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1. Será obrigado à prestar contas no município de Cachoeira 
Paulista, sujeito a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial do Município: 
a) Apenas pessoas jurídicas de direito público que tenham 

renda superior a dez salários mínimos. 
b) Qualquer pessoa física ou jurídica de direito público 

que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre 
dinheiro, bens e valores que não sejam da 
Administração Pública. 

c) Qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou 
direito privado que utilize, arrecade, guarde, gerencie 
ou administre dinheiro, bens e valores públicos, ou 
pelos quais o Município responda, ou que, em nome 
deste, assuma obrigações de natureza pecuniária. 

d) Pessoas físicas ou jurídicas de direito público que não 
desenvolvam trabalho na Administração Pública Direta. 

 

2. São princípios orçamentários: 
a) Discricionariedade e proporcionalidade. 
b) Generalidade e individualidade. 
c) Unidade, universalidade e anualidade. 
d) Isonomia e proporcionalidade. 

 

3. São consideradas despesas públicas, exceto: 
a) Pagamentos de inativos civis, militares e segurados do 

plano de benefícios da previdência social. 
b) Pagamento de proventos ao pessoal militar. 
c) Obrigação patronal de pessoal que a Administração 

Pública tem com o INSS pela sua condição de 
empregadora. 

d) Pensões concedidas pela Administração Pública por 
meio de contrato, independentemente de sentença 
judicial. 

 

4. A modalidade de licitação que podem participar os 
interessados que tiverem obtido cadastramento prévio ou 
aqueles que atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas corresponde a: 
a) Pregão. 
b) Leilão. 
c) Concurso. 
d) Tomada de preço. 

 

5. É competente para legislar sobre matéria tributária e 
orçamentária no Município de Cachoeira Paulista: 
a) Prefeito. 
b) Governador. 
c) Presidente da República. 
d) Câmara dos Deputados. 

 

6. Os poderes Legislativo e Executivo do Município de 
Cachoeira Paulista são: 
a) Independentes entre si, mas desarmônicos. 
b) Independentes e harmônicos entre si. 
c) Dependentes entre si, mas desarmônicos. 
d) Dependentes e harmônicos entre si. 

7. É competência privativa do Prefeito de Cachoeira Paulista, 
exceto: 
a) Vetar projetos de lei, total ou parcialmente. 
b) Exercer, com auxílio do Governador a direção superior 

da administração municipal. 
c) Representar o município nas relações jurídicas, 

políticas e administrativa. 
d) Exercer o poder hierárquico e disciplinar sobre todos os 

servidores do Executivo, na forma que a Lei 
estabelecer. 

 

8. As diretrizes, objetivos e metas da administração municipal 
serão estabelecidas: 
a) Por decreto do Presidente da República. 
b) Por decreto do Governador do Estado. 
c) Pelo Plano Plurianual e o Orçamento do Estado. 
d) Pelo Plano Plurianual e o Orçamento do Município. 

 

9. O Município de Cachoeira Paulista terá como competência 
privativa, de acordo com o artigo 5º da Lei Orgânica 
Municipal, exceto: 
a) Legislar sobre o Plano Plurianual, as Diretrizes 

Orçamentárias e os Orçamentos Anuais. 
b) Criar, organizar e suprimir distritos e subprefeituras, 

por Lei Municipal, observada a Legislação Estadual. 
c) Dispor sobre administração, utilização e alienação de 

seus bens. 
d) Prestar serviços de atendimento à saúde da população, 

sem a cooperação técnica e financeira da União e do 
Estado. 

 

10. O Poder Legislativo de Cachoeira Paulista é exercido pela 
Câmara Municipal, constituída de vereadores eleitos e 
investidos, na forma da Legislação Federal, para: 
a) Duas legislaturas de dois anos. 
b) Uma legislatura de oito anos. 
c) Quatro legislaturas de um ano. 
d) Uma legislatura de quatro anos. 

 

11. As contas relativas às subvenções, financiamentos, 
empréstimos e auxílios recebidos da União e do Estado, ou 
por seu intermédio, serão prestadas: 
a) Conjuntamente às demais. 
b) Em separado diretamente ao Tribunal de Contas, sem 

prejuízo da fiscalização externa recebida pela Câmara 
Municipal. 

c) Em separado diretamente ao Tribunal de Contas, com 
prejuízo da fiscalização externa recebida pelo Estado. 

d) Juntamente às demais, diretamente ao Tribunal de 
Contas, sem prejuízo da fiscalização externa recebida 
pela Câmara Municipal. 
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12. Os servidores municipais estáveis, com mais de 05 (cinco) 
anos efetivos de serviço, terão direito: 
a) A uma promoção anual, recebendo cada um uma 

referência a mais. 
b) A uma promoção semestral, recebendo cada um uma 

referência a mais. 
c) A uma promoção bienal, recebendo cada um uma 

referência a mais. 
d) A uma promoção semanal, recebendo cada um uma 

referência a mais. 
 

13. São princípios constitucionais tributários: 
a) Legalidade, discricionariedade e retroatividade. 
b) Legalidade, isonomia e irretroatividade. 
c) Proibição de tráfego, anterioridade e isonomia. 
d) Ilegalidade, anterioridade e proibição de confisco. 

 

14. Será instituído por meio de Lei Municipal de Cachoeira 
Paulista, atendidos os princípios estabelecidos na 
Constituição Federal e às normas gerais de direito 
tributário: 
a) Imposto Territorial Rural – ITR e tributos municipais. 
b) Tributos municipais, taxas e contribuições de melhoria. 
c) Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – 

IPVA e contribuições de melhoria. 
d) Impostos sobre Produtos Industrializados – IPI e 

Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – 
IPVA. 

 

15. São impostos municipais, previstos no Código Tributário 
Nacional: 
a) Imposto Territorial Rural – ITR e Imposto sobre 

operações relativas à Circulação de Mercadorias e 
prestação de Serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação – ICMS. 

b) Impostos sobre Produtos Industrializados – IPI e 
Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – 
IPVA. 

c) Imposto sobre a Propriedade predial e Territorial 
Urbana – IPTU; Imposto sobre Transmissão inter vivos 
de Bens e Imóveis e de direitos reais a eles relativos – 
ITBI e Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza – 
ISS.  

d) Imposto sobre a exportação de produtos nacionais ou 
nacionalizados – IE e Imposto Territorial Rural – ITR. 

 

16. A lei do plano plurianual municipal deve estabelecer de 
forma regionalizada: 
a) Diretrizes e metas da Administração Municipal para as 

despesas de capital e outras delas decorrentes e para 
as relativas aos programas de duração continuada. 

b) Normas gerais de direito financeiro e de direito 
tributário. 

c) A criação do Estatuto da Cidade. 
d) A remuneração de utilidades ou de serviços oferecidos 

aos usuários pelo Poder Público ou por seus delegados. 
 
 
 

17. A ética profissional corresponde: 
a) Ao conjunto de normas de conduta que deverão ser 

postas em prática no exercício de qualquer profissão, 
fazendo com que o profissional respeite seu 
semelhante quando no exercício da sua profissão. 

b) Ao respeito, a dignidade e a anarquia profissional. 
c) Ao conjunto de normas de conduta que deverão ser 

postas em prática no exercício de algumas profissões, 
fazendo com que o profissional desrespeite seu 
semelhante quando no exercício da sua profissão. 

d) Ao conjunto de normas de conduta que deverão ser 
postas em prática isoladamente e de forma solitária, 
independentemente do exercício da profissão, fazendo 
com que o profissional desrespeite seu semelhante 
quando no exercício da sua profissão. 

 

18. São vedados aos municípios a regulamentação de assuntos 
que não se enquadrem como interesse local. Assim, será de 
competência do município e, portanto de interesse local: 
a) Telecomunicações. 
b) Segurança nacional. 
c) Sinalizações municipais. 
d) Serviço postal. 

 

19. A Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional de 
Cachoeira Paulista e qualquer dos poderes do Município, 
obedecerão aos seguintes princípios: 
a) Impessoalidade, ilegalidade e publicidade. 
b) Legalidade, morosidade e impessoalidade. 
c) Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. 
d) Legalidade, pessoalidade e moralidade. 

 

20. Os atos administrativos produzidos no Município de 
Cachoeira Paulista: 
a) Serão públicos, salvo quando o interesse da 

administração impuser sigilo, declarado em Lei. 
b) Serão sempre públicos, sem exceção. 
c) Jamais poderão ser públicos. 
d) Serão públicos, não podendo a administração impor 

sigilo. 
 

21. Aponte a alternativa que possui palavras sinônimas: 
a) Coadunar – separar.  
b) Ímpio – mártir.  
c) Incauto – imprudente. 
d) Altivo – fracassado.  

 

22. Aponte a alternativa que possui somente palavras do 
gênero feminino: 
a) Mármore – omoplata – champanhe.  
b) Guaraná – formicida – lança-perfume.  
c) Derme – cal – libido.  
d) Faringe – formicida – clã. 
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23. Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas abaixo: 
Não sei o ______ dessa amizade, uma vez que você sabe 
que ele é _____ caráter. 
a) Porquê - mal. 
b) Porquê – mau. 
c) Por que – mal. 
d) Por que – mau. 

 

24. Na oração abaixo há: 
Acho você esforçado. 
a) Verbo de ligação. 
b) Predicado-verbo nominal.  
c) Predicativo do sujeito. 
d) Sujeito inexistente. 

 

25. No fragmento abaixo se encontra a figura de linguagem: 
“Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua! (...) (Olavo Bilac) 
a) Metáfora. 
b) Pleonasmo. 
c) Antítese. 
d) Polissíndeto. 

 

26. Indique a alternativa que possui um substantivo que o 
plural se forma da mesma forma que a palavra capitão:  
a) Alemão.  
b) Pagão.  
c) Caminhão.  
d) Vulcão.  

 

27. Complete as lacunas abaixo com a/à e aponte a alternativa 
correta: 
Comecei ____ chorar ao escrever ____ caneta uma carta 
para papai. 
a) À – à. 
b) A – a. 
c) À – a. 
d) A – à. 

 

28. Estou confiante na vitória. O termo em destaque na oração 
se classifica como: 
a) Complemento nominal. 
b) Objeto indireto. 
c) Adjunto adnominal. 
d) Predicativo do objeto. 

 

29.  Enquanto estávamos viajando, ela era muito solícita. A 
oração sublinhada acima se classifica como oração 
subordinada adverbial: 
a) Causal. 
b) Conformativa. 
c) Temporal. 
d) Proporcional. 

 

30. Indique a alternativa que possui a divisão silábica incorreta: 
a) Su-bes-ti-mar. 
b) Im-bui-a. 
c) Tran-sa-tlân-ti-co. 
d) A-mné-sia.  

31. Marque a opção em que todas as palavras estão grafadas 
corretamente: 
a) Recauchutar – enxerido – encaixotar – enxovalhar. 
b) Mexerico – encharcar – enchaqueca – mexilhão. 
c) Madeixa – enxarcar – enchimento – enchumaçar. 
d) Bauxita – enxotar – enchurrada – afrouxar. 

  

32. Após a confirmação da pena, o preso violou a ordem 
judicial. Em qual das alternativas abaixo a frase acima 
possui o mesmo sentido? 
a) Após a retificação da pena, o preso infringiu o 

mandado. 
b) Após a retificação da pena, o preso infligiu o mandato. 
c) Após a ratificação da pena, o preso infligiu o mandado. 
d) Após a ratificação da pena, o preso infringiu o 

mandato. 
 

33. Com esses ______, mal conseguem comprar os ______ que 
tanto gostam. Os plurais dos substantivos compostos se 
apresentam corretos em: 
a) Salários-família; pés de moleques. 
b) Salário-famílias; pé de moleques. 
c) Salários-famílias; pé de moleques. 
d) Salários-família; pés de moleque. 

 

34. Os vocábulos fé e bíceps são acentuados, respectivamente, 
pois: 
a) Todos os monossílabos são acentuados/ todas as 

palavras proparoxítonas são acentuadas. 
b) Os monossílabos terminados em e levam acento agudo 

ou circunflexo/ todas as palavras paroxítonas são 
acentuadas. 

c) Todos os monossílabos são acentuados/ as palavras 
paroxítonas terminadas em ps são acentuadas. 

d) Os monossílabos terminados em e levam acento agudo 
ou circunflexo/as palavras paroxítonas terminadas em 
ps são acentuadas. 
 

35. Na oração abaixo, o sujeito é: 
Aluga-se casa em Cachoeira Paulista. 
 
a) Indeterminado. 
b) Oculto. 
c) Explícito. 
d) Inexistente. 

 

36. Concordância incorreta: 
a) Ainda que haja recursos, não viabilizarei o novo 

projeto. 
b) Não me consta tais pagamentos. 
c) Faz muitos anos que conheci seu primo. 
d) Havia crianças e idosos na inauguração da discoteca. 
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37. Assinale a alternativa incorreta: 
a) A figura de linguagem Anacoluto consiste na quebra da 

estruturação lógica da oração. 
b) Escrever “cidadões” ao invés de “cidadãos” é um 

exemplo de Barbarismo. 
c) Na oração “Compram-se dois apartamentos”, a palavra 

“se” é classificada como pronome apassivador.  
d) O verbo aspirar é sempre transitivo indireto, não 

admitindo dupla regência. 
 

38. A Tchecoslováquia foi formada após a Primeira Guerra 
Mundial (1914-1918) e era habitada por dois povos, os 
tchecos e os eslovacos. Em 1993 a Tchecoslováquia foi 
dividida em dois países: República Tcheca e Eslováquia. 
Utiliza-se a expressão “revolução de veludo” para 
identificar este processo, devido: 
a) Aos conflitos sangrentos que marcaram a formação 

desses dois novos países. 
b) À divisão das fábricas de tecidos que mantinham a 

economia da Tchecoslováquia entre os dois países. 
c) Às dificuldades encontradas pelos dois povos em 

assinarem os tratados de separação. 
d) À divisão da Tchecoslováquia ter ocorrido de forma 

pacífica entre os dois povos. 
 

39. De todos os conflitos que ocorreram no Oriente Médio, um 
dos mais importantes é a luta pela ocupação da cidade de 
Jerusalém. Até hoje, a situação desta cidade é um dos 
pontos mais polêmicos das tentativas de propor a paz na 
região. Um dos interesses que levam os povos a brigarem 
por Jerusalém é: 
a) A cidade ser sagrada para os budistas e católicos. 
b) A cidade ser sagrada para judeus, protestantes e 

espíritas. 
c) A cidade ser sagrada para judeus, muçulmanos e 

cristãos. 
d) A cidade ser sagrada para muçulmanos, budistas e 

protestantes.    
 

40. Leia o texto abaixo: 
Urupema (SC) acumula 30 cm de neve; mínima no Estado 

chega a -5ºC 
A neve que atingiu ao menos nove municípios de Santa 
Catarina deixou um acúmulo de 30 cm no Morro das Torres, 
em Urupema (SC), de acordo com informações do 
Epagri/Ciram (órgão responsável pela meteorologia do 
Estado). Segundo a Secretaria de Turismo da cidade, nevou 
das 10h de quarta-feira até às 4h de hoje. Em Uribici (SC), 
onde nevou novamente na manhã de hoje, o acúmulo de 
neve no Morro da Igreja foi de 15 cm. A mínima na cidade, 
segundo o Epagri/Ciram, foi de 5ºC negativos. 
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/778249-urupema-sc-
acumula-30-cm-de-neve-minima-no-estado-chega-a--5c.shtml, acessado 
em 05 de agosto de 2010. 

O texto faz referência ao clima: 
a) Equatorial. 
b) Subtropical. 
c) Semiárido. 
d) Mediterrâneo. 

41. Se a soma dos quadrados de dois números positivos e 
consecutivos é 290, o maior deles é: 
a) 5. 
b) 17. 
c) 13. 
d) 11. 

 

42. Um tanque de gasolina de forma cilíndrica tem 6 metros de 
altura e 3 metros de raio da circunferência da base. Se for 

colocado líquido até os     de sua capacidade, quantos 

litros de gasolina haverá nesse tanque? 
a) 132.500 ℓ. 
b) 140.680 ℓ. 
c) 180.720 ℓ. 
d) 150.720 ℓ. 

 

43. Do total de funcionários de certa empresa, sabe-se que: 
I. 70% são do sexo masculino e que, destes, 40% usam 

óculos. 
II. Das mulheres, 60% usam óculos. 

III. Totalizando, são 324 funcionários que não usam 
óculos. 

Concluímos que o total de pessoas que trabalham nessa 
empresa é: 
a) 800. 
b) 1.200. 
c) 1.000. 
d) 600. 

 

44. A soma dos termos de uma fração é 5. Somando 4 ao 
numerador e 1 ao denominador se obtém uma fração 
equivalente à recíproca da fração inicial. A fração inicial é: 

a)  
  . 

b)  
  . 

c)  
  . 

d)  
  . 

 

45. A que taxa mensal devemos aplicar o capital de R$ 
2.250,00, no sistema de juros simples, para que depois de 4 
meses, o montante seja de R$ 2.520,00? 
a) 3%. 
b) 15%. 
c) 0,3%. 
d) 0,75%. 

 

46. Torrando o café em grãos, perde-se 22% do seu peso. 800 
kg de café em grãos, depois de torrado, se transformam 
em: 
a) 718 kg. 
b) 624 kg. 
c) 686 kg. 
d) 786 kg. 

 
 
 
 
 
 



              FISCAL TRIBUTÁRIO 

Cachoeira Paulista 01/2010 – Superior – Manhã  Página 5 

47. Um CD (Compact Disc) tem 5 cm de raio. Qual é a sua área? 
a) 15,7 cm².  
b) 56,5 cm². 
c) 44,7 cm². 
d) 78,5 cm². 

 

48. Três retas paralelas determinam sobre uma transversal, 
segmentos de 42 cm e 48 cm. Calcule a medida do maior 
segmento que o feixe de paralelas determina sobre outra 
transversal, sabendo-se que o segmento menor que mede 
56 cm. 
a) 58. 
b) 68. 
c) 76. 
d) 64. 

 

49. Se a hipotenusa de um triângulo retângulo mede 17 cm e 
um dos catetos 8 cm, quanto mede o outro cateto? 
a) 15 cm. 
b) 16 cm. 
c) 13 cm. 
d) 14 cm. 

 

50. Qual o montante que o capital de R$ 8.000,00, aplicado à 
taxa de 4,2% ao mês, a juros simples, atinge em 10 dias? 
a) R$ 11.360,00. 
b) R$ 9.248,00. 
c) R$ 8.112,00. 
d) R$ 8.468,00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




