês nessa empresa foram contratados 13 
funcionários, marcar C para as afirmativas Certas, E para 
as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 
(---) Como dia primeiro foi quinta-feira, nenhum funcionário 

começou a trabalhar no dia 11 nem no dia 25 desse 
mesmo mês. 

(---) No mínimo 3 funcionários foram contratados no 
mesmo dia da semana. 

 
a) C - C. 
b) E - E. 
c) C - E. 
d) E - C. 
 

26) Um número de 1 a 15 foi retirado de uma urna perante 
uma plateia. Duas pessoas falaram características do 
número, como: 
 
I - O número é divisível por 3. 
II - O número é múltiplo de 2. 
 
Sabendo-se que ambos falaram a verdade, é CORRETO 
afirmar que o total de números que pode ter sido mostrado 
às duas pessoas é:  
 
a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 

27) Considerando-se o quadro abaixo, assinalar a 
alternativa que representa o valor de x: 

 

Candidatos 2 

Concurso 0 

Objetiva 1 

Alcateia 3 

Macaparanense 4 

Cadastro 2 

Reprovado x 

 
a) 0 
b) 1 
c) 2 
d) 3 
 

RASCUNHO 
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28) Em determinado aeroporto, a cada 10 minutos 
decolam três aviões e pousa um. Com base nisso, após 
meia hora, é CORRETO afirmar que nesse aeroporto: 
 
a) Decolaram 6 aviões e pousaram 4. 
b) Decolaram 12 aviões e pousaram 6. 
c) Decolaram 4 aviões e pousaram 5. 
d) Decolaram 9 aviões e pousaram 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29) Analisar a sequência lógica abaixo: 
 

 
 
Seguindo-se o mesmo critério de formação, assinalar a 
alternativa que apresenta a 81º e 107º figura, 
respectivamente, dessa sequência: 
 

a)   

b) 
  

c)   

d) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30) Um relógio digital marca 09:57:55. Com base nessa 
informação, assinalar a alternativa que apresenta o 
número mínimo de segundos necessário para que todos 
os algarismos do relógio se alterem:  
 
a) 85 
b) 100 
c) 125 
d) 131 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

INFORMÁTICA 

 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto 
anteriormente. 
 

31) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Para conectar o computador à Internet, o usuário precisa 
de um ________, dispositivo que envia e recebe 
informações do computador por linha telefônica ou cabo 
de alta velocidade. 
 
a) fax 
b) scanner 
c) modem 
d) monitor 
 

32) Considerando-se o Excel 2007, se a célula com o 
número 12 for selecionada e logo após for apertado o 

botão , o resultado obtido será: 
 
a) 0,12% 
b) 120% 
c) 1,2% 
d) 1200% 
 

33) Sobre selecionar slides no PowerPoint 2007, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Para selecionar um único slide, clica-se nele. 
(---) Para selecionar vários slides em sequência, clica-se 

no primeiro slide, pressiona-se a tecla Shift e clica-se 
no último slide que se deseja selecionar. 

(---) Para selecionar vários slides não sequenciais, 
pressiona-se a tecla Ctrl e clica-se em cada slide que 
se deseja selecionar. 

 
a) C - C - C. 
b) C - E - C. 
c) E - C - E. 
d) E - E - E. 
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34) No Mozilla Firefox é possível adicionar todas as abas 
aos favoritos por meio do seguinte atalho de teclado: 
 
a) Ctrl+D 
b) Ctrl+B 
c) Ctrl+Shift+D 
d) Ctrl+Shift+B 
 

35) Em relação aos modos de exibição em que podem ser 
exibidos os planos de fundo em um documento no Word 
2007, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) Rascunho. 
(---) Layout da Web. 
(---) Estrutura de Tópicos. 
 
a) C - C - C. 
b) E - C - E. 
c) C - E - C. 
d) E - E - E. 
  

LEGISLAÇÃO 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
 

36) De acordo com a Constituição Federal, são direitos 
dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: 
 
I - Seguro-desemprego, em caso de desemprego 

voluntário. 
II - Fundo de garantia do tempo de serviço. 
III - Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os 

que percebem remuneração variável. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

37) Em conformidade com a Constituição Federal, 
considerando-se o capítulo que dispõe sobre os direitos 
políticos, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) A soberania popular será exercida pelo sufrágio 

universal e pelo voto indireto e secreto. 
(---) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para 

os maiores de 18 anos e facultativo para os 
analfabetos, os maiores de 16 e menores de 18 anos 
e para os maiores de 70 anos. 

(---) Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros 
e, durante o período do serviço militar obrigatório, os 
conscritos. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
 

38) Com base na Constituição Federal e considerando-se 
o que está disposto no capítulo sobre os Municípios, 
analisar a sentença abaixo: 
 
A fiscalização do Município será exercida pelo Poder 
Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos 
sistemas de controle interno do Poder Executivo 
Municipal, na forma da lei (1ª parte). O controle externo da 
Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos 
Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos 
Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde 
houver (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

39) Segundo a Lei Orgânica do Município, a Comissão 
Representativa funciona nos períodos de recesso da 
Câmara Municipal e tem as seguintes atribuições, entre 
outras: 
 
I - Zelar pelas prerrogativas do Poder Judiciário. 
II - Velar pela observância das leis. 
III - Convocar sessões extraordinárias. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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40) De acordo com a Lei Orgânica do Município, são de 
iniciativa privativa do Prefeito os projetos de Lei e as 
emendas à Lei Orgânica que disponham sobre: 
 
I - Criação, alteração ou extinção de cargos, função ou 

emprego do Poder Executivo e Autarquias do 
Município. 

II - Criação de novas vantagens de qualquer espécie, aos 
servidores públicos do Poder Executivo. 

III - Organização administrativa dos servidores do 
Município. 

IV - Plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento 
anual. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e III. 
b) Somente os itens I, II e IV. 
c) Somente os itens II, III e IV. 
d) Todos os itens. 
 

41) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, o 
servidor público só perderá o cargo: 
 
I - Em virtude de sentença judicial que não for transitada 

em julgado. 
II - Mediante processo administrativo em que lhe seja 

assegurada ampla defesa. 
III - Mediante procedimento de avaliação periódica de 

desempenho, na forma de lei complementar, 
assegurada ampla defesa. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 
 

42) Segundo o Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
do Município, a nomeação far-se-á: 
 
I - Em comissão quando se tratar de cargo de provimento 

efetivo. 
II - Em caráter efetivo para cargos de confiança vagos. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

43) De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos do Município, sobre o que dispõe a Seção  IV 
sobre a posse e o exercício, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(---) Posse é a aceitação expressa das atribuições, 
deveres e responsabilidades inerentes ao cargo 
público, com o compromisso de bem servir, 
formalizada pela assinatura do respectivo termo, no 
qual deverão constar atribuições, deveres, 
responsabilidades e direitos inerentes ao cargo 
ocupado, que não poderão ser alterados 
unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados 
os atos de ofício previstos em Lei. 

(---) A posse em cargo público dependerá de prévia 
inspeção médica oficial. Só poderá ser empossado 
aquele que for julgado apto física e mentalmente para 
o exercício do cargo. 

(---) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do 
cargo público ou da Função de Confiança. É de cinco 
dias o prazo para o Servidor empossado em Cargo 
público entrar em exercício, contados da data da 
posse. 

 

a) E - C - E. 
b) C - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - C. 
 

44) De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos do Município, a investidura do servidor estável no 
cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua 
demissão por decisão judicial, com ressarcimento de 
todas as vantagens determinadas na sentença, dá-se o 
nome de: 
 

a) Reversão. 
b) Recondução. 
c) Reintegração. 
d) Readaptação. 
 

45) Considerando-se o que dispõe o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município  em seu capítulo sobre a 
substituição, analisar a sentença abaixo: 
 

Os servidores investidos em função gratificada ou cargo em 
comissão terão substitutos indicados. No caso de omissão, 
serão estes previamente designados pelo dirigente máximo 
do órgão ou entidade e serão denominados, além do título 
do cargo, “interinos” (1ª parte). O substituto assumirá 
automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que 
ocupa, o exercício de função gratificada ou cargo em 
comissão nos afastamentos, impedimentos legais ou 
regulamentares do titular e na vacância do cargo, hipóteses 
em que deverá optar pela remuneração de um deles 
durante o respectivo período. O substituto fará jus à 
retribuição pelo exercício de função gratificada ou cargo em 
comissão nos casos de afastamentos ou impedimentos 
legais do titular, paga na proporção dos dias de efetiva 
substituição que excedam sete dias (2ª parte). 
 

A sentença está: 
 

a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
46) Conforme a Constituição Federal, a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 
instituir os seguintes tributos: 
 
I - Impostos. 
II - Taxas, em razão do exercício do Poder de Polícia ou 

pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços 
públicos específicos e divisíveis, prestados ao 
contribuinte ou postos à sua disposição. 

III - Contribuição de melhoria, decorrente de obras 
privadas. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

47) Considerando-se a Constituição Federal, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) A competência da União para emitir moeda será 

exercida temporariamente pelo banco central. 
b) É permitido ao banco central conceder, direta ou 

indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a 
qualquer órgão ou entidade que não seja instituição 
financeira. 

c) Lei complementar disporá exclusivamente sobre 
finanças públicas. 

d) O banco central poderá comprar e vender títulos de 
emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de 
regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. 

 

48) Em conformidade com a Lei nº 5.172/66, analisar a 
sentença abaixo: 
 
Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em 
moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada 
mediante atividade administrativa plenamente vinculada 
(1ª parte). Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo 
ou em parte, a outras pessoas jurídicas de direito público 
pertencerão à competência legislativa daquela a que 
tenham sido atribuídos (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

49) De acordo com a Seção I do Capítulo II da Lei 
nº 5.172/66, marcar C para as afirmativas Certas, E para 
as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 
(---) É facultado à União instituir tributo que não seja 

uniforme em todo o território nacional, ou que importe 
distinção ou preferência em favor de determinado 
Estado ou Município. 

(---) É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios estabelecer diferença tributária entre bens 
de qualquer natureza, em razão da sua procedência 
ou do seu destino. 

 
a) E - E. 
b) E - C. 
c) C - E. 
d) C - C. 
 

50) Segundo a Lei nº 8.137/90, constituem crimes contra 
as relações de consumo, entre outros: 
 
I - Favorecer ou preferir, sem justa causa, comprador ou 

freguês, ressalvados os sistemas de entrega ao 
consumo por intermédio de distribuidores ou 
revendedores. 

II - Vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, 
tipo, especificação, peso ou composição esteja em 
desacordo com as prescrições legais, ou que não 
corresponda à respectiva classificação oficial. 

III - Elevar o valor cobrado nas vendas a prazo de bens ou 
serviços, mediante a exigência de comissão ou de taxa 
de juros ilegais. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

51) Segundo a Lei nº 8.137/90, falsificar ou alterar nota 
fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro 
documento relativo à operação tributável acarretará a 
pena de: 
 
a) Reclusão de 1 a 2 anos, e multa. 
b) Reclusão de 2 a 5 anos, somente. 
c) Reclusão de 2 a 5 anos, e multa. 
d) Somente multa. 
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52) Em conformidade com a Lei nº 8.429/92, analisar a 
sentença abaixo: 
 
Os atos de improbidade praticados por qualquer agente 
público, servidor ou não, contra a Administração Direta, 
Indireta ou Fundacional de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, 
de Território, de empresa incorporada ao patrimônio 
público ou de entidade para cuja criação ou custeio o 
erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do 
patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma 
desta Lei (1ª parte). As disposições desta Lei são 
aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo 
agente público, induza ou concorra para a prática do ato 
de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma 
direta ou indireta (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

53) Considerando-se a Lei nº 8.429/92, assinalar a 
alternativa INCORRETA: 
 
a) Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia 

são obrigados a velar pela estrita observância dos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e 
publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos. 

b) No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente 
público ou terceiro beneficiário os bens ou valores 
acrescidos ao seu patrimônio. 

c) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou 
omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, 
dar-se-á o parcial ressarcimento do dano. 

d) Quando o ato de improbidade causar lesão ao 
patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, 
caberá à autoridade administrativa responsável pelo 
inquérito representar ao Ministério Público, para a 
indisponibilidade dos bens do indiciado. 

 

54) Segundo dispõe a Seção II do Capítulo II da Lei 
nº 8.429/92, permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou 
locação de bem ou serviço por preço superior ao de 
mercado constitui ato de improbidade administrativa que: 
 
a) Importa enriquecimento ilícito. 
b) Causa prejuízo ao erário. 
c) Atenta contra os princípios da Administração Pública. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

55) A Lei Complementar nº 123/06 estabelece normas 
gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a 
ser dispensado às microempresas e empresas de 
pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
especialmente no que se refere: 
 
I - À apuração e recolhimento dos impostos e 

contribuições da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, mediante regime único de 
arrecadação, exceto obrigações acessórias. 

II - Ao cumprimento de obrigações trabalhistas e 
previdenciárias, inclusive obrigações acessórias. 

III - Ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à 
preferência nas aquisições de bens e serviços pelos 
Poderes Públicos, à tecnologia, ao associativismo e às 
regras de inclusão. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente o item II. 
d) Somente os itens II e III. 
 

56) Conforme o que dispõe o Capítulo III da Lei 
Complementar nº 123/06, os órgãos e entidades 
envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 
três âmbitos de governo, no âmbito de suas atribuições, 
deverão manter à disposição dos usuários, de forma 
presencial e pela rede mundial de computadores, 
informações, orientações e instrumentos, de forma 
integrada e consolidada, que permitam pesquisas prévias 
às etapas de registro ou inscrição, alteração e baixa de 
empresários e pessoas jurídicas, de modo a prover ao 
usuário certeza quanto à documentação exigível e quanto 
à viabilidade do registro ou inscrição. As pesquisas 
prévias à elaboração de ato constitutivo ou de sua 
alteração deverão bastar a que o usuário seja informado 
pelos órgãos e entidades competentes: 
 
I - Da descrição oficial do endereço de seu interesse e da 

possibilidade de exercício da atividade desejada no 
local escolhido. 

II - De todos os requisitos a serem cumpridos para 
obtenção de licenças de autorização de funcionamento, 
segundo a atividade pretendida, o porte, o grau de risco 
e a localização. 

III - Da possibilidade de uso do nome empresarial de seu 
interesse. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Todos os itens. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
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57) Conforme o que dispõe a Seção II do Capítulo II da 
Lei Municipal nº 5.620/14, o Município poderá conceder 
Alvará de Funcionamento Provisório para o 
microempreendedor individual, para microempresas e 
para empresas de pequeno porte: 
 
I - Instaladas em área ou edificação desprovidas de 

regulação fundiária e imobiliária, inclusive habite-se. 
II - Em residência do microempreendedor individual ou do 

titular ou sócio da microempresa ou empresa de 
pequeno porte, na hipótese em que a atividade não 
gere grande circulação de pessoas. 

 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão corretos. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

58) Segundo o que dispõe a Seção I do Capítulo II da Lei 
Municipal nº 5.620/14, analisar a sentença abaixo: 
 
A baixa do empresário ou da pessoa jurídica impede que, 
posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, 
contribuições e penalidades decorrentes da falta do 
cumprimento de obrigações (1ª parte). A solicitação de 
baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa 
responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, 
dos sócios e dos administradores no período da 
ocorrência dos respectivos fatos geradores (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

59) Conforme dispõem as Seções III e V do Capítulo I da 
Lei Complementar Municipal nº 064/13, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - Nenhum tributo será cobrado em cada exercício 

financeiro sem que a Lei que o houver instituído ou 
aumentado esteja em vigor antes do início desse 
exercício. 

II - A Lei tributária pode alterar a definição, o conteúdo e o 
alcance de institutos, conceitos e formas de direito 
privado, para definir ou limitar competências tributárias. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

60) Considerando-se o que dispõe a Seção I do Capítulo 
V da Lei Complementar Municipal nº 064/13, analisar a 
sentença abaixo: 
 
Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa física ou 
jurídica obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade 
pecuniária (1ª parte). Sujeito passivo da obrigação 
acessória é a pessoa obrigada às prestações que 
constituam o seu objeto (2ª parte). As convenções 
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento 
de tributos, sempre podem ser opostas à Fazenda 
Municipal, para modificar a definição legal do sujeito 
passivo das obrigações tributárias correspondentes 
(3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 3ª parte. 
c) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
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