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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Leia atentamente o seguinte poema de Manuel 
Bandeira, intitulado Arte de Amar, para responder às 
questões a seguir.

“Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a 
tua alma.

A alma é que estraga o amor.
Só em Deus ela pode encontrar satisfação.

Não noutra alma.
Só em Deus — ou fora do mundo.

As almas são incomunicáveis.
Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo.

Porque os corpos se entendem, mas as almas não.”

01. Marque a alternativa que apresenta a melhor 
interpretação para o sentido do poema.

a) As almas humanas podem se unir em perfeita 
harmonia, mas não os corpos.
b) O verdadeiro amor é capaz de unir as pessoas 
perfeitamente, de corpo e alma.
c) A união amorosa entre duas pessoas, mesmo se 
verdadeira, tem os seus limites.
d) Existe no mundo uma alma gêmea para cada um, 
apenas esperando ser encontrada.
_________________________________________
02. No terceiro verso, em que o poeta afirma 
que “só em Deus ela pode encontrar satisfação”, o 
pronome “ela” se refere a:

a) Alma.
b) Felicidade.
c) Amar.
d) Satisfação.
_________________________________________
03. No quarto verso do poema, Manuel Bandeira 
utiliza a expressão “noutra”. A este respeito, assinale 
a alternativa CORRETA.

a) A presença de um “n” como prefixo da palavra 
“outra” ocorre sempre que esta é antecedida por um 
“não”.
b) É uma expressão que serve para introduzir pela 
primeira vez no poema a palavra “alma”.
c) O poeta emprega propositalmente um erro 
ortográfico, para impactar o leitor.
d) Trata-se de uma palavra formada a partir da 
junção dos termos “em” e “outra”.
_________________________________________
04. Uma das ideias apresentadas por Manuel 
Bandeira em seu poema é a de que “só em Deus 
ela pode encontrar satisfação”. Analise as opções a 
seguir e assinale a que apresenta uma palavra com 
significado OPOSTO ao de “satisfação”.

a) Agrado.
b) Desgosto.

c) Aprazimento.
d) Contentamento.
_________________________________________
05. Ainda com base no poema de Manuel 
Bandeira, analise as alternativas a seguir e assinale 
a que indica APENAS substantivos presentes no 
texto.

a) Corpos - só - não.
b) Tua - ela - mundo.
c) Amar - sentir - entender.
d) Felicidade - alma - Deus.
_________________________________________
06. Examine o parágrafo a seguir, extraído da 
obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima 
Barreto, para responder às próximas questões.

“Eram esses os seus hábitos; ultimamente, porém, 
mudara um pouco; e isso provocava comentários 
no bairro. Além do compadre e da filha, as únicas 
pessoas que o visitavam até então, nos últimos dias, 
era visto entrar em sua casa, três vezes por semana 
e em dias certos, um senhor baixo, magro, pálido, 
com um violão agasalhado numa bolsa de camurça. 
Logo pela primeira vez o caso intrigou a vizinhança. 

Um violão em casa tão respeitável! Que seria?”

Com base no texto, assinale a alternativa que 
apresenta uma interpretação INCORRETA sobre o 
seu sentido.

a) A mudança de hábitos do personagem é notada 
pela vizinhança, que faz comentários a respeito.
b) Fica claro que o personagem descrito tinha como 
hábito, já há muito tempo, receber alguém com um 
violão em sua casa.
c) As visitas habituais do personagem, antes do 
aparecimento do senhor com o violão, eram apenas 
a sua filha e o seu compadre.
d) O narrador dá a entender que, no contexto em que 
se passa a história, um violão não era um objeto bem 
visto pela sociedade.
_________________________________________
07. No trecho “ultimamente, porém, mudara um 
pouco”, o verbo “mudara” está conjugado no tempo:

a) Pretérito mais-que-perfeito, significando “havia 
mudado”.
b) Pretérito imperfeito, isto é, como uma 
transformação gradual.
c) Pretérito perfeito, trazendo a ideia de uma 
mudança repentina.
d) Futuro do pretérito, com o sentido de uma mudança 
desnecessária.
_________________________________________
08. Também no início do texto, o autor afirma que 
“isso provocava comentários no bairro”. Neste caso, 
o pronome “isso” diz respeito à:
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a) Aparência física do personagem.
b) Mudança de hábitos do personagem.
c) Rotina rígida do protagonista.
d) Visita da filha e do compadre.
_________________________________________
09. Neste trecho do romance, o narrador 
conta que “o caso intrigou a vizinhança”. Analise 
as alternativas a seguir e assinale a que NÃO 
apresenta um termo que possui significado próximo 
ao de “intrigado”.

a) Cismado.
b) Desconfiado.
c) Curioso.
d) Tranquilizado.
_________________________________________
10. Ainda com base no parágrafo de Lima 
Barreto, assinale a alternativa que indica APENAS 
adjetivos que aparecem no texto.

a) Baixo - magro - respeitável.
b) Hábitos - comentários - dias.
c) Ultimamente - pouco - primeira.
d) Mudara - provocava - visitavam.
_________________________________________
QUESTÕES 11 A 15 - MATEMÁTICA

11. Uma gaveta possui 6 pares de meias, todos 
os pares diferentes entre si. Considerando que estão 
todas misturadas, qual a probabilidade aproximada 
de se retirar duas meias dessa gaveta e estas serem 
de um mesmo par?

a) 0,75%
b) 9%
c) 11%
d) 12%
_________________________________________
12. Qual a soma das soluções da equação 
quadrática  ?

a) 4.
b) 5.
c) 9.
d) 13.
_________________________________________
13. Sobre Progressões Aritméticas e 
Geométricas, é CORRETO afirmar que:

a) Uma Progressão Aritmética é uma sequência de 
números composta por um valor inicial e um outro 
valor fixo, que é multiplicado ao valor anterior para 
encontrar o próximo.
b) Uma Progressão Geométrica é uma sequência de 
números composta por um valor inicial e um outro 
valor fixo, que é adicionado ao valor anterior para 
encontrar o próximo.
c) Não há Progressão Geométrica ou Aritmética com 
números negativos.
d) Progressões Aritméticas de razão negativa geram 
sequências de números decrescentes.

14. Qual o resultado da expressão  ?

a) 46.
b) 529.
c) 12 167.
d) 279 841.
_________________________________________
15. Qual aplicação, realizada no regime de juros 
simples, rende R$350,00 após 5 meses em uma 
taxa de 1% ao mês?

a) R$ 7 000,00.
b) R$ 35 000,00.
c) R$ 5 000,00.
d) R$ 70 000,00.
_________________________________________
QUESTÕES 16 A 20 - INFORMÁTICA

16. No Windows, na maior parte dos formulários, 
é possível avançar para o próximo campo usando a 
tecla TAB. Qual tecla de atalho deve ser pressionada 
para retroceder um campo, ou seja, voltar para o 
campo anterior?

a) Alt + TAB
b) Shift + TAB
c) Ctrl + TAB
d) Não existe tecla de atalho para esta função.
_________________________________________
17. Supondo que você está editando um 
documento no Microsoft Word 2010 e deseje copiar 
a cor, estilo e tamanho do tipo de letra que uma 
linha já possui para uma outra linha mais abaixo 
no documento. Qual ferramenta você pode utilizar 
para não ter que configurar cada um dos itens 
individualmente?

a) Formatação rápida.
b) Colar especial.
c) Pincel de formatação.
d) Nenhuma das alternativas anteriores.
_________________________________________
18. No Windows 10, em “Opções de Pasta” ou 
“Opções do explorador de arquivos”, como proceder 
para exibir as extensões de arquivos conhecidos do 
sistema operacional?

a) Encontrar e desmarcar a caixa “Ocultar extensões 
dos tipos de arquivos conhecidos”.
b) Encontrar e marcar a caixa “Exibir extensões dos 
tipos de arquivos conhecidos”.
c) Encontrar e clicar em “Mostrar arquivos, pastas e 
unidades ocultas”.
d) Nenhuma das alternativas anteriores.
_________________________________________
19. No Excel 2010, para que seja exibida na 
célula A1, a soma da célula A2 até a célula A10, o 
que se deve escrever na célula A1?
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a) =soma(A2+A10)
b) =soma(A2;A10)
c) =soma(A2,A10)
d) =soma(A2:A10)
_________________________________________
20. Qual destas senhas é recomendada para se 
ter uma senha forte em um sistema que permite o 
uso de qualquer caractere?

a) senha123
b) jtp.68?
c) 12345678910
d) Escrever minha data de aniversário sem usar as 
barras.

QUESTÕES 21 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
_________________________________________
21. De acordo com o Código Tributário do 
Município de Honório Serpa, a base de cálculo do 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana é o valor venal do imóvel, sobre o qual se 
aplicam as alíquotas e valores constantes da Planta 
Genérica de Valores. Com base neste Código, 
considere as afirmativas a seguir:

I. Entende-se por valor venal aquele que o bem 
alcançaria à vista, no mercado imobiliário, se fosse 
posto à venda em condições normais, sem incluir 
qualquer encargo financeiro.

II. O valor venal do imóvel é apurado no ato de 
sua inscrição no Cadastro Imobiliário Municipal, 
conforme Planta Genérica de Valores, elaborada na 
forma da lei, podendo ser revisto a qualquer tempo.

III. O valor venal dos imóveis é informado pelo 
Cadastro Imobiliário e leva em conta, na sua 
apuração, somente, o valor declarado pelo 
contribuinte no caso de terrenos e a área construída 
no caso de prédios.

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa III está correta.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
22. Com base no Código Tributário do Município 
de Honório Serpa, assinale a alternativa INCORRETA 
sobre o Imposto sobre Transmissão “inter vivos”, a 
qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por 
natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre 
imóveis, exceto os de garantia, bem como a cessão 
de direitos à sua aquisição (ITBI). Este imposto não 
incide sobre a transmissão de imóvel ou de direitos 
a ele relativos, quando:

a)O adquirente for a União, os Estados e suas 
respectivas autarquias e fundações.
b) Decorrente de fusão, cisão, transformação, 
incorporação ou extinção de pessoa jurídica.

c) Decorrente transferência do patrimônio de pessoa 
jurídica para o de qualquer um dos seus sócios, 
acionistas ou sucessores.
d)Efetuada para a sua incorporação ao patrimônio 
de pessoa jurídica em realização de capital social 
subscrito e na respectiva desincorporação a favor do 
mesmo incorporador.
_________________________________________
23. Com base no Código Tributário do Município 
de Honório Serpa, considere as afirmativas a seguir 
sobre a incidência do Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza:

I. A incidência do imposto não depende da existência 
de estabelecimento fixo.

II. A incidência do imposto depende do recebimento 
do preço ou do resultado econômico obtido com a 
prestação dos serviços.

III. A incidência do imposto não depende do 
cumprimento de quaisquer exigências legais, 
regulamentares ou administrativas relativas à 
atividade, sem prejuízo das cominações cabíveis.

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa II está correta.
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
24. De acordo com o Código Tributário do 
Município de Honório Serpa, salvo disposições em 
contrário desta Lei, a base de cálculo do Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza é o preço 
do serviço. Neste sentido, com base no referido 
Código,considere as afirmativas a seguir:

I. O valor do imposto, quando cobrado em separado, 
integra a base de cálculo do imposto.

II. Integram a base de cálculo do imposto, os 
seguros, os juros e demais importâncias, recebidas 
ou debitadas, descontos ou abatimentos concedidos 
sob condições, bem como o valor, de qualquer 
natureza, dado em bonificação.

III. Integra a base de cálculo do imposto, o valor 
dos materiais fornecidos pelo prestador quando 
produzidos pelo prestador fora do local da prestação, 
mesmo em se tratando de serviços previstos nos 
itens 7.02 e 7.05 da Lista de Serviços, sobre os quais 
tenha incidido ICMS devidamente comprovado.

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa III está correta.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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25. De acordo com o Código Tributário Nacional, 
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. Com base neste Código, 
assinale a alternativa CORRETA:

a)Os tributos são impostos e taxas.
b)Os tributos são impostos e contribuições sociais.
c)Os tributos são impostos, taxas e contribuições 
sociais.
d)Os tributos são impostos, taxas e contribuições de 
melhoria.
_________________________________________
26. De acordo com o Código Tributário Nacional, 
imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador 
uma situação independente de qualquer atividade 
estatal específica, relativa ao contribuinte.Com base 
neste Código, assinale a alternativa INCORRETA:

a) O imposto, de competência da União, sobre a 
importação de produtos estrangeiros tem como fato 
gerador a entrada destes no território nacional.
b) O imposto, de competência da União, sobre 
a exportação, para o estrangeiro, de produtos 
nacionais ou nacionalizados tem como fato gerador 
a saída destes do território nacional.
c) O imposto, de competência dos Estados, sobre a 
propriedade territorial rural tem como fato gerador a 
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por 
natureza, como definido na lei civil, localização fora 
da zona urbana do Município.
d) O imposto, de competência dos Municípios, sobre 
a propriedade predial e territorial urbana tem como 
fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse 
de bem imóvel por natureza ou por acessão física, 
como definido na lei civil, localizado na zona urbana 
do Município.
_________________________________________
27. De acordo com a Constituição Federal, 
compete aos Municípios instituir imposto sobre 
transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato 
oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão 
física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto 
os de garantia, bem como cessão de direitos a 
sua aquisição. Sobre este imposto, considere as 
afirmativas a seguir:

I. Compete ao Município da situação do bem.
II. Não incide sobre a transmissão causa mortis e 
doação, de quaisquer bens ou direitos.
III. Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos 
incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em 
realização de capital, nem sobre a transmissão de 
bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, 
cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses 
casos, a atividade preponderante do adquirente for a 
compra e venda desses bens ou direitos, locação de 

bens imóveis ou arrendamento mercantil.
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa I está correta.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
28. Com base na Constituição Federal, assinale 
a alternativa INCORRETA sobre a repartição das 
receitas tributárias da União ou do Estado aos 
Municípios. Pertencem aos Municípios:

a) Cinquenta por cento do produto da arrecadação do 
imposto do Estado sobre a propriedade de veículos 
automotores licenciados em seus territórios.
b) Dez por cento do produto da arrecadação do 
imposto da União sobre produtos industrializados.
c) Vinte e cinco por cento do produto da arrecadação 
do imposto do Estado sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal 
e de comunicação.
d) O produto da arrecadação do imposto da União 
sobre renda e proventos de qualquer natureza, 
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a 
qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas 
fundações que instituírem e mantiverem.
_________________________________________
29. De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Honório Serpa, a programação financeira do 
Governo Municipal será executada em obediência 
à Lei de Diretrizes Orçamentárias, elaborada 
anualmente, da qual constarão prioridades e 
objetivos da administração direta e indireta, diretrizes 
da política de pessoal e sua remuneração,entre 
outros elementos, EXCETO:

a) Projeção das receitas e despesas para o exercício 
financeiro subsequente.
b) Ajustamento à lei orçamentária e ao orçamento 
plurianual de investimentos.
c) Proposta orçamentária consolidada para o 
exercício financeiro vigente.
d) Critérios para distribuição de recursos, de acordo 
com as necessidades estimadas para os diversos 
órgãos da Administração Municipal.
_________________________________________
30. De acordo com o Código Tributário do 
Município de Honório Serpa, quando o grau de risco 
da atividade não for considerado alto, conforme 
definido em regulamento, será emitido Alvará de 
Funcionamento Provisório, que permitirá o início 
de operação do estabelecimento imediatamente 
após o ato de registro. Sendo assim, considere as 
afirmativas a seguir:

I. O Alvará de Funcionamento Provisório será 
imediatamente cassado quando ocorrer reincidência 
de infrações às posturas municipais.
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II. O Alvará de Funcionamento Provisório será 
imediatamente cassado quando for verificada a falta 
de recolhimento das taxas de licença de localização 
e funcionamento.

III. O Alvará de Funcionamento Provisório será 
imediatamente cassado quando se tratar de 
microempresas, empresas de pequeno porte ou 
microempreendedor individual, instaladas em áreas 
desprovidas de regulação fundiária legal ou com 
regulamentação precária.

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa III está correta.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 01/07/2019.


