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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 
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QUESTÕES 01 A 04 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
O parágrafo reproduzido a seguir foi extraído do 
romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 
Machado de Assis. Considere-o para responder às 
questões seguintes.

“Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio 
delírio; faço-o eu, e a ciência mo agradecerá. Se o 
leitor não é dado à contemplação destes fenômenos 
mentais, pode saltar o capítulo; vá direto à narração. 
Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo 
que é interessante saber o que se passou na minha 
cabeça durante uns vinte a trinta minutos”.

01. Neste parágrafo, o narrador do romance:

a) Argumenta que, para entender o que se passou 
com o seu corpo, é antes imprescindível e obrigatório 
compreender o que se passou em sua mente.
b) Convida o leitor a adentrar ao seu universo 
imaginativo, dando a entender, porém, que isso não 
é fundamental para que o leitor entenda a história.
c) Demonstra o seu aborrecimento pelo fato de, nos 
romances da época, os narradores enfatizarem mais 
os devaneios mentais do que as desventuras físicas.
d) Revela o seu desprezo pelas ciências psicológicas, 
pois se coloca acima delas, como se estas devessem 
agradecê-lo por sua ajuda.
_________________________________________
02. No início do parágrafo, o narrador afirma que 
“ainda ninguém relatou o seu próprio delírio”. Assinale 
a alternativa que contém o termo que exerce nessa 
oração a função sintática de sujeito.

a) Ainda.
b) Ninguém.
c) Próprio.
d) Delírio.
_________________________________________
03. Nessa parte do romance, o narrador 
confessa que alguns dos seus leitores talvez não 
sejam dados à “contemplação destes fenômenos 
mentais”. Em relação à palavra “contemplação”, 
marque a alternativa que NÃO apresenta um de 
seus significados possíveis.

a) Apreciação.
b) Consideração.
c) Observação.
d) Refutação.
_________________________________________
04. No parágrafo selecionado, em determinado 
momento o narrador afirma o seguinte: “faço-o eu, 
e a ciência mo agradecerá”. Em relação ao “-o”, que 
aparece após o verbo “faço”, pode-se dizer que:

a) É uma preposição, obrigatória quando o verbo 
está no presente do indicativo.

b) Exerce sintaticamente a função de sujeito simples 
da oração principal.
c) É um pronome que retoma a ideia de relatar o 
próprio delírio.
d) Se trata de um artigo definido, e é usado para 
conjugar corretamente o verbo.
_________________________________________
QUESTÕES 05 A 07 - MATEMÁTICA

05. Quantos milímetros há em um quilômetro?

a) Dez mil.
b) Cem mil.
c) Um milhão.
d) Dez milhões. 
_________________________________________
06. Um conjunto A possui 20 elementos. A 
intersecção entre o conjunto A e o conjunto B possui 
3 elementos, já a união entre os dois conjuntos 
possui 30 elementos. Quantos elementos possui o 
grupo B?

a) 10 elementos.
b) 13 elementos.
c) 15 elementos.
d) 17 elementos.
_________________________________________
07. Sobre polígonos convexos, é CORRETO 
afirmar:

a) A quantidade de vértices de um polígono é 
necessariamente igual a sua quantidade de lados.
b) A soma dos comprimentos de todos os seus lados 
é chamada de área.
c) Possuem ângulos internos maiores que 180º.
d) Possuem, no mínimo, duas diagonais.
_________________________________________
QUESTÕES 08 A 10 - CONHECIMENTOS GERAIS

08. Leia a notícia jornalística a seguir, a respeito 
da crise política que atualmente ocorre em um dos 
países vizinhos ao Brasil, e assinale a alternativa que 
apresenta o nome que preenche CORRETAMENTE 
a lacuna.

“O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela 
e líder da oposição, ___________, se declarou 
nesta quarta-feira presidente interino do país e foi 
reconhecido pelos governos do Brasil e dos Estados 
Unidos, entre outros. O presidente Nicolás Maduro 
reagiu e negou deixar o poder. ‘Aqui não se rende 
ninguém, aqui não foge ninguém. Aqui vamos ao 
combate. E aqui vamos à vitória da paz, da vida, da 
democracia’, disse em discurso na capital”. 

(G1, 23/01/19, com adaptações)
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a) Evo Morales.
b) Fidel Castro.
c) Hugo Chávez.
d) Juan Guaidó.
_________________________________________
09. No campo das relações internacionais, a 
China destaca-se como um dos principais parceiros 
comerciais do Brasil. Analise as alternativas a seguir 
e assinale a que indica dois dos principais produtos 
brasileiros exportados para a China.

a) Soja e petróleo.
b) Ouro e diamantes.
c) Automóveis e aeronaves.
d) Eletrônicos e manufaturados.
_________________________________________
10. A matéria jornalística a seguir, publicada 
em maio deste ano, aborda uma recente polêmica 
ocorrida na Câmara dos Deputados, envolvendo 
sensíveis temas sociais brasileiros e suas raízes 
históricas. Examine-a e assinale a alternativa que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O plenário da Câmara dos Deputados foi palco 
de um protesto hoje durante uma sessão solene 
em homenagem aos cento e trinta e um anos da 
assinatura da __________, que deu fim à escravidão 
no Brasil. Em discurso, o deputado Luiz Philippe 
de Orleans e Bragança afirmou que a ‘escravidão 
é tão antiga quanto a humanidade’ e, por esse 
motivo, ‘é quase um aspecto da natureza humana’. 
A declaração não foi bem recebida pelo público 
presente na Casa, a maioria ligada ao movimento 
negro”. 

(UOL, 14/05/19, com adaptações).

a) Lei Áurea.
b) Abertura dos Portos.
c) Lei do Ventre Livre.
d) Primeira Constituição.

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 incide também sobre o serviço 
proveniente do exterior do País ou cuja prestação 
se tenha iniciado no exterior do País.
II - O imposto tem como fato gerador a prestação de 
serviços constantes nesta lei complementar, desde 
que esses serviços se constituam como atividade 
preponderante do prestador.

III - O imposto não incide sobre o serviço que 
em sua prestação envolva o fornecimento de 
mercadoriassujeitas ao imposto sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias.

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.
_________________________________________
12. De acordo com a Lei Complementar 116/2003, 
os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, 
poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade 
pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada 
ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo 
a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a 
este em caráter supletivo do cumprimento total ou 
parcial da referida obrigação, inclusive no que se 
refere à multa e aos acréscimos legais.Com base 
nisto, assinale a alternativa CORRETA:

a) Neste caso, o contribuinte é o prestador do serviço.
b) Neste caso, o contribuinte é o tomador do serviço.
c) Neste caso, o contribuinte é o intermediário do 
serviço.
d) Neste caso, o contribuinte é o estabelecimento 
comercial.
_________________________________________
13. Com base na Lei Complementar 116/2003, 
a base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza é o preço do serviço, porém não 
se incluem na base de cálculo do imposto:

I - O valor dos materiais fornecidos pelo prestador 
dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista 
de serviços anexa a esta Lei Complementar.
II - O valor de subempreitadas sujeitas ao Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza.
III - O valor do combustível aplicado na prestação do 
serviço, exceto o valor gasto para deslocamento do 
prestador.

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa I está correta.
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
14. Com base na Lei Complementar 116/2003, 
sobre serviços de administração de fundos quaisquer, 
de consórcio, de cartão de crédito ou débito e 
congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-
datados e congêneres, assinale a alternativa correta:

a) No caso dos serviços prestados pelas 
administradoras de cartão de crédito e débito, a 
base de cálculo do imposto é o valor da operação de 
crédito e débito.



3

b) No caso dos serviços prestados pelas 
administradoras de cartão de crédito e débito, a 
alíquota máxima do imposto será de 2% (dois por 
cento) sobre o valor da tarifa ou taxa de administração 
efetivamente cobrada.
c) No caso dos serviços prestados pelas 
administradoras de cartão de crédito e débito, 
considera-se prestado, e o imposto, devido, no local 
do estabelecimento prestador.
d) No caso dos serviços prestados pelas 
administradoras de cartão de crédito e débito, os 
terminais eletrônicos ou as máquinas das operações 
efetivadas deverão ser registrados no local do 
domicílio do tomador do serviço.
_________________________________________
15. De acordo com a Lei Complementar 116/2003, 
o imposto não será objeto de concessão de isenções, 
incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, 
inclusive de redução de base de cálculo ou de 
crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer 
outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em 
carga tributária menor que a decorrente da aplicação 
da alíquota mínima de 2% (dois por cento). Sendo 
assim, ainda com base nesta Lei Complementar, 
considere as afirmativas a seguir: 

I - É nula a lei ou o ato do Município ou do Distrito 
Federal que não respeite as disposições relativas à 
alíquota mínima prevista no caso de serviço prestado 
a tomador ou intermediário localizado em Município 
diverso daquele onde está localizado o prestador do 
serviço.
II - O imposto poderá ser objeto de concessão de 
isenções, incentivos ou benefícios tributários ou 
financeiros, no caso de serviços de reparação, 
conservação e reforma de edifícios, estradas, 
pontes, portos e congêneres.
III - O imposto poderá ser objeto de concessão 
de isenções, incentivos ou benefícios tributários 
ou financeiros, no caso de serviços de transporte 
coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário 
e aquaviário de passageiros.

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.
_________________________________________
16. Considere uma operação de locação 
de veículos sem motorista, e com base na Lei 
Complementar 116/2003, assinale a alternativa 
CORRETA sobre a incidência do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza neste tipo de 
operação:

a) O imposto incide sobre o preço da locação do 
veículo.
b) As locadoras de veículos são imunes a este 
imposto.
c) A incidência do imposto depende de 
regulamentação municipal.

d) Não consta na lista de serviços anexa à Lei 
Complementar 116/2003 a locação de bens móveis 
como prestação de serviço. 
_________________________________________
17. De acordo com o Código Tributário Nacional, 
na ausência de disposição expressa, a autoridade 
competente para aplicar a legislação tributária 
utilizará sucessivamente, na ordem indicada:

a) Princípios gerais de direito tributário, princípios 
gerais de direito público, equidade e analogia.
b) Princípios gerais de direito tributário, princípios 
gerais de direito público, analogia e equidade.
c) Analogia, princípios gerais de direito tributário, 
princípios gerais de direito público e equidade.
d) Equidade, princípios gerais de direito tributário, 
princípios gerais de direito público e analogia.
_________________________________________
18. 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 
CORRETA:

a) O imposto, de competência dos Estados, sobre 
a exportação, para o estrangeiro, de produtos 
nacionais ou nacionalizados tem como fato gerador 
a saída destes do território nacional.
b) O imposto, de competência da União, sobre a 
transmissão de bens imóveis e de direitos a eles 
relativos tem como fato gerador a transmissão, a 
qualquer título, da propriedade ou do domínio útil 
de bens imóveis por natureza ou por acessão física, 
como definidos na lei civil.
c) O imposto, de competência da União, sobre a 
importação de produtos estrangeiros tem como fato 
gerador a entrada destes no território nacional.
d) O imposto, de competência dos Municípios, sobre 
a propriedade territorial rural 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.
_________________________________________
19. De acordo com o Código Tributário Nacional, 
sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de 
direito público, titular da competência para exigir 
o seu cumprimento, enquanto sujeito passivo 
da obrigação principal é a pessoa obrigada ao 
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. 
Sendo assim, considere as afirmativas a seguir:

I - Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa 
obrigada às prestações que constituam o seu objeto.
II - O sujeito passivo da obrigação principal diz-se 
responsável, quando tenha relação pessoal e direta 
com a situação que constitua o respectivo fato 
gerador.
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III - O sujeito passivo da obrigação principal diz-se, 
responsável quando, sem revestir a condição de 
contribuinte, sua obrigação decorra de disposição 
expressa de lei.

a) Somente as afirmativas I e III 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 Lei 10.406/2002, que institui 
o código civil, são bens públicos:

I - Os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças;
II - Os de uso especial, tais como edifícios ou 
terrenos destinados a serviço ou estabelecimento 
da administração federal, estadual, territorial ou 
municipal, inclusive os de suas autarquias;
III - Os dominicais, que constituem o patrimônio das 
pessoas jurídicas de direito público, como objeto 
de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas 
entidades.

Sendo assim, sobre bens públicos, assinale a 
alternativa INCORRETA:

a) Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.
b) Os bens públicos dominicais não podem ser 
alienados.
c) O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito 
ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente 
pela entidade a cuja administração pertencerem.
d) Os bens públicos de uso comum do povo e os de 
uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem 
a sua qualificação, na forma que a lei determinar.
_________________________________________
21. Com base na Lei 4.320/1964, que estatui 
normas gerais de direito financeiro para elaboração 
e controle dos orçamentos e balanços da União, 
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, 
considere as afirmativas a seguir:

I - Classificam-se como Despesas de Custeio as 
dotações para manutenção de serviços anteriormente 
criados, inclusive as destinadas a atender a obras de 
conservação e adaptação de bens imóveis.
II - Classificam-se como investimentos as dotações 
para o planejamento e a execução de obras, inclusive 
as destinadas à aquisição de imóveis considerados 
necessários à realização destas últimas, bem como 
para os programas especiais de trabalho, aquisição 
de instalações, equipamentos e material permanente 
e constituição ou aumento do capital de empresas 
que não sejam de caráter comercial ou financeiro.

III - Classificam-se como Inversões Financeiras as 
dotações destinadas a aquisição de imóveis, ou 
de bens de capital já em utilização, a aquisição de 
títulos representativos do capital de empresas ou 
entidades de qualquer espécie, já constituídas, 
quando a operação não importe aumento do capital, 
e a constituição ou aumento do capital de entidades 
ou empresas que visem a objetivos comerciais ou 
financeiros, inclusive operações bancárias ou de 
seguros.

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.
_________________________________________
22. De acordo com a Lei 4.320/1964, o exercício 
financeiro coincidirá com o ano civil, pertencendo ao 
exercício financeiro:

a) As receitas nele previstas e as despesas nele 
legalmente encerradas.
b) As receitas nele previstas e as despesas nele 
legalmente processadas.
c) As receitas nele arrecadadas e as despesas nele 
legalmente executadas.
d) As receitas nele arrecadadas e as despesas nele 
legalmente empenhadas.
_________________________________________
23. De acordo com a Lei 4.320/1964, são 
créditos adicionais, as autorizações de despesa não 
computadas ou insuficientemente dotadas na lei de 
orçamento.Sobre créditos adicionais,considere as 
afirmativas a seguir:

I - Os créditos suplementares são os destinados a 
reforço de dotação orçamentária.
II - Os créditos especiais são os destinados 
a despesas para as quais não haja dotação 
orçamentária específica.
III - Os créditos suplementares e especiais serão 
abertos por decreto executivo e autorizados por lei.

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 4.320/1964, o empenho 
de despesa é o ato emanado de autoridade 
competente que cria para o Estado obrigação de 
pagamento pendente ou não de implemento de 
condição. Sobre o empenho da despesa, assinale a 
alternativa INCORRETA:

a)É vedada a realização de despesa sem prévio 
empenho.
b)O empenho da despesa não poderá exceder o 
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limite dos créditos concedidos.
c)Para cada empenho será extraído um recibo de 
empenho indicando a importância da despesa bem 
como o credor deste.
d)Ressalvado o disposto no Art. 67 da Constituição 
Federal, é vedado aos Municípios empenhar, no 
último mês do mandato do Prefeito, mais do que 
o duodécimo da despesa prevista no orçamento 
vigente.  
_________________________________________
25. De acordo com a Lei 4.320/1964, a ordem 
de pagamento é o despacho exarado por autoridade 
competente, determinando que a despesa seja paga. 
Com base nisto, considere as afirmativas a seguir:

I - O pagamento da despesa só será efetuado quando 
ordenado empenho da despesa.
II - A ordem de pagamento só poderá ser exarada 
em documentos processados pelos serviços de 
contabilidade. 
III - O pagamento da despesa será efetuado por 
tesouraria ou pagadoria regularmente instituídos 
por estabelecimentos bancários credenciados e, em 
casos excepcionais, por meio de adiantamento.

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 8.666/1993, concorrência, 
tomada de preços, convite, concurso, e leilão são 
modalidades de licitação. Sobre a modalidade de 
licitação convite, considere as afirmativas a seguir:

I - Para obras e serviços de engenharia, o limite para 
a modalidades convite é de até R$ 150.000,00 (cento 
e cinquenta mil reais).
II - Para compras e serviços não relacionados a obras 
e serviços de engenharia, o limite para a modalidades 
convite é de até R$ 100.000,00 (centomil reais). 
III - Convite é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados que, na fase inicial de habilitação 
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos 
de qualificação exigidos no edital para execução de 
seu objeto.

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.
_________________________________________
27. De acordo com a NBC T 16.11, que trata 
sistema de informação de custos do setor público, a 
evidenciação dos objetos de custos pode ser efetuada 
sob a ótica institucional, funcional e programática, 
com atuação interdependente dos órgãos centrais de 
planejamento, orçamento, contabilidade e finanças. 
Com base nesta Norma, assinale a alternativa 
CORRETA:

a) Objeto de custo é a unidade que se deseja 
mensurar e avaliar os custos. 
b) Objeto de custo é o sistema de acumulação 
que compreende especificações predeterminadas 
do serviço ou produto demandado, com tempo de 
duração limitado.
c) Objeto de custo se refere ao método de 
apropriação de custos e está associado ao processo 
de identificação e associação do custo ao objeto que 
está sendo custeado.
d) Objeto de custo é a forma como os custos são 
acumulados e apropriados aos bens e serviços e 
outros objetos de custos e está relacionado ao fluxo 
físico e real da produção.
_________________________________________
28. De acordo com a NBC T 16.11, a entidade 
pública deve evidenciar ou apresentar, em notas 
explicativas, os objetos de custos definidos 
previamente, demonstrando separadamente os 
seguintes elementos, EXCETO:

a) A variação de quantidade, tais como a variação 
nos elementos de custo em relação à quantidade 
empregada de materiais e outros insumos para 
produção de produtos ou serviços.
b) Os critérios de comparabilidade utilizados, tais 
como: custo padrão; custo de oportunidade; custo 
estimado; custo histórico.
c) O montante de custos dos principais objetos, 
demonstrando: a dimensão programática: 
programas e ações, projetos e atividades; dimensão 
institucional ou organizacional e funcional; outras 
dimensões.
d) O método de custeio adotado para apuração 
dos custos para os objetos de custos; os principais 
critérios de mensuração; e as eventuais mudanças 
de critérios que possam afetar à análise da 
comparabilidade da informação.
_________________________________________
29. Com base na lei orgânica do município de 
Mandaguari, considere as afirmativas a seguir sobre 
o sistema tributário do Município:

I - O Município poderá instituir taxas em razão do 
exercício do poder de polícia.
II - O Município poderá instituir taxas pela utilização 
efetiva ou potencial de serviços públicos específicos 
e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à 
sua disposição.
III - As taxas poderão ter base de cálculo própria dos 
impostos.

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa III está correta.
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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30. Compete ao Município instituir imposto sobre 
propriedade predial e territorial urbana (IPTU). Sobre 
este imposto, assinale a alternativa CORRETA 
de acordo com a lei orgânica do município de 
Mandaguari:

a) O imposto previsto no inciso não poderá ser 
progressivo.
b) O imposto previsto no inciso poderá ser progressivo, 
nos termos de lei municipal, de forma a assegurar o 
confisco de propriedades abandonadas.
c) O imposto previsto no inciso poderá ser progressivo, 
nos termos de lei municipal, de forma a assegurar o 
cumprimento da função social da propriedade.
d) O imposto previsto no inciso poderá ser progressivo, 
nos termos de lei municipal, de forma a assegurar a 
equidade em relação econômica do contribuinte.

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 08/07/2019.


