
CONCURSO PÚBLICO – Edital nº 01/2016 
Prefeitura Municipal de Jambeiro/SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2016 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO/SP 

 
 

 

FISCAL DE TRIBUTOS E POSTURAS 

 

 
 

CADERNO DE QUESTÕES – PROVA OBJETIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Número da Inscrição: __________ 

 

 

 

Nome do Candidato: _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



CONCURSO PÚBLICO – Edital nº 01/2016 
Prefeitura Municipal de Jambeiro/SP 

 
Cargo: Fiscal de Tributos e Posturas 
 
Língua Portuguesa 

 
O cisne, quando sente ser chegada 
 
Luís de Camões 
 
O cisne, quando sente ser chegada 
A hora que põe termo a sua vida, 
Música com voz alta e mui subida 
Levanta pela praia inabitada. 
 
Deseja ter a vida prolongada 
Chorando do viver a despedida; 
Com grande saudade da partida, 
Celebra o triste fim desta jornada. 
 
Assim, Senhora minha, quando via 
O triste fim que davam meus amores, 
Estando posto já no extremo fio, 
 
Com mais suave canto e harmonia 
Descantei pelos vossos desfavores 
La vuestra falsa fé y el amor mio. 
 
1- O cisne sente ser chegada: 
a) O fim do amor. 
b) O instante do amor sublime. 
c) O momento de morrer. 
d) A hora de cantar. 
e) A hora de nascer. 
 
2- Está escrito incorreto: 
a) Cangica, pegajoso. 
b) Enferruje, manjericão. 
c) Megera, hegemonia. 
d) Vagem, geada. 
e) Ferrugem, miragem. 
 
3- “Carlos, o melhor atleta do clube, passou dias 
internado no hospital da cidade.” 
O aposto é: 
a) Carlo. 
b) O melhor atleta do clube. 
c) Passou dias. 
d) Internado no hospital da cidade. 
e) No hospital da cidade. 
 
4- “São seis horas da manhã.” 
O sujeito é: 
a) Simples.  
b) Composto. 
c) Desinencial. 
d) Indeterminado. 
e) Inexistente. 
 
5- Assinale a alternativa em que o verbo “dar” não é 
transitivo: 
a) Lúcia deu uma noiva linda, vestido longo, cabelo 
ondulado. 
b) Pediu à Lúcia que me desse algumas orientações. 
c) Ninguém estava mais disposto a dar a ajuda. 
d) Aceitava, mas dava-lhe o a amostra. 
e) Minha mãe dava jantares com sobremesas. 
 
6- A função não corresponde ao termo destacado em: 
a) A vida da metrópole é muito perigosa. (complemento 

nominal) 
b) Beber demais é prejudicial à saúde. (complemento 
nominal) 
c) Não tens interesse pelos trabalhos. (complemento 
nominal) 
d) Ela foi rodeada de companheiros sinceros. (agente 
da passiva) 
e) Nunca me esquecerei de ti. (objeto indireto) 
 
7- Está incorreta: 
a) Venha conosco hoje à noite. 
b) Amigos há que vivem brigando entre si. 
c) Hei de tornar meu aluno mais confiante em si. 
d) Fernanda queria o marido para junto de si. 
e) Eu ofereço esse presente para si. 
 
8- “Quando você tiver concluído o relatório, eu 
dispensarei a equipe.” 
O tempo é: 
a) Pretérito mais-que-perfeito composto do indicativo. 
b) Pretérito mais-que-perfeito composto do subjuntivo. 
c) Futuro do presente composto do indicativo. 
d) Futuro do pretérito composto do indicativo. 
e) Futuro composto do subjuntivo. 
 
Matemática 

 
9- O MMC(310, 220, 480) é: 
a) 163640 
b) 163650 
c) 163660 
d) 163670 
e) 163680 
 
10- O MDC(250, 320, 410) é: 
a) 10 
b) 20 
c) 30 
d) 40 
e) 50 
 
11- O MDC(120, 125, 130) é: 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 
 
12- O MMC(40, 120, 140) é: 
a) 810 
b) 820 
c) 830 
d) 840 
e) 850 
 
13- O MDC(220, 280, 320)  é: 
a) 10 
b) 20 
c) 30 
d) 40 
e) 50 
 
14- Sabendo que os números a, 12 e 15 são 
diretamente proporcionais aos números 28, b e 20, 
determine os números a e b. 
a) 12 
b) 14 
c) 16 
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d) 18 
e) 20 
 
15- Uma tábua com 1,5 m de comprimento foi colocada 
na vertical em relação ao chão e projetou uma sombra 
de 53 cm. Qual seria a sombra projetada no mesmo 
instante por um poste que tem 10,5 m de altura? 
a) 351 cm 
b) 361 cm 
c) 371 cm 
d) 381 cm 
e) 391 cm 
 
16- Uma certa quantidade de refrigerante foi colocado 
em latas de 2 litros cada uma, obtendo-se assim 60 
latas. Se fossem usadas latas de 3 litros, quantas latas 
seriam necessárias para colocar a mesma quantidade 
de refrigerante? 
a) 20 latas 
b) 30 latas 
c) 40 latas 
d) 50 latas 
e) 60 latas 
 
Informática 

 
17- O que ocorre ao acionarmos a tecla F12 editando 
um texto com o Microsoft Word? 
a) abre a janela imprimir 
b) salva o texto e continua a edição 
c) abre o menu arquivo 
d) fecha o arquivo e encerra o programa 
e) abre a janela salvar como 
 
18-  Ao pressionamos a combinação das teclas Ctrl + a 
no BrOffice Writer, temos o seguinte resultado? 
a) seleciona um parágrafo 
b) seleciona a página inteira 
c) seleciona todo o texto que esta sendo editado 
d) não produz nenhum resultado 
e) salva o texto e encerra o programa 
 
19-  Qual o resultado ao aplicamos em uma célula do 
Microsoft Excel a formula: 
=((((((900/3)*2)+600)/10)*10)/100)? 
a) 528 
b) 14 
c) 12 
d) 9 
e) 20 
 

20- Para retroceder uma página em um texto sendo 
editado com o BrOffice Writer, utilizamos o seguinte 
comando: 
a) pressionamos a tecla Page UP 
b) pressionamos a tecla Page Down 
c) pressionamos as teclas CTRL + Alt + Page Up 
d) pressionamos as teclas Shift + Page Down 
e) pressionamos as teclas CTRL + Page Down 
 
21- Qual o resultado do uso simultâneo das teclas 
CTRL + SHIFT + D aplicado a uma palavra selecionada 
ao utilizarmos o Microsoft Word: 
a) negrito 
b) itálico 
c) sublinhado 
d) duplo sublinhado 
e) sobrescrito 

22- Qual o retorno da função COS() do Microsoft 
Excel? 
a) retorna a hora atual 
b) retorna a data atual 
c) retorna a média aritmética entre dois números 
d) retorna a quantidade de células em uso na planilha 
ativa 
e) retorna o cosseno de um angulo 
 

23- Digitando a função =ROMANO(900) em uma célula 
no Microsoft Excel, qual o resultado? 
a) CM 
b) L 
c) M 
d) D 
e) XXIV 
 
24-  A função MOD() do Microsoft Excel retorna? 
a) valor do quociente de uma divisão 
b) a versão do Microsoft Excel  
c) o modelo da planilha 
d) o valor do resto de uma divisão 
e) não é uma função do Microsoft Excel 
 
Conhecimentos Gerais 
 

25- A independência do Brasil foi proclamada em: 
a) 7 de Setembro de 1821 
b) 7 de Setembro de 1820 
c) 7 de setembro de 1823  
d) 7 de setembro de 1818 
e) 7 de setembro de 1822  
 
26- Quem é o atual vice-governador do estado de São 
Paulo? 
a) Rodrigo Garcia 
b) José Bolsonaro 
c) José Anibal Peres de Pontes 
d) Guilherme Afif Domingos 
e) Michel Temer 
 
27- Qual o nome do programa social do governo do 
estado de São Paulo que tem o objetivo de 
proporcionar diversas atividades dentro de quatro eixos 
norteadores: esporte, cultura, qualificação para o 
trabalho e saúde para as comunidades de dentro e de 
fora dos entornos escolares aos finais de semana? 
a) Família e Escola 
b) Prouni 
c) Escola da Família 
d) Bolsa Universidade 
e) Nenhuma das alternativas 
 
28- Qual a participação em percentuais na matriz 
energética brasileira da energia nuclear? 
a) 11% 
b) 10% 
c) 5% 
d) 2% 
e) 3% 
 
29- Quantas usinas nucleares o Brasil possui? 
a) 3 
b) 2 
c) 4 
d) 1 
e) 5 
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30- Qual a participação na matriz energética brasileira 
da energia hidroelétrica? 
a) 52 % 
b) 60 % 
c) 23 % 
d) 77,1 % 
e) 78 % 
 
31- Qual o nome do atual líder mundial da Igreja 
Católica? 
a) Jorge Mauro Bergoglio 
b) Joseph Ratinzger 
c) Mauro Jorge Bergolio 
d) Mario Jorge Bergolio 
e) Jorge Mario Bergoglio 
 
32- Qual o nome do atual primeiro ministro inglês? 
a) David Bowie 
b) David Cameron 
c) David Chapman 
d) Angela Merkel 
e) Nenhuma das alternativas 
 
Conhecimento Específico 

 
33- De acordo com a Lei Orgânica de Jambeiro- 
ARTIGO 7º - O Município tem como competência 
concorrente, com a União e o Estado, entre outras, as 
seguintes atribuições:  
I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das 
instituições democráticas e conservar o patrimônio;  
II - estabelecer e impor penalidades por infração de 
suas leis e regulamentos;  
III - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção 
e garantia das pessoas portadoras de deficiência; IV - 
proteger os documentos, as obras e outros bens de 
valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as 
paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II 
b) Apenas II e III 
c) Apenas III e IV 
d) Todas as afirmativas 
e) Nenhuma das afirmativas 
 
34- De acordo com a Lei Orgânica de Jambeiro- 
ARTIGO 9º - Cabe à Câmara, com a sanção do 
Prefeito, deliberar sobre todas as matérias de 
competência do Município e especialmente: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive 
suplementando a legislação federal e estadual;  
II - legislar sobre tributos municipais, bem como 
autorizar isenções, anistias fiscais e a remissão de 
dívidas;  
III - legislar sobre política tarifária;  
IV - votar o plano plurianual, a lei de diretrizes 
orçamentárias, o orçamento anual, bem como autorizar 
a abertura de créditos suplementares e especiais. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II 
b) Apenas II e III 
c) Apenas III e IV 
d) Todas as afirmativas 
e) Nenhuma das afirmativas 
 
35- De acordo com a Lei Orgânica de Jambeiro-  
ARTIGO 13º - O vereador poderá licenciar-se somente: 
I - para desempenhar missão de caráter transitório;  

II - por doença devidamente comprovada ou em licença 
gestante;  
III - para tratar de interesses particulares, por prazo 
determinado, nunca inferior a trinta dias, não podendo 
reassumir o exercício do mandato antes do término da 
licença. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II 
b) Apenas II e III 
c) Apenas III  
d) Todas as afirmativas 
e) Nenhuma das afirmativas 
 
36- De acordo com a Lei Orgânica de Jambeiro-  
ARTIGO ARTIGO 21 - Os membros da mesa serão 
eleitos para um mandato de: 
a) dois anos 
b) três anos 
c) quatro anos 
d) cinco anos 
e) seis anos 
 
37- De acordo com a Lei Orgânica de Jambeiro-  
ARTIGO 42 - A iniciativa popular poderá ser exercida 
pela apresentação à Câmara Municipal de projeto de 
lei subscrito por, no mínimo: 
a) cinco por cento dos eleitores registrados no 
Município.  
b) dez por cento dos eleitores registrados no Município.  
c) quinze por cento dos eleitores registrados no 
Município.  
d) vinte por cento dos eleitores registrados no 
Município.  
e) vinte e cinco por cento dos eleitores registrados no 
Município.  
 
38- Analise as afirmativas sobre a ordem pública: 
I- Ordem Pública é a situação e o estado de legalidade 
normal, em que as autoridades exercem suas 
precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e 
acatam. 
II- Muitos juristas, entretanto, observam que a 
expressão ordem pública tem definição vaga e ampla, 
e varia no tempo e no espaço, sendo mais fácil a sua 
percepção na vida social. Constituir-se-ia assim pelas 
condições mínimas necessárias a uma conveniente 
vida social, a saber: segurança pública, salubridade 
pública e tranquilidade pública. É consenso, pois, que a 
ordem pública se materializa pelo convívio social 
pacífico e harmônico, pautado pelo interesse público, 
pela estabilidade das instituições e pela observância 
dos direitos individuais e coletivos. 
III- Do ponto de vista formal, a ordem pública é o 
conjunto de valores, princípios e normas que se 
pretende sejam observados em uma sociedade. Do 
ponto de vista material, ordem pública é a situação de 
fato ocorrente em uma sociedade, resultante da 
disposição harmônica dos elementos que nela 
interagem, de modo a permitir um funcionamento 
regular e estável, que garanta a liberdade de todos. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II 
b) Apenas II e III 
c) Apenas I e III 
d) Todas as afirmativas 
e) Nenhuma das afirmativas 
 
39- Sobre a preservação da ordem pública: 
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I- Por preservação da ordem pública se entende a 
manutenção da ordem do Estado e do bem social, 
através de ações coativas objetivando coibir as 
ameaças à convivência pacífica em sociedade. Estas 
ações coativas estão presentes em instrumentos 
judiciais, policiais, prisionais e promotorias públicas. 
II- A segurança pública é a garantia que o Estado 
proporciona de preservação da ordem pública diante 
de toda espécie violação que não contenha conotação 
ideológica. É o conjunto de processos políticos e 
jurídicos, destinados a garantir a ordem pública na 
convivência de homens em sociedade. Trata-se de 
função pertinente aos órgãos estatais e à comunidade 
como um todo, realizada com o fito de proteger a 
cidadania, prevenindo e controlando manifestações de 
criminalidade e violência, efetivas ou potenciais, bem 
como garantindo o exercício pleno da cidadania nos 
limites da lei. 
III- O regulamento para as Polícias Militares e Corpos 
de Bombeiros Militares do Brasil, aprovado pelo 
Decreto n. 88.777/1983, conceitua ordem pública como 
sendo o conjunto de regras formais, que emanam do 
ordenamento jurídico da Nação, tendo por escopo 
regular as relações sociais de todos os níveis no 
interesse público, estabelecendo um clima de 
convivência harmoniosa e pacífica, fiscalizado pelo 
poder de polícia, e constituindo uma situação ou 
condição que conduza ao bem comum. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II 
b) Apenas II e III 
c) Apenas I e III 
d) Todas as afirmativas 
e) Nenhuma das afirmativas 
 
40- A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 
oficialmente Lei Complementar nº 101, promulgada em 
4 de maio de 2000, e que entrou em vigor em sua 
publicação em 5 de maio de: 
a) 2000 
b) 2002 
c) 2004 
d) 2006 
e) 2008 
 


