
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA
CONCURSO PÚBLICO

Não deixe de preencher as informações a seguir.

Prédio Sala

Nome

Nº de Identidade Órgão Expedidor UF Nº de Inscrição

AAUUDDIITTOORR FFIISSCCAALL

AATENÇÃO

�� Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.

�� Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) questões de Conhecimentos da Língua

Portuguesa, 10 (dez) questões de Conhecimentos de Informática e 20 (vinte) questões de

Conhecimentos Específicos.

�� Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe,

imediatamente, ao Fiscal.

�� Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o

Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.

�� Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um

Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide

com o seu Número de Inscrição.

�� As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas, totalmente, com caneta esferográfica

azul ou preta.

�� Você dispõe de 4 horas para responder toda a Prova – já incluído o tempo destinado ao preenchimento

do Cartão-Resposta. O tempo de Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranqüilidade.

�� Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal, juntamente com este Caderno e deixe a sala em

silêncio.

BOA SORTE !
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CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de 01 a 03.

COMUNICAÇÃO

“É importante saber o nome das coisas. Ou, pelo menos, saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando
numa loja para comprar um ... um ... como é mesmo o nome?
‘Posso ajudá-lo, cavalheiro?’
‘Pode. Eu quero um daqueles, daqueles ...’
‘Pois não?’
‘Um ... como é mesmo o nome?’
‘Sim?’
‘Pomba! Um ... um ... Que cabeça a minha. A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples,
conhecidíssima.’
‘Sim, senhor.’
‘O senhor vai dar risada quando souber.’
‘Sim senhor.’

[...]” VERÍSSIMO, Luís F. Zoeira. Porto Alegre: L&PM, 1987.

01. Assinale a alternativa que resume o texto acima.

A) O texto mostra um comprador se esforçando para explicar a um vendedor como é o objeto que deseja, pois não consegue
lembrar o nome.

B) O texto apresenta um comprador esquecido que não faz o menor esforço para lembrar o nome do objeto que busca comprar.
C) O texto mostra um vendedor impaciente com um comprador, uma vez que o comprador não sabe dizer o nome do objeto

que quer comprar.
D) O texto mostra a habilidade do vendedor em entender o que deseja o comprador.
E) O texto apresenta um comprador irritado por não saber o que quer comprar.

02. É perfeitamente possível identificar, no diálogo travado, o predomínio de uma das funções de linguagem. Assinale-a.

A) Emotiva.
B) Fática.
C) Poética
D) Referencial.
E) Metalingüística.

03. “(...) saber comunicar o que você quer (...)”. Sobre o pronome em destaque, NÃO É POSSÍVEL afirmar que

A) a forma ‘você’ utiliza o pronome possessivo de segunda pessoa.
B) a forma ‘você’ não deve ser empregada em tratamento cerimonioso.
C) a forma ‘você’ é um pronome utilizado para tratamento familiar.
D) está correta a frase: “Você deve encaminhar suas reivindicações ao diretor”.
E) as formas ‘você’, ‘senhor’ e ‘senhorita’, embora sejam a pessoa com quem se fala, são consideradas pronomes de

tratamento da terceira pessoa.

04. Os segmentos abaixo correspondem a uma tipologia textual. Assinale o segmento que é uma DISSERTAÇÃO.

A) “Margarida tinha os olhos amendoados, uma pele de pêssego e um ar de tranqüilidade que chamava atenção de todos.”
B) “Era um dia abafadiço. A pobre cidade de São Luís do Maranhão parecia entorpecida pelo calor. Quase não se podia sair à

rua: as pedras escaldavam; as vidraças e os lampiões faiscavam ao sol como enormes diamantes.”
C) “Era um pajé velho, acocorado perto de uma choça, tira baforadas de um longo e primitivo cachimbo, uma velha gorda e

suja dorme em uma desfiada rede de embira fina ...”
D) “... as folhas das árvores nem se mexiam; as carroças de água passavam ruidosamente a todo instante, abalando os prédios;

e os aguadeiros, em manga de camisa e pernas arregaçadas, invadiam sem-cerimônia as casas para encher as banheiras e
os potes”.

E) “A inconseqüência do motorista brasileiro está atingindo níveis intoleráveis. Em Santa Catarina, a situação não difere muito
do restante do País, como se pode depreender das últimas informações divulgadas pelo Departamento de Trânsito, segundo
as quais a embriaguez é a causa de cerca de 90% das apreensões de Carteiras Nacionais de Habilitação no Estado...”
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05. Leia os enunciados abaixo e assinale a alternativa INCORRETA.

I. Carlos ou João será o escolhido para ocupar o novo cargo.
II. Comida indigesta ou excesso de sal me fazem mal.
III. Minha filha nasceu à uma hora da tarde do dia dois de setembro de 2005.

A) Em I, ocorre mútua exclusão e, portanto, o verbo está corretamente no singular.
B) Em II, não ocorre mútua exclusão e, portanto, o verbo está corretamente no plural.
C) Em III, ocorre o acento indicativo da crase por se tratar de uma expressão de hora especificada.
D) Em II, ocorre mútua exclusão, e, portanto, o verbo deve ficar no singular.
E) Em I, a conjunção “ou” indica mútua exclusão.

06. Leia atentamente o enunciado abaixo, observando a pontuação.

Parecia um doido infeliz: driblou, escorregou, driblou, correu, parou, chutou ...

I. Os dois-pontos após Parecia um doido se justificam pelo fato de as orações que vêm em seguida
explicarem o sentido da frase inicial.

II. As vírgulas colocadas entre o verbo driblou, escorregou, driblou, correu, parou, chutou servem
para separar as orações coordenadas assindéticas.

III. Os dois-pontos após Parecia um doido se justificam pelo fato de introduzirem o discurso indireto.
IV. As reticências traduzem a expectativa gerada pelo chute.

Está(ão) correta(s)

A) I e II. B) I, II e III. C) I, II e IV. D) II e III. E) II, III e IV.

07. Qual o processo de formação de “infeliz”?

A) Sufixal. B) Parassintética. C) Regressiva. D) Prefixal. E) Justaposição.

Leia o texto abaixo e responda às questões de 08 a 10.

“Mariana fala que fala e às vezes se torna inconveniente. Outro dia ela disse a Renato que não poderia convidá-lo e
obteve como resposta: Não a perdoarei. Tal resposta fê-la ficar pensativa, insegura. Saiu da sala, atravessou a varanda,
chegou ao caramanchão do jardim. E se Renato estivesse mentindo?

Sentou, com o olhar vago, desatento por entre hortênsias, acompanhando a borboleta até a flor do jasmineiro. Um
raio de sol, intenso, tirou-lhe a visão por um momento.

Renato. Renato. Dê um pulo aqui. Venha ver, gritou. Ninguém respondeu. Talvez esteja fingindo não ouvir. Pediu
a Claúdia, que ia entrando em casa, chamasse o Renato para o jardim. Mas, ele não atendeu e fiquei esperando por um
longo tempo (...)”

08. Marque V ou F, conforme sejam as afirmações verdadeiras ou falsas.

I. ( ) Mariana fala que fala e às vezes se torna inconveniente. O termo grifado é exemplo de uma conjunção
coordenativa adversativa.

II. ( ) Obteve como resposta: Não a perdoarei. O termo grifado está na posição proclítica, uma vez que o
advérbio NÃO atrai o pronome oblíquo “a”.

III. ( ) Tal resposta fê-la ficar pensativa, insegura. O termo grifado assume essa forma quando o verbo
termina em Z, S ou R.

IV. ( ) E se Renato estivesse mentindo. O termo grifado é um exemplo de conjunção condicional.

Está correta a alternativa

A) F – V – V – F. B) F – V – V – V. C) V – F – F - V. D) V – V –F - F. E) V – F - F - F.

09. “ ... Sentou, com o olhar vago, desatento por entre hortênsias...”. A alternativa abaixo que apresenta um sinônimo
para o termo em destaque é

A) atento. B) curioso. C) vetusto. D) ditoso. E) distraído.

10. “... Mas, ele não atendeu e fiquei esperando ....”. O termo destacado pode ser substituído por

A) Porém. B) Enquanto. C) Por isso. D) Que. E) Se.






4

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

11. Trata-se uma tecnologia no Windows que permite aos usuários ajudar uns aos outros por meio da Internet. Com
essa ferramenta, um usuário, chamado "Especialista", pode visualizar a Área de trabalho de outro usuário, o
"Iniciante". Com a permissão do Iniciante, o Especialista pode, até mesmo, compartilhar o controle do computador
do Iniciante, para resolver problemas a distância. Este recurso é conhecido no Windows XP como

A) troca rápida de usuário.
B) assistência remota.
C) conexão wireless.
D) opções de acessibilidade.
E) agendamento de tarefas.

12. Segundo Jerry Honeycutt, Colunista da Expert Zone do Windows XP, um dos 10 motivos para configurar uma rede
doméstica é a utilização de uma impressora por vários computadores. Você não precisa comprar uma impressora
para cada computador. Basta instalá-la em um de seus computadores e cada um pode usar de onde estiver. Sua
impressora é barulhenta? Instale-a em um computador mais distante e você não precisará ouvi-la. Acionando o
menu de apoio de uma impressora instalada, qual opção você escolheria para disponibilizar a impressora na rede?

A) Preferências de impressão. D) Compartilhamento.
B) Usar impressora on-line. E) Selecionar como impressora padrão.
C) Criar atalho.

13. Para armazenar e inserir com rapidez, texto, elementos gráficos e outros itens usados com freqüência, você poderá
utilizar o recurso de __________ (um local de armazenamento para texto ou elementos gráficos que você deseja
usar novamente, como uma cláusula de contrato padrão ou uma lista de distribuição extensa. Cada seleção de texto
ou elemento gráfico é registrada como uma entrada de __________ e recebe um nome exclusivo.). O Microsoft
Word oferece uma série de entradas de __________ internas, como, por exemplo, saudações e encerramentos para
cartas. Além disso, você poderá criar suas próprias entradas de __________. Assinale a alternativa que indica
corretamente a qual recurso do Microsoft Word o texto anterior se refere.

A) Autocompletar. B) Figura. C) Autocorreção. D) Revisão. E) Autotexto.

14. No Microsoft Word, você pode cria um hiperlink (texto ou elemento gráfico colorido e sublinhado no qual você clica
para ir até um arquivo, um local de um arquivo, uma página da Web na World Wide Web ou uma página da Web
em uma intranet.)

Observe estes procedimentos a seguir:

I. Selecione o texto ou a imagem que você deseja exibir como hiperlink e acesse o Menu Inserir, opção hiperlink;
II. Em Vincular a, clique em Página da Web ou arquivo existente;
III. Na caixa Examinar, clique na seta para baixo e navegue até o arquivo para selecioná-lo;
IV. Escolha o arquivo;
V. Clique no botão OK.

Considerando que o arquivo existe em seu computador e você executou corretamente os procedimentos acima, o que
acontece quando se clica neste hiperlink contido em seu documento?

A) É aberto o navegador padrão da Web, exibindo a home page padrão.
B) O arquivo é inserido no documento atual.
C) O arquivo é inserido na primeira página do documento atual.
D) O arquivo é aberto em uma janela própria.
E) O documento em que está o hiperlink é exibido no navegador padrão da Web.

15. Para realizar cálculos no Microsoft Excel, muitas vezes, faz-se necessário o uso de operadores matemáticos nas
fórmulas. O Excel segue uma ordem para a efetuação dos cálculos que envolvem vários operadores matemáticos
em uma equação. Observe a equação contida na célula F10:
= A2 + D2 / C2 * B2 ^ 2 – (E2 + F2)
Considerando que cada célula referenciada na equação contém o valor numérico 2, assinale a alternativa que indica,
corretamente, o resultado desta equação.

A) – 4 B) 8 C) 6 D) 2 E) - 2
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16. Numa planilha, existe uma lista com duas colunas. A primeira coluna contém os nomes dos Estados brasileiros, e a
coluna adjacente, os nomes das respectivas regiões em que estão incluídos. Para que sejam exibidas, na planilha,
apenas, as linhas da Região Nordeste, qual opção do Menu Dados deverá ser utilizada?

A) Consolidar. B) Classificação. C) Subtotais. D) Validação. E) Filtro.

17. Qual a finalidade principal de um blog?

A) Processamento de texto. D) Sistema gerenciador de cursos.
B) Album de fotos. E) Ambiente Virtual de Aprendizagem.
C) Publicação de conteúdos na Internet.

18. Qual é das funções de um programa de correio eletrônico, citadas nas alternativas, permite que você procure
arquivos em seu computador?

A) Enviar e receber. D) Encaminhar.
B) Responder. E) Anexar arquivo.
C) Responder a todos.

19. São programas desenvolvidos por empresas de software com o objetivo de evitar que o computador pessoal seja
vítima de ataques de programas maliciosos. Falando da sua função relacionada com os vírus, este programa vigia
as "portas" (as portas TCP/IP são os meios de comunicação, associados a um determinado aplicativo, que deixam
trafegar a informação do computador para a rede), de maneira a impedir que os vírus ataquem através de um
determinado protocolo. Qual alternativa apresenta o tipo de software citado neste texto?

A) Antivírus. D) Rede Privada Virtual – VPN.
B) Firewall. E) Antispam.
C) Antispyware.

20. Em Informática, um vírus de computador é um programa malicioso desenvolvido por programadores que, tal como
um vírus biológico, infecta o sistema, faz cópias de si mesmo e tenta se espalhar para outros computadores,
utilizando-se de diversos meios. Um tipo de vírus são os Keyloggers. Qual a sua principal característica?

A) Infecta a partição de inicialização do sistema operacional. Assim, ele é ativado quando o computador é ligado, e o sistema
operacional é carregado.

B) São programados para se ativarem em determinados momentos, definidos pelo seu criador. Uma vez infectado um
determinado sistema, o vírus somente se tornará ativo e causará algum tipo de dano no dia ou em momento previamente
definido.

C) Permitem a um estranho acessar o micro infectado ou coletar dados e enviá-los pela Internet para um desconhecido, sem
notificar o usuário.

D) Ao atacarem a máquina hospedeira, não só se replicam mas também se propagar pela internet, pelos e-mail que estão
registrados no cliente de e-mail, infectando as máquinas que abrirem aquele e-mail, reiniciando o ciclo.

E) Ao serem executados, ficam escondidos no sistema operacional. Sendo assim, a vítima não tem como saber que está sendo
monitorada. São desenvolvidos para meios ilícitos, como, por exemplo, roubo de senhas bancárias. São utilizados, também
por usuários com um pouco mais de conhecimento para poder obterem senhas pessoais, como email, orkut, MSN, dentre
outros. Existem tipos que capturam a tela da vítima, sendo assim, quem o implantou tem controle sobre o que a pessoa
está fazendo no computador.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. De acordo o Código Tributário do Município de Abreu e Lima, é CORRETO afirmar que o(a)

A) imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil e a posse do
locatário de bem imóvel.

B) incidência do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana depende da legitimidade do título da aquisição ou da
posse.

C) imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil e a posse do
comodatário de bem imóvel.

D) bem imóvel, para efeito de incidência do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, será classificado como
edificado, quando já houver construção em andamento.

E) bem imóvel, para efeito de incidência do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, será classificado como
não edificado, quando houver edificação interditada, condenada.
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22. Consoante dispõe o Código Tributário do Município de Abreu e Lima, o lançamento do imposto sobre serviços de
qualquer natureza será feito

A) semestralmente, quando a base de cálculo for o preço do serviço através de declaração do contribuinte, mediante registro
nos livros e documentos fiscais e contábeis, sujeita à posterior homologação pelo fisco.

B) mensalmente, quando a base de cálculo for o preço do serviço através de declaração do contribuinte, mediante registro nos
livros e documentos fiscais e contábeis, sujeita à posterior homologação pelo fisco.

C) semestralmente, quando se tratar de sociedade de profissionais.
D) mensal ou semestralmente, de ofício, por arbitramento, quando se tratar de profissionais autônomos.
E) semestral ou anualmente, de ofício, quando se tratar de profissionais autônomos.

23. Analise as afirmações abaixo.

I. A taxa de Licença é devida pela atividade municipal de vigilância ou de fiscalização do cumprimento da
legislação tributária a que se submete qualquer pessoa que se localize ou exerça atividade dentro do território
do Município e incide, dentre outros, sobre o funcionamento de qualquer estabelecimento localizado no
Município e sobre a utilização de meios de publicidade em geral, a instalação ou a utilização de máquinas,
motores, fornos, guindastes, câmaras frigoríficas e assemelhados.

II. São isentas de pagamento de taxas de licença as construções provisórias destinadas à guarda de material,
quando no local da obra.

III. Os contribuintes que gozem de isenção de pagamento de taxas de licença ficam desobrigados do cumprimento
das obrigações acessórias.

É correto afirmar que APENAS

A) I e III estão conforme o Código Tributário do Município de Abreu e Lima.
B) I e II estão conforme o Código Tributário do Município de Abreu e Lima.
C) II está conforme o Código Tributário do Município de Abreu e Lima.
D) II e III estão conforme o Código Tributário do Município de Abreu e Lima.
E) III está conforme o Código Tributário do Município de Abreu e Lima.

24. Consoante o Sistema Tributário Nacional, assinale a afirmativa CORRETA.

A) Compete à União, em Território Federal, os impostos estaduais e, se o Território não for dividido em Municípios,
cumulativamente, os impostos municipais.

B) Cabe ao Município estabelecer por lei ordinária normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente
sobre:lançamento, crédito, prescrição e decadência.

C) Cabe ao Município estabelecer por lei ordinária normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre
lançamento e crédito.

D) Cabe ao Município prestador do serviço de iluminação pública ser remunerado por meio de taxa.
E) Competem à União, em Território Federal, os impostos estaduais e, se o Território não for dividido em Municípios,

cumulativamente, os impostos municipais; ao Distrito Federal, cabem, apenas, os impostos estaduais.

25. De acordo com o Código Tributário Nacional, é CORRETO afirmar que

A) o adquirente ou remitente são responsáveis pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos, mas apenas é
pessoalmente responsável o remitente.

B) os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado não são responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, porquanto não se confunde a personalidade jurídica da pessoa jurídica com a da pessoa física.

C) os mandatários, prepostos e empregados não são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, porquanto não se
confunde a personalidade jurídica da pessoa jurídica com a da pessoa física.

D) o adquirente ou remitente são responsáveis pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos, mas apenas é
pessoalmente responsável o adquirente.

E) a lei pode atribuir, de modo expresso, a responsabilidade pelo crédito tributário à 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.
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26. Em atenção ao Código Tributário Nacional, considere as seguintes afirmações:

I. O depósito do montante integral do crédito tributário; as reclamações e os recursos, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo; a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em
outras espécies de ação judicial; a concessão de medida liminar em mandado de segurança; a moratória e o
parcelamento suspendem a exigibilidade do crédito tributário, ficando dispensado o contribuinte beneficiado,
enquanto persistir a causa da suspensão, do cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação
principal cujo crédito seja suspenso ou dela conseqüentes.

II. O pagamento, a transação e a decadência extinguem o crédito tributário, mas não, a prescrição.
III. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do

primeiro dia seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
IV. O pagamento de um crédito não importa em presunção de pagamento, quando parcial, das prestações em que

se decomponha.

Pode-se dizer que APENAS

A) I, II e IV não estão conforme o Código Tributário Nacional.
B) I, II e III não estão conforme o Código Tributário Nacional.
C) II, III e IV não estão conforme o Código Tributário Nacional.
D) I, II, III e IV não estão conforme o Código Tributário Nacional.
E) I, III e IV não estão conforme o Código Tributário Nacional.

27. Segundo a ordem jurídica vigente, é CORRETO afirmar que

A) os Municípios não podem exigir ou aumentar tributo sem decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal que o estabeleça.
B) é vedado aos Municípios atualizar o IPTU em percentual superior ao índice oficial de correção monetária, sendo facultado,

se existir decreto específico do Chefe do Poder Executivo Municipal.
C) é vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
D) é facultado à União tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Municípios bem como a remuneração e os

proventos dos respectivos agentes públicos em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes.
E) é da competência dos Municípios a instituição de impostos sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso,

de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, inclusive os de garantia bem como cessão
de direitos a sua aquisição.

28. Sabe-se que, quando uma nova Constituição é promulgada ou outorgada, a legislação ordinária anterior compatível
com a nova ordem constitucional perde o seu suporte de validade, embora permaneça válida em razão do fenômeno
denominado

A) repristinação.
B) desconstitucionalização. D) reordenação.
C) recepção. E) eficácia.

29. A fiscalização do Município deve ser exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas
de controle interno do Poder Executivo Municipal, nos termos da lei. Acerca da fiscalização contábil, financeira e
orçamentária dos Municípios, analise as seguintes afirmativas.

I. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou
do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.

II. O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só
deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.

III. As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte,
para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei.

IV. É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou Órgãos de Contas Municipais.

Estão CORRETAS

A) I, II e IV, apenas. B) I e III, apenas. C) I, III e IV, apenas. D) II, III e IV, apenas. E) I, II, III e IV.

30. Uma rádio comunitária, localizada no município de Abreu e Lima, ingressou com mandado de injunção, perante o
Poder Judiciário, diante do receio de ser lacrada pelo órgão competente. Nos termos da legislação vigente, a rádio
não teria condições de funcionar. Nesta hipótese,

A) o pedido do mandado de injunção deve ser deferido, para assegurar o princípio da liberdade de informação em razão da
inexistência do ato de autorização de funcionamento.

B) o pedido do mandado de injunção deve ser indeferido, tendo-se em vista inexistir norma que regulamente tal serviço de
radiofusão.
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C) o pedido do mandado de injunção deve ser deferido como sucedâneo do habeas data.
D) o pedido do mandado de injunção deve ser indeferido, tendo-se em vista que existe norma regulamentadora de tal de

serviço de radiofusão.
E) o pedido do mandado de injunção deve ser deferido diante da existência de norma regulamentadora de tal serviço de

radiofusão.

31. No caso de vacância, no curso do mandato, dos cargos de prefeito e de vice-prefeito, a chefia da administração
municipal será exercida

A) sempre pelo presidente da Câmara Municipal, que irá terminar o mandato, independentemente de quanto já tenha sido
decorrido deste.

B) da forma como estabelecer a Lei Orgânica Municipal, por se tratar de matéria afeta à autonomia política e administrativa do
Município, sendo vedada, porém, a atribuição de tal munus ao Juiz de Direito da Comarca, por se tratar de autoridade
estadual.

C) sempre pelo Juiz de Direito da Comarca, que deverá convocar eleições diretas no prazo de 90 (noventa) dias, para a
conclusão do mandato.

D) da forma como estabelecer a Constituição do Estado-Membro no território onde se localize o Município.
E) sempre pelo Presidente da Câmara Municipal, que deverá convocar eleições diretas no prazo de 90 (noventa) dias após a

abertura da última vaga, na hipótese de ainda não decorrida a metade do mandato original, ou eleições indiretas, no prazo
de 30 (trinta) dias após a abertura da última vaga, se decorrida mais da metade do mandato original, devendo os eleitos,
em qualquer hipótese, completar o período dos seus antecessores.

32. O Prefeito do Município de Abreu e Lima, após tramitação de um Processo Administrativo Disciplinar, resolveu
demitir o servidor público estável exercente do cargo de auditor fiscal de tributos daquela esfera estatal. O servidor
em comento, inconformado com a sua demissão, ingressou em juízo, alegando que não lhe foi oportunizada, no
Processo Administrativo, a possibilidade do exercício da ampla defesa. O Juiz competente para conhecer o pedido
decidiu, por sentença judicial transitada em julgado, invalidar a demissão do aludido auditor fiscal. Neste caso, o
referido servidor público será

A) reconduzido ao cargo anteriormente ocupado.
B) posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.
C) aproveitado em outro cargo assemelhado, sem direito à indenização.
D reintegrado ao serviço público municipal.
E) removido ao cargo anteriormente ocupado, sem direito à indenização.

33. As Autarquias, segundo a opinião da publicista Maria Sylvia Zanella Di Pietro, em sua conhecida obra Direito
Administrativo, 14. ed., São Paulo, Atlas, 2002, página 368, é “..a pessoa jurídica de direito público, criada por lei,
com capacidade de auto-administração para o desempenho de serviço público descentralizado mediante controle
administrativo exercido nos limites da lei”. Neste sentido, NÃO é princípio básico da Administração das
Autarquias o da

A) proporcionalidade. B) eficiência. C) impessoalidade. E) publicidade. E) legalidade.

34. A atividade da Administração Pública que, pela sua natureza, é consistente como o objeto do Direito Administrativo
Brasileiro:

A) somente pode ser exercida pelo Poder Executivo, em face da chamada função de governo.
B) é sinônimo da função de estabelecimento das diretrizes básicas e de fixação de políticas públicas por parte do Poder

Executivo.
C) confunde-se com a atividade de cunho político que também constitui objeto do Direito Administrativo.
D) desobriga a Administração Indireta, de sobremaneira as Empresas Públicas e as Sociedades de Economia Mista, da prática

de atos administrativos, sujeitos às regras do Direito Administrativo.
E) está abrangida por toda e qualquer atividade de Administração Pública, seja ela proveniente do Poder Executivo, do Poder

Judiciário ou do Poder Legislativo.

35. Brutus, fiscalizando uma empresa prestadora de serviços, em razão de sua função de Auditor Fiscal de Tributos,
solicita para si, de forma direta, vantagem que não lhe era devida. Neste caso, Brutus cometeu o crime de

A) excesso de exação. B) corrupção passiva. C) extorsão. D) corrupção ativa. E) concussão.

36. Acerca do plebiscito na Lei Orgânica do Município de Abreu e Lima, assinale a alternativa CORRETA.

A) Mediante proposição fundamentada de 2/5 (dois quintos) dos vereadores ou de 5% (cinco por cento) dos eleitores inscritos
no Município de Abreu e Lima, será submetida a plebiscito questão relevante de interesse local.
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B) Não haverá limite de proposições a serem apreciadas na consulta plebiscitária, devendo esta coincidir, preferencialmente,
com as eleições municipais, com o objetivo de reduzir custos.

C) A proposição que já tenha sido objeto de consulta plebiscitária só poderá ser reapresentada após o interregno de 4 (quatro)
anos.

D) O resultado da consulta plebiscitária, proclamada pela Câmara Municipal, vinculará o Poder Público.
E) Caberá à Câmara Municipal, no prazo de 3 (três) meses após a aprovação da proposta, realizar o plebiscito na forma como

dispuser a lei, devendo o Município assegurar à Câmara Municipal os recursos necessários à realização da consulta
plebiscitária.

37. Na compra de um veículo por R$ 24.000, pagando 30% à vista, e em cheque, os 70% restantes, foi assinada uma
nota promissória. No patrimônio dessa empresa, ocorreu que

A) o Ativo aumentou em R$ 24.000
B) o Ativo Circulante foi reduzido em R$ 7.200
C) o Ativo Imobilizado aumentou em $ R16.800
D) o Passivo Circulante aumentou em R$ 7.200
E) o Patrimônio Líquido aumentou em R$ 24.000

38. Em 29/11/X1, a empresa JKB tomou um empréstimo no valor de R$ 40.000,00, com vencimento para 28/01/X2, no
total de R$ 46.000,00. Considerando que os juros referem-se ao período de 30/11/X1 a 28/01/X2, o valor dos
encargos financeiros a ser apropriado, de acordo com o regime de competência do exercício no ano X1, é de

A) R$ 3.200,00
B) R$ 3.100,00
C) R$ 2.800,00
D) R$ 6.000,00
E) R$ 2.900,00

39. No Balanço Patrimonial, as contas de exaustão, depreciação e amortização acumuladas

A) aumentam o valor do Passivo.
B) reduzem as disponibilidades da empresa.
C) integram o Patrimônio Líquido.
D). reduzem o total dos bens de uso.
E) reduzem o valor do Passivo.

40.As informações do livro razão de uma determinada empresa encontram-se relacionadas a seguir. Como não havia
estoques de mercadorias no início do exercício, é correto afirmar que o Resultado foi :

Compras Devolvidas 10.000
Descontos Obtidos 5.000
Compras de Mercadorias 100.000
Descontos Concedidos 20.000
Vendas de Mercadorias 200.000
Vendas Canceladas 20.000
Impostos sobre Vendas 40.000

A) Lucro de R$ 40.000
B) Prejuízo de R$ 50.000
C) Lucro de R$ 35.000
D) Prejuízo de R$35.000
E) Lucro de R $5.000







