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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA 

01. Leia o recorte de texto a seguir e marque a 
alternativa correta.

A aldeia do Moonfleet fica a menos de um 
quilômetro do mar, na margem direita ou ocidental 
do rio Fleet. Esse riacho, tão estreito no ponto em 
que serpenteia junto às casas que alguém ágil é 
capaz de saltá-lo sem a ajuda de uma vara, alarga-
se mais adiante, no manguezal salgado abaixo 
da cidade, transformando-se por fim num lago de 
águas salobras. Esse lago só é bom para aves 
marinhas, garças e ostras, formando um ambiente 
que nas Índias costumam chamar de laguna. A 
laguna é separada do canal aberto por uma praia 
imensa e horrorosa, ou ainda por diques ou pedras 
dos quais falarei mais tarde. Quando era criança 
eu pensava que esse lugar se chamava Moonfleet 
porque nas noites quietas, fosse verão ou inverno, 
a lua brilhava com muita intensidade sobre a lagoa.

(J. Meade Falkner. Moonfleet – O tesouro do Barba 
Negra. Rio de Janeiro: Record, 2006, p. 22)

a) Moonfleet é o nome da aldeia litorânea descrita 
pelo personagem.
b) Moonfleet não é o nome verdadeiro do lugar 
descrito pelo personagem.
c) Laguna é o nome de um lago cheio de aves 
marinhas, garças e ostras, localizado nas Índias.
d) Laguna é um riacho, também conhecido como 
Fleet, que serpenteia a aldeia do Moonfleet.
________________________________________

02. Leia o poema a seguir e assinale a alternativa 
correta.

UAU!
Fiquei olhando, perguntando,
Sonhando, assuntando,
Ciscando você.
E quando dei por mim...
Já estava amando.

(Ulisses Tavares. Diário de uma paixão. São Paulo: 
Geração Editorial, 2003)

a) Os três primeiros versos do poema formam um 
período composto por várias orações coordenadas 
assindéticas.
b) Os dois últimos versos formam um período 
composto por duas orações coordenadas sindéticas.
c) O verso “Já estava amando” é uma oração 
subordinada substantiva.
d) O verso “E quando dei por mim...” é a oração 
principal do período.

03. Pleonasmo é a repetição, utilizando-se 
de palavras diferentes, de uma informação já 
apresentada na frase. O seu emprego somente 
se justifica quando há a finalidade específica 
de enfatizar uma ideia ou em gêneros poéticos, 
sendo que, ao ser utilizado inadequadamente, é 
conhecido na gramática como pleonasmo vicioso. 
Assinale a única alternativa na qual se apresenta 
um pleonasmo vicioso.
a) O balão subiu acima das nuvens.
b) Entrou apressadamente pela primeira porta que 
encontrou.
c) O nível de segurança despencou, abaixo do que 
poderia ser tolerado.
d) Em muitos países de governo ditatorial as 
empresas públicas têm o monopólio exclusivo de 
seu mercado de atuação.
________________________________________

04. Leia o período a seguir e marque a única 
alternativa correta:

“Quando chegam à universidade, os jovens se 
deparam com novos desafios”.

a) Na oração “Quando chegam à universidade”, 
ocorre uma relação de CAUSA com a oração 
principal.
b) Na oração “Quando chegam à universidade”, 
ocorre uma relação de CONSEQUÊNCIA com a 
oração principal. 
c) Na oração “Quando chegam à universidade”, 
ocorre uma relação de TEMPO com a oração 
principal. 
d) Na oração “Quando chegam à universidade”, 
ocorre uma relação de FINALIDADE com a oração 
principal.
________________________________________

05. A respeito dos termos essenciais da oração, 
marque a alternativa correta.
a) “A casa de madeira velha da frente ruiu”. Nessa 
oração, o predicado é: “da frente ruiu”.
b) Predicado verbal é aquele que contém apenas 
verbos.
c) Não existe frase sem verbo.
d) Na oração: “viver é o mais importante”, a palavra 
“viver” tem a função sintática de sujeito.
________________________________________

06. Leia o recorte de texto a seguir e responda a 
alternativa correta.

A CASA DE MADAME BRIZARD

A casa tinha dois andares e uma boa chácara no 
fundo. O salão de visitas era no primeiro. - Mobília 
antiga, um tanto mesclada; ao centro, grande lustre 
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de cristal, coberto de filó amarelo. Três largas 
janelas de sacada, guarnecidas de cortinas brancas, 
davam para a rua; do lado oposto, um enorme 
espelho de moldura dourada e gasta, inclinava-
se pomposamente sobre um sofá de molas; em 
uma das paredes laterais, um detestável retrato a 
óleo de Madame Brizard, vinte anos mais moça, 
olhava sorrindo para um velho piano, que lhe ficava 
fronteiro; por cima dos consolos vasos bonitos de 
louça da Índia, cheios de areia até à boca.
Imediato à sala, com uma janela igual àquelas 
outras, havia um gabinete, comprido e muito 
estreito, onde o Coqueiro tinha a sua biblioteca 
e a sua banca de estudos. Via-se aí uma pasta 
cheia de papéis, um tinteiro e um depósito de 
fumo, representando o busto de um barbadinho; ao 
fundo, uma conversadeira de palhinha, encostada 
à parede, por debaixo de um pequeno caixilho de 
madeira com o retrato de Vítor Hugo em gravura.
Seguia-se o aposento de Madame Brizard e mais 
do marido, onde também dormia o menino, o César, 
que teria então doze anos; logo depois estava o 
quarto de Amelinha e da tal viúva histérica, Léonie, 
a quem a família só tratava por “Nini”.
Vinha depois a grande sala de jantar, forrada 
de papel alegre; nas paredes distanciavam-se 
pequenos cromos amarelados, representando 
marujos de chapéu de palha, tomando genebra, 
e assuntos de conventos - frades muito nédios e 
vermelhos refestelados à mesa ou a brincarem com 
mulheres suspeitas. Um guarda-louça expunha, por 
detrás das vidraças, os aparelhos de porcelana e os 
cristais; defronte - um aparador cheio de garrafas, 
ao lado de outro em que estavam os moringues.

(Aluísio Azevedo. Casa de Pensão. São Paulo: 
Martins, 1968, p. 77.)

a) O texto é predominantemente dissertativo com 
elementos de descrição objetiva.
b) O texto é predominantemente descritivo, 
explorando tanto elementos de descrição objetiva 
quanto subjetiva.
c) Trata-se de um texto narrativo com elementos 
dissertativos e narrativos.
d) Pode-se afirmar que nesse texto o objetivo 
do escritor é narrar a vida das pessoas que 
viviam naquela casa, utilizando-se de elementos 
dissertativos.

QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA 

07. Em uma repartição pública de 150 (cento e 
cinquenta) funcionários, 80 (oitenta) gostam de 
futebol, e 30 (trinta) de vôlei, sabendo que 10 (dez) 
gostam de futebol e vôlei, quantos não gostam nem 
de futebol e nem de vôlei?

a) 50
b) 40
c) 120
d) 110
________________________________________

08. Em um hipermercado um produto era vendido 
por R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e sofre três 
aumentos sucessivos de 5% (cinco por cento), qual 
será o valor final do produto?
a) 4600,00
b) 4200,00
c) 44000,00
d) 4630,50
________________________________________

09. Pedro tem um laptop e a bateria descarrega de 
acordo com a função c(t)=Co.2(-0,1)t, sendo Co 
a quantidade inicial de carga e c(t) a quantidade 
de carga após t horas de uso. Após a bateria ser 
totalmente carregada, em quantas horas a carga da 
bateria se reduzirá a 25% (vinte e cinco por cento) 
da carga inicial?
a) 20
b) 8
c) 10
d) 5
________________________________________

10. Ana, Cláudia e Patrícia são irmãs, e decidem 
fazer um investimento em sociedade e os 
respectivos capitais são aplicados a juro simples: 
Ana faz a primeira aplicação com a taxa de 36% a.a. 
(trinta e seis por cento ao ano), durante 4 (quatro) 
anos; Cláudia é a segunda a aplicar com taxa de 
24% a.a. (vinte e quatro por cento ao ano), durante 
3 (três) anos e 6 (seis) meses e Patrícia é a terceira 
a fazer a aplicação à taxa de 12% a.a. (doze por 
cento ao ano), durante 2 (dois) anos e 4 (quatro) 
meses. Juntos, os capitais renderam um juro de R$ 
48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Sabendo que 
o segundo capital é o dobro do primeiro e que o 
terceiro é o triplo do segundo, o valor do primeiro 
capital é de?
a) 16000 
b) 10000
c) 20000 
d) 32000

QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS 

11. “Distingue Montesquieu em cada Estado três 
sortes de poderes: o Poder Legislativo, o Poder 
Executivo e o Poder Judiciário. A cada um desses 
poderes correspondem, segundo o pensador 
francês, determinadas funções”.
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(BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 17ª edição. 
São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 149)

Com base no texto, é correto afirmar que o Poder 
Legislativo exerce a função de
a) Produzir as leis que integrarão a estrutura 
normativa da sociedade.
b) Fiscalizar as leis aplicadas pelo Poder Judiciário 
em casos concretos.
c) Impor as leis ao Poder Executivo para que as 
cumpra literalmente.
d) Decidir as leis que devem ser abolidas e vetadas 
na sociedade.
________________________________________

12. “Tradições milenares sobrevivem em um país 
cada vez mais cosmopolita, enquanto outras se 
dissolvem na violência da transformação. A rapidez 
da mudança cria um cenário no qual diferentes 
tempos históricos disputam um lugar ao sol no 
presente. O mesmo país que envia astronautas 
ao espaço usa o arado manual no campo; lidera 
o ranking de crescimento global, mas ainda tem a 
maior parte de sua população na zona rural; possui 
o segundo maior número de internautas do mundo 
e pratica a censura abertamente”.
(TREVISAN, Cláudia. China: o renascimento do 
império. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2006, 
p 24). 

O país descrito no texto faz parte do seguinte grupo:
a) IBAS
b) BRICS
c) G7
d) MERCOSUL
________________________________________
13. “Uma nova democracia, verdadeiramente 
includente, brota na ação dos que hoje se mobilizam 
em favor da mudança da representação política e 
da expressão direta do soberano popular”.
(REIS, Márlon. O Gigante acordado. Manifestações, 
ficha limpa e reforma política. Rio de Janeiro: Leya, 
2013, p. 31)

A expressão “soberano popular” que aparece no 
texto refere-se à (ao):
a) Determinação do rei.
b) Mandamento de Deus.
c) Vontade do Povo.
d) Imposição do ditador.
________________________________________

14. “O reconhecimento recíproco, pode significar, 
por exemplo, que cidadãos seculares e religiosos 
estejam dispostos a se ouvirem mutuamente em 
debates públicos e a aprenderem uns com os 
outros”.
(HABERMAS, Jürgen, 1929 – Entre naturalismo 

e religião: estudos filosóficos/Jürgen Habermas; 
(tradução Flávio Beno Siebeneichler). – Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 2007, p. 9/10).

Sobre a qualidade de “cidadão secular” assinale a 
alternativa correta:
a) Observa os preceitos religiosos.
b) Inspirado pela religiosidade.
c) Não está sujeito a nenhuma ordem religiosa.
d) Pertence ao instituto monástico.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

15. As relações jurídicas patrimoniais não são 
eternas. Assim, com o passar do tempo, o credor 
deixa de ser, caso não exija seu crédito dentro do 
lapso temporal determinado pela lei. Em relação 
ao crédito tributário, é correto afirmar que:
a) A ação para a cobrança do crédito tributário 
prescreve em dez anos, contados da data da sua 
constituição definitiva.
b) A ação para a cobrança do crédito tributário 
prescreve em vinte anos, contados da data da sua 
constituição definitiva.
c) A ação para a cobrança do crédito tributário 
prescreve em cinco anos, contados da data da sua 
constituição definitiva.
d) A ação para a cobrança do crédito tributário 
prescreve em quinze anos, contados da data da 
sua constituição definitiva.
________________________________________
16. Os reservatórios de água potável constituem 
uma parte crítica da instalação predial de água 
fria no que diz respeito à manutenção do padrão 
de potabilidade. Por este motivo, atenção especial 
deve ser dedicada na fase de projeto para a 
escolha de materiais, para a definição da forma e 
das dimensões e para o estabelecimento do modo 
de instalação e operação desses reservatórios.
Sobre instalações hidráulicas pode-se afirmar, 
EXCETO:
a) O reservatório deve ser um recipiente estanque 
que possua tampa ou porta de acesso opaca, 
firmemente presa na sua posição, com vedação 
que impeça a entrada de líquidos, poeiras, insetos 
e outros animais no seu interior. 
b) Quando a instalação predial prevê a utilização 
de água fria e água quente, a instalação de água 
fria deve ser protegida contra a entrada de água 
quente.
c) Nenhuma tubulação suscetível de deterioração, 
quando em contato com determinada substância, 
pode ser instalada em local onde tal substância 
possa estar presente, a menos que sejam tomadas 
medidas para evitar o contato dessas substâncias 
com as tubulações.
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d) Pode haver interligação entre tubulação que 
conduza água fornecida por redes públicas de 
concessionárias e tubulação que conduza água 
proveniente de sistema particular de abastecimento 
(conexão cruzada).
________________________________________

17. Analise os casos a seguir e marque a opção 
correta.
Caso I - José, para definir a escala que usaria ao 
desenhar um mapa de seu município, precisou 
converter para centímetros, a unidade de medida 
das distâncias dadas em quilômetros. Para tal, José 
multiplicou por mil as distâncias que estavam em 
quilômetros.
Caso II – Pablo precisava saber a distância entre os 
pontos A e D. Porém, só conhecia as distâncias de A 
até B, 200 centímetros, de B até C, 150 milímetros e 
de C até D, 45 centímetros. Como todos os pontos 
estavam sobre uma mesma reta, ele resolveu somar 
todos os valores e encontrou a distância de A até D 
como sendo igual a 2,6 metros.
a) José está correto e Pablo está errado.
b) Pablo está correto e José está errado.
c) Tanto Pablo quanto José estão errados.
d) Tanto Pablo quanto José estão correto.
________________________________________

18. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, 
gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito 
estado de conservação e funcionamento, nas 
seguintes circunstâncias, EXCETO:
a) Sempre que as medidas de ordem geral não 
ofereçam completa proteção contra os riscos de 
acidentes do trabalho ou de doenças profissionais 
e do trabalho.
b) Enquanto as medidas de proteção coletiva 
estiverem sendo implantadas.
c) Sempre que o empregado solicitar novos EPIs, 
mesmo que os atuais estejam em perfeito estado 
de conservação.
d) Para atender a situações de emergência.
________________________________________

19. Na área de vivência, os canteiros de obra devem 
dispor de, EXCETO:
a) Instalações sanitárias e vestiários.
b) Alojamento e local de refeições.
c) Cozinha e ambulatório, independentemente da 
frente de trabalho.
d) Lavanderia.
________________________________________
20. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas 
ao contribuinte, é vedado (PROIBIDO) aos 
Municípios: 
a) Cobrar tributos em relação a fatos geradores, 
ocorridos depois do início da vigência da lei, que os 
houver instituído ou aumentado.

b) Instituir impostos sobre templos de qualquer 
culto.
c) Deixar de cobrar tributos no mesmo exercício 
financeiro em que haja sido publicada a lei que os 
instituiu ou aumentou.
d) Deixar de instituir impostos sobre livros, jornais, 
periódicos e o papel destinado a sua impressão. 
________________________________________
21. Compete aos Municípios instituir impostos 
sobre:
a) Propriedade predial e territorial urbana.
b) Transmissão causa mortis e doação, de quaisquer 
bens ou direitos.
c) Operações relativas à circulação de mercadorias 
e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem 
no exterior.
d) Propriedade de veículos automotores.
________________________________________
22. São deveres do servidor municipal, EXCETO:
a) Cumprir as ordens superiores, exceto quando 
forem manifestamente ilegais.
b) Guardar sigilo sobre os assuntos da repartição.
c) Zelar pela economia do material sob sua guarda 
e utilização e pela conservação do patrimônio 
público.
d) Apresentar-se com trajes sociais em serviço 
ou com uniforme confeccionado às expensas do 
servidor, quando exigido pelo superior hierárquico.
________________________________________
23. Ao servidor é proibido, EXCETO:
a) Retirar, sem prévia permissão da autoridade 
competente, qualquer documento ou objeto da 
repartição.
b) Ausentar-se do serviço durante o expediente 
sem prévia autorização.
c) Manter sob sua chefia imediata, cônjuge, 
companheiro (a), até o segundo grau civil.
d) Atuar como procurador ou intermediário junto a 
repartições públicas municipais, salvo quando se 
tratar de benefícios previdenciários ou assistências 
de parentes até o quarto grau.
________________________________________
24. A Constituição Federal de 1988 prevê as 
chamadas “limitações do poder de tributar”, 
previstas, prioritariamente, em seu artigo 150. 
Dentre as referidas limitações encontra-se o 
chamado “princípio da anterioridade” que assegura 
que o sujeito passivo tenha conhecimento, com 
antecedência, da carga tributária que lhe será 
exigida. Assinale abaixo a assertiva correta a 
respeito do tema:
a) Há duas espécies de anterioridade: uma que 
determina que o tributo seja instituído ou majorado 
por lei publicada no exercício financeiro anterior e, 
outra, que impõe um lapso temporal de 60 (sessenta) 
dias entre a publicação da lei e sua exigência.
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b) O princípio da anterioridade não possui qualquer 
exceção constitucional, de modo que toda e 
qualquer majoração de tributos deve ser feita no 
exercício anterior e com, ao menos, 120 (cento e 
vinte) dias de sua exigência.
c) A exigência de aguardar um período de 90 
(noventa) dias entre a publicação da lei que crie ou 
aumente o tributo é conhecida como “anterioridade 
nonagesimal” ou “noventena geral” e se aplica 
apenas às contribuições previdenciárias e taxas.
d) Após a Emenda Constitucional 42/2003, para a 
exigência de tributo instituído ou aumentado, regra 
geral, é necessário que haja: (i) publicação da lei no 
exercício financeiro anterior à sua exigência e (ii) 
um período mínimo de 90 (noventa) dias contados 
da publicação da lei instituidora ou majoradora, 
para a respectiva exigência.
________________________________________

25. A Constituição Federal de 1988 (CF/88) prevê 
regras de imunidade tributária que limitam a 
competência tributária das pessoas políticas. A 
respeito da imunidade dos impostos tratada no art. 
150 da CF/88, assinale a alternativa correta:
a) É cabível a cobrança de IPTU relativo a prédio 
utilizado para a instalação de autarquia federal, 
pois a imunidade constitucional não alcança a 
administração indireta.
b) É incabível a cobrança de IPTU dos prédios e 
imóveis utilizados para cultos religiosos, seja qual 
for a religião professada.
c) É cabível a cobrança de IPTU e ISS dos partidos 
políticos, pois estes são pessoas jurídicas de direito 
privado.
d) É incabível a cobrança de IPTU sobre imóveis 
utilizados por hospitais, pois há imunidade 
constitucional às entidades hospitalares, sejam ou 
não assistenciais.
________________________________________

26. Três são as espécies tributárias constantes no 
art. 145 da Constituição Federal de 1988. A respeito 
das espécies tributárias e as regras constitucionais 
sobre elas, assinale a alternativa correta:
a) As espécies tributárias constitucionais passíveis 
de instituição pelos Municípios são os impostos, as 
taxas e os empréstimos compulsórios.
b) Os impostos e as contribuições de melhoria são 
tributos de natureza vinculada, o que significa que 
seus fatos geradores devem corresponder a uma 
atividade estatal específica relativa ao contribuinte.
c) As taxas e as contribuições de melhoria são 
tributos de competência comum dos entes 
federativos (União, Estados, Distrito Federal e 
Município) e, diversamente dos impostos, são 
decorrentes de uma atividade estatal específica.

d) As contribuições de melhoria e os empréstimos 
compulsórios são de competência exclusiva da 
União, que apenas poderá instituí-los mediante lei 
complementar.
________________________________________

27. Uma das espécies tributárias previstas pela 
Constituição Federal é a taxa.  A respeito deste 
tributo, julgue a Verdade (V) ou Falsidade (F) das 
assertivas abaixo e, após, assinale a alternativa 
correta:
I. As taxas podem ser instituídas em razão do 
exercício regular do poder de polícia administrativa 
ou pela prestação de serviços públicos específicos 
e divisíveis postos à disposição do contribuinte.
II. As atividades de polícia administrativa 
compreendem medidas preventivas, como a 
cobrança de taxas para a expedição de alvarás 
para edificação. 
III. É constitucional a instituição de taxa de 
iluminação pública, destinada a custear os serviços 
de iluminação de vias públicas, desde que cobrada 
exclusivamente dos proprietários dos imóveis que 
dela se beneficiam.

a)Apenas I e II são verdadeiras.
b) Apenas I e III são verdadeiras.
c) I, II e III são verdadeiras.
d) Apenas III é verdadeira.
________________________________________

28. Os serviços são objeto de tributação, pelos 
Municípios, por meio do ISS (Imposto Sobre Serviço 
de Qualquer Natureza). A respeito desta espécie 
tributária, julgue a Verdade (V) ou Falsidade (F) das 
assertivas abaixo: 
I. Apesar do ISS ser de competência municipal, a 
constituição prevê a possibilidade de fixação de 
alíquotas máximas por lei complementar editada 
pela União.
II. A Lei Complementar 116/2003 consiste em lei 
nacional que prevê a lista de serviços que compõem 
o potencial campo de incidência do ISS. 
III. O ISS incide sobre prestações de serviços de 
transporte intermunicipal.
IV. Regra geral, o serviço considera-se prestado 
e o imposto devido no local do estabelecimento 
prestador.
a) Apenas II e III estão corretas.
b) Apenas I e II estão corretas.
c)  Apenas  III e IV estão corretas.
d) Apenas I, II e IV estão corretas.
________________________________________

29.“(...)ocorre quanto aos tributos cuja legislação 
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar 
o pagamento sem prévio exame da autoridade 
administrativa”. Esta sentença refere-se à espécie 
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de lançamento tributário denominada:
a) lançamento de ofício.
b) lançamento por arbitramento.
c) lançamento por homologação.
d) lançamento por presunção.
________________________________________

30. Compete privativamente à autoridade 
administrativa constituir o crédito tributário pelo 
lançamento, nos termos do Código Tributário 
Nacional. A respeito do tema “lançamento tributário”, 
assinale a alternativa INCORRETA:
a) O lançamento tributário da contribuição de 
melhoria é um típico lançamento de ofício.
b) A atividade administrativa de lançamento é 
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade 
funcional.
c) O lançamento reporta-se à data da ocorrência do 
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então 
vigente, ainda que posteriormente modificada ou 
revogada.
d) O lançamento regularmente notificado ao sujeito 
passivo jamais pode ser alterado de ofício pela 
autoridade administrativa, ainda que se comprove 
que o sujeito passivo agiu com dolo, fraude ou 
simulação.

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