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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 

Texto 1: 
 

Procura-se uma profissão 
 

Até há alguns anos, todo estudante que batesse à 
porta de um escritório de orientação vocacional, com o 
objetivo de descobrir a profissão que deveria seguir, sairia de 
lá com uma resposta debaixo do braço. Bastava preencher um 
teste de múltipla escolha para que, com base nele, um 
psicólogo lhe desse o veredicto: quase sempre uma profissão 
associada aos hobbies ou interesses por ele declarados. 
Atualmente, o processo é um pouco mais demorado – e 
menos superficial também. "Hoje, levamos em conta o 
cruzamento de interesses e a personalidade do jovem", diz a 
psicóloga Rosane Levenfus.  

Os serviços de orientação vocacional – 
oferecidos por institutos, clínicas psicológicas e 
departamentos de psicologia de universidades – podem levar 
de um a dois meses e ser prestados individualmente ou para 
mais de um cliente ao mesmo tempo. Na maior parte das 
vezes, incluem avaliações psicológicas, estudo de carreiras e 
de mercado de trabalho, discussões sobre expectativas 
pessoais e dinâmicas de grupo (que, neste caso, têm por 
objetivo principal fazer o estudante se conhecer melhor). Os 
preços variam de 400 a 1 200 reais. Alguns departamentos de 
psicologia prestam o serviço de graça ou mediante o 
pagamento de uma taxa mínima. 

Ao contrário do que ocorria no passado, porém, 
o estudante sai de lá com uma lista com diversas opções de 
carreira – cuja natureza e perspectivas ele agora conhece – 
que podem combinar com seus desejos e seu temperamento. 
Como diz o pedagogo Silvio Bock: "Antigamente, o 
orientador apontava um caminho. Hoje, ele ajuda o jovem a 
encontrá-lo". E, para isso, o melhor mapa é o 
autoconhecimento. 

 
Veja. 11de nov. de 2009. p. 159 (com adaptação). 

 
 
 
 
A respeito do texto 1, é correto afirmar que 
 
A) trata-se de um de um texto argumentativo, já que os fatos 

apresentados e as ideias discutidas lhe conferem um teor 
informativo-argumentativo. 

B) pode ser considerado narrativo, em consequência das 
ações ganharem relevo e determinarem a progressão 
cronológica. 

C) é instrucional em virtude de descrever minuciosamente 
os procedimentos adotados pelos serviços de orientação 
vocacional. 

D) constitui-se descritivo, principalmente, por 
predominarem nomes e verbos que caracterizam os 
serviços oferecidos. 

E) pode ser tomado como um texto explicativo, pelos 
resultados pautados em pesquisas científicas. 

 

 
 
 
A temática orientação vocacional, abordada no texto, tem 
foco na(s):  

 
A) as mudanças ocorridas nos serviços de orientação 

vocacional. 
B) a existência de diferentes testes vocacionais 

disponibilizados aos estudantes. 
C) a influência dos testes vocacionais para a formação dos 

estudantes. 
D) a importância da orientação vocacional para a formação 

profissional. 
E) as diversas fases evolutivas dos serviços de testes 

vocacionais. 
 
 
 
 

Os fragmentos do texto 1 que dizem respeito, 
respectivamente, ao serviço de orientação vocacional de 
outrora e ao atual estão explicitados em:  
 
A) “(...) até há alguns anos(...)”  – “(...) um psicólogo lhe 

desse um veredicto: (...)”. 
B) “Os preços variam (...)”  –  “(...) incluem avaliações 

psicológicas(...)”. 
C) “Atualmente, o processo(...)”  –  “(...) podem levar de 

um a dois meses (...).”. 
D) “(...) cruzamento de interesse e personalidade (...)” – 

“(...) lista com diversas opções(...)”. 
E) “(...) hobbies ou interesses(...)” – “(...) seus desejos e 

seu temperamento(...)”. 
 

 
 
 
 

A leitura do texto permite inferir que as mudanças 
evidenciadas nos serviços de orientação vocacional de outrora 
proporcionaram: 
 
1. o aprofundamento dos testes vocacionais. 
2. o autoconhecimento dos estudantes. 
3. a combinação entre aspiração e identidade pessoal.  
4. a associação do resultado de testes e de atividades 

lúdicas. 
 
Está(ão) correta(s), apenas: 
 
A) 1. 
B) 1 e 2. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 2, 3 e 4. 
E) 3 e 4. 
 
 
 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04
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Acerca dos aspectos sintático-semânticos do texto, é possível 
afirmar: 

 
1. O termo se em “fazer o estudante se conhecer melhor” 

equivale sintaticamente ao se em “procura-se uma 
profissão”. 

2. O operador argumentativo, destacado em “como diz o 
pedagogo...” indica conformidade. 

3. Os termos cuja e que, no último parágrafo, tem função 
referenciadora e resumem “... diversas opções de 
carreira...”. 

4. A presença do verbo ser nos 1º e 2º parágrafos indicam 
precisão conceitual e tem valor subjetivo.  

 
Está(ão) correta(s), apenas: 
 
A) 1. 
B) 2 e 3. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 2, 3 e 4. 
E) 3 e 4. 
 
 
 
 
Releia o fragmento do texto 1: “Ao contrário do que ocorria 
no passado, porém, o estudante sai de lá ...”.  
Assinale as afirmações corretas sobre o trecho acima. 
 
1. O operador discursivo porém intensifica a oposição 

estabelecida pela expressão ao contrário.  
2. A expressão de lá possui o mesmo referente de sua 

ocorrência no 1º parágrafo. 
3. O elemento coesivo do que introduz uma explicação do 

que foi dito anteriormente. 
4. A forma verbal ocorria indica uma ação contínua, 

delimitada pela expressão no passado. 
    
 Está (ao) correta(s), apenas, 
 
A) 1. 
B) 1 e 2. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 1, 2 e 4. 
E) 2, 3 e 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Observe nos fragmentos abaixo, retirados do texto, aqueles 
cujo elemento coesivo destacado pode ser substituído por o 
(a) qual sem prejuízo do sentido do texto.  
 
1. “... todo estudante que batesse à porta de um escritório 

de orientação...”. 
2. “... a profissão que deveria seguir, sairia de lá com uma 

resposta”. 
3. “... um teste de múltipla escolha para que (...) um 

psicólogo...”. 
 

 Está (ão) correta(s),  
  

A) 1, apenas.  
B) 1 e 2, apenas. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 1 e 3, apenas. 
E) 2 e 3, apenas. 
 
 
 
 
Com relação ao texto, julgue os itens abaixo como 
verdadeiros ou falsos. 
 
1. No trecho, “Antigamente o orientador apontava um 

caminho. Hoje, ele ajuda o jovem a encontrá-lo", há uma 
ambiguidade estrutural provocada pelo emprego indevido 
dos elementos coesivos ele e lo. 

2. No fragmento “(...) para que (...) um psicólogo lhe desse 
o veredicto: quase sempre uma profissão associada aos 
hobbies (...)”, os dois-pontos foram usados pelo autor 
como recurso para esclarecer o que foi dito 
anteriormente.   

3. No trecho “Atualmente, o processo é um pouco mais 
demorado – e menos superficial também”, o termo 
destacado expressa uma condição de equivalência entre 
as qualidades atuais do processo de orientação 
vocacional. 

4. No fragmento, “... uma profissão associada aos hobbies 
ou interesses por ele declarados”, as palavras destacadas 
possuem equivalência semântico-discursiva. 

 
É (são) verdadeira(s), apenas, 
   
A) 1.    
B) 1 e 2. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 1, 2 e 4. 
E) 1, 3 e 4. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07

QUESTÃO 08
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Texto  2 
 

Como nasce uma vocação 
 

Gênios como o compositor Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756-1791) ou o físico Albert Einstein 
(1879-1955), que parecem ter sido modelados no útero 
materno para seguir o seu caminho profissional, não somam 
nem 5% da população. Para a esmagadora maioria das 
pessoas, a escolha da área em que se formar e trabalhar é um 
processo marcado por dúvidas e, consequentemente, angústia. 
Dá para evitá-las? Sejamos claros: não. Mas é possível 
atenuá-las e sair do impasse mais rapidamente, ao ter em 
mente que, para escolher sua carreira, você deve levar em 
conta não só suas habilidades, mas o interesse despertado 
pelas atividades a elas relacionadas e o sentimento de 
realização que a sua prática pode proporcionar. Um 
contraexemplo: por motivos neurológicos, quem tem 
inclinação para a música costuma apresentar facilidade com 
números. Daí a afirmar que músicos, portanto, gostam de 
resolver problemas de cálculo vai uma longa distância. Ou 
seja, vocação é expressão de uma aptidão, sim, mas desde que 
concretizada com prazer e criatividade. Como ela nasce? "Da 
combinação entre a genética, pois os genes determinam a 
propensão para atividades específicas, e o ambiente em que se 
cresceu", diz o médico Abram Topczewski, neuropediatra do 
Hospital Albert Einstein, em São Paulo. 

Sem ambiente favorável, não há como as 
aptidões genéticas florescerem – e, para ficar no lugar-
comum, também nesse caso as exceções só confirmam a 
regra. Conforme a área, existem períodos na infância mais 
propícios para dar início ao desenvolvimento de determinadas 
habilidades. Mas se há mais de uma aptidão, e com graus de 
interesse semelhantes, como reconhecer aquela a ser levada 
em conta no momento de cravar uma profissão? "Aí pode 
entrar em cena o orientador, que tenta aclarar o panorama 
para o jovem. Os resultados, em geral, são bons", diz Yvette 
Lehman, coordenadora do Laboratório de Orientação 
Profissional da Universidade de São Paulo. Por último, mas 
não menos importante, a análise do potencial retorno 
financeiro da carreira a ser seguida. Trata-se de um item que 
deve figurar entre as preocupações do candidato a 
profissional de sucesso. Os especialistas advertem, contudo, 
que esse não deve ser o aspecto mais relevante. "Inclusive 
porque as profissões promissoras de hoje talvez não se 
concretizem como tais amanhã", lembra o pedagogo Silvio 
Duarte Bock, diretor do Nace Orientação Vocacional. 

Veja. 11 de nov. de 2009, p. 155 (com adaptação). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A leitura dos textos 1 e 2 permite-nos afirmar que: 

 
1. a aptidão natural do ser humano para desenvolver uma 

atividade específica é o tema comum de ambos os textos, 
embora os enfoques sejam distintos. 

2. a declaração expressa no texto 2: “Aí pode entrar em 
cena o orientador que tenta aclarar o panorama para o 
jovem (...)”, ratifica a relevância dos serviços de 
orientação vocacional, tratado no texto1. 

3. os exemplos dos geniais compositor e físico citados no 
texto 2 comprovam a importância do autoconhecimento, 
ressaltado no texto 1, para a escolha de uma profissão. 

4. o fato do estudante atualmente obter “uma lista com 
diversas opções de carreira(...)”, enfocado no texto1, 
torna-se relevante “porque as profissões promissoras de 
hoje talvez não se concretizem como tais amanhã”, 
declarado no texto 2. 

 
Está(ão) correta(s), apenas, 
 
A) 1. 
B) 1 e 2. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 1, 2 e 4. 
E) 1, 3 e 4. 
 
 
 
 
Com relação ao texto 2, é correto afirmar: 
 
1. a análise do potencial do retorno financeiro da carreira 

pretendida não deve ser o       aspecto mais importante na 
hora de escolher a profissão. 

2. menos de 5% da população pode equiparar-se em 
genialidade ao compositor Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) ou o físico Albert Einstein (1879-1955). 

3. os problemas neurológicos, comumente observados, 
levam o individuo a possuir uma inclinação para a 
música. 

4. o fato de alguém com inclinação para música apresentar 
facilidade com números, implica gostar de resolver 
problemas de cálculo.  

 
Está(ão) correta(s), apenas, 
 
A) 1. 
B) 1 e 2. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 1, 2 e 4. 
E) 1, 3 e 4. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10
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A respeito da afirmação "Inclusive porque as profissões 
promissoras de hoje talvez não se concretizem como tais 
amanhã", pode-se dizer que: 
 
1. confere credibilidade ao ponto de vista do autor pelo 

argumento de autoridade. 
2. confirma a tese de que a sociedade brasileira vive uma 

instabilidade financeira. 
3. deixa entrever que as profissões estão atreladas à 

oscilação do mercado de trabalho.  
4. alerta o leitor para os fatores básicos, concernentes à 

profissão a ser escolhida. 
 
Está(ão) correta(s), apenas, 
 
A) 1. 
B) 1 e 2. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 1, 2 e 4. 
E) 1, 3 e 4. 
 
 
 
 
Leia o fragmento: "Inclusive porque as profissões 
promissoras de hoje talvez não se concretizem como tais 
amanhã". Assinale a alternativa cujas expressões poderiam 
substituir com mais precisão, no contexto, os termos 
destacados, sem prejuízo semântico-discursivo para o texto 
base. 
 
A) mesmo, quiçá, no futuro. 
B) ainda, possivelmente, no dia seguinte. 
C) também, se possível, no próximo dia. 
D) até, às vezes, numa ocasião. 
E) semelhante, acaso, em pouco tempo. 
 
 
 
 
 
No trecho: “Conforme a área, existem períodos na infância 
mais propícios para dar início ao desenvolvimento de 
determinadas habilidades. Mas se há mais de uma aptidão, e 
com graus de interesse semelhantes...”, os termos grifados 
podem ser, respectivamente, substituídos sem transgressão à 
norma padrão por 
 
A) haverão – existem. 
B) há – existe. 
C) haveriam – existiria. 
D) hão – existe. 
E) há – existem. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Observe o emprego da vírgula no fragmento: “Gênios como o 
compositor Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) ou o 
físico Albert Einstein (1879-1955), que parecem ter sido 
modelados no útero materno (...)”. 
 
Assinale a alternativa em que a vírgula foi empregada no 
enunciado com esse mesmo valor discursivo. 
 
A) “Mas é possível atenuá-las e sair do impasse mais 

rapidamente, ao ter em mente que, para escolher sua 
carreira, você deve levar em conta (...)”. 

B) “Um contraexemplo: por motivos neurológicos, quem 
tem inclinação para a música costuma apresentar 
facilidade com números”. 

C) "Da combinação entre a genética, pois os genes 
determinam a propensão para atividades específicas, e o 
ambiente em que se cresceu". 

D) "Aí pode entrar em cena o orientador, que tenta aclarar 
o panorama para o jovem”. 

E) “Os especialistas advertem, contudo, que esse não deve 
ser o aspecto mais relevante”. 

 
 
 
 
Assinale a alternativa em que todas as formas nominais, 
retiradas do texto, passarão a formas verbais, caso sejam 
omitidos seus sinais de acentuação gráfica. 
 
A) dúvida, angústia, médico, último. 
B) análise, gênios, prática, favorável. 
C) genética, prática, infância, início. 
D) angústia, análise, médico, gênios. 
E) dúvida, prática, último, genética. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
 
Quanto à licitação, pode-se afirmar: 
 
A) Licitação é um procedimento administrativo em que as 

entidades governamentais promovem com o fim de 
escolher a proposta mais vantajosa às conveniências 
públicas. 

B) As modalidades de licitação são apenas concorrência, 
tomada de preço, convite, concurso e leilão. 

C) Para a modalidade concurso, são tipos de licitação menor 
preço e melhor técnica. 

D) Quando se pretende contratar bens e serviços de 
informática, a Administração não precisa escolher um 
tipo obrigatório de licitação, podendo ser inclusive o de 
melhor técnica. 

E) Os tipos de licitação melhor técnica e menor preço são 
utilizados exclusivamente para serviços de natureza 
predominantemente intelectual. 

 
 
  
 
Ainda referente à licitação, pode-se afirmar: 
 
A) A concorrência é a modalidade de licitação genérica, 

precedida de ampla divulgação, só podendo participar 
alguns interessados que preencham alguns requisitos. 

B) O pregão, mesmo convalidado pela Lei nº 10.520/02, não 
é considerado uma modalidade de licitação. 

C) O convite é a modalidade licitatória cabível quando se 
envolver valores baixos, na qual a Administração 
convoca para a disputa pelo menos três pessoas que 
operam no ramo pertinente ao objeto, cadastrados ou 
não, estendendo o convite aos cadastrados no ramo 
pertinente ao objeto que hajam manifestado interesse até 
24 horas antes da apresentação da proposta. 

D) O julgamento da modalidade concurso é realizado por 
qualquer servidor público, sem necessitar de 
conhecimento da matéria. 

E) No julgamento das propostas, é permitida a utilização de 
critério sigiloso, secreto ou subjetivo que possa elidir o 
princípio da igualdade entre os licitantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
No tocante a contrato administrativo, é correto afirmar: 
 
A) Os contratos administrativos podem ter prazo 

indeterminado, de acordo com previsão editalícia. 
B) O contrato administrativo referente a aluguel de 

equipamentos e utilização de programas de informática 
pode ter duração de até 54 (cinqüenta e quatro) meses. 

C) São apenas contratos administrativos os contratos de 
concessão e de permissão de serviço público. 

D) É possível a realização pela Administração Pública de 
contratos regidos pelo direito privado (ex.: compra e 
venda), bem como contratos regidos pelo Direito 
Administrativo (ex.: concessão de serviços públicos). 

E) O contrato de concessão patrocinada, introduzido pela 
Lei nº 11.079/04, denominado de concessão especial ou 
parceria público-privada, é uma concessão 
exclusivamente de obras públicas. 

 
 
 
Dentre as alternativas, marque a correta: 
 
A) A Lei de Responsabilidade Fiscal é o resultado de uma 

visão socialista de Estado porque põe a despesa pública e 
o crédito público como variáveis independentes da 
receita pública. 

B) A Lei de Responsabilidade Fiscal não alcança a 
Administração Indireta. 

C) Cabe ao Direito Financeiro fixar os limites que devem 
ser respeitados pelo Estado no exercício da atividade 
financeira, objetivando maior garantia para o particular. 

D) O conceito de accountability se refere à atividade 
financeira do Estado exercida de forma sigilosa, sem 
prestação das contas para o povo. 

E) A Lei de Responsabilidade Fiscal não prevê qualquer 
tipo de sanção institucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19
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Em relação a orçamento público, analise as afirmativas 
abaixo: 
 
1. São princípios do orçamento público apenas o da 

legalidade e o da universalidade. 
2. O conceito clássico de orçamento consiste em uma peça 

que contempla a previsão das receitas e a fixação das 
despesas para um determinado período. 

3. O conceito moderno de orçamento consiste em ser uma 
lei que contempla a previsão de receitas e despesas, 
programando a vida econômica e financeira do Estado, 
por um certo período. 

4. O princípio da universalidade consiste em que o 
orçamento conterá dispositivo estranho à previsão da 
receita e à fixação da despesa. 

 
Está(ão) correta(s) apenas 
 
A) 1. 
B) 4. 
C) 2 e 3. 
D) 1 e 3. 
E) 1 e 4. 
 
  
 
 
Sobre o orçamento público, marque a alternativa incorreta: 
 
A) São as leis orçamentárias o plano plurianual, a lei de 

diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. 
B) A lei orçamentária anual é composta pelo orçamento 

fiscal, orçamento de investimentos das empresas e 
orçamento da seguridade social. 

C) O orçamento da seguridade social abrange todas as 
entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração 
direta ou indireta, bem como os fundos e fundações 
instituídos e mantidos pelo Poder Público. 

D) O plano plurianual, de vigência de 04 (quatro) anos, 
começa a produzir efeitos a partir do primeiro dia em que 
se inicia o mandato do Chefe do Poder Executivo até o 
final de seu mandato. 

E) A Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá dispor sobre o 
equilíbrio entre receitas e despesas e disciplinar 
transferências de recursos a entidades públicas e 
privadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
No tocante à receita pública, analise as afirmativas abaixo: 
 
1. São estágios da receita o lançamento, o recolhimento e a 

arrecadação, respectivamente. 
2. Classificam-se como receitas correntes as receitas 

tributárias, de contribuições, patrimoniais, de origem 
agropecuária, industrial, de serviços e outras. 

3. O superávit do orçamento corrente não constitui item da 
receita orçamentária e é o resultado do balanceamento 
dos totais das receitas e despesas correntes. 

 
Está(ão) correta(s) apenas 
 
A) 1. 
B) 2. 
C) 2 e 3. 
D) 1 e 2. 
E) 1 e 3. 
 
 
 
Referente à despesa pública, analise as afirmativas abaixo: 
 

1. Segundo a categoria econômica, as despesas são 
classificadas em despesas correntes e de capital, 
permitindo analisar o impacto dos gastos públicos na 
economia. 

2. São despesas correntes os gastos de natureza operacional 
voltados para a manutenção e funcionamento dos 
serviços públicos. 

3. As despesas de capital se subdividem em despesas de 
custeio e transferências de capital. 

 

Está(ão) correta(s) apenas 
 

A) 1. 
B) 2. 
C) 2 e 3. 
D) 1 e 2. 
E) 1 e 3. 
 
  
 
Em relação a créditos adicionais, marque a alternativa 
incorreta: 
 

A) Os créditos adicionais se destinam à realização de 
despesas gerais, previstas na Lei Orçamentária Anual, 
como forma de acrescentar dinheiro para financiar a 
atividade estatal. 

B) São tipos de créditos adicionais os suplementares, os 
especiais e extraordinários. 

C) Os créditos extraordinários independem de autorização 
legislativa e não precisam indicar fonte dos recursos. 

D) Os créditos especiais têm por finalidade atender a 
despesas não previstas no orçamento público. 

E) Os créditos suplementares necessitam de autorização 
legislativa, servindo para reforçar as despesas já previstas 
no orçamento. 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22

QUESTÃO 23

QUESTÃO 24
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No tocante aos estágios da despesa pública, pode-se afirmar: 
 
A) São estágios da despesa pública a liquidação, empenho e 

pagamento, respectivamente. 
B) O empenho ordinário é aquele utilizado para despesas 

normais, com valores definidos, devendo ser pagos numa 
única prestação. 

C) Dentre os tipos de empenho, encontra-se o empenho 
global, consistente naquele em que não se pode 
determinar o montante de despesa. 

D) No empenho global, utiliza-se da nota de subempenho 
que é o registro do valor efetivo a ser deduzido da 
importância total empenhada. 

E) A liquidação da despesa não levará em conta a nota de 
empenho. 

 
 
  
 
Marque a alternativa correta: 
 
A) O regime contábil da despesa adotado pelo Brasil é o da 

competência ou de exercício, ou seja, a despesa 
empenhada em determinado exercício financeiro, ainda 
que venha a ser paga no exercício posterior, pertencerá 
ao primeiro exercício. 

B) A despesa só poderá ser anulada no próprio exercício 
financeiro em que foi empenhada ou em exercícios 
futuros quando o valor já havia sido pago e a restituição 
deverá ser classificada como receita orçamentária. 

C) As despesas destinadas ao pagamento do serviço da 
dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes 
Orçamentárias podem sofrer limitação de empenho. 

D) É despesa obrigatória de caráter continuado aquela que 
se prolongue por, no mínimo 02 (dois) anos, sendo 
despesa de capital. 

E) Os Municípios podem exceder nos limites para as 
despesas de pessoal 50% (cinqüenta por cento) da receita 
corrente líquida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Marque a alternativa incorreta: 
 
A) A dívida fundada compreende os restos a pagar, os 

depósitos, os débitos de tesouraria e os compromissos de 
exigibilidade superior a 12 (doze) meses. 

B) Haverá escrituração com individuação e especificações, 
quanto à dívida fundada, que permitirá verificar, a 
qualquer momento, a posição dos empréstimos, bem 
como os respectivos serviços de amortização e juros. 

C) O balanço financeiro demonstrará as receitas e as 
despesas previstas em confronto com as realizadas. 

D) O ativo financeiro compreenderá os bens, créditos e 
valores, cuja mobilização ou alienação dependa de 
autorização legislativa. 

E) O passivo permanente consiste nas dívidas fundadas e 
outras, cujo pagamento independa de autorização 
orçamentária. 

 
 
 
Quanto ao controle de despesa total com pessoal, de acordo 
com a Lei de Responsabilidade Fiscal, analise as afirmativas 
abaixo: 
 
1. É nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento de 

despesa com pessoal expedido nos 180 (cento e oitenta) 
dias anteriores ao final do mandato do titular do 
respectivo Poder. 

2. Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites 
previstos em lei, o excedente terá de ser eliminado no 
primeiro quadrimestre seguinte, sendo, no mínimo, 1/3 
(um terço), adotando-se as providências dos §§ 3º e 4º do 
artigo 169 da Constituição da República. 

3. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e 
cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder que 
houver incorrido no excesso, dentre outras sanções, a 
criação de cargo, emprego ou função. Bem como a 
alteração de estrutura de carreira que implique aumento 
de despesa. 

 
Está(ão) correta(s) apenas: 
 
A) 1. 
B) 2. 
C) 2 e 3. 
D) 1 e 2. 
E) 1 e 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 
QUESTÃO 28

QUESTÃO 27
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Sobre os tributos e o Sistema Tributário Nacional, assinale a 
alternativa correta: 
 
A) Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, 

instituída em lei ou decreto-legislativo. 
B) Quanto às espécies tributárias, o Supremo Tribunal 

Federal adota a teoria tripartite, de sorte a considerar 
como tributos os impostos, as taxas e as contribuições de 
melhoria. 

C) De acordo com o Código Tributário Nacional, para a 
qualificação da natureza jurídica do tributo é 
imprescindível verificar qual a destinação legal do 
produto de sua arrecadação. 

D) Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir 
impostos sobre a propriedade de veículos automotores 
(IPVA) e sobre produtos industrializados (IPI). 

E) Pertencem aos Municípios vinte e cinco por cento do 
produto da arrecadação do imposto do Estado sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação. 

 
 
 
 
O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) e o Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) são lançados: 
 
A) de ofício e por homologação, respectivamente. 
B) por declaração e de ofício, respectivamente. 
C) por homologação e de ofício, respectivamente. 
D) por homologação, ambos. 
E) por declaração, ambos. 
 
 
 
 
Acerca do Imposto Sobre Serviços (ISS) e do Imposto sobre a 
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), assinale a única 
assertiva verdadeira: 
 
A) Qualquer serviço poder ser tributado pelos Municípios, 

desde que definido em Lei Ordinária Municipal. 
B) O ISS é lançado por declaração, já que o contribuinte 

calcula, declara e paga o montante devido sem prévio 
exame da autoridade administrativa. 

C) O ITBI incide nas transmissões de bens imóveis 
realizadas a título gratuito. 

D) O ITBI não incide nas operações de transferência de 
imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. 

E) O ITBI, em regra, é lançado por homologação, devendo 
o contribuinte prestar as informações para a autoridade 
administrativa competente. 

 
 
 

 
 
 
Acerca do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana 
(IPTU) é correto afirmar: 
 
A) Assim como o Imposto sobre a Propriedade Territorial 

Rural (ITR), o IPTU é um imposto que possui caráter 
predominantemente extra-fiscal, ou seja, a fixação de 
suas alíquotas tem por objetivo desestimular a 
manutenção de propriedades improdutivas. 

B) Os Municípios não podem fixar alíquotas progressivas, 
levando em conta o valor do imóvel, porquanto o IPTU é 
um imposto real, que não considera a capacidade 
econômica do contribuinte. 

C) A Constituição Federal de 1988 autoriza os Municípios a 
fixarem alíquotas progressivas do IPTU em razão da 
quantidade de imóveis pertencentes a um só contribuinte. 

D) A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, 
considerando-se, também, o valor dos bens móveis nele 
mantidos. 

E) O IPTU submete-se a lançamento de ofício, já que o 
sujeito passivo não participa do processo de lançamento 
do tributo. 

  
 
 
 
Assinale a alternativa incorreta: 
 
A) Segundo o Código Tributário Nacional, a multa tributária 

tem natureza de obrigação acessória, seguindo, portanto, 
o destino do débito principal. 

B) Relativamente à penalidade pecuniária, a obrigação 
acessória converte-se em obrigação principal, pelo 
simples fato da sua inobservância. 

C) Tratando-se de situação jurídica, ocorre o fato gerador e 
consideram-se existentes seus efeitos, desde o momento 
em que esteja definitivamente constituída, nos termos de 
direito aplicável. 

D) Denomina-se responsável tributário o sujeito passivo 
quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua 
obrigação decorra de expressa disposição de lei. 

E) Entre os efeitos da solidariedade prevista no Código 
Tributário Nacional, está o de que a interrupção da 
prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, 
favorece ou prejudica aos demais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32

QUESTÃO 33
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De acordo com as normas previstas no Código Tributário 
Nacional (CTN), marque a alternativa correta: 
 
A) Não podem ser sujeitos passivos de obrigação tributária 

pessoas naturais que não tenham capacidade civil. 
B) A capacidade tributária passiva das pessoas jurídicas 

depende de cadastro na Junta Comercial competente. 
C) Nos casos de eleição do domicílio tributário pelo 

contribuinte ou responsável, é facultado à autoridade 
administrativa recusar o domicílio eleito, desde que 
impossibilite completamente a cobrança do tributo. 

D) O sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro são 
pessoalmente responsáveis pelos tributos devidos pelo de 
cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta 
responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou 
da meação. 

E) Os administradores de bens de terceiro respondem 
subsidiariamente pelos tributos devidos por estes, nos 
atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem 
responsáveis. 

 
 
 
 
No tocante ao lançamento de ofício, assinale a alternativa 
incorreta: 
 
A) Efetua-se o lançamento de ofício quando se comprove 

que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, 
agiu com dolo, fraude ou simulação. 

B) Com relação aos tributos cuja legislação atribua ao 
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem 
prévio exame da autoridade administrativa procede-se ao 
lançamento de ofício. 

C) Quando restar comprovado que, no lançamento anterior, 
ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o 
efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou 
formalidade especial efetua-se o lançamento de ofício. 

D) O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela 
autoridade administrativa quando a declaração não seja 
prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da 
legislação tributária. 

E) A revisão do lançamento de ofício só pode ser iniciada 
enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública. 

 
 
 
São causas suspensivas do crédito tributário todas a abaixo, 
exceto: 
 
A) o depósito do seu montante integral. 
B) a concessão de medida liminar em mandado de 

segurança. 
C) a compensação. 
D) o parcelamento. 
E) a moratória. 

 
 
 
 
Sobre a suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário, 
marque a alternativa incorreta: 
 
A) A prescrição e a decadência são causas extintivas do 

crédito tributário. 
B) É vedada à legislação tributária a concessão de desconto 

pela antecipação do pagamento. 
C) Nos casos de pagamento indevido pelo contribuinte, 

prescreve em dois anos a ação anulatória da decisão 
administrativa que denegar a restituição. 

D) A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve 
em cinco anos, contados da data da sua constituição 
definitiva. 

E) A exclusão do crédito tributário não dispensa o 
cumprimento das obrigações acessórias dependentes da 
obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela 
consequente. 

 
 
 
 
No que diz respeito à isenção e à anistia, assinale a alternativa 
correta: 
 
A) A isenção é uma modalidade de extinção do crédito 

tributário, já que põe fim à obrigação de pagamento do 
tributo pelo sujeito passivo. 

B) Quando concedida aos impostos, a isenção é extensiva 
apenas às taxas de serviço, não podendo ser abrangida 
também pela taxa de polícia. 

C) A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas 
anteriormente à vigência da lei que a concede. 

D) De acordo com o Código Tributário Nacional, a anistia, 
modalidade de exclusão do crédito tributário, deve 
sempre ser concedida em caráter geral. 

E) Segundo o Código Tributário Nacional, a isenção, salvo 
quando prevista em contrato, decorre sempre de lei que 
especifique suas condições e requisitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37

QUESTÃO 38
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Sobre o tema garantias e privilégios do crédito tributário, 
marque a alternativa correta: 
 
A) De acordo com o Código Tributário Nacional, há 

presunção de fraude na alienação operada pelo devedor 
que aliena ou onera bens de sua propriedade, desde que 
devidamente citado nos autos da ação de execução fiscal. 

B) Quando o devedor tributário, devidamente citado, não 
pagar ou nomear bens à penhora, nem forem encontrados 
bens de sua propriedade passíveis de penhora, o juiz 
poderá decretar a indisponibilidade de seus bens e 
direitos, desde que previamente requerido pela Fazenda 
Pública. 

C) O crédito tributário não prefere aos créditos 
extraconcursais ou às importâncias passíveis de 
restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos créditos 
com garantia real, no limite do valor do bem gravado. 

D) Diferentemente do que ocorre nos processos 
falimentares, para a cobrança judicial de crédito 
tributário em processo de inventário, é imprescindível a 
habilitação da Fazenda Pública. 

E) A lista de garantias e privilégios do crédito tributário 
previstas no Código Tributário Nacional é taxativa. 

 
 
 
 
Sobre administração tributária, marque a alternativa 
incorreta: 
 
A) A dívida regularmente inscrita goza de presunção 

absoluta de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-
constituída.  

B) O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela 
autoridade competente, indicará obrigatoriamente a 
quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora 
acrescidos. 

C) A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios prestar-se-ão mutuamente 
assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e 
permuta de informações, na forma estabelecida, em 
caráter geral ou específico, por lei ou convênio. 

D) A certidão negativa expedida com dolo ou fraude, que 
contenha erro contra a Fazenda Pública, responsabiliza 
pessoalmente o funcionário que a expedir, pelo crédito 
tributário e juros de mora acrescidos 

E) Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é 
vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de 
seus servidores, de informação obtida em razão do ofício 
sobre a situação econômica ou financeira do sujeito 
passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de 
seus negócios ou atividades. 

 
 
 
 

 
 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 







