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Cargo: Fiscal Geral 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o poema “O despontar da manhã”, de Guerra Junqueiro, e 
responda as questões a seguir.  
 
Parou a ventania.  
As estrelas, dormentes, fatigadas,  
cerram, à luz do dia,  
as misteriosas pálpebras douradas.  
 
Vai despontando o rosicler da aurora:  
o azul, sereno e vasto  
empalidece e cora,  
como se Deus lhe desse  
um grande beijo luminoso e casto.  
 
A estrela da manhã  
na altura resplandece;  
e a cotovia, a sua linda irmã,  
vai pelo azul um cântico vibrando,  
tão límpido, tão alto, que parece  
que é a estrela no céu que está cantando.  
 
01. O assunto do poema é:  
a) A aurora e suas cores.  
b) As estrelas que se vão.  
c) O canto da cotovia.  
d) O amanhecer.  
 
02. Na última estrofe, a palavra límpido tem o sentido de:  
a) Limpo.  
b) Nítido.  
c) Alto.  
d) Resplandecente.  
 
03. A palavra rosicler significa:  
a) Da cor da aurora.  
b) Cor-de-rosa.  
c) Rosa-choque.  
d) Rosado.  
 
04. “O azul sereno e vasto” é uma referência:  
a) Ao infinito.  
b) À estrela da manhã.  
c) Ao céu.  
d) À luminosidade da auror.  
 
05. No poema, o autor personifica:  
a) A cotovia, que é “a sua linda irmã”  
b) O azul do céu, que vibra seu cântico  
c) Deus, que beija o “azul, sereno e vasto”  
d) As estrelas que, “fatigadas, cerram, à luz do dia, as misteriosas 

pálpebras douradas”  
 
06. Preencha as lacunas das frases com um dos pronomes dentro 
dos parênteses.  
I) Com aquela atitude, ele prejudicou a __________ mesmo. (ti – si 
– mim)  
II) Não pense que só de __________ vai depender o andamento 
das negociações da firma. (si – você – te)  
III) Quando __________ casares, não deixes de convidar a todos. 
(te – ti – si)  
 
A alternativa correta é:  
a) si – você – te.  
b) ti – si – te.  
c) mim – ti – se.  
d) si – si – ti.  
 
07. Obrigatoriamente, deve-se utilizar crase na alternativa:  
a) Voltamos a sair tarde do trabalho.  
b) Falou a Vossa Senhoria com humildade.  

c) Foram todos a praia pela manhã.  
d) Relatarei com detalhes a ocorrência policial.  
 
08. Escrita no plural, a frase abaixo ficará assim grafada:  
“O afrodescendente era ex-aluno da universidade americana a que 
se fez alusão, na palestra.”  
a) Os afrosdescendentes eram ex-alunos das universidades 

americanas a que se fez alusão, nas palestras.  
b) Os afrodescendentes eram ex-alunos da universidade 

americana a que se fez alusão, na palestra.  
c) Os afrodescendentes eram ex-alunos da universidade 

americanas a que se fizeram alusões, nas palestras.  
d) Os afrosdescendentes eram ex-alunos das universidades 

americana a que se fez alusão, nas palestras.  
 
09. Escrita no feminino, a frase abaixo estará correta somente na 
alternativa:  
“Tinha ares de profeta, com aquela túnica branca e as mãos 
sempre postas no regaço.”  
a) Tinham ares de profetas, com aquelas túnicas brancas e as 

mãos sempre postas no regaço.  
b) Tinha ar de profeta, com aquela túnica branca e as mãos 

sempre postas no regaço.  
c) Tinha ares de profetisa, com aquela túnica branca e as mãos 

sempre postas no regaço.  
d) Tinha ares de profetiza, com aquela túnica branca e as mãos 

sempre postas no regaço.  
 
10. Temos um substantivo comum de dois gêneros apenas na 
alternativa:  
a) Agente.  
b) Borboleta.  
c) Vítima.  
d) Carrasco.  
 
11. Todas as palavras estão corretamente grafadas, exceto uma, 
na alternativa:  
a) Enxame, chilreio, xaxado.  
b) Chimpanzé, xereta, xícara.  
c) Chinfrim, chofre, xilófago.  
d) Chusma, xamego, xenofobia.  
 
12. Na 2ª pessoa do singular, a frase a seguir estará correta na 
alternativa:  
“Amar os vossos inimigos.”  
a) Ama os teus inimigos.  
b) Amemos os nossos inimigos.  
c) Amem os seus inimigos.  
d) Amamos os nossos inimigos.  
 
13. Ao ser escrita na voz ativa, a frase a seguir estará correta em:  
“A arvore será plantada por nós”  
a) Será a arvore plantada por nós.  
b) Plantada foi a arvore por nós.  
c) Nós plantaremos a arvora.  
d) Plantou-se a arvore.  
 
14. Encontra-se voz reflexiva recíproca apenas a frase da 
alternativa:  
a) Assiste-se a bons filmes ainda hoje.  
b) Eles se disseram impropérios.  
c) Não demorou a ser recebido por ela.  
d) Não me sinto bem hoje.  
 
15. A pontuação encontra-se correta apenas em:  
a) Os cinco sentidos são: olfato, visão, paladar, audição, e tato.  
b) Ficou mudo pois, acabara de ser demitido sumariamente.  
c) Ela falava pelos cotovelos; o marido, quase nada.  
d) Não é permitido o uso de calculadora, ou celular.  
 
16. Está correto o emprego do pronome relativo em todas as 
alternativas, exceto em:  
a) Ele vendeu a empresa cuja direção assumira antes da morte do 

pai.  
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b) Aquela é a mulher com quem teu marido mantém um caso 
extraconjugal.  

c) Este é o novo carro de que falei.  
d) Aquele era o filme que gostamos.  
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. A diferença entre Mandado de Segurança habeas corpus se 
caracteriza: 
a) O primeiro resulta de abuso de autoridade o segundo, não. 
b) O segundo diz respeito à coação estatal referente à liberdade 

de locomoção, enquanto o Mandado de Segurança trata de 
outras formas de abuso de poder estatal. 

c) O primeiro tem decisão imediata do juiz, enquanto o segundo 
depende de processo regular. 

d) O primeiro é contra desmandos federais, enquanto o segundo 
previne abusos estaduais e municipais. 

 
18. A desapropriação, segundo a Constituição de 1988, terá seu 
procedimento estabelecido em lei e, será por necessidade ou 
utilidade pública, ou por interesse social: 
a) A indenização deve ser justa, em dinheiro, e antecipada, 

sempre. 
b) A indenização deve ser justa, em dinheiro, e a posteriori. 
c) A indenização deve ser justa, prévia, e em dinheiro, ressalvados 

os casos previstos na própria Constituição. 
d) A indenização deve ser justa, prévia, e em Papéis do Tesouro 

Nacional. 
 
19. Em face da Constituição Federal sobre habeas corpus é 
correto afirmar: 
a) Pode ser proposto por pessoa física e por pessoa jurídica. 
b) Somente pode ser proposto contra ato de autoridade pública. 
c) Somente pode ser proposto contra ato de particular. 
d) Pode ser proposto contra autoridade pública contra particular. 
 
20. O regime jurídico administrativo, posto em relação com o 
direito privado, acarreta a assertiva de que: 
a)  Os poderes administrativos são insusceptíveis de controle 

judicial. 
b)  O interesse público sobrepõe-se ao dos particulares.  
c)  O interesse particular sobrepõe-se ao da Administração pública.  
d)  O poder de polícia não interfere nos direitos e nas liberdades 

individuais.  
 
21. O ato jurídico perfeito e acabado, para o qual concorreram os 
elementos essenciais de validade:  
a)  Pode ser revogado por conveniência administrativa.  
b)  Pode ser anulado por interesse público.  
c)  Pode ser anulado por conveniência administrativa.  
d)  Não pode ser revogado por conveniência administrativa.  
 
22. Em face do princípio da legalidade, consagrado 
constitucionalmente, pode-se afirmar que a Administração Pública 
só pode fazer o que a lei: 
a)  E o regulamento determinam.  
b)  Determina.  
c)  E o regulamento determinam ou autorizam.  
d)  Determina ou autoriza.  
 
23. Em face de ato administrativo expedido no exercício de 
competência discricionária, o controle pelo Judiciário, quando 
provocado: 
a)  É restrito aos aspectos de competência e formalidade.  
b)  É cabível sem quaisquer restrições.  
c)  É incabível pela insindicabilidade do ato discricionário.  
d)  É restrito aos aspectos de legalidade do ato.  
 
24. Fala-se que o apagão de 11/03/1999 foi causado por um raio 
nas subestações elétricas da cidade de Bauru. Sendo isso 
verdade, admitindo-se a existência de força maior, pode-se dizer 
que os concessionários de serviço público de eletricidade ainda 
assim poderão ser responsabilizados pelos danos causados: 
a)  De vez que a sua responsabilidade é objetiva.  

b)  Visto que a força maior e o caso fortuito não excluem a 
responsabilidade objetiva do Estado.  

c)  Se constatado que as concessionárias não tomaram as 
cautelas necessárias contra acidentes desta ordem.  

d)  Dado à responsabilidade subjetiva das concessionárias não 
depende da ausência de nexo causal.  

 
25. Caso o Poder Executivo exorbite no exercício de seu poder 
regulamentar, a sustação do ato normativo exorbitante compete:  
a)  Ao Congresso Nacional.  
b)  Ao Senado Federal  
c)  Ao Tribunal de Contas da União.  
d)  Ao Ministério da Justiça.  
 
26. A atividade da Administração Pública que, limitando ou 
disciplinando direitos, interesses ou liberdades individuais, regula a 
prática de ato ou abstenção de fato, em razão do interesse público, 
nos limites da lei e com observância do devido processo legal, 
constitui mais propriamente o exercício do poder: 
a)  De domínio.  
b)  Disciplinar.  
c)  Hierárquico.  
d)  De polícia.  
 
27. Assinale a alternativa correta: 
a) A sociedade simples constitui-se mediante contrato particular, 

podendo as partes estipular cláusulas além das exigidas pelo 
art. 997 do NCC. 

b) A sociedade simples constitui-se mediante contrato público, 
podendo as partes estipular cláusulas além das exigidas pelo 
art. 997 do NCC. 

c) A sociedade simples constitui-se mediante contrato particular ou 
público, podendo as partes estipular cláusulas além das 
exigidas pelo art. 997 do NCC. 

d) A sociedade simples constitui-se mediante contrato particular ou 
público, não podendo as partes estipular cláusulas além das 
exigidas pelo art. 997 do NCC. 

 
28. A propósito da exclusão da penhorabilidade de bens, em razão 
de sua característica de bem de família, é incorreto afirmar que: 
a)  O bem de família pode ser penhorado pelo credor de alimentos.  
b)  Quando os cônjuges possuírem vários imóveis utilizados como 

residência permanente, será considerado bem de família, em 
qualquer hipótese, o de maior valor.  

c)  O bem de família pode ser penhorado pelo credor hipotecário, 
quando oferecido como garantia pelo casal ou pela entidade 
familiar. 

d)  A expressão bem de família abrange os bens móveis quitados 
que guarneçam a residência do locatário, sendo de 
propriedade deste. 

 
29. Far-se-á a citação por edital: 
a)  Quando o réu se oculta para não ser citado, com o prazo de 

cinco dias.  
b)  Quando incerta a pessoa que tiver de ser citada, com o prazo 

de noventa dias.  
c)  Quando o réu não for encontrado, com o prazo de dez dias.  
d)  Quando desconhecido o nome do réu, com o prazo de trinta 

dias.  
 
30. A interceptação de comunicações telefônicas é admitida para 
prova em: 
a)  Instrução processual penal. 
b)  Instrução processual penal e inquérito policial. 
c)  Instrução processual penal e civil. 
d)  Instrução processual bancária e inquérito policial. 
 
31. Analisando o Código Penal verifica-se que no concurso de 
crimes as penas a serem aplicadas ao agente envolvido na prática 
de mais de um delito podem ser somadas no concurso: 
a)  material e no crime continuado, mas não no formal.  
b)  material e no formal.  
c)  formal, mas não no material.  
d)  material, mas não no formal.  
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32. Estudando o crime de lesão corporal previsto em nosso Código 
Penal em suas diversas espécies verifica-se que a classificação 
em gravíssima: 
a)  Está juntamente com a de natureza leve e a grave, expressa 

nesse delito.  
b) Está normalmente expressa nesse delito, mas limitada ao 

resultado aborto e ao da deformidade permanente.  
c) Está normalmente expressa nesse delito prevendo outros 

resultados além o do aborto e o da deformidade permanente.  
d) Não se encontra nele expressa, sendo uma criação doutrinária.  
 
33. Avalie as formulações seguintes e, ao final, assinale a opção 
que corresponde à resposta correta:  
I. Em relação ao imposto sobre serviços de qualquer natureza, de 
competência dos Municípios, cabe à lei complementar fixar as 
suas alíquotas máximas e mínimas; excluir da sua incidência 
exportações de serviços para o exterior; e regular a forma e as 
condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão 
concedidos e revogados. 
II. Assegura a Constituição Federal que, à exceção do imposto 
sobre importação de produtos estrangeiros, do imposto sobre 
exportação para o exterior, de produtos nacionais e ou 
nacionalizados e do imposto sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
nenhum outro tributo poderá incidir sobre operações relativas à 
energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de 
petróleo, combustíveis e minerais do País. 
III. Disposição constitucional determina que, enquanto lei 
complementar não disciplinar as alíquotas máximas e mínimas do 
imposto sobre serviços de qualquer natureza, de competência dos 
Municípios, e não regular a forma e as condições como isenções, 
incentivos e benefícios fiscais referentes ao mencionado imposto 
serão concedidos e revogados: (a) a alíquota mínima será de dois 
por cento, incidente sobre os serviços que indica; (b) o referido 
imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos e 
benefícios fiscais, que resulte, direta ou indiretamente, na redução 
da alíquota mínima por ela estabelecida.  
 
a) I e II são verdadeiras. 
b) I e III são verdadeiras. 
c) II e III são verdadeiras. 
d) Todas são verdadeiras.  
 
34. No levantamento de Balanço para apuração do resultado do 
período-base, as contas de: 
a) Custos e despesas são debitadas em contrapartida de una 

conta transitória de resultado. 
b) Receitas são creditadas em contrapartida de uma conta 

transitória de resultado. 
c) Receitas são creditadas e as de despesas e custos são 

debitadas em contrapartida de uma conta transitória de 
resultado. 

d) Custos e despesas são creditadas em contrapartida de uma 
conta transitória de resultado. 

 
35. Do Balanço Patrimonial de uma empresa, foram extraídos os 
seguintes dados: 
 
Patrimônio Líquido - R$ 150.000,00. 
Mercadorias - R$ 150.000,00. 
Fornecedores - R$ 50.000,00. 
 
Os dados faltantes são os relativos a Capital, Lucros ou Prejuízos 
Acumulados e outros Ativos, e têm, respectivamente, os seguintes 
valores (considere que os valores entre parênteses referem-se a 
prejuízos): 
 
a) R$ 150.000,00; zero e zero. 
b) R$ 150.000,00; (R$ 50.000,00) e zero. 
c) R$ 100.000,00; R$ 50.000,00 e R$ 50.000,00. 
d) R$ 150.000,00; (R$ 50.000,00) e R$ 50.000,00. 
 

36. Classifique as contas abaixo relacionadas, quanto a natureza e 
quanto ao saldo, assinalando a seguir a opção correspondente. 
 
01. CAIXA  
02. RECEITA DE JUROS  
03. DIVIDENDOS A PAGAR  
04. VENDAS  
05. CAPITAL SOCIAL  
06. SALARIOS 
07. DESPESAS DE COMISSÕES  
08. CONTAS A RECEBER 
09. LUCROS ACUMULADOS 
10. CLIENTES 
 
A relação acima contém: 
 
a) Quatro contas patrimoniais e seis de resultado, sendo cinco de 

saldo devedor e cinco de saldo credor. 
b) Cinco contas patrimoniais e cinco de resultado, sendo cinco de 

saldo devedor e cinco de saldo credor. 
c) Cinco contas patrimoniais e cinco de resultado, sendo quatro de 

saldo devedor e seis de saldo credor. 
d) Seis contas patrimoniais e quatro de resultado, sendo cinco 

contas de saldo devedor e cinco de saldo credor. 
 
37. São consideradas Receitas que não transitam pela DRE 
(Demonstração do Resultado do Exercício). 
a) Ganhos em Participações Societárias, Ganhos de Capital e 

Reversão de Provisões. 
b) Receita não Operacional, Impostos s/Vendas e Reservas de 

Capital. 
c) Ágio na Emissão de Ações, Doações e Subvenções para 

Investimentos, Alienação de Partes Beneficiária. 
d) Lucro na Venda de Bens do Ativo, Doações p/Investimentos e 

Vendas Canceladas. 
 
38. Pela Lei nº 6.404/76, os direitos e títulos de crédito não 
classificáveis como Investimentos Permanentes devem ser 
avaliados pelo: 
a) Valor de realização ou pelo custo contábil, dos dois o menor. 
b) Custo de aquisição ou valor de mercado, dos dois o menor. 
c) Valor líquido da realização ou valor de reposição. 
d) Custo de aquisição, deduzidas as despesas para realização. 
 
39. Um financiamento no valor de R$ 19.908,00, deve ser 
amortizado em 12 prestações mensais iguais, vencendo a primeira 
ao fim de 30 dias, e assim sucessivamente, a uma taxa de 3% ao 
mês. Calcule o valor do saldo devedor do financiamento 
imediatamente após o pagamento da sexta prestação.  
a) R$ 10.834,38  
b) R$ 10.252,62  
c) R$ 10.000,00  
d) R$ 12.000,00 
 
40. Uma dívida contraída à taxa de juros simples de 10% ao mês, 
deverá ser paga em duas parcelas, respectivamente iguais a R$ 
126,00, daqui a 4 meses, e R$ 192,00, daqui a 6 meses. Caso 
essa mesma dívida fosse paga em duas parcelas iguais, uma 
daqui a 4 meses, e a outra daqui a 6 meses, qual seria a diferença 
entre as somas dos valores pagos em cada caso?  
a) R$ 4,60  
b) R$ 4,50  
c) R$ 4,40  
d) R$ 4,30  
 
 
 
 




