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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.
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Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 04 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Considere atentamente o poema a seguir, escrito 
por Machado de Assis, para responder às próximas 
questões.

“Bailando no ar, gemia inquieto vagalume:
‘Quem me dera que eu fosse aquela loira estrela
Que arde no eterno azul, como uma eterna vela!’

Mas a estrela, fitando a lua, com ciúme:

‘Pudesse eu copiar-te o transparente lume,
Que, da grega coluna à gótica janela,

Contemplou, suspirosa, a fronte amada e bela’
Mas a lua, fitando o sol com azedume:

‘Mísera! Tivesse eu aquela enorme, aquela
Claridade imortal, que toda a luz resume’!

Mas o sol, inclinando a rútila capela:

‘Pesa-me esta brilhante auréola de nume...
Enfara-me esta luz e desmedida umbela...

Por que não nasci eu um simples vagalume’?”

01. Assinale a alternativa que contém uma 
reflexão cujo significado moral é semelhante ao 
expresso no poema.

a) A amizade é um amor que nunca morre.
b) Os invejosos invejam-se reciprocamente.
c) Muitos sabem ganhar dinheiro, mas poucos sabem 
gastá-lo.
d) Os infinitamente pequenos têm um orgulho 
infinitamente grande.
_________________________________________
02. No primeiro verso do poema, onde se diz 
que “gemia inquieto vagalume”, o verbo gemer está 
conjugado no tempo pretérito imperfeito. Com isto, 
pode-se interpretar que:

a) O gemido do vagalume, originando-se no passado, 
prolongava-se no tempo.
b) O lamento do vagalume havia ocorrido num 
pretérito muito distante.
c) O sentido do verso fica confuso e indeterminado.
d) O vagalume não gemia de fato, mas se preparava 
para isso no futuro.
_________________________________________
03. Analise as alternativas a seguir e assinale a 
que indica SOMENTE adjetivos presentes no poema.

a) Ciúme - transparente - gótica - janela.
b) Inquieto - loira - eterna - desmedida.
c) Mísera - imortal - bailando - estrela.
d) Vagalume - eterno - vela - grega.

04. No último verso da primeira estrofe, conta-
se que a estrela estava “fitando a lua”. Em relação 
à expressão “fitar”, nesse contexto, assinale a 
alternativa que apresenta um de seus possíveis 
significados.

a) Ajudar.
b) Desviar.
c) Enrolar.
d) Observar.
_________________________________________
QUESTÕES 05 A 07 - MATEMÁTICA

05. Uma função pode ser utilizada para 
representar a evolução de uma variável, a partir de 
outra. Qual das funções abaixo descreve o preço 
cobrado por um táxi em uma corrida, sendo que este 
cobra um valor fixo de R$ 4,00 por corrida, adicionado 
de um valor por quilômetro rodado; e sabendo que 
uma corrida de 5 quilômetros custa R$ 21,50?

a) .
b) .
c) .
d) .

_________________________________________
06. Após quanto tempo uma aplicação, rendendo 
em um regime de juros simples a uma taxa de 4% ao 
mês, renderia o dobro do seu valor inicial?

a) 25 meses.
b) 30 meses.
c) 50 meses.
d) 75 meses.
_________________________________________
07. Um marceneiro deve fazer uma rampa de 
acessibilidade para substituir uma escada. Supondo 
que a rampa deveria ser instalada entre dois níveis 
distantes verticalmente de 1 metro e que deve ter 
uma inclinação de 30º, qual o tamanho dessa rampa, 
considerando do começo do ponto inferior até o 
ponto superior da rampa? 

a) 1 metro.
b) 1,15 metros.
c) 1,72 metros.
d) 2 metros.
_________________________________________
QUESTÕES 08 A 10 - CONHECIMENTOS GERAIS

08. A notícia a seguir trata de uma recente 
situação envolvendo uma personalidade do atual 
cenário político brasileiro. Leia-a atentamente e 
assinale a alternativa que apresenta o nome que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

(considere ; e )
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“Após boicotes e protestos, _______________ 
recebeu o prêmio de personalidade do ano, oferecido 
pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, 
em Dallas, no Texas. O evento foi organizado às 
pressas depois que o político brasileiro cancelou 
sua ida a Nova York, onde receberia a premiação, 
diante de críticas, inclusive do prefeito nova-iorquino, 
Bill de Blasio, que o classificou como ‘perigoso e 
preconceituoso’. O Itamaraty articulou, então, a 
agenda no Texas, um Estado conservador”.

 (Estadão, 16/05/19, com adaptações).

a) Aécio Neves.
b) Fernando Henrique Cardoso.
c) Jair Bolsonaro.
d) Luiz Inácio Lula da Silva.
_________________________________________
09. Leia atentamente a análise a seguir, que 
aborda certos traços característicos dos desafios 
ambientais da contemporaneidade.

“Em virtude da sua própria natureza, os problemas 
ambientais ultrapassam frequentemente os limites 
das nações, constituindo problemas supranacionais. 
De fato, alguns dos mais relevantes problemas 
ambientais têm uma origem espacialmente 
localizada, mas as suas consequências fazem-se 
sentir a nível mundial. Todavia, o inverso também 
se verifica, ou seja, a existência de problemas 
ambientais cuja origem é espacialmente dispersa e 
cujas consequências são muito localizadas”. 

(Instituto Bento Jesus Caraça, 2007, com 
adaptações).

Neste trecho, estabelece-se uma relação 
fundamental entre questões ambientais e:

a) Crises políticas.
b) Fluxos migratórios.
c) Globalização.
d) Nacionalismos.
_________________________________________
10. Leia a matéria jornalística a seguir e assinale 
a alternativa que indica o nome da personalidade 
pública de que se trata.

“O deputado federal __________ anunciou nesta 
quinta-feira que não assumirá o novo mandato para 
o qual foi eleito e que está fora do país, devido a 
ameaças à própria vida. Ele estava na Câmara dos 
Deputados desde 2011 e foi reeleito para o terceiro 
mandato em outubro do ano passado. Por meio 
das redes sociais, o deputado disse que a decisão 
foi baseada em uma questão estratégica e deu a 
entender que pretende seguir atuando a favor das 
causas que já defende, sobretudo a dos direitos da 
população LGBT”. 
(O Globo, 24/01/19, com adaptações).

a) Jean Wyllys.
b) Magno Malta.
c) Eduardo Cunha.
d) Marco Feliciano.

QUESTÕES 11 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
_________________________________________
11. Com base na Lei Complementar 116/2003, 
que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISSQN), considere as afirmativas 
a seguir:

I - O imposto não incide sobre as exportações de 
serviços para o exterior do País.
II - O imposto não incide sobre a prestação de 
serviços em relação de emprego, dos trabalhadores 
avulsos, dos diretores e membros de conselho 
consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e 
fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos 
gerentes-delegados.
III - O imposto não incide sobre o valor intermediado 
no mercado de títulos e valores mobiliários, o 
valor dos depósitos bancários, o principal, juros e 
acréscimos moratórios relativos a operações de 
crédito realizadas por instituições financeiras.

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.
_________________________________________
12. De acordo com a Lei Complementar 116/2003, 
o serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, 
no local do estabelecimento prestador ou, na falta do 
estabelecimento, no local do domicílio do prestador, 
exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, 
quando o imposto será devido no local. Sobre estas 
hipóteses, assinale a alternativa INCORRETA:

a) O imposto sobre serviço de demolição será devido 
no local da prestação do serviço.
b) O imposto sobre serviços de produção, mediante 
ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, 
entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, 
teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e 
congêneres será devido no local da prestação do 
serviço.
c) O imposto sobre serviços de acompanhamento e 
fiscalização da execução de obras de engenharia, 
arquitetura e urbanismo será devido no local da 
prestação do serviço.
d) O imposto sobre serviços de varrição, coleta, 
remoção, incineração, tratamento, reciclagem, 
separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros 
resíduos quaisquer será devido no local da prestação 
do serviço.
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13. De acordo com a Lei Complementar 
116/2003, a base de cálculo do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)é o preço 
sobre o qual se aplica a alíquota para determinar o 
valor do tributo devido. Sendo assim, considere as 
afirmativas a seguir:

I - O imposto incide, inclusive, sobreas exportações 
de serviços para o exterior do País.
II - A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza é de 2% (dois por cento).
III - A alíquota máxima do Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza é de 5% (cinco por cento).

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.
_________________________________________
14. Com base na Lei Complementar 116/2003, 
com relação aos serviços de exploração de rodovia 
mediante cobrança de pedágio dos usuários, 
envolvendo execução de serviços de conservação, 
manutenção, melhoramentos para adequação de 
capacidade e segurança de trânsito, operação, 
monitoração, assistência aos usuários entre outros 
serviços, assinale a alternativa CORRETA:

a) Considera-se ocorrido o fato gerador e devido 
o imposto em cada Município cujo haja instalada 
uma praça de pedágio para cobrança de preço dos 
usuários.
b)Considera-se ocorrido o fato gerador e devido o 
imposto no Município eleito comodomicílio tributário 
pelo operador ou concessionário da exploração do 
serviço.
c) Considera-se ocorrido o fato gerador e devido o 
imposto em cada Município em cujo território haja 
extensão de rodovia explorada.
d) Considera-se ocorrido o fato gerador e devido o 
imposto no Município sede definido no contrato de 
concessão ou de permissão de exploração.
_________________________________________
15. Com base na Lei Complementar 116/2003, 
considere as afirmativas a seguir sobre os serviços 
de locação, sublocação, arrendamento, direito de 
passagem ou permissão de uso, compartilhado ou 
não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e 
condutos de qualquer natureza:

I - A incidência do imposto sobre estes serviços 
depende da denominação dada ao serviço 
prestado,ainda que esses não se constituam como 
atividade preponderante do prestador.
II - Considera-se ocorrido o fato gerador e devido o 
imposto em cada Município nos quais o prestador 
desenvolva a atividade de prestar estes serviços de 
modo permanente, seja como sede, filial, agência, 
posto de atendimento, sucursal, escritório de 
representação ou quaisquer outras denominações 

que venham a ser utilizadas.

III - Quando estes serviços forem prestados no 
território de mais de um Município, a base de cálculo 
será proporcional, conforme o caso, à extensão 
da ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualquer 
natureza, cabos de qualquer natureza, ou ao número 
de postes, existentes em cada Município.

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.
_________________________________________
16. Com base no Código Tributário Nacional, 
que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e 
institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à 
União, Estados e Municípios, analise as alternativas 
a seguir sobre obrigação tributária principal e 
obrigação tributária acessória, em seguida assinale 
a alternativa INCORRETA:

a) Fato gerador da obrigação principal é a situação 
definida em lei como necessária e suficiente à sua 
ocorrência.
b) A obrigação acessória não se converte em 
obrigação principal pelo simples fato da sua 
inobservância.
c) A obrigação acessória decorre da legislação 
tributária e tem por objeto as prestações, positivas 
ou negativas, nela previstas no interesse da 
arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
d) A obrigação principal surge com a ocorrência do 
fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo 
ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente 
com o crédito dela decorrente.
_________________________________________
17. De acordo com o Código Tributário Nacional, 
o lançamento é efetuado com base na declaração do 
sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, 
na forma da legislação tributária, presta à autoridade 
administrativa informações sobre matéria de fato, 
indispensáveis à sua efetivação. Com base nisto, 
considere as afirmativas a seguir:

I - O lançamento pode ser efetuado e revisto de ofício 
pela autoridade administrativa quando a declaração 
não seja prestada, por quem de direito, no prazo e 
na forma da legislação tributária.
II - O lançamento pode ser efetuado e revisto de 
ofício pela autoridade administrativa quando deva 
ser apreciado fato não conhecido ou não provado 
por ocasião do lançamento anterior.
III - O lançamento pode ser revisto de ofício pela 
autoridade administrativa, mesmo depois de extinto 
o direito da Fazenda Pública, nos casos em que 
comprove omissão ou inexatidão.
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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.
_________________________________________
18. De acordo com o Código Tributário Nacional, 
o crédito tributário se extingue com pagamento, 
compensação, prescrição, decadência, entre outras 
formas. Com base nesta Lei, assinale a alternativa 
INCORRETA:

a) Quando a legislação tributária não fixar o tempo 
para o pagamento do crédito, o pagamento poderá 
ocorrer em até 5 (cinco) anos, contados da data 
em que se considera o sujeito passivo notificado do 
lançamento.
b) Quando a legislação tributária não dispuser a 
respeito, o pagamento é efetuado na repartição 
competente do domicílio do sujeito passivo.
c) O pagamento de um crédito não importa em 
presunção de pagamento quando parcial, das 
prestações em que se decomponha.
d) O pagamento de um crédito não importa em 
presunção de pagamento quando total, de outros 
créditos referentes ao mesmo ou a outros tributos.
_________________________________________
19. De acordo com a Constituição Federal, a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
podem instituir impostos, taxas, e contribuição de 
melhoria. Ainda de acordo com a Constituição, 
considere as afirmativas a seguir:

I - A União, mediante lei complementar, poderá instituir 
empréstimos compulsórios para atender a despesas 
extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, 
de guerra externa ou sua iminência.
II - Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir 
contribuição, na forma das respectivas leis, para o 
custeio do serviço de iluminação pública.
III - Compete exclusivamente à União e aos Estados 
instituir contribuições sociais e de intervenção no 
domínio econômico. 

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.
_________________________________________
20. De acordo com a Constituição Federal, os 
impostos sobre a propriedade predial e territorial 
urbana (IPTU), sobre os serviços de qualquer natureza 
(ISSQN) e sobre a transmissão de bens imóveis 
(ITBI) são de competência dos Municípios.  Com 
relação ao ITBI, assinale a alternativa CORRETA:

a) O ITBI pode ser progressivo em razão do valor do 
imóvel.
b)O ITBI incide sobre bens imóveis dados em garantia, 
bem como cessão de direitos a sua aquisição.

c)O ITBI pode ter alíquotas diferentes de acordo com 
a localização e o uso do imóvel.

d) O ITBI incide sobre a transmissão de bens ou 
direitos incorporados ao patrimônio de pessoa 
jurídica em realização de capital quando a atividade 
preponderante do adquirente for a compra e venda 
desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou 
arrendamento mercantil.
_________________________________________
21. A Constituição Federal, limita o poder 
de tributar da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, vedando-os, por exemplo, de exigir ou 
aumentar tributo sem lei que o estabeleça, de instituir 
tratamento desigual entre contribuintes que se 
encontrem em situação equivalente, de utilizar tributo 
com efeito de confisco, entre outras vedações. Com 
base nisto, considere as afirmativas a seguir:

I - É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios estabelecer diferença tributária entre 
bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de 
sua procedência ou destino.
II - É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios estabelecer limitações ao tráfego de 
pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais 
ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de 
pedágio pela utilização de vias conservadas pelo 
Poder Público.
III - É vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios atribuir a sujeito passivo de 
obrigação tributária a condição de responsável pelo 
pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato 
gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a 
imediata e preferencial restituição da quantia paga, 
caso não se realize o fato gerador presumido.

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 relação aos impostos da União, 
conforme prevê a Constituição Federal, é facultado 
ao Poder Executivo, atendidas as condições e os 
limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos 
seguintes impostos, EXCETO o imposto sobre:

a) Importação de produtos estrangeiros.
b) Renda e proventos de qualquer natureza.
c) Exportação, para o exterior, de produtos nacionais 
ou nacionalizados.
d) Operações de crédito, câmbio e seguro, ou 
relativas a títulos ou valores mobiliários.
_________________________________________
23. Com base na lei orgânica do município de 
Mandaguari, considere as afirmativas a seguir sobre 
o sistema tributário do Município:
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I - O Município poderá instituir contribuição de 
melhoria, decorrente de obras públicas.
II - O Município poderá instituir contribuição social, 
cobrada de seus servidores para custeio, em benefício 
destes, do sistema de previdência e assistência 
social.
III - O Município poderá instituir 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.

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.
_________________________________________
24. De acordo com a lei orgânica do município 
de Mandaguari, a concessão de isenção e de anistia 
de tributos de competência do Município deverá 
ser sempre procedida de processo e autorização 
legislativos. Sendo assim, assinale a alternativa 
INCORRETA sobre a concessão de benefícios 
tributários do Munícipio:

a)É vedada qualquer anistia ou remissão que envolva 
matéria tributária, exceto em caso de calamidade 
pública ou grande relevância social, mediante lei 
aprovada por maioria de dois terços dos membros da 
Câmara Municipal.
b)É vedada qualquer anistia ou remissão que envolva 
matéria tributária, exceto se for isenção concedida 
em caráter geral, ou seja, concedida indistintamente 
a todos, mediante lei aprovada por maioria de dois 
terços dos membros da Câmara Municipal.
c)A concessão de isenção e de anistia de tributos 
de competência do Município deverá ser sempre 
procedida de processo e autorização legislativos, 
aprovados por maioria de dois terços dos membros 
da Câmara Municipal.
d)A concessão de quaisquer benefícios tributários 
não gera direito adquirido e será revogada de ofício, 
sempre que se apure que o beneficiário não satisfazia 
ou deixou de satisfazer as condições, não cumpria ou 
deixou de cumprir os requisitos para sua concessão.
_________________________________________
25. De acordo com a lei orgânica do município 
de Mandaguari, leis de iniciativa do poder executivo 
estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes 
orçamentárias anuais e os orçamentos anuais. Com 
relação a lei de diretrizes orçamentárias, considere 
as afirmativas a seguir:

I - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as 
projeções das receitas e as despesas para o exercício 
financeiro vigente.
II - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá 
as orientações do planejamento para elaboração e 
execução das normas da lei orçamentária anual.
III - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá 
os ajustamentos do Plano Plurianual decorrentes de 

uma reavaliação da realidade econômica e social do 
Município.
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.
_________________________________________
26. De acordo com a lei orgânica do município 
de Mandaguari, a concessão de qualquer vantagem 
ou aumento de remuneração, a criação de cargos 
ou alteração de estrutura de carreira, bem como a 
admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos 
e entidades da administração direta ou indireta, 
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder 
público, só poderão ser feitas se houver autorização 
específica na lei de diretrizes orçamentárias, 
ressalvadas as empresas públicas e as sociedades 
de economia mista, quando existentes, e se houver 
a:

a) Realização de despesas com pessoal ativo e 
inativo do Município que não excedam os créditos 
orçamentários ou adicionais aprovados pela Câmara 
Municipal.
b) Indicação dos recursos necessários, sendo 
admitidos apenas os provenientes de anulação de 
despesas, excluídas as que incidam sobreserviço 
da dívida.
c) Prévia dotação orçamentária suficiente para 
atender às projeções de despesas de pessoal e aos 
acréscimos dela decorrentes.
d) Abertura de créditos suplementares ou especiais 
com finalidade específica, aprovados pela Câmara 
Municipal por maioria absoluta.
_________________________________________
27. De acordo com a lei orgânica do município de 
Mandaguari,é vedado ao Município instituir imposto 
sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos 
políticos, inclusive suas fundações, das entidades 
sindicais dos trabalhadores, das instituições de 
educação, cultura, pesquisa de assistência social ou 
religiosa, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos 
da lei. Com base nisto, considere as afirmativas a 
seguir:

I - Esta vedação abrange, inclusive, o patrimônio, 
renda ou serviços dos diretores destas entidades.
II - Esta vedação também se aplica ao patrimônio, à 
renda e aos serviços, relacionados com exploração 
de atividades econômicas regidas pelas mesmas 
normas aplicáveis a empreendimentos privados.
III - Esta vedação compreende somente o patrimônio, 
a renda e os serviços relacionados com as finalidades 
essenciais das entidades nelas mencionadas.

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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28. Com base na lei orgânica do município de 
Mandaguari, assinale a alternativa INCORRETA. 
A lei municipal que verse sobre matéria tributária 
guardará, dentro do princípio da reserva legal, sintonia 
com as disposições da lei complementar federal 
sobre conflito de competência, regulamentação às 
limitações constitucionais do poder de tributar e as 
normas gerais acerca de:

a) Definição de tributos e suas espécies, bem como 
fatos geradores, base de cálculo e contribuintes de 
impostos devidamente cadastrados.
b) Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e 
decadência tributária.
c) Adequado tratamento a todos os contribuintes 
responsáveis pelas obrigações de incidência de 
todas as espécies de tributos.
d) Capacidade econômica do contribuinte, 
especialmente para identificar, respeitados os 
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, 
os rendimentos e as atividades econômicas do 
contribuinte.
_________________________________________
29. Segundo a lei orgânica do município de 
Mandaguari, todas as receitas com ingresso no 
tesouro público municipal deverão ser discriminadas 
por rubricas nominativas que identifiquem as 
diferenças entre impostos, taxas, multas, correção 
monetária e demais cominações legais. De acordo 
com esta Lei, a obrigatoriedade da discriminação 
tem por essencialidade:

a) O exercício da boa gestão financeira e 
orçamentária.
b) Orientar a elaboração dos orçamentos fiscais e 
orçamentários.
c) A identificação dos recursos orçamentários 
que encerram todas as fontes de receita do erário 
municipal.
d) A contabilização correta de cada rubrica de forma 
a permitir o agrupamento entre impostos, taxas, 
multas, correção monetária e demais cominações 
legais.

30. Com base na lei orgânica do município de 
Mandaguari, o chefe do poder executivo ordenará, 
até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, 
a publicação de relatórios resumidos de execução 
orçamentária com remessa suficiente da matéria 
para apreciação da Câmara Municipal. Neste sentido, 
o relatório resumido de execução orçamentária a que 
se refere a lei orgânica será composto de:

a) Balanço orçamentário com o demonstrativo de 
execução das receitas e despesas.
b) Balanço financeiro e orçamentário com os 
respectivos demonstrativos de resultado.
c) Balanço orçamentário com previsão de arrecadação 
e realização da execução orçamentária.
d) Balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço 
patrimonial e balanço de compensação.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 08/07/2019.


