FISCAL DE POSTURAS
PORTUGUÊS
Leia o texto abaixo e responda as questões 01 a 05.

Um pão e três sonhos
Esta é uma historia de esperteza e aconteceu com dois
homens da cidade e um homem do campo.
Os três decidiram fazer uma peregrinação a um lugar sagrado
e combinaram dividir a comida durante a viagem. No primeiro
dia, comeram as frutas, no segundo, os biscoitos, no terceiro,
os cereais e assim foram viajando e comendo sem confusão.
Porém, num belo dia, viram que tinham comido tudo e só
restava um pouco de farinha para fazer um único pão. O
camponês, muito hábil e prestativo, pôs a mão na massa e foi
amassando o pão. Quando aquele cheiro delicioso começou a
sair do forno, os dois homens da cidade se puseram a pensar
com a cabeça e o estômago e ficaram com uma fome de
matar.
- É muita boca pra pouco pão – disse o primeiro.
- É... – concordou o segundo.
Num instante, decidiram com a barriga roncando que o melhor
mesmo era aplicar um golpe no camponês e bolaram um
plano.
- Nós achamos que tem gente demais pra comer um pãozinho
tão minúsculo - determinou o segundo.
- É... – apoiou o outro.
- Então é – arrematou o camponês.
- Por isso, resolvemos deixar o pão inteirinho até amanhã,
quem tiver o sonho mais fantástico vai comer essa delícia
sozinho – propôs o primeiro.
- É isso mesmo – reforçou o segundo.
- Então é – reafirmou o camponês.
O camponês era hábil e prestativo, mas não dormia com os
olhos dos outros. Bastou os dois ferrarem o sono, ele se
levantou comeu o pão e voltou a dormir bem quietinho. No
outro dia acordou e ficou ouvindo a esperteza dos dois.
- Vou contar que criei asas e fui voando pro céu.
- Pois eu vou dizer que escorreguei na lama e caí direto no
inferno.
O camponês, fingindo cara de sono e olhar espantado
perguntou:
- O que vocês estão fazendo aqui?
- O quê? – berraram os dois.
- Oras, eu sonhei que um de vocês criou asas e voou pro céu,
e o outro escorregou numa lama escura e caiu direto no
inferno. Chorei bastante, rezei mais ainda e, como vocês não
iam voltar mais, comi o pão com uma tristeza que nem dá pra
contar.
(Conto tradicional da Espanha.
Adaptação: Jorge Miguel Marinho. Revista
Recreio. São Paulo: Abril, n. 34, 2 nov. 2000).

01. Qual foi a esperteza do camponês?
(A) Chorou bastante e rezou já que eles não iriam mais voltar.
(B) Assim que os dois dormiram, ele se levantou, comeu o pão
e voltou a dormir.
(C) Ele pensou com o estômago e achou que havia gente
demais para o único pãozinho.
(D) Ele criou asas e voou pro céu.
02. Qual trecho mostra o humor na fala do camponês:
(A) “Nós achamos que tem gente demais pra comer um
pãozinho tão minúsculo.”
(B) “É muita boca pra pouco pão.”
(C) “Oras, eu sonhei que um de vocês criou asas e voou para
o céu...”

(D) “Chorei bastante, rezei mais ainda e, como vocês não iam
voltar mais comi o pão com uma tristeza que nem dá pra
contar.”
03. Assinale a frase que explica a atitude dos dois homens
da cidade em querer enganar o camponês:
(A) Acharam que o camponês não conseguiria contar um
sonho mais fantástico que o deles.
(B) Julgaram que o camponês fosse tolo e acreditaria na
honestidade deles.
(C) Eles pensaram com o estômago e acharam que havia
gente demais para comer um único pãozinho.
(D) Acreditaram que o camponês não se importaria com o
pão.
04. Em qual das frases abaixo a palavra campo tem o
mesmo significado empregado no texto “Um pão e três
sonhos” ?
(A) Roberto teve de sair de campo porque torceu o pé.
(B) A vida no campo é mais saudável.
(C) As pesquisas de campo revelam que a obesidade infantil é
um problema sério de saúde no Brasil.
(D) O exército estava no campo de concentração.
05. De acordo com o texto, quem pôs a mão na massa e
foi amassando o pão?
(A) Os dois homens da cidade
(B) O padre que os acompanhava
(C) O camponês
(D) N.D.A.
06. A carta vinha endereçada para ________ e para
_________ , __________ é que abri.
Assinale a letra correspondente à alternativa que completa
corretamente as lacunas da frase apresentada.
(A) mim, tu, por isso
(B) eu, tu, por isso
(C) mim, ti, porisso
(D) mim, ti, por isso
07. Assinale a alternativa em que está correto o uso do
pronome pessoal.
(A) A verdade é que sem mim e ti o trabalho ainda não teria
terminado.
(B) Eu guardei um pouco do meu mau humor para si e para os
seus colegas.
(C) Não lhe convidei, nem lhe telefonei porque sabia que você
não podia vir.
(D) Mandaram eu fazer coisas que estavam fora do meu
alcance.
08. Assinale a alternativa em que houver concordância
errada:
(A) Mais de dois constituintes cumprimentaram-se com
euforia.
(B) Mais de um constituinte votaram a favor do projeto.
(C) Um e outro tinha razão.
(D) Um e outro renegaram a fé.
09. Assinale a alternativa onde haja erro de concordância
verbal:
(A) Ireis de carro tu e os primos.
(B) Ireis de carro eu, tu e os primos.

(C) Irão de carro tu e os primos.
(D) Irás de carro tu, eu e os primos.
10. Eu já conhecia ___ fazenda, por isso fui ___ cidade
apreciar ___ praças.
Preencha os espaços vazios com a ou as, marcados ou não
com acento grave indicador da crase:
(A) às – à - à
(B) à – a - às
(C) a – a - a
(D) a – à – as
MATEMÁTICA
11. Um motorista encheu o tanque de seu automóvel com
60% de gasolina e 40% de álcool, sabendo-se que a
gasolina custa R$2,57, o álcool custa R$1,30 e o tanque
tem uma capacidade de 60 litros. O valor total gasto para
encher o tanque é
(A) R$96,30
(B) R$92,52
(C) R$123,72
(D) R$130,00

(A) 66
(B) 106
(C) 90
(D) 60
17. Manuel tem um terreno com as seguintes medidas,
15x35 metros, Manoel resolveu alugar um terço do
terreno, qual a área que será alugada?
(A) 115 m
(B) 175 m
(C) 125 m
(D) 35 m

18. Calcule
12. Paulo pretende aplicar o valor de R$5.200,00 num
regime de juros simples com taxa de 3% ao mês durante 3
anos, qual seria o montante ao final da aplicação?
(A) R$10.816,00
(B) R$10,400,00
(C) R$5.668,00
(D) R$9.880,00
2
13. Para a equação 3x – 7x + 2 = 0, quais os valores da
solução?

(A) 2 e 1/3
(B) 2 e 2
(C) 3 e 2/6
(D) 7 e 2
14. Em um condomínio, todos os dias é utilizado 1/3 da
caixa da água, sabendo-se que a capacidade total da caixa
é de 5.100 litros, calcule o total de litros utilizados em 20
dias.
(A) 51.000
(B)102.000
(C) 34.000
(D) 29.000
15. Ezequiel comprou 200 ações de determinada empresa
no valor de R$5,60 cada, dois dias após a compra o valor
subiu 5% e mais dois dias depois caíram 5%. Qual o valor
total das ações no quarto dia?
(A) R$ 1.117,20
(B) R$ 1.120,00
(C) R$ 1.180,00
(D) R$ 5,60
16. Num instituto internacional trabalham 200 pessoas de
diferentes origens, conforme gráfico abaixo, calcule o
total de trabalhadores com origem asiática.

(A) 45/56
(B) 35/72
(C) 40/63
(D) 40/50
19. Maria comprou 15 unidades de um produto com R$
350,00, Juvenal comprou 9 unidades do mesmo produto,
quanto Juvenal pagou?
(A) R$ 300,00
(B) R$ 210,00
(C) R$ 315,00
(D) R$ 250,00
20. Calcule o raio de uma circunferência que tem um
diâmetro de 45 cm.
(A) 22,5 cm
(B) 22,5 m
(C) 15 cm
(D) 45 m
CONHECIMENTOS GERAIS
21. Na manhã do dia 15 de maio de 2010, em pouco mais
de duas horas, um incêndio destruiu milhares de
espécimes da Coleção Científica de Serpentes, Aranhas e
Escorpiões (Herpetológica e Aracnológica).
(educacao.uol.com.br/atualidades/ult1685u459.jhtm)

Esse incêndio ocorreu em qual Instituto:
(A) Instituto Ecológico e de Proteção aos Animais (IEPA)
(B) Instituto Butantan (IB)
(C) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
(D) Instituto Nacional de Proteção Animal (INPA)
22. Em março de 2010, ocorreram no Rio de Janeiro
inúmeras manifestações de repúdio à Emenda Ibsen
Pinheiro, que trata:
(www.abi.org.br/jornaldaabi/Março_2010.pdf)

(A) da privatização do estádio do Maracanã, grande fonte de
renda para o governo carioca.
(B) da desclassificação da cidade do Rio de Janeiro como
sede de jogos da Copa do mundo de Futebol em 2014.
(C) da redistribuição dos royalties pagos pela Petrobras aos
estados extratores de petróleo, prejudicando sensivelmente o
Rio de Janeiro.
(D) do fechamento do porto do Rio de Janeiro, principal
escoadouro dos artigos industriais produzidos no Rio de
Janeiro.
23. A passagem do cineasta James Cameron pelo Brasil
para o lançamento do DVD de Avatar no mês de abril [de
2010], foi polêmica. O diretor do filme, recordista de
bilheteria mundial, decidiu colocar sua influência
“hollywodiana” em manifestações de protesto.
(www.diariodopara.com.br/N86417JAMES+CAME
RON+VE+PANDORA+NA+AMAZONIA.html)

O diretor de Avatar participou de protestos contra:
(A) o avanço da pecuária nas áreas de floresta amazônica.
(B) a proliferação de favelas nas capitais brasileiras.
(C) a construção da usina Belo Monte, no Pará.
(D) a lentidão das políticas de reforma agrária.

(A) lixão.
(B) terreno arenoso.
(C) pedreira.
(D) usina.
29. Depois de uma reunião realizada nessa segunda-feira
[17.05.2010], o presidente desse país, o presidente do
Brasil e o primeiro-ministro turco assinaram um acordo
sobre a troca de urânio enriquecido, uma medida que
poderia amenizar as desconfianças dos Estados Unidos e
de países europeus em relação ao programa nuclear de
Teerã e evitar novas sanções ao país.
(http://oglobo.globo.com/mundo/mat/2010/05/16/)

A que país se refere a notícia?
(A) Irã.
(B) Iraque.
(C) Líbano.
(D) Israel.
30. A crise grega está se espalhando para outros países
da Europa com graves problemas fiscais. Esses países
formam os Piigs, a situação pode ficar fora de controle.
economia.estadao.com.br/noticias/not_15533.htm

24. O Estatuto da Criança e do Adolescente está prestes a
sofrer alterações. De acordo com o Projeto de Lei que foi
aprovado pelo Presidente Lula e segue para aprovação no
Senado, caso seja aprovado, ficará proibido:
(A) submeter à criança e o adolescente a qualquer tipo de
castigo físico ou degradante
(B) submeter à criança e o adolescente a palmadas apenas
(C) submeter à criança e o adolescente a correção através de
privações
(D) submeter à criança e o adolescente a proibição de
brincadeiras em grupo
25. Em 2010, Brasília festejou em:
(A) 22 de abril, o 30.º aniversário da cidade.
(B) 21 de abril, o cinqüentenário da cidade.
(C) 1.o de maio, o jubileu de ouro da cidade.
(D) 21 de abril, o centenário da cidade
26. Recentemente, os países do Mercosul rejeitaram o
bloqueio econômico, comercial e financeiro promovido
pelos Estados Unidos. A qual país houve esse bloqueio?
www.informeme.com/categorias/mundo?page=4

(A) Venezuela
(B) Argentina
(C) Cuba
(D) Chile
27. O Hezbollah (Partido de Deus) é uma organização com
atuação Política e Paramilitar Fundamentalista Islâmica
Xiita sediada em qual país do Oriente Médio:
(A) Palestina
(B) Líbano
(C) Afeganistão
(D) Israel
28. O Estado do Rio de Janeiro foi atingido por fortes
chuvas, o início do mês de abril. O saldo da tragédia foi de
aproximadamente 220 mortos. O Morro da Bumba, na
cidade de Niterói, foi o palco mais terrível da tragédia. O
impacto das chuvas, no Morro, foi agravado pelo fato de a
favela estar sobre terreno que foi um(a):

Entre os países que enfrentam problemas econômicos
semelhantes aos da Grécia, estão:
(A) Suécia e França.
(B) Portugal e Espanha.
(C) Suíça e Itália.
(D) Alemanha e Holanda.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO
31. O Município de Ferraz de Vasconcelos é uma unidade
do território do Estado, com personalidade jurídica de
direito público interno com autonomia política,
administrativa e financeira nos termos assegurados pelas
Constituições Federal e Estadual.
Analise as competências do Município segundo sua Lei
Orgânica:
I- organizar e prestar os serviços públicos de forma
centralizada
II- elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os
orçamentos anuais
III- Promover programas de construção de moradias e a
melhoria
das
condições
habitacionais
mas
não
necessariamente de saneamento básico
IV- manter, com a cooperação técnica e financeira da União e
do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino
fundamental
V- Planejar promover a proteção do patrimônio históricocultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora
federal e estadual
Assinale a alternativa que contém as competências corretas:
(A) Apenas I, II e IV.
(B) Apenas II, IV e V.
(C) Apenas III e IV.
(D) Apenas II e IV.
32. Assinale com V para verdadeiro ou F para falso as
alternativas que correspondem ao Início do Procedimento
Fiscal no caso de verificação da violação da legislação
tributária, seja ela por ação ou omissão:

( ) a lavratura de auto de infração e imposição de multa com
valores definidos pelo fiscal
( ) a lavratura de termo de início de fiscalização
( ) a lavratura de auto de infração e imposição de multa
( ) a lavratura de termo de início de fiscalização que será
lavrado no local onde se verificar a constatação da infração ou
local diverso conforme a decisão do fiscal

(A) Propriedades de Rede.
(B) Propriedades de Internet.
(C) Propriedades de Data e hora.
(D) Propriedades de Vídeo.
38. No Microsoft Word existem ferramentas para:
I – Cartas e Correspondências
II – Envelopes e Etiquetas
III – Mala Direta
IV – Ortografia e Gramática

(A) V, V, F, V
(B) F, V, V, F
(C) F, F, V, V
(D) F, F, V, F

Assinale a alternativa correta.
33. A Lei Orgânica dispõe que o município garantirá o
direito a saúde através dos atos descritos abaixo, exceto:
(A) políticas sociais, econômicas e ambientais que visem o
bem estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade
e a redução do risco de doenças e outros agravos
(B) acesso universal e igualitário às ações e ao serviço de
saúde individual e coletiva, assim como as atividades
desenvolvidas pelo sistema
(C) fornecimento de informações e esclarecimentos de
interesse da saúde individual e coletiva, assim como as
atividades desenvolvidas pelo sistema
(D) atendimento parcial do indivíduo

(A) I e II
(B) I, II e III
(C) II, III e IV
(D) Todas alternativas
39. Na planilha, representada pela imagem abaixo,
sabendo-se que a fórmula na célula D5 é =B5*C5+$C$2 e a
fórmula na célula D6 é =B6*C6+$C$2, calcule o valor total
da cliente Juliana.

34. São deveres do servidor, exceto:
(A) cumprir as ordens superiores, independente de quais
sejam
(B) ser assíduo e pontual no serviço
(C) tratar com urbanidade as pessoas
(D) observar as normas legais e regulamentares
35. No Código Tributário Municipal, frente aos princípios
constitucionais, é vedado ao município, exceto:
(A) cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos
após o início da vigência da lei que os houver instituídos ou
aumentado
(B) estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por
meio de tributos intermunicipais, ressalvada a cobrança de
pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder
Público
(C) utilizar tributo com efeito de confisco
(D) exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça
INFORMÁTICA
36. Uma das formas de se chegar até “Propriedades de
Vídeo”, conforme imagem, é seguindo uma das
sequências abaixo. Qual?

(A) Iniciar -> Configurações -> Painel de Controle -> Sistemas.
(B) Iniciar -> Configurações -> Painel de Controle ->
Configurações de Áudio e Vídeo.
(C) Iniciar -> Configurações -> Painel de Controle ->
Propriedades.
(D) Iniciar -> Configurações -> Painel de Controle -> Vídeo.
37. A opção “Sincronizar automaticamente com um
servidor de horário na Internet” é pertinente a
Propriedades de:

(A) R$ 88,00
(B) R$ 112,00
(C) R$ 100,00
(D) R$ 90,00
40. As formas de exibir “Normal”, “Classificação de
Slides” e “Apresentação de Slides” são correlatas a qual
programa?
(A) Microsoft Windows
(B) Microsoft Word
(C) Microsoft Excel
(D) Microsoft PowerPoint

