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Língua Portuguesa – questões de 01 a 10. 

 

LEIA O TEXTO ABAIXO PARA RESPONDER 

ÀS QUESTÕES DE 01 A 04 

 

RECEITAS PARA FICAR DOENTE 

 

Não é difícil sofrer do coração. Basta ter uma vida 

sedentária, preocupar-se com as mínimas coisas, 

sobrecarregar-se de responsabilidades, iludir-se com os 

objetivos de vida estabelecidos pela nossa sociedade e 

perseguir ideais como fama, fortuna e poder. No 

entanto, a doença só surgirá se você se alimentar com 

abundância, ingerindo bastante gordura animal, leite, 

açúcar, ovos e sal refinado. 

Dicas especiais: 

- Jamais faça exercícios. 

- More em lugares poluídos. 

- Fume bastante. 

- Leve uma vida muito ativa e sob constante tensão. 

- Evite o lazer. 

- Assista à televisão deitado e comendo biscoitos 

doces, nos fins de semana, o que o ajudará também a 

ter barriga e varizes. 

- Consuma bastante açúcar branco e doces em geral, 

não esqueça dos refrigerantes. 

- Coma sempre muito várias vezes ao dia. 

- Engorde bastante, pois assim o coração terá de 

esforçar-se para cumprir suas funções habituais. 

Dica dietética: 

Todas as manhãs, prepare quatro ovos de granja (que 

inclusive já vem com antibióticos para facilitar. Você 

não paga nem um tostão a mais por esta vantagem) 

com várias fatias de bacon. Coma este saboroso e 

nutritivo desjejum acompanhado de uma xícara de café 

com leite com bastante açúcar e pão repleto de 

margarina (que tem mais colesterol que a manteiga, 

pois é enriquecida com sebo, leite e gorduras, que 

fazem muito bem ao coração). 

Geralmente, você só saberá que já adquiriu a doença 

repentinamente. Pode começar com uma simples dor 

no peito, ou então com um infarto fulminante. 

Aconselhamos que quando o problema for descoberto, 

você não procure mudar os seus hábitos e nem pense 

em tornar-se naturalista. Siga estritamente as ordens do 

cardiologista e tome vários remédios. Melhor seria 

abrir uma conta numa boa farmácia mais próxima. 

Evite as ervas medicinais, a homeopatia e a 

acupuntura. Cuidado com a macrobiótica, pois é coisa 

de malucos alienados de nossa sociedade. 

 
(BONTEMPO, Márcio. Receitas para ficar doente. São Paulo: Hemus, 1998.) 

1. A respeito do texto pode-se afirmar que: 

(A) O autor faz uso do conhecimento em medicina 

receitar o comportamento ideal aos seus pacientes. 

(B) O autor, ao fazer uso da ironia, tenta alertar para os 

riscos à saúde em consequência dos maus hábitos. 

(C) O autor ensina como detectar doenças do coração e 

como ter uma vida saudável através de uma 

alimentação que lhe proporcione o prazer de um bom 

paladar. 

(D) O autor sugere uma dieta para quem não quer 

sofrer do coração com a abundante ingestão de gordura 

animal, leite, ovos, açúcar e sal refinado. 

 

2. No trecho “Todas as manhãs, prepare quatro ovos de 

granja (que inclusive já vem com antibióticos para 

facilitar. Você não paga nem um tostão a mais por esta 

vantagem) com várias fatias de bacon.” o autor se 

refere a: 

(A) Comer ovos de granja é mais vantajoso, pois são 

mais saudáveis. 

(B) Dieta com ovos de granja pela manhã é mais 

saudável se vier acompanhada com bacon. 

(C) Ovos de granja possuem componentes antibióticos 

e o consumidor, ao ingerir os ovos, não paga para 

ingerir esses componentes. 

(D) Várias fatias de bacon são consumidas 

gratuitamente, pois não é preciso pagar a mais por essa 

vantagem. 

 

3. O termo em destaque “Siga estritamente as ordens 

do cardiologista e tome vários remédios” pode ser 

substituído, com oposição de sentido, pela seguinte 

palavra: 

(A) rigorosamente. 

(B) absolutamente. 

(C) evasivamente. 

(D) precisamente 

 

4. No trecho “Coma este saboroso e nutritivo desjejum 

acompanhado de uma xícara de café com leite com 

bastante açúcar e pão repleto de margarina (que tem 

mais colesterol que a manteiga, pois é enriquecida com 

sebo, leite e gorduras, que fazem muito bem ao 

coração)” podemos dizer que o termo em destaque: 

(A) Foi utilizado para designar os alimentos que 

devem ser ingeridos em benefício à saúde do coração. 

(B) Foi utilizado para demonstrar que o autor tem o 

intuito de indicar o que alimentos fazem bem ao 

coração. 

(C) Foi utilizado, ironicamente, para alertar o leitor 

acerca do que não deve ser ingerido quando não se 

quer sofrer do coração. 

(D) Foi utilizado para indicar que os alimentos 

enriquecidos com sebo, leite e gordura são mais 

indicados para a dieta de quem sofre do coração. 

 

5. As palavras farmácia, açúcar e café, retiradas do 

texto, recebem acento agudo obedecendo às seguintes 

regras, respectivamente: 

(A) Oxítona terminada em “a” – Paroxítona terminada 

em “r” – Proparoxítona terminada em “e”. 

(B) Paroxítona terminada em ditongo – Paroxítona 

terminada em “r”- Oxítona terminada em “e”. 

(C) Oxítona terminada em ditongo – Oxítona 

terminada em “r” – Paroxítona terminada em “e”. 

(D) Paroxítona terminada em hiato – Oxítona 

terminada em “r” – Oxítona terminada em “e” 
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6. Identifique, nas frases abaixo, em qual delas o 

substantivo mulher assume lugar de adjetivo: 

(A) João casou-se com uma mulher oriunda dos 

Estados Unidos. 

(B) Um dos mais tristes problemas sociais é a 

violência contra a mulher. 

(C) Joana transformou-se em uma linda mulher. 

(D) Tereza é a única filha mulher de Fernanda. 

 

7. Dadas as frases: 

I – Às vezes penso que _____ pontinhos brilhantes no 

céu são estrelas; na verdade são satélites.  

II – Por favor, não me olhe com ____ ar de censura. 

III – Comprei três livros para ____ ler ainda esse mês. 

IV – Tudo isso é uma grande aventura para  ____.  

 

Indique a alternativa em que os pronomes preenchem 

corretamente as lacunas: 

(A) esses – esse – mim – mim. 

(B) aqueles – este – mim – mim. 

(C) aqueles – esse – eu – mim. 

(D) estes – esse – mim – eu. 

 

8. Assinale a única alternativa correta quanto ao uso da 

vírgula: 

(A) Os candidatos, naquele dia, receberam a 

imprensa. 

(B) Os alunos, estavam, todos eles, muito aflitos. 

(C) Com afinco muitos alunos, estudaram os 

conteúdos. 

(D) Naquele ano muitos imigrantes espanhóis, 

chegaram ao Brasil. 

 

9. Assinale a alternativa que corresponde à fase 

literária à qual se refere a sentença abaixo: 

“Os artistas deste período atribuíram à arte uma função 

social. Em suas obras, procuraram refletir sobre a 

realidade sócio-histórica, promover debate e, assim, 

contribuir para mudanças sociais. Têm um 

posicionamento impessoal e sem idealizações 

românticas.”  

(A) Arcadismo  

(B) Trovadorismo 

(C) Realismo 

(D) Humanismo 

 

10.  O trecho da obra literária abaixo corresponde, 

respectivamente a: 

[...]  

FIDALGO Esta barca onde vai ora, 

 que assi está apercebida? 

DIABO Vai pera a ilha perdida, 

 e há-de partir logo ess'ora. 

FIDALGO Pera lá vai a senhora? 

DIABO Senhor, a vosso serviço. 

FIDALGO Parece-me isso cortiço... 

DIABO Porque a vedes lá de fora. 

FIDALGO Porém, a que terra passais? 

DIABO Pera o inferno, senhor. 

FIDALGO Terra é bem sem-sabor. 

DIABO Quê?... E também cá zombais? 

FIDALGO E passageiros achais 

 pera tal habitação? 

DIABO Vejo-vos eu em feição 

 pera ir ao nosso cais... 

(A)  Cantiga de escárnio, de Gil Vicente, poeta 

português do Humanismo. 

(B)  Auto da barca do purgatório, de Gil Vicente, 

poeta português do Trovadorismo. 

(C)  Auto da barca do inferno, de Gil Vicente, poeta 

português do Realismo. 

(D)  Auto da barca do inferno, de Gil Vicente, poeta 

do Humanismo. 

 

Matemática – questões de 11 a 20. 

 

11. Aplicando-se as propriedades de racionalização 

para frações , temos o seguinte resultado para a fração 

abaixo: 

 

7/ 
 

  

(A) 7 x   
 

     

(B) 7 x   
 

     

(C) 7 x     
 

   

(D) 7 x     
 

   
 

12. Em uma loja de doces e balas, todas as guloseimas 

são vendidas por um dentre os seguintes preços: R$ 

5,00, R$ 7,00 ou R$ 10,00. Juliana gastou R$ 65,00 no 

estabelecimento, tendo adquirido pelo menos um doce 

e bala de cada preço. Considerando apenas essas 

informações, o número máximo e o número mínimo de 

balas e doces que Juliana pode ter comprado são, 

respectivamente, iguais a: 

(A) 10 e 9 

(B) 13 e 7 

(C) 13 e 9 

(D) 10 e 8 

 

13. Joaquim tinha R$ 1.300,00, gastou 4/26 com 

alimentação,  com o que restou, gastou 4/10 com livros 

para  o estudo e, com o troco final, 4/6 com um 

presente para seu filho. Quanto Joaquim gastou e 

quanto sobrou em seu bolso? 

(A)  R$ 300,00 e R$ 1.000,00, respectivamente. 

(B)  R$ 270,00 e R$ 1.030,00, respectivamente. 

(C)  R$ 1.080,00 e R$ 220,00, respectivamente. 

(D)  R$ 1.000,00 e R$ 300,00, respectivamente. 

 

14 .Considere a função, de R em R, definida por y = 

        ,  onde            e     , 

então: 

(A)  y > 0 se x for interior ao intervalo das raízes. 

(B)  y > 0 se x for exterior ao intervalo das raízes. 

(C)  y < 0 para todo 0 x ϵ  R. 

(D)  y > 0 para todo 0 x ϵ  R. 
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15. A capacidade do tanque de combustível da 

camionete do Sr. Moisés é de 75 litros e esse 

automóvel gasta, no asfalto, em média, 0,125 litro a 

cada quilometro rodado e em estradas precárias de 

terra,  o dobro desta média. 

Calcule quantos quilômetros o Sr. Moisés andou, 

sabendo que ele saiu com o tanque cheio e, numa 

primeira etapa da viagem em estrada asfaltada, parou 

para reabastecer e completou o tanque com 32,5 litros, 

para seguir viagem. Na segunda etapa da viagem, que 

era de terra e precária, ao chegar no seu destino, ele 

novamente abasteceu e completou o tanque com 24,5 

litros. 

(A) 376 Km. 

(B) 358 Km. 

(C) 345 Km. 

(D) 335 Km. 

 

16. Um capital de R$ 1.000,00 é aplicado a uma taxa 

de 8% a.t., durante um ano e meio. Calcule os juros 

obtidos. Consideremos                : 

(A) R$ 102,00. 

(B) R$ 113,00. 

(C) R$ 106,00. 

(D) R$ 130,00. 

17. Dois polígonos convexos têm o número  de  lados  

expresso  por  n  e  (n + 3).  Sabendo  que  um  

polígono  tem  18  diagonais a mais que o outro, o 

valor de n é: 

(A) 14 

(B) 12 

(C) 10 

(D)  6 

 

18.  Sabendo-se que 8x, 6x e 4x são ângulos de um 

triângulo, qual o valor do menor ângulo? 

(A)  10º. 

(B)  20º. 

(C)  30º. 

(D)  40º. 

 

19. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160m3 de 

areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão 

necessários para descarregar 125m3? 

(A) 10 

(B) 15 

(C) 25 

(D) 30 

 

20. Determine a metade de um número real "a" para 

que as expressões (3a + 6)/ 8 e (2a + 10)/6 sejam 

iguais. 

(A) 9 

(B) 44 

(C) 33 

(D) 22 

 

 

 

Conhecimentos Gerais e atualidades – questões de 

21 a 30. 

 

Pena de morte: Em vigor em mais de 50 países, medida não 

reduziu criminalidade 

 

Em janeiro de 2015, os brasileiros ficaram 

chocados com a notícia do fuzilamento de Marco 

Archer, brasileiro que foi preso em 2004 na 

Indonésia e condenado à morte por tráfico de drogas 

depois de tentar entrar no país com cocaína dentro dos 

tubos de uma asa-delta.  

Logo após a prisão de Archer, outro 

brasileiro, Rodrigo Gularte, foi condenado à execução 

em 2005 por ingressar na Indonésia com 

cocaína escondida em pranchas de surf. Hoje, o país 

tem 133 prisioneiros que aguardam a execução no 

corredor da morte.  

A maioria dos países aboliu a pena de morte, 

mas de acordo com a Anistia Internacional, hoje, 58 

países mantêm a punição para crimes comuns.  

Os motivos mais passíveis dessa condenação 

incluem homicídios, espionagem, falsa profecia, 

estupro, adultério, homossexualidade, corrupção, 

tráfico de drogas, não seguir a religião oficial ou 

desrespeitar algum padrão de comportamento social ou 

cultural. 

Cada país possui métodos de execução do 

condenado. Na lei islâmica, quem trai o marido ou a 

mulher deve ser morto por apedrejamento. Em países 

asiáticos, o fuzilamento é o mais usado e, nos Estados 

Unidos, a cadeira elétrica ou a injeção letal são usadas 

em caso de homicídios qualificados e atos de 

terrorismo.  

A China é campeã nesse ranking. Estima-se 

que em 2013 o país realizou pelo menos 4.106 

execuções de penas capitais para crimes como fraude 

fiscal, corrupção e tráfico de drogas. Segundo a Anistia 

Internacional, sem contar os dados da China, 1.925 

pessoas foram condenadas à morte no mesmo ano, 788 

foram executadas - um aumento de 15% em relação a 

2012 – e 23.392 aguardavam a execução. Os países 

que mais efetuaram execuções foram Irã, Iraque, 

Arábia Saudita e Estados Unidos.  

 
Fonte: http://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/pena-

de-morte-em-vigor-em-mais-de-50-paises-medida-nao-reduziu-
criminalidade.htm 

 

21. O Brasil não entra nesta lista. Aqui, a pena de 

morte foi abolida para crimes comuns em 1988.  No 

entanto, a nossa Constituição ainda prevê a pena para:  

(A) Crimes passionais  

(B) Crimes contra a mulher  

(C) Crimes contra o governo 

(D) Crimes de guerra 

 

22. As relações diplomáticas entre o governo brasileiro 

e o da Indonésia ficaram estremecidas, após a 

Presidente Dilma Rousseff ter o seu pedido de 

extradição do brasileiro condenado à pena de morte – 

http://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/pena-de-morte-em-vigor-em-mais-de-50-paises-medida-nao-reduziu-criminalidade.htm
http://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/pena-de-morte-em-vigor-em-mais-de-50-paises-medida-nao-reduziu-criminalidade.htm
http://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/pena-de-morte-em-vigor-em-mais-de-50-paises-medida-nao-reduziu-criminalidade.htm
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para fins de cumprimento da pena no Brasil - preterido. 

Identifique a alternativa que aponta corretamente para 

uma das principais reações do governo brasileiro que 

evidenciam o repúdio à condenação e execução dos 

brasileiros na Indonésia 

(A) Encerramento das ações de comércio de Indonésia 

no MERCOSUL. 

(B) Fechamento das plataformas de extração do 

petróleo em territórios indonésios. 

(C) Declaração de guerra à Indonésia e aos demais 

países que mantêm a pena de morte em seus regimes. 

(D) Adiamento do início da atuação do embaixador da 

Indonésia em Brasília. 

 

23. Qual o método utilizado pelo governo da Indonésia 

para pôr fim à vida do brasileiro condenado à pena de 

morte: 

(A) Injeção letal. 

(B) Cadeira elétrica. 

(C) Degolamento. 

(D) Fuzilamento. 

 

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER 

ÀS TRÊS PRÓXIMAS QUESTÕES 

 

Papa pop: Francisco leva temas tabus para dentro 

da Igreja Católica e reforça sua atuação 

internacional 

Desde que assumiu o posto de chefe da Igreja 

Católica, no início de 2013, o Papa Francisco chamou 

a atenção. Uma vez eleito, não quis usar a cruz de ouro 

nem o papamóvel e quebrou o protocolo diversas 

vezes. Para os que o admiram, ele trouxe uma 

liderança mais humana, humilde e próxima da 

população. 

O que mais chama a atenção no Papa é que ele 

parece não ter medo de tocar em assuntos 

tradicionalmente polêmicos para a instituição. Seus 

comentários nesses quase dois anos de papado 

mostram um pontífice tolerante com os gays, casais 

divorciados e com a teoria do Big Bang, que não 

coloca em lados totalmente opostos ciência e religião e 

ainda insere na agenda declarações que buscam a 

humanização das relações entre os países que vivem 

em situação de conflito ou oposição, como é o caso de 

Israel e Palestina e EUA e Cuba. 

 

Direto ao ponto: Ficha-resumo 
 

Com esse perfil, Francisco tornou-se um Papa 

Pop - e polêmico. Estaria ele buscando um caminho 

para uma Igreja Católica mais acolhedora? Há quem 

concorde com esse ponto de vista.  Uns acreditam que, 

embora as palavras do Papa Francisco valorizem o 

perdão ao próximo, na prática, não provocarão 

mudanças dogmáticas na religião. 

A aceitação dos gays, a entrega da comunhão a 

pessoas divorciadas que se casaram de novo, aborto, o 

uso de preservativos, a ordenação de mulheres e o fim 

do celibato clerical, temas que já foram alvo dos 

comentários de Francisco, são marcos morais do 

Catolicismo e dificilmente sofrerão mudanças em 

breve. 

Para outros, a preocupação nestes primeiros 

anos do pontificado deve ser com uma reforma 

estrutural e ética do Vaticano. Em 2012, a Cúria 

Romana, órgão administrativo da Santa Sé, foi alvo de 

denúncias de corrupção, nepotismo e abusos de poder, 

no escândalo conhecido como Vatileaks. 

 
Fonte: http://vestibular.uol.com.br/ 

24. No que diz respeito aos escândalos, o Papa 

Francisco promoveu mudanças nos cargos e:  

(A) Tornou-se o Papa mais respeitado da história. 

(B) Tornou-se uma presença constante no noticiário. 

(C) Implantou rígidos processos contra a lavagem de 

dinheiro visando dar mais transparência às ações. 

(D) Implantou processos contra a Igreja Católica. 

 

25. Identifique a alternativa que aponta corretamente 

para o posicionamento do Papa Francisco sobre a 

teoria do Bing Bang: 

(A) Segundo o Papa, a teoria do Big Bang, que 

explica a origem do mundo, não se opõe à ideia 

de um criador divino –justo ao contrário, exige 

um criador. 

(B) Conforme o Papa, a teoria do Big Bang deveria 

ser retirada do currículo educacional em todas as 

escolas do mundo. 

(C) De acordo com o Papa, Jesus Cristo defendeu a 

teoria do Big Bang em suas pregações. 

(D) O Papa sustenta que o Big Bang corresponde à 

passagem bíblica do fim do mundo e salvação de 

Noé e sua Família. 

 

26. As opiniões do Papa Francisco sobre o divórcio 

têm gerado atritos na Cúria Romana. Identifique 

abaixo o posicionamento do Pontífice sobre casais que 

se separam: 

(A) Os casais que fracassaram em manter o matrimônio 

não devem ser condenados. 

(B) Os casais que fracassaram em manter o matrimônio 

não devem ser excomungados e não poderão 

pertencer mais à Igreja. 

(C) Os casais que fracassaram em manter o matrimônio 

não devem comungar desde que a razão do divórcio 

não seja o adultério cometido por ato de 

homossexualismo. 

(D) Os casais que fracassaram em manter o matrimônio 

devem ser encaminhados a um tratamento espiritual 

e impelidos a retomar o casamento, como condição 

para continuar pertencendo à Igreja. 

 

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER 

À PRÓXIMA QUESTÃO 

 

“Saio da vida para entrar na história”. 

O presidente populista a que este texto se refere 

foi criador de várias leis trabalhistas e da maior empresa 

http://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/papa-pop-francisco-leva-temas-tabus-para-dentro-da-igreja-catolica-e-reforca-sua-atuacao-internacional.htm#Direto ao ponto
http://vestibular.uol.com.br/
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brasileira (Petrobras), está há 60 anos longe do povo. 

Após 15 anos no poder, entre 1930 e 1945, conseguiu 

assumir em 1951, mas sem a popularidade de outrora. 

 Com oposições ferrenhas, como a dos 

conservadores, que eram contra o aumento do salário 

mínimo em 100%, e a de seu rival Carlos Lacerda, que o 

acusa publicamente de uma tentativa de assassinato, o 

presidente nacionalista não se sustenta no poder e se 

enclausura no Palácio do Catete, onde se suicida.  

 

27. Pode-se afirmar que o texto refere-se:  

(A) Ao Golpe Civil Militar de 64. 

(B) Aos 50 anos da Ditadura Militar no Brasil. 

(C) Aos 50 anos da Morte do General Costa e Silva. 

(D) Aos 60 anos da morte Getúlio Vargas. 

 
BASEANDO-SE NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DE 

PADRE BERNARDO, RESPONDA AS TRÊS 

PRÓXIMAS QUESTÕES. 

 

28. Sobre as competências do poder legislativo e 

executivo, na forma da Lei Orgânica do Município de 

Padre Bernardo, analise as assertivas: 

I – Autorizar referendo e convocar plebiscito. 

II – Administrar os bens e as rendas municipais, 

promover o lançamento, a fiscalização e a arrecadação 

de tributos. 

III – Conceder títulos de cidadão honorário do 

Município. 

IV – Nomear e exonerar os secretários, diretores de 

departamento do município e os responsáveis pelos 

órgãos da administração direta e indireta. 

V – Sancionar e promulgar e fazer publicar as leis 

aprovadas pela Câmara, e expedir decretos e 

regulamentos para a sua execução. 

VI – Criar comissões especiais de inquérito. 

 

Aponte para a opção correta: 

(A) São atribuições exclusivas do poder legislativo as 

assertivas I, III, V e VI. 

(B) São atribuições exclusivas do prefeito as 

assertivas II, V e VI. 

(C) Somente a assertiva VI é de exclusividade da 

câmara dos vereadores. 

(D) Todas as assertivas são objeto de trabalho 

compartilhado, concomitantemente e com a 

mesma proporção e possibilidade de atuação, pelo 

prefeito e pelos vereadores. 

 

29. Julgue as proposições a seguir sobre os impostos 

dos quais o município de Padre Bernardo não possui 

ingerência: 

I. Sobre patrimônio, renda, ou serviços da União, do 

Estado e outros Municípios. 

II. Templos de qualquer culto. 

III.  Patrimônio, renda, ou serviços dos partidos 

políticos, inclusive suas funções, das entidades 

sindicais dos trabalhadores, das instituições de 

educação e assistência social sem fins lucrativos, 

atendidos ou requisitados pela lei federal. 

IV. Jornais e revistas. 

Estão corretas: 

(A) Apenas I, II e III 

(B) Apenas II, III e IV 

(C) Nenhuma 

(D) Todas 

 

30. O Art. 13 da Lei Orgânica do Município de Padre 

Bernardo assevera que a Prefeitura possui competência 

de regulamentar, autorizar e fiscalizar a afixação de 

cartazes e anúncios, bem como a utilização de 

quaisquer outros meios de publicidade e propaganda, 

nos locais sujeitos a um poder específico que poderá 

ser exercido por este ente federado. Tal tipo de poder 

destina-se a assegurar o bem estar geral, impedindo, 

através de ordens, proibições e apreensões, o exercício 

antissocial dos direitos individuais, o uso abusivo da 

propriedade ou a prática de atividades prejudiciais à 

coletividade. Expressando-se no conjunto de órgãos e 

serviços públicos incumbidos de fiscalizar, controlar e 

deter as atividades individuais que se revelem 

contrárias à higiene, à saúde, à moralidade, ao sossego, 

ao conforto público e até mesmo à ética urbana. 

Visando propiciar uma convivência social mais 

harmoniosa, para evitar ou atenuar conflitos no 

exercício dos direitos e atividades do indivíduo entre si 

e, ante o interesse de toda a população, concebida por 

um conjunto de atividades que fazem parte dos 

diversos órgãos da Administração e que servem para a 

defesa dos vários interesses especiais comuns. Trata-

se, portanto, do: 

(A) Poder da política. 

(B) Poder de vigilância epidemicida. 

(C) Poder soberano autárquico. 

(D) Poder de polícia. 

 

Conhecimentos Específicos da função – questões de 

31 a 40. 

 

31. Com atenção aos princípios do sistema tributário 

nacional, marque com V a assertiva verdadeira e com 

F a falsa, assinalando ao final a opção correspondente. 

(  ) O imposto sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias e prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação – 

ICMS sujeita-se ao princípio da não-cumulatividade, 

podendo a lei que o instituir observar o princípio da 

seletividade. 

(  ) O imposto sobre produtos industrializados (IPI) 

sujeita-se ao princípio da não-cumulatividade, em 

função da essencialidade do produto. 

(  ) O imposto sobre renda e proventos de qualquer 

natureza sujeita-se aos princípios da generalidade, 

uniformidade e progressividade. 

(  ) O princípio da legalidade tributária remonta à 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 

(A) V, F, F, F 

(B) V, V, V, V 

(C) F, F, V, V 

(D) V, F, V, F 
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32. Os tributos podem igualmente ser utilizados pelo 

Estado como instrumento de fiscal, parafiscal ou 

extrafiscal, ou seja, tanto como uma forma de 

intervenção na economia, como um elemento chave na 

aplicação das políticas sociais e de redistribuição. 

Elucidando a diferença entre os objetivos que o tributo 

pode assumir, o tributo pode ser: 

a) __________________, quando o seu objetivo é a 

arrecadação de recursos para o custeio de 

atividades que, em princípio, não integram 

funções próprias do Estado, mas este as 

desenvolve através de entidades específicas. 

b) __________________, quando seu principal 

objetivo é a arrecadação de recursos financeiros para o 

Estado. 

c) __________________, quando seu objetivo 

principal é a interferência no domínio econômico, 

buscando um efeito diverso da simples 

arrecadação de recursos financeiros 

 

Sendo assim, a sequência correta dos devidos 

conceitos será: 

(A) (a) Fiscal; (b) Parafiscal e (c) Extrafiscal. 

(B)  (a) Extrafiscal; (b) Parafiscal e (c) Fiscal. 

(C)  (a) Fiscal; (b) Extrafiscal e (c) Parafiscal. 

(D)  (a) Parafiscal; (b) Fiscal e (c) Extrafiscal. 

 

33. Município institui contribuição de melhoria no 

valor de trezentos reais, para todos os contribuintes, 

em razão de obra pública de calçamento de vias 

públicas municipais realizada no exercício de 2014. 

Esta contribuição de melhoria é 

(A) devida, por ter fato gerador obra pública. 

(B) devida, porque o Município tem direito a se 

reembolsar das obras públicas que beneficiam os 

moradores, sob pena de enriquecimento sem causa 

destes. 

(C) indevida, porque deveria ter sido cobrada antes da 

realização da obra. 

(D) indevida, porque não está sendo cobrada de 

maneira individualizada em razão da valorização 

imobiliária, deixando de considerar o quantum que 

cada imóvel teve de valorização em razão da obra 

pública. 

 

34. Os princípios do Direito Tributário são normas 

permeadas na Constituição Federal que limitam, 

regulam a pratica de competência tributária e sua 

operacionalização, fazendo com que alguns valores 

tenham melhor efetividade no ordenamento jurídico. 

Diante do tema concernente, avalie a CORRETA 

correlação das proposições: 

a) Igualdade 

b) Irretroatividade 

c) Uniformidade geográfica 

d) Capacidade tributária 

e) Imunidade recíproca 

f) Legalidade 

g) Anterioridade 

(   ) Visa impedir abusos por parte das autoridades e 

uma possível discricionariedade na cobrança dos 

tributos; 

(   ) Observa os seguintes critérios: renda auferida, o 

consumo ou renda despendida, patrimônio ou renda 

acumulada; 

(  ) Não se impede a criação nem a majoração de 

tributo, apenas se preocupa em regular os efeitos de tal 

ato no tempo. Estabelece uma imposição 

constitucional de se manter uma distância temporal 

mínima entre a publicação e a força vinculante da lei 

instituidora ou majoradora de tributos. 

(  ) Exoneração, fixada constitucionalmente, traduzida 

em norma expressa impeditiva de atribuição de 

competência tributária ou extraível, necessariamente, 

de um ou mais princípios constitucionais, que confere 

direito público subjetivo a certas pessoas, nos termos  

por  ela delineados, de não se sujeitarem à tributação, 

preservando o pacto federativo; 

(   ) Busca-se a paridade entre as entidades que 

integram a nossa República Federativa, vedada a sua 

hierarquização. É dizer que são parificados, e jamais 

hierarquizados, de modo que não derroga o Princípio 

Federativo, mas, ao contrário, corrobora-o; 

(  ) Neste é permitido tratamento tributário 

diferenciado e não o fere. Com o imposto progressivo, 

o realiza com absoluta adequação, consistindo, neste 

caso, na proporcionalidade da incidência à capacidade 

contributiva, em função da utilidade marginal da 

riqueza; 

(  ) Na exceção deste é permitido quanto a lei: I) em 

qualquer caso, quando seja expressamente 

interpretativa, ou II) tratando-se de ato definitivamente 

julgado. 

(A) ( a )    ( c )    ( g )    ( e )    ( d )    ( f )    ( b ) 

(B) ( f )    ( d )    ( g )    ( e )    ( c )    ( a )    ( b ) 

(C) ( f )    ( c )    ( g )    ( e )    ( d )    ( a )    ( b ) 

(D) ( a )    ( d )    ( b )    ( g )    ( c )    ( f )    ( e ) 

 

35. O Direito Tributário, através do Código Tributário 

Nacional (Lei nº 5.176/66), estabelece critérios para a 

colmatação de lacunas. Quando o aplicador do Direito 

depara-se com este fenômeno jurídico, utiliza-se para 

integrar a norma jurídica, na ordem indicada: 

(A) Os princípios gerais de direito tributário, os 

princípios gerais de Direito Público, a analogia e a 

equidade; 

(B) A analogia, os princípios gerais de direito público, 

os princípios gerais de direito tributário e a equidade; 

(C) A analogia, os princípios gerais de direito 

tributário, os princípios gerais de direito público e a 

equidade; 

(D) A analogia, a equidade, os princípios gerais de 

direito tributário e os princípios gerais de direito 

público. 
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36. A anistia, isenção em caráter não geral e remissão 

têm em comum o fato de serem: 

(A) causas de extinção do crédito tributário. 

(B) causas de suspensão do crédito tributário. 

(C) formas de renúncia de receita tributária. 

(D) hipóteses de não incidência qualificada. 

 

37. Com atenção aos princípios do sistema tributário 

nacional, marque com V a assertiva verdadeira e com 

F a falsa, assinalando ao final a opção correspondente. 

(  ) O imposto sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias e prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação – 

ICMS sujeita-se ao princípio da não-cumulatividade, 

podendo a lei que o instituir observar o princípio da 

seletividade. 

(  ) O imposto sobre produtos industrializados (IPI) 

sujeita-se ao princípio da não-cumulatividade, em 

função da essencialidade do produto. 

(  ) O imposto sobre renda e proventos de qualquer 

natureza sujeita-se aos princípios da generalidade, 

uniformidade e progressividade. 

(  ) O princípio da legalidade tributária remonta à 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 

(A) .V, F, F, F 

(B) .F, F, V, V 

(C) .V, F, V, F 

(D) V, V, V, F 

 

38. Quais são os navegadores mais populares que 

permitem o acesso à página web? 

(A) Microsoft Windows; Mozilla Firerfox e Linux. 

(B) Mozilla Firerfox; Microsoft Internet Explorer e 

Google Chrome.  

(C) Google Chrome; Linux e Windows. 

(D) Windows; Mozilla Firerfox e Windows. 

 

39. Sobre o Windows Explorer marque a alternativa 

correta: 

(A) É um gerenciador do Windows Explorer; Linux 

dos sistemas operacionais. 

(B) É um gerenciador de arquivos e pastas do 

Windows Explorer; Linux e Explorers. 

(C) É um programa do Windows Explorer que 

possibilita somente excluir e movimentar arquivos. 

(D) É um gerenciador de arquivos e pastas do sistema 

Windows que é utilizado para movimentação, cópia, 

exclusão, organização de arquivos. 

 

40. Relacione as colunas: 

(1) Para os pacotes de programas da Microsoft 

Windows. 

(2) Para os pacotes de programas livres Linux. 

(  ) Writer. 

(  ) Excel. 

(  ) Impress. 

(  ) Word. 

(  ) Power Point. 

 

Marque a alternativa correta: 

(A) 2 -1 -1 – 2 – 1. 

(B) 2 – 2 – 1- 1  -2. 

(C) 1 – 1- 1 – 2 – 2. 

(D) 2 – 1 – 2 – 1 – 1. 
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