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PORTUGUÊS 

 
“A utopia precisa continuar”, disse Marina à ÉPOCA. É um gesto 

que está, a esta altura, no limite daquilo que ela pode afirmar para dar um 
sinal de que está disposta a aceitar o convite do PV. O vento novo de Marina 
fez subir também o balão do ex-ministro Ciro Gomes (PSB), que retomou 
seu projeto de candidatura presidencial. 

É verdade que o PV é um partido frágil demais para sustentar uma 
campanha eleitoral cara, longa e difícil, mas todos concordam que Marina 
tem potencial como candidata. Para começo de conversa, Marina Osmandina 
Silva Vaz de Lima, seu nome de batismo, nascida em 1958 no Seringal 
Bagaço, uma plantação de árvores da borracha no meio da Amazônia, é a 
única candidata com uma biografia e uma história política comparáveis às do 
Presidente Lula. Filha de retirantes nordestinos pobres, ex-doméstica, ex-
seringueira, semianalfabeta até os 16 anos, Marina tem uma trajetória 
construída na participação em movimentos sociais reconhecida 
internacionalmente.”  

Revista Época, de 17/08/09 
 

Analise o texto e responda as questões 01, 02, 03 e 04 
 

01. Leia e responda: na linha (1), o termo “Marina” representa qual classe de 
palavra? 
(A) Substantivo; 
(B) Pronome Pessoal; 
(C) Pronome Pessoal Oblíquo; 
(D) Pronome Adjetivo 

 
02. As palavras “retomou”(l4) e semianalfabeta (l13) apresentam prefixos. 

Marque a alternativa correta: 
(A) re – prefixo latino que significa movimento para trás, repetição e 

semi – prefixo latino significa metade; 
(B) re – prefixo latino que significa repetição; semi – prefixo latino 

significa pouco; 
(C) re – prefixo grego significa metade; semi – mais uma vez; 
(D) re – prefixo latino significa última vez; e semi – prefixo grego 

significa metade. 
 

03. O termo “semianalfabeta” (l13) quanto ao número de sílaba e quanto a 
posição da sílaba tônica é: 
(A) polissílaba e proparoxítona 
(B) polissílaba e paroxítona 
(C) dissílaba e paroxítona 
(D) dissílaba e proparoxítona 

 
04. As palavras “presidencial” (l5), “sustentar” (l6) e “plantação” (l10) têm 

como radicais, respectivamente: 
(A) Presid, sustent, plant 
(B) Presiden, susten, plan 
(C) Presidência, sustenta, plant 
(D) Presiden, sustent, plant 
 

 
Com base no texto, responda as questões 05 a 06 

 

Heavy metal do Senhor 
 

“O cara mais underground  que eu conheço é o diabo 
Que no inferno toca cover das canções celestiais 
Com sua banda formada só por anjos decaídos. 
 

Enquanto isso deus brinca de gangorra no playground 
do céu com os santos que já foram homens de pecado 
de repente os santos falam “toca deus em som maneiro 
e deus fala “aguenta” rolar um som pesado”... 

Zeca Baleiro 
05. Leia com atenção e assinale a alternativa em que não está de acordo 

com o texto: 
(A) A linguagem do texto é divertida, bem humorada e apresenta dois 

elementos de nossa cultura; o bem e o mal. 
(B) O autor trabalha a oposição: bem e mal em uma competição 

musical. 
(C) No texto, há usos de expressões e de palavras que representam 

variedades linguísticas usadas por grupos sociais diferentes. 
(D) As expressões e palavras apresentadas no texto podem ser 

consideradas variedades linguísticas e não dialetos sociais. 
 

06. Baseado no texto anterior é correto afirmar que: 
(A) As construções frásicas utilizadas são características de um 

registro formal da língua escrita. 
(B) As construções frásicas utilizadas são características de um 

registro formal das línguas oral e social. 
(C) As construções frásicas utilizadas são características de um 

registro informal da língua escrita e ou oral. 
(D) O texto apresenta um diálogo musical onde o autor trabalha 

neologismo de um grupo social. 

 
07. Observe o trecho 
 
               
 
 

O tempo verbal expresso pelo verbo em negrito é de: 
(A) uma ação em desenvolvimento no passado. 
(B) uma ação anterior ao momento da fala. 
(C) uma ação posterior a uma outra ação no passado. 
(D) uma ação posterior ao momento da fala.  

08. Observe os períodos abaixo e marque a alternativa em que lhe é 
objeto indireto. 
(A) Fechou-lhe a boca. 
(B) Dói-lhe a barriga? 
(C) Quem lhe entregou esta carta? 
(D) O peixe cai-lhe na rede? 

MATEMÁTICA 
 
09. Num depósito existem 24 extintores de incêndio, sendo de espuma 

química e dióxido de carbono. Sabendo-se que o de dióxido de 
carbono é o triplo do de espuma química, conclui-se que o número de 
extintores de espuma química existentes nesse depósito é: 
(A) 3    
(B) 4    
(C) 5    
(D) 6 

10. Num escritório de advocacia trabalhavam apenas dois advogados e 
um secretária. Como Dr. André e Dr. Carlos sempre advogam em 
causas diferentes, a secretária, Cláudia, coloca um grampo em cada 
processo do Dr. André e dois grampos em cada processo do Dr. 
Carlos, para diferenciá-los facilmente no arquivo. Sabendo-se que ao 
todo são 78 processos, nos quais foram usados 110 grampos, 
podemos concluir que o número de processos do Dr. Carlos é igual a: 
(A) 64 
(B) 46 
(C) 40 
(D) 32 

11. Carlos e sua irmã Andréia foram com seu cachorro Bidu à farmácia de 
seu avô. Lá encontraram uma velha balança com defeito que só 
indicava corretamente pesos superiores a 60 kg. Assim eles se 
pesaram dois a dois e obtiveram as seguintes marcas: 

 
• Carlos e o cão pesam juntos 87kg; 
• Carlos e Andréa pesam 123kg e 
• Andréia e Bidu pesam 66kg. 

Podemos afirmar que: 
(A) Cada um deles pesa menos que 60kg 
(B) Dois deles  pesam mais de 60kg 
(C) Carlos é mais pesado que Andréia e Bidu juntos. 
(D) N.d.a. 

12. Em um restaurante existem mesas de 3, 4 e 6 cadeiras num total de 
16 mesas. Ocupando todos os lugares nas mesas de 3 e 4 cadeiras, 
36 pessoas ficam perfeitamente acomodadas. Sabendo-se que o 
restaurante acomoda no máximo 72 pessoas, quantas mesas de  
cada  tipo ( 3, 4 e 6) , respectivamente, existem? 
(A) 6, 4 e 6 
(B) 6, 6 e 4 
(C) 4, 6 e 6 
(D) 3, 7 e 6 

13. Um supercomputador é vendido pelo preço à vista de $ 2.000.000, 
mas pode ser financiado com 20% de entrada e a uma taxa de juros 
de 96% a.a., com capitalização mensal. Sabendo-se que o 
financiamento deve ser amortizado em 5 meses, o total de juros pagos 
pelo comprador é de, aproximadamente:  
(A) $ 403.652  
(B) $ 408.239  
(C) $ 410.737  
(D) $ 412.898  

 
 
 
 
 
 

Pensava em você quando a carta chegou.
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14. Os números naturais de 1 a 10 foram escritos, um a um, sem repetição, 

em dez bolas de pingue-pongue. Se duas delas forem escolhidas ao 
acaso, o valor mais provável da soma dos números sorteados é igual a: 
(A) 9  
(B) 10  
(C) 11  
(D) 12 

15. Um acidente, em uma plataforma perfuradora de petróleo, causou uma 
mancha circular no mar. Após dias de observação, verificou-se que a 
mancha aumentou em progressão geométrica. Sabendo-se que, no 
primeiro dia, o raio da mancha media 200 m, e, no quarto, media 345,60 
m, então o raio no quinto dia foi igual a: 
(A) 382,22 m 
(B) 418,42 m 
(C) 388,52 m 
(D) 414,72 m  

 

16. Um golfinho realiza um salto cuja trajetória é uma parábola representada 
pela função y = - x2 + 4x. O ponto (x;y) em que o golfinho atinge a altura 
máxima é: 
(A) (2; 4) 
(B) (1; 2) 
(C) (2; 2) 
(D) (1; 4) 

CONHECIMENTOS GERAIS E EM INFORMÁTICA 
 
17. Marque a alternativa correta. Podemos afirmar que Zona Franca é... 

(A) Lugar controlado pelo governo, onde tudo é de graça. 
(B) Região onde ninguém é dono de nada. 
(C) Região onde as empresas instaladas estão isentas de impostos. 
(D) Espaço cultural onde os artistas não pagam para se exibirem. 

18. Marque a alternativa incorreta. Quando falamos em Globalização, não 
podemos afirmar que... 
(A) É algo como se as fronteiras entre as nações fossem removidas. 
(B) Os países impedem o acesso de outros à suas economias. 
(C) Os países abrem-se ao fluxo internacional de serviços, bens e 

capitais. 
(D) Há uma redução nas barreiras tarifárias de produtos entre as 

nações. 
 

19. Marque a alternativa correta. Capital de Risco é... 
(A) A mesma coisa que Caderneta de Poupança 
(B) Uma variedade de seguro contra incêndio industrial. 
(C) Dinheiro emprestado a juros elevados. 
(D) Um Tipo de investimento sem retorno financeiro garantido. 

20. São exemplos de hardware, somente: 
(A) Mouse, placa de vídeo e Windows 
(B) Windows, Linux e DOS 
(C) Leitor biométrico, Leitor de código de barras e placa de rede 
(D) Word, impressora e monitor 

21. Considerando que você está editando um texto no MS Word, versão 
português, assinale a opção que indica o resultado correto para o 
comando mencionado. 
(A) Ctrl+T faz a transferência do texto para um arquivo a ser 

especificado 
(B) Alt+A exibe o menu de Ajuda 
(C) Alt+E abre o menu de Exibir 
(D) Ctrl+Z desfaz a última digitação 

22. No Word, quebra de páginas podem ser obtidas através do menu: 
(A) Ferramentas. 
(B) Editar. 
(C) Formatar. 
(D) Inserir. 

23. No Excel, selecionando as células cujos dados farão parte de um gráfico, 
ao clicar no botão GRÁFICO o que acontecerá? 
(A) O gráfico será gerado automaticamente e inserido na planilha 

imediatamente: 
(B) Surgirá o assistente de gráfico para que se possa escolher qual o 

tipo de gráfico e seus subtipos, permitindo ainda que seja exibido 
um modelo de como ficarão os dados de acordo com o tipo de 
gráfico selecionado; 

(C) O Excel solicitará a posição X e Y para inserção do gráfico. 
(D) O Excel solicitará apenas o nome a ser atribuído ao gráfico e fará a 

inserção. 

 
24. A inversão de letras maiúsculas e minúsculas em um texto 

selecionado pode ser adicionada diretamente no Word, na sua 
configuração original e padrão, por intermédio do acesso, em primeira 
instância, ao menu: 
(A) Configurar página 
(B) Editar 
(C) Ferramentas 
(D) Formatar 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
25.   O crédito tributário do IPTU no Município “X” somente é 

constituído após a entrega pelo contribuinte de uma declaração 
atualizadora dos dados relativos ao imóvel urbano. 

Manoel, proprietário de uma casa dentro da área urbana do 
município, fez constar na declaração relativa ao ano de 2008 que o 
valor venal de seu imóvel era de R$ 55.000,00. 

De posse desta declaração, o município lançou o IPTU ano 
base 2008 em 30/01/09, notificando Manoel e determinando como 
data de pagamento 30/04/09. No dia 20/03/09, Manoel verificou que 
supervalorizou o seu imóvel e tentou retificar a sua declaração para o 
valor venal de R$ 35.000,00. 

 
Diante desta situação, analise as afirmativas abaixo, marcando aquela 
que está de acordo com as normas do CTN: 
(A) Manoel pode perfeitamente fazer a declaração retificadora, que 

terá de ser aceita pela fiscalização do município, uma vez que o 
contribuinte agiu espontaneamente antes do vencimento do 
crédito. 

(B) Manoel pode perfeitamente fazer a declaração retificadora, que 
terá de ser aceita pela fiscalização do município, uma vez que o 
contribuinte tomou a iniciativa dentro do prazo prescricional do 
crédito. 

(C) Manoel pode perfeitamente fazer a declaração retificadora, que 
terá de ser aceita pela fiscalização do município, uma vez que o 
contribuinte tomou a iniciativa dentro do prazo decadencial do 
crédito. 

(D) Manoel só poderia retificar a declaração original antes de 
notificado o lançamento. 

26. João, administrador da empresa Brasil & Argentina Ltda, pratica uma 
infração tributária conceituada em lei como contravenção penal, 
ultrapassando o exercício regular de sua administração, mas por 
ordem expressa do diretor ao qual é subordinado, resultando em um 
crédito tributário para a citada empresa. Diante do exposto, marque a 
alternativa correta: 
(A) João responde solidariamente com a empresa Brasil & 

Argentina Ltda pelo crédito tributário. 
(B) João não responde pelo crédito tributário. 
(C) João responde subsidiariamente à empresa Brasil & Argentina 

Ltda pelo crédito tributário. 
(D) João responde solidariamente com o diretor. 

27. A respeito da destinação da receita de tributos para determinada 
atividade, analise as afirmativas a seguir, verificando se são 
verdadeiras (V) ou falsas (F): 
(  ) 01 No caso das contribuições de melhoria a destinação da receita 

é irrelevante, sendo, no entanto, permitida a vinculação da 
mesma à obra da qual resulte a melhoria; 

(  ) 02 No caso dos empréstimos compulsórios, a vinculação da 
receita aos motivos que geraram a sua instituição é 
obrigatória; 

(  ) 03 No caso dos impostos, a vinculação da receita não só é 
irrelevante como proibida de modo geral pela Constituição 
Federal, sendo apenas admitidas por esta algumas exceções; 

(  ) 04 As taxas são chamadas tributos vinculados justamente em 
função da destinação obrigatória da receita aos motivos que 
geraram sua cobrança. 

Marque a alternativa correta: 
(A) V; V; V; F. 
(B) F; V; V; F. 
(C) V; F; V; F. 
(D) F; F; F; F. 
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28. Analise: 
 

TEXTO I - Tício, locatário de bem imóvel situado no município Alfa, 
pactua com o proprietário Aristóteles, dentre as cláusulas contratuais, 
que passaria a ser responsável pelo pagamento do respectivo IPTU a 
partir da vigência da referida locação. No entanto, Tício não quita o 
referido IPTU no prazo de vencimento. O município procede à inscrição 
em dívida ativa e ajuíza ação de execução fiscal para a cobrança do 
tributo. 

 
TEXTO II - Caio adquire imóvel, localizado no município Beta, constando 
da respectiva transferência prova de quitação. No entanto, 90 dias após o 
registro do imóvel em nome de Caio, este é notificado de IPTU 
complementar, referente a fato gerador ocorrido antes da aquisição do 
referido imóvel. Caio decide impugnar, alegando não ter responsabilidade 
tributária. 

 
I. Texto I - É correto afirmar que, uma vez que o Direito Civil considera 

o locatário detentor da posse direta do bem alugado, a inadimplência 
de Tício autoriza o município Alfa a exigir do locatário o pagamento 
do IPTU relativo ao mencionado imóvel, pois possuidor-detentor é 
contribuinte definido em lei tributária. 

II. Texto I - Ainda que Tício tenha estabelecido, no contrato de locação 
com o proprietário, que o locatário se responsabilizaria pelo 
pagamento do IPTU relativo ao tempo de locação, isso não o tornaria 
sujeito passivo do imposto, nem lhe traria responsabilidade alguma 
no campo tributário, uma vez que, regra geral, os contratos não 
alteram definição legal de sujeito passivo. 

III. Texto II - Caio será responsável solidário com o ex-proprietário, uma 
vez que se trata de lançamento complementar referente a tributo 
devido por sucessão imobiliária. 

Analise as assertivas I, II e III acima e indique V (verdadeiro) e F (falso), 
respectivamente: 
(A) V, V, V 
(B) F, V, F 
(C) V, F, F 
(D) V, F, V 

29. Analise: 
 

I. Lucas falecera, deixando um imóvel a ser partilhado aos seus 5 
filhos, ressalvada a parte devida à cônjuge meeira. No entanto, após 
homologada a partilha, diante de prova de quitação de tributos, a 
Fazenda Pública efetua lançamento complementar para cobrança de 
imposto relativo ao imóvel partilhado aos sucessores e cônjuge 
meeiro, referente a fato gerador ativado antes da abertura da 
sucessão, objeto de lançamento a menor. É correto afirmar que os 
tributos devidos por Lucas, não pagos até a data da partilha, 
passarão a ser de responsabilidade solidária dos sucessores e 
cônjuge meeiro, coproprietários do mesmo imóvel. 

II. Considerando-se, também que, no decurso do processo de 
inventário, o inventariante fora imprudente dando causa ao não 
pagamento de imposto, regularmente notificado, sobre a renda 
advinda da locação dos bens do espólio de Lucas, é correto afirmar 
que, na impossibilidade de se exigirem os tributos respectivos do 
espólio, o inventariante será responsável solidário pelo respectivo 
crédito tributário, relativo ao imposto e multa de mora. 

III. Nos termos do Código Tributário Nacional, quanto aos créditos 
tributários decorrentes de infrações relativos a fatos geradores 
ativados durante o inventário, decorrentes de excesso de poder do 
próprio inventariante, estes serão de responsabilidade solidária do 
inventariante. 

Analise as assertivas acima e indique V (verdadeiro) e F (falso) 
respectivamente: 
(A) V, V, V 
(B) V, F, F 
(C) F, V, F 
(D) F, F, V 

30. No que se refere ao Poder de Tributar, é correto afirmar que: 
 

I. A atual Constituição da República prevê regime de repartição de 
competência tributária concorrente nas três esferas de poder. 

II. A atual Constituição da República prevê regime de repartição de 
competência tributária residual para instituir impostos atribuída 
exclusivamente à União, desde que exercida por lei complementar. 

III. O modelo vigente de repartição de receitas tributárias atribui aos 
municípios 100% do produto da arrecadação do imposto sobre a 
renda retido na fonte pela União no respectivo município. 

 
IV. O modelo vigente de repartição de receitas tributárias atribui aos 

municípios, em qualquer caso, 50% do produto da arrecadação do 
ITR de competência da União. 

Analise as assertivas acima e indique V (verdadeiro) e F (falso), 
respectivamente: 
(A) V, V, F, F 
(B) F, V, F, F 
(C) F, F, V, F 
(D) F, V, V, F 

31. Marque com V a assertiva verdadeira e com F a falsa, assinalando em 
seguida a opção correspondente. 

 
I. Segundo jurisprudência dominante no STF, os bens imóveis das 

entidades assistenciais poderão ser imunes ao IPTU, ainda que 
alugados a terceiros, desde que os valores obtidos sejam 
utilizados no desenvolvimento da atividade assistencial. 

II. Segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, as 
listas telefônicas, ainda que veiculem anúncios de publicidade, 
estão abrangidas por imunidade tributária objetiva aplicada aos 
livros, jornais e periódicos. 

III. Sobre o imóvel declarado de interesse social para fins de reforma 
agrária, deixa ipso facto de incidir o imposto territorial rural (ITR). 

IV. Um imóvel de 100 hectares, localizado na Amazônia Ocidental, é 
considerado pequena gleba rural para fins de não incidência 
(imunidade) do ITR, se presentes as demais condições. 

V. O fato gerador do IPI vinculado à importação ocorre quando do 
registro da declaração de importação. 
 

(A) Todas são corretas. 
(B) Só existe uma alternativa correta. 
(C) Existem duas alternativas corretas. 
(D) Existem três alternativas corretas. 

 
32. Para efeitos de incidência do Imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbana no Município de Arapiraca, a legislação de regência 
determina que se entenda como zona urbana toda área em que 
existam melhoramentos, construídos e mantidos pelo Poder Público, 
exceto: 
(A) meio-fio ou calçamento, independentemente da canalização de 

águas pluviais; 
(B) abastecimento de água; 
(C) sistema de esgotos sanitários; 
(D) rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para 

distribuição domiciliar; 

33. O Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis, por ato 
oneroso no Município de Arapiraca, tem como fato gerador, exceto: 
(A) a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, da 

propriedade ou do domínio útil de bens imóveis, por natureza ou 
por acessão física, conforme definido no Código Civil; 

(B) a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, 
inclusive os de garantia; 

(C) a cessão de direitos relativos à transmissão da propriedade ou 
do domínio útil de bens imóveis, por natureza ou acessão física; 

(D) a cessão de direitos relativos à transmissão de direitos reais 
sobre imóveis, exceto os de garantia. 

34. Responde solidariamente pelo Imposto sobre a Transmissão Inter 
Vivos de Bens Imóveis, por ato oneroso, no Município de Arapiraca, 
as pessoas abaixo indicadas, exceto: 
(A) o cedente. 
(B) o tabelião, relativo ao ato por ele praticado, em razão do ofício 

ou pela omissão de sua responsabilidade. 
(C) o escrivão, relativo ao ato por ele praticado, em razão do ofício 

ou pela omissão de sua responsabilidade. 
(D) o transmitente, a menos que disposição contratual o isente da 

responsabilidade. 

35. Constitui fato gerador do Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza, no Município de Arapiraca, a prestação de serviços, por 
pessoa física ou jurídica, com ou sem estabelecimento fixo, 
(A) ainda que esses serviços não se constituam como atividade 

preponderante do prestador. 
(B) excluíndo-se os serviços de saúde e de assistência médica. 
(C) excluíndo-se os serviços relativos a hospedagem e turismo. 
(D) desde que esses serviços se constituam como atividade 

preponderante do prestador. 
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36. O modelo do processo administrativo fiscal do Município de Arapiraca 

dispõe que os atos e termos lavrados por autoridade incompetente são: 
(A) anuláveis, mediante provocação do prejudicado. 
(B) anuláveis, mediante provocação de qualquer um. 
(C) válidos, se retificados em 10 (dez) dias. 
(D) nulos. 

37. Findo o prazo sem apresentação de defesa, por parte do contribuinte, o 
processo administrativo fiscal da Prefeitura de Arapiraca prevê 
expressamente que o processo deve ser: 
(A) suspenso, para diligências. 
(B) julgado à revelia. 
(C) sobrestado, com suspensão da prescrição, para diligências. 
(D) suspenso, por 30 dias, para nova publicação da intimação, por 

edital. 

38. No que se refere à reclamação contra lançamento fiscal, a legislação 
municipal de Arapiraca prevê que o contribuinte pode oferecer a 
reclamação até: 
(A) dez dias após a data de vencimento do tributo. 
(B) a data de vencimento do tributo. 
(C) a inscrição em dívida ativa. 
(D) trinta dias contados da ciência da notificação. 

39. Quanto ao modelo de contagem de prazos, a legislação de regência da 
Prefeitura de Arapiraca estipula que os prazos são contínuos: 
(A) excluindo-se, em sua contagem, o dia do início e incluindo-se o do 

vencimento. 
(B) incluindo-se, em sua contagem, o dia do início e excluindo-se o do 

vencimento. 
(C) incluindo-se, em sua contagem, os dias do início e do vencimento. 
(D) incluindo-se, em sua contagem, os dias de início e do vencimento, 

não se admitindo nenhuma forma de suspensão. 

40. O julgamento do processo fiscal administrativo, no Município de 
Arapiraca, compete, em primeira instância administrativa, a(o): 
(A) Procurador Fiscal do Município. 
(B) Coordenação de Instrução e Julgamento. 
(C) Secretário Municipal de Tributação. 
(D) Auditor do Tesouro Municipal, que procedeu ao lançamento. 

 

 

 







