
                                                                                                       

Prefeitura Municipal de Lagoa Grande – Pernambuco 

Concurso Público Nº 001/2012 

 

FISCAL MUNICIPAL 

 

Nome:____________________________________________________________________     Nº de Inscrição:______________ 

INSTRUÇÕES 

1. Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados. 

2. A FOLHA DE RESPOSTAS não será substituída e deve ser assinada no local indicado, ela será o único instrumento usado 
para a correção de suas respostas. 

3. DURAÇÃO DA PROVA: 4h, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. 

4. Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 40, seguindo-se a cada uma 05 (cinco) opções (respostas), 
precedidas das letras a, b, c, d e e. Cada questão tem peso igual a 2,5 pontos; 

5. Na FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. 

6. Não amasse nem dobre a FOLHA DE RESPOSTAS, NÃO USE BORRACHA. 

7. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 

8. Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o 
total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova. 

9. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 
permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.). 

10. Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser 
copiados as suas respostas feitas no CARTÃO DE RESPOSTAS. 

11. Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, 
que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência acarretará a 
sua exclusão do concurso. 

 

 

 

 



 



 
Prefeitura Municipal de Lagoa Grande/PE 

Concurso Público Nº 001/2012 
FISCAL MUNICIPAL 

 

ASCONPREV                                                                                                                                                        Página 1 de 9 
 

PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS) 
 
Texto para as questões: 1, 2, 3, 4 e 5                                         
 
   A bomba atômica 
     
A bomba atômica é triste 
Coisa mais triste não há 
Quando cai, cai sem vontade 
Vem caindo devagar 
Tão devagar vem caindo 
Que dá tempo a um passarinho 
De pousar nela e voar... 
Coitada da bomba atômica 
Que não gosta de matar! 
 
Coitada da bomba atômica 
Que não gosta de matar 
Mas que ao matar mata tudo 
Animal e vegetal 
Que mata a vida da terra 
E mata a vida do ar 
Mas que também mata a guerra... 
A bomba atômica que aterra! 
Pomba atômica da paz! 
 
Pomba tonta, bomba atômica 
Tristeza, consolação 
Flor puríssima do urânio 
Desabrochada no chão 
Da cor pálida do hélium 
E odor de rádium fatal 
Loelia mineral carnívora 
Radiosa rosa radical 
 
Nunca mais, oh bomba atômica 
Nunca, em tempo algum, jamais 
Seja preciso que mates 
Onde houver morte demais: 
Fique apenas a tua imagem 
Aterradora miragem 
Sobre as grandes catedrais: 
Guardiã de uma nova era 
Arcanjo insigne da paz! 
 
(Vinicius de Morais, O encontro do cotidiano, in: 
OBRA POÉTICA. Rio de Janeiro) 
 

QUESTÃO 1 
 
Após analisar as alternativas a respeito do texto 
A BOMBA ATÔMICA, marque a incorreta: 
a) No poema, percebe-se a personificação da 
bomba atômica pelo poeta, em alguns versos. 
b) A bomba atômica mata somente animal, 
vegetal, a vida da terra, a vida do ar. 
c) Na última estrofe do poema, o poeta 
manifesta um desejo em relação à bomba 
atômica. 
d) Para o poeta a bomba atômica tem um papel 
diferente daquele que grande parte das pessoas 
confere a ela. 
e) O poeta tem uma visão contraditória em 
relação à bomba. 
 
QUESTÃO 2 
 
“ A bomba atômica é triste 
   Coisa mais triste não há 
   Quando cai, cai sem vontade 
   Vem caindo devagar”. 
 
Assinale a única alternativa cuja palavra não 
pode substituir a que está sublinhada na 
estrofe, pois expressa uma relação semântica 
diferente: 
a) Assim que 
b) Logo que 
c) Desde que 
d) Embora 
e) Mal 
 
QUESTÃO 3 
 
“Pomba tonta, bomba atômica 
  Flor puríssima de urânio” 
 
Nos versos acima, há uma figura de linguagem 
que é denominada: 
a) hipérbole 
b) antítese 
c) eufemismo 
d) pleonasmo 
e) metáfora 
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QUESTÃO 4 
 
Marque a alternativa que contém vocábulos 
retirados do texto e que são acentuados 
conforme a mesma regra de acentuação gráfica: 
a) também / puríssima / atômica / atônita 
b) puríssima / pálida / atônita / atômica 
c) rádium / urânio / pálida / também 
d) há / dá / hélium / rádium 
e) atônita / rádium / urânio / também 
 
QUESTÃO 5 
 
Assinale a alternativa em que o par de palavras 
não constitui sinônimos: 
a) insigne / notável 
b) atônita / cruel 
c) aterradora / assustadora 
d) radiosa / resplandecente 
e) consolação / conforto 
 
QUESTÃO 6 
 
Só há uma alternativa cuja pontuação está 
incorreta. Marque-a: 
a) Não fui convidada para a reunião, mas eu 
vim, chefe. 
b) “Quando você me ouvir cantar, 
      Venha, não creia, eu não corro perigo”.    
      (Caetano Veloso) 
c) “Não comas, que o tempo é chegado”.  
      (José Saramago) 
d) Parecia que íamos ter uma noite bastante 
enluarada. 
e) Estamos aqui queridos amigos; não fiquem 
pois tristes. 
 
QUESTÃO 7 
 
Devem haver medidas de combate à dengue. (  ) 
Crê-se nas pessoas idôneas. (  ) 
“No céu, anunciava-se as trovoadas de verão”.   
(  ) 
Já faziam três semanas que ela nos aguardava.   
(  ) 
Qual de vocês solucionará o caso em questão?   
(  ) 

Ponha C ou I nos parênteses conforme a 
concordância verbal de cada frase esteja 
CORRETA ou INCORRETA. A seguir, marque a 
sequência correta: 

a) I, C, I, I, C 
b) C, I, I, C, I 
c) I, C, C, C, C 
d) I, I, C, C, I 
e) C, C, C, I, I 
 
QUESTÃO 8 
 
Marque a alternativa em que o significado do 
prefixo em destaque e que entra na formação 
das palavras está incorreta: 
a) justapor (justa) posição interior 
b) desfazer (des) ação contrária 
c) inativo (in) negação 
d) decrescer (de) movimento de cima para baixo 
e) perímetro (peri) movimento em torno. 
 
QUESTÃO 9 
 
Assinale a alternativa em que todas as palavras 
devem ser preenchidas com a(s) letra (s) dos 
parênteses. 
a) agili__ar / inutili __ar / parali__ação / 
desli__e (Z) 
b) en__iqueirar / in__ação / fei__e / debo__e 
(CH) 
c) aneste__iar / fri__ar / ali__amento / bi__ar 
(S) 
d) arran__e / en__eitado / mar__eat / 
enri__ecer (J) 
e) ab__lir / eng__lir / mag__ar / b__rb__lhar (O) 
 
QUESTÃO 10 
 
   “DENGUE: 
    DÁ PARA EVITAR? 
    Enquanto a vacina não vem, prevenção 
    contra o mosquito ainda é a melhor 
    maneira de enfrentar o problema”. 
 
(VEJA – edição 2253 – ano 45 – nº 4                     
25 de janeiro de 2012) 
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No texto acima, predomina uma das funções da 
linguagem, que consta numa das alternativas 
abaixo. Após identificá-la, marque essa 
alternativa: 
a) emotiva 
b) poética 
c) fática 
d) metalinguística 
e) referencial 
 
MATEMÁTICA 
 
QUESTÃO 11 
 
A diretora da ASCONPREV quer escolher o 
horário de natação de sua filha. Ela quer que sua 
filha tenha aulas duas por semana, uma de 
manhã e a outra de tarde, não sendo no mesmo 
dia nem em dias seguidos. De manhã, há aulas  
de natação segunda - feira a sábado, às 9 h, às 
10 h e às 11 h e de tarde, de segunda-feira a 
sexta-feira, às 17 h e às 18 h. De quantas 
maneiras distintas pode a diretora da 
ASCONPREV pode escolher o horário de  aulas 
de sua filha? 
a) 90 maneiras 
b) 92 maneiras 
c) 94 maneiras 
d) 96 maneiras 
e) 98 maneiras 
 
QUESTÃO 12 
 

Seja a matriz 2 2A  = 11 12

21 22

a a

a a

 
 
 

 onde ija  

representa os elementos da matriz definida por 
22 4   

6 2   

  

ij

ij

ij

a i j se i j

a i j se i j

a i j se i j

   


  


  

  

Qual é o valor do determinante da matriz A? 
a) 12 
b) 34 
c) 36 
d) 40 
e) 42  
 

QUESTÃO 13 
 
A diretora da ASCONPREV distribuiu R$ 1.000,00 
reais entre os seus funcionários: Pablo, João e 
Cristiano da seguinte maneira: deu, 
sucessivamente, 1 real a Pablo, 2 reais a João, 3 
reais a Cristiano, 4 reais a Pablo, 5 reais a João, 
etc. quanto que o João recebeu no total. Adote: 

 
 
a) 354 
b) 345 
c) 433 
d) 334 
e) 554 
 
QUESTÃO 14 
 
Em um grupo de 500 contadores, 80 trabalham 
com imposto de renda, 150 trabalham com 
contabilidade comercial e 10 trabalham com 
imposto de renda e contabilidade comercial. Se 
um contador é escolhido ao acaso. Qual é a 
probabilidade que o mesmo trabalhe com 
imposto de renda ou contabilidade comercial? 
 

a) 
11

25
   

b) 
10

25
 

c) 
9

25
 

d) 
8

25
 

e)  
7

25
 

 
QUESTÃO 15 
 
Dona Maria vai a uma fonte que tem três 
torneiras, encher os seus dez garrafões. Um dos 
garrafões demora um minuto para encher, 
outro dois minutos, outro três minutos e assim 
por diante. Como Dona Maria deverá distribuir 
os garrafões pelas torneiras de modo a gastar o 
menor tempo possível. Qual é esse tempo? 
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a) 12 minutos 
b) 19 minutos  
c) 22 minutos 
d) 25 minutos 
e) 31 minutos 
 
ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 16 
 
O presidente da Infraero, Gustavo do Vale, 
afirmou que o governo deverá conceder ao 
setor privado a construção de três novos 
aeroportos, em Porto Alegre, Recife e Salvador. 
Segundo o executivo, os aeroportos existentes 
nessas cidades terão sua capacidade máxima 
atingida em dez anos. Ele afirmou também que 
a partir de 2030, São Paulo precisará de um 
novo aeroporto, mesmo após as concessões de 
Guarulhos e Viracopos. (Fonte: Redação do 
DIARIODEPERNAMBUCO.COM.BR - 01/03/2012 | 
15h12 | Aviação). 

Recentemente o governo privatizou três 
aeroportos no Brasil. Os aeroportos privatizados 
são dos seguintes Estados: 
a) Pernambuco, Bahia e Ceará; 
b) São Paulo, Bahia e Pernambuco; 
c) Rio de Janeiro, Mato Groso e Goiás; 
d) São Paulo, Brasília e Minas Gerais; 
e) Pará, São Paulo e Santa Catarina. 
 
QUESTÃO 17 
 
“A nossa ideia é imediatamente, já, chamar 

arquitetos para fazer desenhos, inclusive um 

desenho mais novo. Não estou dizendo que é 

por isso que aconteceu o incêndio, mas, 

obviamente, a base começou há 30 anos, então, 

ali ela foi agregando um pedaço ou outro. Agora 

já podemos pensar numa coisa para o futuro, 

digamos, de maneira mais completa, mais 

orgânica”, disse Amorim. (Fonte: 

http://www.correiodopovo.com.br/Noticias/? 

Noticia=396730). 

Celso Amorim é o atual ministro da defesa e 

este depoimento acima se refere a uma 

importante base de pesquisa que foi 70% 

destruído por um incêndio. Essa base de 

Pesquisa fica em: 

a) Ilha Galápagos; 

b) Pólo Norte; 

c) Guantánamo 

d) Fernando de Noronha; 

e) Antártica. 

 

QUESTÃO 18 
 
ARGENTINA SOBE O TOM E ACUSA BRITÂNICOS 
DE 'MILITARIZAR' ATLÂNTICO SUL.  
(BBC Brasil – 07/02/2012).  
 
A manchete acima se refere a que episódio? 
a) Reclamação da presidenta Cristina Kirchner 
sobre decisão do primeiro-ministro britânico, 
David Cameron, de enviar um navio de guerra 
ao arquipélago das ilhas Malvinas; 
b) Chegada do herdeiro do trono inglês príncipe 
William às ilhas Malvinas; 
c) Solicitação da presidenta Cristina Kirchner aos 
empresários para não importar produtos 
ingleses; 
d) Isolamentos dos ilhéus através de cortes de 
vôos entre Buenos Aires e as ilhas Malvinas; 
e) Insatisfação por causa da atividade de 
prospecção de Petróleo na ilha. 
 
QUESTÃO 19 
 
No ano de 2012 completam vinte anos de um 
importante evento sobre o meio ambiente 
realizado no Brasil: A ECO 92. Nesse ano a ONU 
– Organização das Nações Unidas está 
organizando no Brasil outro evento para discutir 
as questões do meio ambiente. Esse evento está 
sendo chamado de: 
a) Eco 2012; 
b) Protocolo de Kioto; 
c) Fórum Social Mundial 
d) Rio +20 
e) Eco 9Minis. 
 
 
 

http://www.correiodopovo.com.br/Noticias/
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QUESTÃO 20 
 
“Os representantes de 70 países reunidos em 
um encontro na Tunísia condenaram, ontem, o 
regime do ditador Bashar al Assad, e pediram 
uma solução política para a crise e a violência 
que acometem o país.  As autoridades ainda 
afirmaram que pretendem fazer uma "tsunami" 
de pressões para tentar diminuir o apoio interno 
a Assad. O grupo também pede a entrada da 
missão conjunta de observadores da Liga Árabe 
e da Organização das Nações Unidas (ONU) e a 
criação de uma força de paz com membros das 
duas organizações.” (Fonte: 
http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?cod
igo=1108301). 

O país que Bashar Al Assad governa é: 
a) Síria; 
b) Egito; 
c) Líbia; 
d) Israel; 
e) Palestina. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21 
 
Sobre os direitos e garantias fundamentais 
previstos na Constituição, julgue as assertivas a 
seguir: 
I – A Constituição Federal permite a violação do 
domicílio, sem consentimento do morador, 
durante o dia exclusivamente nas hipóteses de 
flagrante delito, desastre, para prestar socorro 
ou mediante ordem judicial e durante a noite, 
sem qualquer outra exceção, somente nos casos 
de flagrante delito, desastre ou para prestar 
socorro;) 
II – Ninguém será privado de direitos por motivo 
de crença religiosa ou de convicção filosófica ou 
política, salvo se as invocar para eximir-se de 
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a 
cumprir prestação alternativa, fixada em lei.  
III – Em havendo autorização do Poder Público, 
todos podem reunir-se pacificamente, sem 
armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de aviso prévio às 
autoridades, desde que não frustrem outra 

reunião anteriormente convocada para o 
mesmo local. Ou seja, exige-se autorização 
estatal, porém prescinde de aviso prévio à 
autoridade competente. 
IV – A Constituição Federal assegura o direito de 
petição aos Poderes Públicos em defesa de 
direitos condicionada ao pagamento de taxa 
mínima.  
V – Qualquer cidadão é parte legítima para 
propor ação popular que vise anular ato lesivo 
ao patrimônio público ou de entidade de que o 
Estado participe, à moralidade administrativa, 
ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 
cultural, ficando o autor, em qualquer hipótese, 
isento de custas judiciais; 
a) As assertivas I e V são corretas; 
b) As assertivas II, III, IV e V são corretas; 
c) As assertivas I e II são corretas; 
d) As assertivas I, II e V são corretas; 
e) Todas as assertivas são corretas; 
 
QUESTÃO 22 
 
Situações jurídicas que vão de encontro com a 
Constituição Federal devem ser repelidas, sendo 
fundamental a observância dos princípios 
constitucionais. A administração pública, em 
especial, deve nortear a sua conduta por 
diversos Princípios explícitos ou implícitos na 
Magna Carta. Na atual Constituição, estão 
expressamente informados os Princípios: 
a) Impessoalidade, legalidade, publicidade e 
indisponibilidade; 
b) Legalidade, publicidade, hierarquia e 
moralidade; 
c) Eficiência, publicidade, impessoalidade e 
moralidade; 
d) Indisponibilidade, legalidade, moralidade e 
autotutela; 
e) Legalidade, moralidade, impessoalidade e 
continuidade dos serviços públicos; 
 
QUESTÃO 23 
 
Sobre noções gerais de Administração Pública, 
julgue as proposições a seguir: 
I - O propósito de toda organização é produzir 
produto ou serviço para satisfazer necessidades 
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dos clientes – que podem ser consumidores, 
usuários, associados ou contribuintes;  
II - Existem organizações lucrativas (chamadas 
empresas) e organizações não-lucrativas (como 
Exército, Igreja, serviços públicos, entidades 
filantrópicas, organizações não-governamentais 
- ONGs - etc.). 
III - Os administradores são responsáveis pelas 
organizações e pelos recursos que elas utilizam 
para alcançar objetivos organizacionais. 
IV - O avanço tecnológico e o desenvolvimento 
do conhecimento humano, por si apenas, não 
produzem efeitos se a qualidade da 
administração efetuada sobre os grupos 
organizados de pessoas não permitir uma 
aplicação efetiva dos recursos humanos e 
materiais. 
V - A tarefa administrativa nos próximos anos 
será incerta e desafiadora, pois deverá ser 
atingida por uma infinidade de variáveis, 
mudanças e transformações carregadas de 
ambiguidades e de incertezas. 
São verdadeiras as seguintes proposições: 
a) Todas as proposições são verdadeiras; 
b) Todas as proposições são falsas; 
c) Somente as proposições I, II e IV são 
verdadeiras; 
d) Somente as proposições I, II, III e V são 
verdadeiras; 
e) Somente as proposições II e V são 
verdadeiras; 
 
QUESTÃO 24 
 
As Agências Reguladoras são entidades com alto 
grau de especialização com a função de regular 
um setor específico de atividade econômica, ou 
de intervir de forma geral sobre relações 
jurídicas decorrentes destas atividades, devendo 
atuar com maior independência e autonomia 
possível perante o Poder Executivo e com 
imparcialidade em relação às partes 
interessadas: Estado, setores regulados e 
sociedades. Podemos afirmar que são agências 
integrantes da atual estrutura administrativa do 
País: 
a) Agência Nacional do Petróleo – ANP e 
Agência Nacional das Florestas – ANF; 

b) Agência Nacional de Telecomunicações – 
ANATEL e Agência Geral da União – AGU; 
c) Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL 
e Agência Nacional de Águas – ANA 
d) Agência Nacional de Saúde Suplementar – 
ANS e Agência Nacional da Visão e Saúde – 
ANVISA;  
e) Agência Nacional da Visão e Saúde – ANVISA 
e Agência Geral da União – AGU; 
 
QUESTÃO 25 
 
Sobre Contrato de Gestão, que tem sua previsão 
contida no próprio texto constitucional, 
podemos afirmar exceto que: 
a) o contrato de gestão é um ajuste firmado 
entre a Administração Direta e alguma entidade 
da Administração Indireta ou ainda entre órgãos 
da própria administração direta, em função de 
um compromisso, assumido por estes órgãos, 
de cumprir determinadas metas obtendo, em 
troca, mais liberdade em sua atuação 
administrativa; 
b) A autonomia gerencial, orçamentária e 
financeira dos órgãos e entidades da 
administração direta e indireta poderá ser 
ampliada mediante contrato, a ser firmado 
entre seus administradores e o poder público, 
que tenha por objeto a fixação de metas de 
desempenho para órgão ou entidade; 
c) Compete a Lei definir os controles e critérios 
de avaliação de desempenho, direitos, 
obrigações e responsabilidade dos dirigentes em 
relação aos contratos de gestão; 
d) O prazo de duração do prazo do contrato de 
gestão pode ser definido por ato normativo do 
executivo; 
e) Nos Contratos de Gestão há controle quanto 
ao atingimento dos resultados buscados. 
 
QUESTÃO 26 
 
Sobre a Teoria da Empresa julgue os itens a 
seguir: 
( ) Com a revogação de parte do Código 
Comercial, muitas das relações do direito 
comercial/empresarial ficaram sem 



 
Prefeitura Municipal de Lagoa Grande/PE 

Concurso Público Nº 001/2012 
FISCAL MUNICIPAL 

 

ASCONPREV                                                                                                                                                        Página 7 de 9 
 

regulamentação, por não poder se utilizar o 
código civil em tais relações; 
(  ) O empresário individual possui inscrição no 
CNPJ somente para ter o mesmo tratamento 
fiscal e tributário que as pessoas jurídicas das 
sociedades empresárias. Condomínios, da 
mesma forma, apesar de não possuírem 
personalidade jurídica, também possuem CNPJ, 
para fins fiscais. 
( ) Considera-se empresário quem exerce 
profissionalmente atividade econômica 
organizada para a produção ou a circulação de 
bens ou de serviços. 
( ) Também se considera empresário quem 
exerce profissão intelectual, de natureza 
científica, literária ou artística, ainda com o 
concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo 
se o exercício da profissão constituir elemento 
de empresa. 
(  ) Empresa é a atividade econômica organizada 
para a produção ou circulação de bens ou de 
serviços. 
Podemos considerar correta a seguinte 
sequência: 
a) F – V – V – V - V 
b) F – F – V – V – V 
c) V – V – V –F – F 
d) F – V – V – F – V 
e) F- F- V – F – V; 
 
QUESTÃO 27 
 
Os bens que compõe o estabelecimento 
empresarial poderão ser de duas espécies, 
Corpóreos e Incorpóreos, não pertence à última 
espécie: 
a) Ponto Comercial; 
b) Marca; 
c) Maquinário; 
d) Nome Empresarial; 
e) Patente; 
 
QUESTÃO 28 
 
Sobre o Contrato de Trespasse podemos 
afirmar: 

a) Seguindo o regramento geral, o devedor 
primitivo não é solidariamente responsável sob 
nenhuma hipótese dos débitos vencidos; 
b) Trata-se de um contrato em que figuram no 
seu Pólo Ativo (Contratante) 03 (três 
empresários). 
c) Refere-se a um documento que externa a 
terceira venda de um estabelecimento 
comercial. 
d) Pela razão de ser o estabelecimento um 
objeto unitário de direito, ele poderá ser 
vendido, caso o empresário faça a venda do 
estabelecimento é preciso que se faça um 
contrato específico de Trespasse, que traz 
dentre suas garantias a de que o adquirente 
responderá pelas dívidas anteriores se elas 
forem regularmente contabilizadas. 
e) O devedor primitivo é solidariamente 
responsável pelo período de 05 (cinco) anos, 
contado o prazo da data de publicação do 
contrato de trespasse. 
 
QUESTÃO 29 
 
São tipos de sociedades personificadas:  
a) sociedade simples; 
b) sociedade em nome coletivo; 
c) sociedade limitada; 
d) sociedade em comandita simples e por ações 
e sociedade anônima; 
e) sociedade em comum. 
 
QUESTÃO 30 
 
A administração, quando valoriza a 
conveniência e oportunidade do ato 
administrativo, e fica ao critério da 
administração sobre a prática deste, se trata de: 
a) Eficácia Administrativa; 
b) Mérito Administrativo; 
c) Motivação Administrativa; 
d) Poder Vinculado; 
e) Executoriedade Administrativa; 
 
QUESTÃO 31 
 
Quanto à auto-executoriedade analise as 
proposições abaixo: 
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I-  é um atributo do ato administrativo; 
II – Por força da auto-executoriedade é possível 
que o ato administrativo seja executado sem a 
necessidade de a administração se socorrer do 
Poder Judiciário; 
III – A auto-executoriedade é atributo inerente a 
todo o ato administrativo; 
IV – As multas de trânsito aplicadas e não pagas 
pela via administrativa são exemplos da auto-
executoriedade que a administração possui, 
sem a necessidade de recorrer a via judicial; 
V – Mesmo os atos praticados sobre a 
roupagem da auto-executoriedade estarão 
sujeitos ao controle do Poder Judiciário; 
 
a) V – V – V – F – V 
b) V – F – F – F – V 
c) F – V – F – V - F 
d) V – V – F – F – V  
e) F – F – V – V - F 
 
QUESTÃO 32 
 
Considerando o seguinte conteúdo normativo: 
 “ todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, á 
igualdade, à segurança e á propriedade, nos 
termos seguintes:(...)” 
Assinale a opção correta referente ao Princípio 
e garantia correlato ao conteúdo constitucional 
acima transcrito: 
a) Igualdade ou Isonomia; 
b) Legalidade em sentido geral e amplo; 
c) Garantia ao Direito de Propriedade; 
d) Limitação à retroatividade da lei; 
e) Princípio Constitucional do não-confisco; 
 
QUESTÃO 33 
 
Dentre o rol dos Direitos Sociais podemos 
afirmar: 
a) A Constituição garante de modo incondicional 
o direito de greve; 
b) A participação dos sindicatos é dispensável, 
desde que o trabalhador tenha designado o seu 
próprio representante; 

c) A liberdade sindical constitucionalmente 
assegurada não permite a criação de mais de 
um sindicato, representativo de uma mesma 
categoria profissional ou econômica, por base 
territorial; 
d) Os direitos dos trabalhadores urbanos e 
rurais não podem ser considerados como 
equiparados, considerando que os urbanos 
trabalham em carga horária maior e ambientes 
mais poluídos; 
e) São direitos sociais apenas a educação, saúde 
e o trabalho, na forma expressa na Constituição. 
 
QUESTÃO 34 
 
O Art. 978, CC - O empresário casado ______, 
___ necessidade de outorga conjugal, 
__________ regime de bens, alienar os imóveis 
que integrem o patrimônio da empresa ou 
gravá-los de ônus real. 
Complete os espaços abaixo para dar a correta 
redação ao artigo: 
a) Não pode; sem; dependendo do  
b) Pode; com; dependendo do 
c) Não pode; sem; qualquer que seja o  
d) Pode; sem; qualquer que seja o  
e) Poderia, com, dependendo do 
 
QUESTÃO 35 
 
Diversas as consequências da ausência de 
registro, considerando que a inscrição do 
empresário no Registro Público de Empresas 
Mercantis da respectiva sede, antes do início de 
sua atividade é obrigatória. Dentre o rol abaixo 
qual é a observação que não se enquadra nos 
prejuízos para o suposto empresário individual 
que não realizou a obrigação do registro: 
a) Não poderá pedir a falência de um terceiro; 
b) Não poderá o Sócio-administrador votar, nem 
ser votado; 
c) Tratando-se de sociedade, a responsabilidade 
do sócio será ilimitada; 
d) Não poderá pedir recuperação judicial; 
e) Não poderá participar de licitação. 
 
 
 



 
Prefeitura Municipal de Lagoa Grande/PE 

Concurso Público Nº 001/2012 
FISCAL MUNICIPAL 

 

ASCONPREV                                                                                                                                                        Página 9 de 9 
 

QUESTÃO 36 
 
Assinale a opção que expressa os Princípios da 
Administração Pública de acordo com o art. 37 
da Constituição Federal de 1988: 
a) Finalidade, Moralidade, Efetividade, 
Relevância e Razoabilidade. 
b) Eficiência, Eficácia, Efetividade, 
Impessoalidade e Finalidade. 
c) Relevância, Publicidade, Eficácia, Moralidade 
e Finalidade. 
d) Publicidade, Moralidade, Impessoalidade, 
Legalidade e Eficiência. 
e) Legalidade, Moralidade, Relevância, 
Efetividade e Supremacia do interesse público. 
 
QUESTÃO 37 
 
A Constituição Federal de 1988 prevê três 
instrumentos de planejamento na 
Administração Pública, que são o PPA-Plano 
Plurianual, a LDO-Lei de Diretrizes 
Orçamentárias; e, a LOA-Lei Orçamentária 
Anual. 
Analise as frases abaixo e assinale a sequência 
correta. 
I - Contempla o Orçamento Fiscal; da Seguridade 
Social e de Investimento das Estatais. 
II - Prevê as Diretrizes, objetivos e metas 
regionalizadas para despesa de capital e para as 
relativas aos programas de duração continuada. 
III - Apresenta Metas e prioridades a serem 
contempladas no Orçamento; orienta a 
elaboração e execução do orçamento; bem 
como, as alterações na legislação tributária. 
a) LOA, LDO E PPA 
b) LOA, PPA E LDO 
c) LDO, PPA E LOA 
d) PPA, LDO E LOA 
e) PPA, LOA E LDO 
 
QUESTÃO 38 
 
De acordo com os dados da execução 
orçamentária abaixo, o resultado da execução 
orçamentária do órgão foi de: 
 
 

 
 
a) Superávit de R$ 20.000,00 
b) Superávit de R$ 40.000,00 
c) Superávit de R$ 60.000,00 
d) Déficit de R$ 20.000,00 
e) Déficit de R$ 40.000,00 
 
QUESTÃO 39 
 
De acordo com o Balanço Financeiro abaixo 
assinale a alternativa que corresponde ao 
resultado financeiro do período. 
 

 
 
a) Superávit de R$ 40.000,00 
b) Superávit de R$ 100.000,00 
c) Superávit de R$ 180.000,00 
d) Déficit de R$ 40.000,00 
e) Déficit de R$ 100.000,00 
 
QUESTÃO 40 
 
De acordo com as informações abaixo, extraídas 
da Demonstração das Variações Patrimoniais - 
DVP assinale a alternativa que representa o 
resultado patrimonial: 
 

 
 
a) Superávit de 20,00 
b) Superávit de 40,00 
c) Superávit de 60,00 
d) Déficit de 20,00 
e) Déficit de 40,00 

PREVISTAS REALIZADAS FIXADA EXECUTADA

500,00                    520,00                    500,00                    480,00                    

RECEITAS (EM R$ 1.000,00) DESPESAS (EM R$ 1.000,00)

Orçamentária 600,00 Orçamentária 500,00 

Extra-orçamentária 160,00 Extra-orçamentária 220,00 

Saldo Disponível anterior 140,00 Saldo Disponível para o exercício segunite 180,00 

Total 900,00 Total 900,00 

RECEITAS (EM R$ 1.000,00) DESPESAS (EM R$ 1.000,00)

TÍTULO VALOR

Despesas Correntes 240,00          

Despesas de Capital 80,00            

Receitas de Capital 100,00          

Receitas Correntes 280,00          

Mutações Patrimoniais da Despesa 120,00          

Mutações Patrimoniais da Receita 140,00          
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