
1 
 

Cargo: Chefe da Seção de Dívida Ativa 
 
Língua Portuguesa 
 
01.  _____ dias não se consegue chegar _____ nenhuma das 
localidades _____ que os socorros se destinam. 
a) Há - à - a  
b) A - a - a  
c) À - à - a  
d) Há - a - a  
 
Leia o texto e responda à questão.  
 

O inquérito da Polícia Civil do Pará sobre a morte do casal 
de extrativistas, José Claudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito 
Santo, em maio, aponta como mandante do crime José Rodrigues 
Moreira, dono de terras no assentamento onde eles viviam.  

A Folha apurou que ele é suspeito de ter encomendado a 
morte para dois homens, cujos retratos falados já haviam sido 
divulgados no mês passado.  

O resultado das investigações deve ser divulgado 
oficialmente hoje. Os três devem ser indiciados sob suspeita de 
duplo homicídio triplamente qualificado.  
 
02. No trecho, o pronome relativo cujos refere-se: 
a) a Maria do Espírito Santo e José Claudio Ribeiro.  
b) a retratos falados.  
c) aos três indiciados.  
d) aos dois homens.  
 
03. A forma correta do verbo submeter-se, na 1a. pessoa do plural 
do imperativo afirmativo é: 
a) submetamo-nos  
b) submeta-se  
c) submete-te  
d) submetei-vos 
 
Leia os textos 1 e 2 e responda a questão.  
 

Texto 1 
Reino Protista 

 
 Neste reino estão incluídos os protozoários e as algas. 
Esses seres possuem células com núcleo bem definido pela 
presença de uma membrana nuclear. Os protozoários são 
organismos microscópicos unicelulares e incapazes de produzir 
seu próprio alimento. Eles podem ser de vida livre – como os 
paramécios – ou parasitas, como o tripanossoma e a ameba, que 
parasitam o intestino do homem.  
 
 

Texto 2 
Pac-protozoário 

 
Cientistas americanos criam videogame em que o protagonista é 
um ser vivo – um paramécio, microorganismo que está entre as 
criaturas mais primitivas da Terra.  
por Mila Burns  
Mario? Sonic? O gangster Niko, de GTA? Nenhum deles: o novo 
herói dos games é o paramécio, um microorganismo de apenas 
0,02 centímetro que 34 foi transformado em protagonista de jogos 
criados por pesquisadores da Universidade Stanford, nos EUA.  
Funciona assim: o paramécio, que está vivo, fica nadando em um 
compartimento muito pequeno dentro de um microscópio. O 
microscópio envia imagens da criatura para um notebook no qual 
elas são fundidas com os gráficos do game.  

Você usa um joystick comum para jogar. Quando mexe a alavanca 
em uma direção, o pobre paramécio recebe um jato de ácido 
diclorofenoxiacético - um repelente que faz com que ele se 
desloque na direção que você indicou. Crueldade? "O paramécio é 
um microrganismo primitivo que não tem cérebro nem sente dor", 
diz o biólogo Ingmar Riedel-Kruse, criador dos jogos.  
Os games são inspirados em títulos clássicos. O Pac Mecium, por 
exemplo, é um clone do tradicional Pac Man - só que quem anda 
pelo labirinto é o paramécio. Em outro jogo, batizado de Pinball 
Biótico, o objetivo é impedir que a criatura alcance a parte de baixo 
da tela. Os cientistas também criaram um jogo de futebol e uma 
versão paramécia de Pong. Até que é divertido. Mas nada que vá 
tirar o sono dos irmãos Mario.  
 
04. Os dois textos tratam de aspectos relativos ao paramécio de 
maneira: 
a) semelhante, pois ambos têm como finalidade divulgar um jogo 

que permite explorar algumas propriedades desse organismo 
microscópico.  

b) diferente, pois o primeiro traz características do reino ao qual 
pertence esse organismo, enquanto o segundo informa sobre a 
maneira como ele é utilizado em um jogo.  

c) diferente, pois o primeiro apresenta o sistema de locomoção 
desse organismo, enquanto o segundo repudia o uso de 
microorganismos em jogos eletrônicos.  

d) semelhante, pois ambos foram produzidos por jornalistas, com o 
intuito de informar sobre a necessidade de controlar esse 
organismo. 

 
05. Eu não __________ a desobediência, embora ela me 
_________, portanto, não __________ comigo. 
a) premio - favoreça - contes  
b) premio - favorece - conta  
c) premio - favoreça - conta  
d) premeio - favoreça - contas 
 
Leia o texto e responda a questão.  
 
Manual com instruções para o jogo SUPER MARIO WORLD, 
versão para o Super Nintendo  
Mais fases  
Complete todas as cinco fases na Star Road achando chaves 
escondidas e fechaduras em todas elas. Feito isso, uma estrela 
aparecerá no meio que o levará a novas fases  
Escolher A Cor Do Yoshi  
Vá ao Star World e destrave os Yoshis vermelho, azul e amarelo. 
Depois, eles mudarão de cor de acordo com o Mário  
Com Fogo: Yoshi vermelho  
Com Capa: Yoshi azul  
Pequeno ou Grande: Aleatório (ou dependerá dos cascos comidos)  
Jogue novamente nos castelos  
Derrote o Browser  
Estrelas  
A cada milhão de pontos que você conseguir, uma estrela 
aparecerá na tela de “Choose a game” até o limite de 5. 
 
06. O uso dos verbos no modo imperativo afirmativo mostra a 
intenção de instruir a ação do leitor. Além disso, produz um 
efeito de: 
a) aconselhamento.  
b) imobilidade.  
c) afetividade.  
d) integração.  
 
07. Eis o lema _____ sempre obedecia: ódio _____ guerra e 
aversão _____ injustiças. 
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a) à que - à - as  
b) à que - à - às  
c) a que - à - às  
d) a que - à - as  
 
08. As palavras que são acentuadas, tendo em vista a mesma 
regra de acentuação, são: 
a) emergências - público.  
b) funcionários - obrigatórias.  
c) será - ótimo.  
d) futebolísticos - fazê-lo.  
 
Leia a regra ortográfica e responda à questão.  
 
REGRA:  
Devemos empregar "s" em todos os substantivos, terminados em -
ão, derivados de verbos terminados em "-ender", "-verter" e "-pelir”  
  
09. O grupo de palavras que exemplifica essa regra é: 
a) compreender – compreensão; converter – conversão; confundir 

– confusão.  
b) expulsar – expulsão; aderir – adesão; contundir – contusão.  
c) pretender – pretensão; ascender – ascensão; expandir – 

expansão.  
d) suspender – suspensão; reverter – reversão; repelir – repulsão. 
 
Leia o texto e responda a questão.  
 

O maior peixe da terra 
 
 O maior peixe do mundo é o tubarão baleia, encontrado 
nos mares tropicais de todo o globo, podendo medir até 20 metros 
de comprimento. O bicho tem a cabeça achatada e corpo marrom 
ou cinza coberto por manchas claras. Apesar do tamanho, ele não 
é temido como o tubarão branco (astro do famoso filme de 
Spielberg que completou 25 anos em 2000), pois se alimenta 
apenas de pequenos peixes, crustáceos e plâncton. Para isso, o 
peixão possui uma grande boca, que mantém aberta enquanto 
nada lentamente para filtrar o alimento da água.  
 
10. O trecho ―Apesar do tamanho, ele não é temido como o 
tubarão brancoǁ poderia ser substituído por  
a) Por causa do tamanho, ele não é temido como o tubarão 

branco.  
b) Apesar do tamanho, ele também é temido como o tubarão 

branco.  
c) Embora seja grande, ele não é temido como o tubarão branco.  
d) Devido ao seu tamanho, ele não é temido como o tubarão 

branco. 
 
11. A alternativa que apresenta classes de palavras cujos sentidos 
podem ser modificados pelo advérbio são: 
a) adjetivo - advérbio - verbo. 
b) verbo - interjeição - conjunção. 
c) conjunção - numeral - adjetivo. 
d) adjetivo - verbo - interjeição. 
  
12.  Das palavras abaixo, faz plural como "assombrações": 
a) perdão.  
b) bênção. 
c) alemão.  
d) cristão.  
 
 
 
 
 

Leia o texto e responda a questão.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. O título e a verticalidade das últimas palavras do poema podem 
ser associadas: 
a) ao tiro dado no pássaro.  
b) à forma do pássaro.  
c) à queda do pássaro.  
d) ao vôo do pássaro.  
 
14. "Enquanto punha o motor em movimento." O verbo destacado 
encontra-se no: 
a) Presente do subjuntivo.  
b) Pretérito mais-que-perfeito do subjuntivo.  
c) Presente do indicativo.  
d) Pretérito imperfeito do indicativo. 
 
15. Assinale a opção em que a palavra está incorretamente 
grafada: 
a) duquesa.  
b) magestade.  
c) gorjeta. 
d) francês. 
 
Leia o texto e responda a questão.  
 

Continho 
 
 Era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho. Na 
soalheira danada de meio-dia, ele estava sentado na poeira do 
caminho, imaginando bobagem, quando passou um vigário a 
cavalo.  
— Você, aí, menino, para onde vai essa estrada?  
— Ela não vai não: nós é que vamos nela.  
— Engraçadinho duma figa! Como você se chama?  
— Eu não me chamo, não, os outros é que me chamam de Zé.  
 
16. O humor da história é construído: 
a) pela insistência do vigário em sua conversa com o menino.  
b) pelo uso que o menino fez dos verbos “ir” e “chamar-se”.  
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c) pelo uso de algumas palavras escritas no diminutivo.  
d) pela falta de diálogo existente entre vigários e meninos.  
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. São pessoas jurídicas de direito público interno, exceto: 
a) A União. 
b) As autarquias. 
c) Os partidos políticos. 
d) Os Municípios. 
 
18. Assinale a alternativa correta: 
a) Nos termos do art. 998 do Código Civil, nos 45 (quarenta e 

cinco) dias subseqüentes à sua constituição, a sociedade 
deverá requerer a inscrição do contrato social no Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas no local de sua sede. 

b) As obrigações dos sócios começam imediatamente com o 
contrato, se este não fixar outra data, e terminam liquidada a 
sociedade, se extinguirem as responsabilidades sociais. 

c) O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a 
eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro 
confere personalidade jurídica à sociedade. 

d) O sócio ostensivo não pode admitir novo sócio sem o 
consentimento dos demais, em nenhuma hipótese. 

 
19. As receitas provenientes da exploração, pelo Estado, de seus 
próprios bens ou quando este exerce atividade de direito público 
disponível são denominadas como: 
a) Movimento de caixa. 
b) Receitas originárias. 
c) Receitas derivadas. 
d) Receitas transferidas. 
 
20.  Assinale a alternativa correta: 
a) Para cumprimento dos limites de gasto com pessoal previstos 

na Lei Complementar nº 101/2.000, a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios procederão à redução em pelo 
menos 20% (vinte por cento) das despesas com cargos em 
comissão e funções de confiança. 

b) Para cumprimento dos limites de gasto com pessoal previstos 
na Lei Complementar nº 101/2.000, a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios poderão exonerar os 
servidores estáveis. 

c) O servidor que perder o cargo em virtude da situação verificada 
no § 3º, do art. 169 da Constituição Federal, fará jus a 
indenização correspondente a 02 (dois) meses de 
remuneração por ano de serviço. 

d) O cargo objeto da redução prevista no art. 169 da Constituição 
Federal será considerado extinto, vedada a criação de cargo, 
emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas 
pelo prazo de 5 (cinco) anos. 

 
21. São espécies de tributo: 
a) Impostos e taxas, somente. 
b) Impostos, taxas, tarifas e contribuições de melhoria. 
c) Impostos, taxas e empréstimos compulsórios, somente. 
d) Impostos, taxas, contribuições de melhorias, empréstimos 

compulsórios e contribuições especiais. 
 
22. Constituem modalidades de extinção do crédito tributário, 
exceto: 
a) A dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condição 

estabelecidas em lei. 
b) A conversão do depósito em renda. 
c) A moratória. 
d) A remissão. 
 

23. Assinale a alternativa correta: 
a) A União poderá, mediante lei complementar, instituir 

empréstimos compulsórios para atender despesas 
extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra 
interna ou sua iminência. 

b) A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo 
compulsório não será vinculada à despesa que fundamentou 
sua instituição. 

c) O imposto sobre transmissão de bens inter vivos não incide 
sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao 
patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem 
sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, 
incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, 
nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a 
compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens 
imóveis ou arrendamento mercantil. 

d) Em relação ao Imposto sobre serviços de qualquer natureza, 
cabe á lei ordinária fixar suas alíquotas máximas e mínimas. 

 
24. Assinale a alternativa correta: 
a) Para os fins da Lei Complementar nº 101/2.000, considera-se 

adequada com a lei orçamentária anual a despesa objeto de 
dotação específica e suficiente ou que esteja abrangida por 
crédito genérico, de forma que, somadas todas as despesas da 
mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa 
de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos 
para o exercício. 

b) A renúncia de receita compreende a anistia, remissão, subsídio, 
crédito presumido e o cancelamento de débito cujo montante 
seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. 

c) A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação 
governamental que acarrete aumento de despesa será 
acompanhado de estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e no 
imediatamente subseqüente, somente. 

d) Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa 
corrente derivada de ato administrativo normativo que fixe para 
o ente a obrigação legal de sua execução por um período 
inferior a dois exercícios. 

 
25. A respeito do lançamento, assinale a alternativa incorreta: 
a) É efetuado e revisto de ofício quando a declaração não seja 

prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da 
legislação tributária. 

b) É efetuado e revisto quando deva ser apreciado fato conhecido 
e provado por ocasião do lançamento anterior. 

c) É efetuado e revisto de ofício quando se comprove falsidade, 
erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na 
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. 

d) É efetuado e revisto quando se comprove ação ou omissão do 
sujeito passivo, ou terceiro legalmente obrigado, que dê lugar á 
aplicação de penalidade pecuniária. 

 
26. Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar 
subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, 
quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da 
autoridade competente, consiste na prática do crime de: 
a) Peculato. 
b) Corrupção passiva. 
c) Prevaricação. 
d) Condescendência criminosa. 
 
27. Assinale a alternativa correta quanto à definição de tributo, nos 
termos do art. 3° do CTN: 
a) Tributo é toda prestação pecuniária facultativa, em moeda ou 

cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de 
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ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada. 

b) Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou 
cujo valor nela se possa exprimir, que constitua sanção de ato 
ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada. 

c) Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou 
cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de 
ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 
administrativa discricionária; 

d) Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou 
cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de 
ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada; 

 
28. Nos termos do CTN, a receita líquida do imposto destina-se a: 
a) Formação de reservas monetárias, na forma da lei; 
b) Fazer face ao custo de obras públicas de que decorra 

valorização imobiliária; 
c) custear a utilização efetiva ou potencial, de serviço público 

específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua 
disposição; 

d) financiar a seguridade social. 
 
29. De acordo com o art. 147 da Lei Orgânica do Município, 
assinale a alternativa correta: 
a) É vedado o início de programas, projetos e atividades incluídas 

na lei orçamentária anual; 
b) É vedada a realização de operações de crédito que excedam o 

montante das despesas de capital ainda que autorizadas 
mediante créditos suplementares ou especiais com fim preciso, 
aprovados pelo Poder Legislativo, por maioria absoluta; 

c) É vedada a abertura de crédito suplementar ou especial com 
prévia autorização legislativa e com indicação dos recursos 
correspondentes; 

d) É vedada a concessão ou utilização de créditos limitados. 
 
30. Assinale a alternativa correta a respeito das disposições 
previstas no Capítulo II (Dos Servidores Públicos do Município), do 
Título III (Da Organização do Município), da Lei Orgânica do 
Município: 
a) O servidor, durante o exercício do mandato de Vereador, será 

inamovível; 
b) O tempo de mandato eletivo não será computado para fins de 

aposentadoria especial; 
c) A lei assegurará à servidora gestante mudança de função, nos 

casos em que for recomendado, sem prejuízo de seus 
vencimentos ou salários, mas com prejuízos das demais 
vantagens do cargo ou função atividade; 

d) O servidor público investido no mandato de prefeito será 
afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe vedada a 
opção pela sua remuneração.  

 
31. Nos termos do art. 38, da Lei Orgânica do Município, o 
processo legislativo NÃO compreende a elaboração de: 
a) Emendas à Lei Orgânica. 
b) Leis delegadas. 
c) Decretos legislativos. 
d) Resoluções. 
 
32. Nos termos do art. 138, inciso III, alínea “b”, da Lei Orgânica 
Municipal, é vedado ao Município cobrar tributos no mesmo 
exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os 
instituiu ou aumentou. Essa disposição vem a expressar o seguinte 
princípio tributário: 
a) Princípio da irretroatividade tributária. 
b) Princípio da vedação ao confisco. 

c) Princípio da anualidade. 
d) Princípio da anterioridade tributária. 
 
33. A competência para instituir os impostos previstos no art. 140, 
da Lei Orgânica do Município é considerada como: 
a) Cumulativa. 
b) Especial. 
c) Privativa. 
d) Comum. 
 
34. Na ação de repetição de indébito de que tratam os artigos 165 
a 169 do Código Tributário Nacional, é incorreto afirmar que: 
a) O prazo de prescrição é interrompido pelo início da ação judicial, 

recomeçando o seu curso desde o início, a partir da data da 
intimação validamente feita ao representante judicial da 
Fazenda Pública interessada. 

b) O sujeito passivo tem direito à restituição total ou parcial do 
tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, 
ressalvado o disposto no § 4º do art. 162 quando houver 
reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão 
condenatória; 

c) A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, 
transferência do encargo financeiro somente será feita a quem 
provar ter assumido o referido encargo; ou a quem, no caso de 
ter transferido o encargo a terceiro, estiver por este 
expressamente autorizado; 

d) Os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado 
da sentença. 

 
35. Constituem impostos sobre o patrimônio e renda: 
a) Imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza e 

imposto sobre importação de produtos estrangeiros; 
b) Imposto sobre a propriedade territorial rural e imposto sobre 

operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou 
valores mobiliários; 

c) Imposto sobre serviços de qualquer natureza e imposto sobre 
grandes fortunas; 

d) Imposto sobre transmissão intervivos e imposto sobre a 
propriedade de veículos automotores. 

 
36. Assinale a alternativa que completa corretamente o caput do  
art. 21, da Lei de Responsabilidade Fiscal:  É nulo de pleno direito 
o ato que resulte aumento de despesa com pessoal expedido nos 
_________ dias anteriores ao final do mandato do titular do 
respectivo Poder ou órgão referido no art. 20. 
a) 90 (noventa) dias; 
b) 120 (cento e vinte) dias; 
c) 30 (trinta) dias; 
d) 180 (cento e oitenta) dias. 
 
37. As autarquias possuem as seguintes características, exceto: 
a) Não sujeição a controle ou tutela; 
b) Criação por lei; 
c) Capacidade de autoadministração; 
d) Especialização dos fins ou atividades. 
 
38. Não configura situação de vacância de cargo público: 
a) A exoneração; 
b) A ascensão; 
c) A promoção; 
d) A readaptação. 
 
39. Nos termos do art. 153, da Constituição Federal, compete à 
União instituir os seguintes impostos, exceto: 
a) Renda e proventos de qualquer natureza. 
b) Propriedade territorial rural. 
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c) Propriedade predial e territorial urbana. 
d) Produtos industrializados. 
 
40. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe 
ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na 
cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, 
incorrerá em: 
a) Excesso de exação. 
b) Peculato. 
c) Corrupção ativa. 
d) Violência arbitrária. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




