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PORTUGUÊS 

 
Leia a tirinha para responder as questões de 01 a 03: 
 

 
 

QUESTÃO 01 
No primeiro quadrinho, a palavra ideias aparece acentuada, pois 
a tirinha foi produzida antes da reforma ortográfica. De acordo 
com as novas regras de acentuação, marque o item em que há 
erro na acentuação da palavra: 
 
A) O pêlo do gato era macio e brilhante; 
B) A pressa é a paranoia do século; 
C) Muitos creem que o dinheiro é o remédio para todos os males; 
D) Eu averiguo sempre meus atos, para não cometer erros; 
E) Ela para para cumprimentar o público. 
 

QUESTÃO 02 

No terceiro quadrinho “Não seria maravilhoso se as bibliotecas 
fossem mais importantes do que os bancos?” 
A palavra grifada exerce função morfológica de: 
 
A) Pronome apassivador; 
B) Pronome reflexivo; 
C) Conjunção subordinada adverbial condicional; 
D) Conjunção integrante; 
E) Pronome reflexivo. 
 

QUESTÃO 03 

Os verbos apreciar (apreciem), no segundo quadrinho, e ser 
(seria), no terceiro quadrinho, aparecem, respectivamente, 
conjugados no tempo e modo: 
 
A) Pretérito perfeito do indicativo e futuro do pretérito do 

indicativo; 
B) Presente do subjuntivo e futuro do pretérito do indicativo; 
C) Presente do subjuntivo e futuro do subjuntivo; 
D) Pretérito perfeito do subjuntivo e futuro do indicativo; 
E) Pretérito imperfeito do indicativo e futuro do pretérito do 

indicativo. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 04 

Marque o item em que há desvio da norma padrão: 
 
A) “Foi um dos poucos no seu tempo que reconheceu a 

originalidade e importância da literatura brasileira.” (Júlio 
Ribeiro); 

B) Batiam oito horas quando ela abriu a janela do quarto; 
C) O respeito aos pais é importante, mas nem todos têm 

obedecido este preceito; 
D) Os pintores não trouxeram o quadro consigo; 
E) Entregar-te-ei o convite pessoalmente. 
 

QUESTÃO 05 

Assinale a opção em que há erro na separação silábica de algum 
vocábulo: 
 
A) Ab-rup- te- la, guer-ra , ca-a- tin-ga; 
B) Tugs-tê-nio, felds-pa-to, cons-ci-en-te; 
C) Bi-sa-vó, trans-a-tlân-ti-co, cis-pla-tino; 
D) Cons-pi-ra-ção, ru-a, á-gua; 
E) Gno-mo, sub-li-nhar, sub-lo-car. 
 

ANOTAÇÕES 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 06 

Uma urna possui 5 bolas, sendo 2 amarelas e 3 verdes. A chance 
de retirar uma bola dessa urna e ela ser verde é: 
 
A) 0,2; 
B) 0,3; 
C) 0,4; 
D) 0,5; 
E) 0,6. 
 

QUESTÃO 07 

A quantidade de números múltiplos de 5 que existem entre 100 e 
1000 é. 
 
A) 144; 
B) 162; 
C) 180; 
D) 360; 
E) 380. 
 

QUESTÃO 08 

A diagonal de um quadrado mede 6cm. O perímetro desse 
quadrado mede: 
 

A) 12 √  cm²; 

B) 20 √  cm²; 

C) 22 √  cm²; 
D) 24 cm²; 
E) 36 cm². 
 

QUESTÃO 09 

A soma dos 20 primeiros termos da sequência: (1, 3, 5, 7, 9 ...)  é 
igual a: 
 
A) 200; 
B) 281; 
C) 329; 
D) 400; 
E) 421. 
 

QUESTÃO 10 

Se o lado de um quadrado de um quadrado for triplicado 
podemos dizer que a razão entre as áreas do menor e do maior 
quadrado é: 
 
A) 1/3; 
B) 1/6; 
C) 1/9; 
D) 1/12; 
E) 1/15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Teve início no mês de agosto de 2012, no Brasil, um dos 
julgamentos mais aguardados do país. O esquema, considerado 
pelo Procurador Geral da República o mais atrevido e 
escandaloso esquema de corrupção e desvio de dinheiro público 
deflagrado no Brasil, ficou conhecido como “Mensalão”. Assinale 
a alternativa que indica o Tribunal do país responsável pelo 
julgamento do “Mensalão”: 
 

A) Superior Tribunal de Justiça – STJ; 
B) Superior Tribunal Militar – STM; 
C) Tribunal Superior Eleitoral – TSE; 
D) Tribunal Superior do Trabalho – TST; 
E) Supremo Tribunal Federal – STF. 
 

QUESTÃO 12 

Aponte a alternativa que indica corretamente o nome do atual 
Vice-Governador do Estado do Ceará: 
 

A) Domingos Gomes de Aguiar Filho; 
B) Cid Ferreira Gomes; 
C) Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra; 
D) Lúcio Gonçalo de Alcântara; 
E) Ciro Ferreira Gomes. 
 

QUESTÃO 13 

Os eventos esportivos mundiais trazem boas expectativas para a 
Economia dos países-sede. Contudo, o país que sediou as 
Olimpíadas de 2012, teve às vésperas da abertura dos Jogos 
Olímpicos queda de 0,7% na Economia, entre abril e junho, 
segundo o Escritório Nacional de Estatísticas local (Fonte: 
Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC). Indique a opção que 
informa corretamente o País que sediou os Jogos Olímpicos de 
2012:  
 

A) Alemanha; 
B) Inglaterra; 
C) Londres; 
D) França; 
E) Brasil. 
 

QUESTÃO 14 

Assinale a alternativa que demonstra corretamente o nome dos 
atuais Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal no Brasil, respectivamente: 
 

A) José Sarney e Aloísio Mercadante; 
B) Álvaro Dias e José Sarney; 
C) Pedro Taques e José Sarney; 
D) José Sarney e Marcos Valério; 
E) Marco Maia e José Sarney. 
 

QUESTÃO 15 

Assinale a alternativa que indica corretamente o nome do atual 
Presidente da França: 
 

A) François Mitterrand; 
B) François Hollande; 
C) Sílvio Berlusconi; 
D) Nicolas Sarkozy; 
E) Jacques Chirac. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

Reginaldo e Eduardo prestaram concurso público de provas e 
títulos para o cargo de agente administrativo de uma Prefeitura no 
inteiro do Estado de São Paulo. Ambos foram aprovados, 
Reginaldo em 5º lugar e Eduardo em 3º lugar. Reginaldo era 
amigo do servidor da Prefeitura, Sr. Walter, responsável pelas 
convocações. Walter, sob o pretexto de que Reginaldo era mais 
velho e, portanto, tinha prioridade, convocou primeiro Reginaldo, 
deixando a convocação de Eduardo para outra oportunidade, pois 
tinha certeza que a Prefeitura iria dentro de poucos dias convocá-
lo, devido à carência de servidores para o cargo e também pelo 
fato de Eduardo estar bem classificado. Descoberta a fraude, o 
Prefeito da Cidade “baixou” uma Portaria instituindo Comissão de 
Sindicância para apurar ocaso. O ato do Prefeito encontra 
fundamento em qual das alternativas abaixo: 
 
A) No Poder de Polícia; 
B) No Poder Vinculado; 
C) No Poder Discricionário; 
D) No Poder Disciplinar; 
E) No Abuso de Poder cometido pelo servidor Walter. 
 

QUESTÃO 17 

A Constituição Federal comporta no Art. 37 princípios expressos 
que regem a Administração Pública. No entanto, é pacífica na 
doutrina e na jurisprudência a existência, ao longo de seus mais 
de duzentos artigos, de outros princípios, os quais são chamados 
de princípios implícitos e que também podem ser aplicados à 
Administração Pública. Indique a alternativa em que todos os 
princípios são princípios implícitos relativos à Administração 
Pública. 
 
A) Proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, publicidade; 
B) Proporcionalidade, razoabilidade, motivação, supremacia do 

interesse público; 
C) Intervenção mínima, legalidade, supremacia do interesse 

público, moralidade; 
D) Indisponibilidade, proporcionalidade, razoabilidade, 

publicidade, legalidade; 
E) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

eficiência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 18 

Indique a assertiva que pode sucintamente traduzir o princípio da 
continuidade. 
 
A) Os serviços públicos essenciais remunerados por tarifa podem 

sofre interrupção quando há inadimplência do usuário; 
B) O usuário tem direito à prestação de serviços públicos de boa 

qualidade, com urbanidade, respeito e igualdade de 
tratamento. Também será assegurado o atendimento por 
ordem de chegada, com prioridade aos idosos, grávidas, 
doentes e deficientes físicos; 

C) Na prestação de serviços públicos devem ser perseguidos a 
racionalização, cumprimento de prazos e normas de 
procedimentos, fixação e cumprimento de horários e normas e 
adoção de medidas de proteção à saúde ou segurança dos 
usuários; 

D) Os prestadores de serviços públicos responderão pelos danos 
que causarem ao usuário ou a terceiros. Serão instaurados 
processos administrativos para apurar queixas e reclamações, 
que serão registrados em bancos de dados indicando data e 
local da emissão e assinatura do agente público responsável; 

E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 19 

Sobre delegação de serviços públicos marque a alternativa 
correta. 
 
A) Os serviços de telefonia móvel não podem ser delegados; 
B) Os serviços de rádio e televisão não podem ser delegados; 
C) Os serviços de educação não podem ser delegados; 
D) O serviço postal não pode ser delegado; 
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 

QUESTÃO 20 

Os contratos administrativos possuem cláusulas incomuns 
denominadas “cláusulas exorbitantes”. Na verdade são poderes 
concedidos por lei ao Administrador Público, a fim de consignar 
uma vantagem à Administração Pública, dada a essencialidade 
dos serviços públicos. 
Analise os Poderes abaixo descritos e ao julgue quais deles a 
Administração Pública pode utilizar em caso de má execução do 
contrato. 
 
I. Poder de inspeção e fiscalização; 
II. Poder de alteração unilateral das cláusulas regulamentares; 
III. Poder de Intervenção; 
IV. Poder de aplicar sanções. 
 
A) A Administração Pública pode se utilizar apenas dos Poderes 

descritos nos itens I e III; 
B) A Administração Pública pode se utilizar apenas dos Poderes 

descritos os itens II e IV; 
C) A Administração Pública pode se utilizar apenas do Poder 

descrito no item I; 
D) A Administração Pública não pode se utilizar de nenhum dos 

poderes acima descritos; 
E) A Administração Pública pode se utilizar de todos os Poderes 

descritos do item I ao IV. 
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QUESTÃO 21 

A Súmula 473 do STF que diz que “A Administração pode rever 
seus próprios atos, quando eivado de vícios que os tornem 
ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los por 
motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 
judicial”. A Súmula transcrita consagra que princípio do Direito 
Administrativo? 
 

A) Princípio da impessoalidade; 
B) Princípio da legalidade; 
C) Princípio da supremacia do interesse público; 
D) Princípio da autotutela; 
E) Princípio da indisponibilidade. 
 

QUESTÃO 22 

Analise o texto a seguir de autoria do professor Márcio Fernando 
Elias Rosa, in Direito Administrativo, 8ª Edição, Saraiva, 2006, p. 
89: “Decorre da supremacia do interesse público em relação ao 
interesse particular, resultando limites ao exercício de liberdade e 
propriedade deferidas aos particulares”. Marque a alternativa que 
indica o Poder da Administração ao qual o texto refere-se: 
 

A) Poder Hierárquico; 
B) Poder Vinculado; 
C) Poder de Polícia; 
D) Poder Regulamentar; 
E) Poder Disciplinar. 
 

QUESTÃO 23 

São atributos do Ato Administrativo: 
 

I. Presunção de legitimidade; 
II. Autoexecutoriedade; 
III. Finalidade; 
IV. Forma; 
V. Motivo. 
 

A) Apenas um item está correto; 
B) Apenas dois itens estão corretos; 
C) Apenas três itens estão corretos; 
D) Nenhum item está correto; 
E) Todas os itens estão corretos. 
 

QUESTÃO 24 

Acerca dos requisitos do Ato Administrativo, julgue os itens a 
seguir e ao final assinale a alternativa correta: 
 

I. Para que o Ato Administrativo seja perfeito a forma é 
imprescindível, não podendo, jamais, o agente público 
manifestar um Ato Administrativo através de símbolos; 

II. A finalidade do Ato Administrativo pode ser pública ou privada, 
dependendo do caso concreto; 

III. A indicação do motivo é obrigatória em atos vinculados e 
dispensável em atos discricionários; 

IV. Os Atos Administrativos não privativos podem ser delegados; 
V. O Ato Administrativo só pode ser manifestado de forma 

escrita.  
 

A) Apenas um item está correto; 
B) Apenas dois itens estão corretos; 
C) Apenas três itens estão corretos; 
D) Apenas quatro itens estão corretos; 
E) Todos os itens estão corretos. 

QUESTÃO 25 

Marque a alternativa na qual todos os princípios aplicam-se à 
licitação: 
 
A) Procedimento formal, publicidade, igualdade, sigilo na 

apresentação das propostas, julgamento subjetivo e 
vinculação ao edital; 

B) Adjudicação compulsória ao vencedor, igualdade, sigilo na 
apresentação das propostas, publicidade e eficiência; 

C) Duração razoável do processo, procedimento informal, 
impessoalidade, isonomia; 

D) Procedimento formal, publicidade, igualdade, sigilo na 
apresentação das propostas e vinculação ao edital. 

E) Adjudicação compulsória ao vencedor, procedimento informal, 
julgamento objetivo e vinculação ao edital. 

 

QUESTÃO 26 

Analise os itens abaixo e ao final aponte a alternativa correta: 
 
I. Informalidade; 
II. Julgamento subjetivo; 
III. Vinculação ao instrumento convocatório/edital; 
IV. O vencedor da licitação tem apenas a expectativa de assinar o 

contrato; 
V. Sigilo na publicação do edital. 
 
A) Apenas um item pode ser aplicado à licitação; 
B) Apenas dois itens podem ser aplicados à licitação; 
C) Apenas três itens podem ser aplicados à licitação; 
D) Apenas quatro itens podem ser aplicados à licitação; 
E) Nenhum item pode ser aplicado à licitação. 
 

QUESTÃO 27 

Marque o item correto: 
 
A) Na modalidade dispensa de licitação não existe possibilidade 

de competição entre as empresas, por isso, a licitação torna-
se dispensável; 

B) Dentre as hipóteses legais de inexigibilidade de licitação está 
a contratação de serviços de natureza singular; 

C) A contratação de profissional consagrado pela mídia não é 
hipótese que justifique a inexigibilidade de licitação; 

D) A licitação é inexigível nos casos de guerra ou grave 
perturbação da ordem; 

E) Calamidade pública justifica a inexigibilidade de licitação. 
 

QUESTÃO 28 

È a modalidade de licitação usada para contratos de valor médio, 
cuja participação restringe-se às pessoas previamente inscritas 
em cadastro administrativo, organizado em função dos ramos de 
atividade e potencialidades eventuais proponentes. 
 Marque a alternativa que indica a modalidade de licitação a qual 
o texto acima se refere: 
 
A) Concorrência; 
B) Convite; 
C) Leilão; 
D) Pregão; 
E) Tomada de preços. 
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QUESTÃO 29 

Ainda, sobre licitação analise os itens abaixo e ao final aponte a 
alternativa correta: 
 
I. Não inscrição no registro cadastral; 
II. Anulação e revogação da licitação; 
III. Habilitação ou inabilitação do licitante; 
IV. Rescisão do contrato; 
V. Julgamento das propostas. 
 
A) Apenas um item pode ser causa para interposição de Recurso 

no procedimento de licitação; 
B) Apenas dois itens podem ser causa para interposição de 

Recurso no procedimento de licitação; 
C) Apenas três itens podem ser causa para interposição de 

Recurso no procedimento de licitação; 
D) Todos os itens podem ser causa para interposição de Recurso 

no procedimento de licitação; 
E) Nenhum item pode ser causa para interposição de Recurso no 

procedimento de licitação. 
 

QUESTÃO 30 

Marque a alternativa que melhor define a Teoria da Imprevisão 
utilizada nos contratos administrativos: 
 
A) É a mutabilidade do contrato administrativo decorrente de 

fatos estranhos à vontade das partes (contratante e 
contratado) e que, devido a sua incidência direita ou indireta 
no contrato, inviabiliza sua execução da forma pactuada; 

B) É mutabilidade do contrato administrativo decorrente 
exclusivamente da vontade das partes (contratante e 
contratado) e que, devido a sua incidência direita ou indireta 
no contrato, inviabiliza sua execução da forma pactuada; 

C) É a mutabilidade do contrato administrativo decorrente de 
fatos estranhos à vontade das partes (contratante e 
contratado) que apenas pode inviabilizar sua execução da 
forma pactuada, se incidir diretamente no contrato; 

D) É a imutabilidade do contrato administrativo decorrente de 
fatos estranhos à vontade das partes (contratante e 
contratado); 

E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 31 

Contrato pelo qual o Poder Público instrumentaliza parceria com 
o contratado, entidade privada ou da Administração Pública 
indireta, constituindo autêntico acordo operacional, mediante o 
qual o contratante passa a ser destinatário de benefícios 
previstos em lei. 
Marque a alternativa que indica a o tipo de contrato ao qual o 
texto acima se refere: 
 
A) Contrato de concessão de obra pública; 
B) Contrato de concessão de bem público; 
C) Contrato de concessão de serviço público; 
D) Contrato de gerenciamento; 
E) Contrato de gestão. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 32 

Marque a alternativa correta sobre instituto da “encampação” nos 
contratos administrativos: 
 
A) É a retomada do serviço pelo poder concedente durante o 

prazo da concessão, por motivo de interesse público, 
mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento 
de indenização; 

B) Ocorre quando o concessionário descumpre gravemente as 
obrigações assumidas no contrato de concessão, havendo a 
necessidade de instauração de processo administrativo, 
garantida a ampla defesa; 

C) Incorporação dos bens afetos ao serviço público, sejam 
públicos entregue à administração privada, seja os de 
propriedade do concessionário ante o término do contrato de 
concessão; 

D) Ocorre sempre que a empresa concessionária de serviço 
público vai à falência; 

E) É uma modalidade de rescisão amigável do contrato 
administrativo. 

 

QUESTÃO 33 

Julgue os itens abaixo e ao final escolha a alternativa correta 
acerca das hipóteses de extinção do contrato administrativo: 
 
I. Conclusão do objeto ou advento do termo contratual; 
II. Anulação; 
III. Rescisão de pleno direito; 
IV. Rescisão judicial; 
V. Rescisão amigável. 
 
A) Apenas o item I é forma de extinção do contrato 

administrativo; 
B) Apenas o item II é forma de extinção do contrato 

administrativo; 
C) Apenas o item III é forma de extinção do contrato 

administrativo; 
D) Todos os itens são formas de extinção do contrato 

administrativo; 
E) Nenhum item é forma de extinção do contrato administrativo. 
 

QUESTÃO 34 

São plexos unitários de atribuições, um conjunto de atribuições e 
responsabilidades, devem ter  criação e extinção por lei, não 
conta com um lugar no quadro funcional da Administração. 
O texto acima traduz as características de:  
 
A) Função pública; 
B) Cargo público; 
C) Emprego público; 
D) Cargos de provimento em comissão; 
E) Cargos de confiança. 
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QUESTÃO 35 

Virgílio diretor de secretaria da Vara da qual Carlos é juiz, na 
Comarca de Fortaleza, foi nomeado Auditor Fiscal no Estado do 
Para, ficando seu cargo vago. Carlos logo se lembrou da sua 
irmã, recém-formada em direito, mas desempregada. No entanto, 
sabia que não poderia pedir sua nomeação, devido ao 
parentesco. Poucos dias depois, o cargo de diretor de secretaria 
de outra Vara, também na Capital, ficou vago. Carlos então 
resolveu procurar o juiz daquela Vara e pedir que nomeasse sua 
irmã. O juiz concordou, mas, em troca, pediu que Carlos 
nomeasse sua filha para o cargo ocupado por Virgílio. E assim foi 
feito. 
Marque a alternativa correta: 
 
A) Carlos e o outro juiz não atentaram contra a moralidade 

administrativa; 
B) Apenas Carlos, que teve a ideia, atentou contra a moralidade 

administrativa; 
C) O caso em tela é um exemplo típico de nepotismo cruzado; 
D) Não houve nepotismo, pois o cargo de diretor de secretaria é 

um cargo de provimento em comissão, não necessitando de 
ingresso através de concurso público; 

E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 36 

Sobre o processo administrativo indique a opção correta: 
 
A) As regras de suspeição e impedimento não se aplicam ao 

processo administrativo, podendo compor a comissão quem a 
autoridade instauradora bem entender; 

B) Os Recursos das decisões no processo administrativo 
normalmente têm efeito suspensivo; 

C) A Administração por ocasião do julgamento do Recurso pode 
agravar a situação do recorrente, ou seja, pode ocorrer a 
chamada “reformatio in pejus”; 

D) A interposição dos Recursos Administrativos exige pagamento 
de caução, forma de evitar a interposição de Recursos 
meramente protelatórios; 

E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 37 

“Sempre que possível terão caráter pessoal e serão graduados 
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à 
administração tributária, especialmente para conferir efetividade a 
esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e 
nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades 
econômicas do contribuinte”. 
O texto acima, transcrição parcial do Art. 145, § 1º da 
Constituição Federal, refere-se a qual espécie de tributo: 
 
A) Taxa; 
B) Contribuição de melhoria; 
C) Empréstimo compulsório; 
D) Imposto; 
E) Imposto sobre grandes fortunas. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 38 

Decorrem do exercício do poder de polícia ou da utilização efetiva 
ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestado 
ao contribuinte ou postos a sua disposição. 
O texto acima, transcrição parcial do Art. 145, inciso II da 
Constituição Federal refere-se a qual espécie de tributo: 
 
A) Tarifa; 
B) Contribuição de melhoria; 
C) Taxa; 
D) Imposto de Renda; 
E) Imposto sobre operações financeiras. 
 

QUESTÃO 39 

Sobre direito tributário marque a alternativa correta: 
 
A) É vedada a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios instituir tributos sobre patrimônio, renda e serviços 
uns dos outros; 

B) É vedada a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda e 
serviços uns dos outros; 

C) A União, os Estados, o Distrito Federal e aos Municípios 
podem instituir tratamento desigual entre contribuintes que se 
encontrem em situação equivalente; 

D) A União, os Estados, o Distrito Federal e aos Municípios 
podem, antes de decorridos noventa dias da data em que haja 
sido publicada a lei, cobrar o tributo; 

E) A União, os Estados, o Distrito Federal e as Municípios podem 
utilizar o tributo como forma de confisco. 

 

QUESTÃO 40 

Marque a alternativa em que todos os tributos são de 
competência da União: 
 
A) Transmissão causa mortis e doação; 
B) Propriedade territorial urbana e rural; 
C) Renda e proventos de qualquer natureza; 
D) Renda e serviços de qualquer natureza; 
E) Transmissão Inter vivos. 
 

QUESTÃO 41 

Marque a alternativa na qual nenhum tributo é de competência do 
Estado: 
 
A) Imposto sobre propriedade de veículos automotores e imposto 

de transmissão causa mortis; 
B) Imposto sobre operações relativas a circulação de 

mercadorias e  Imposto sobre prestação de serviços de 
transportes interestadual e intermunicipal; 

C) Imposto sobre a propriedade de veículos automotores e  
Imposto sobre operações de crédito; 

D) Imposto sobre propriedade territorial urbana e Imposto sobre 
prestação de serviços de transportes interestadual e 
intermunicipal; 

E) Imposto sobre propriedade territorial rural e Imposto sobre 
propriedade territorial urbana. 
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QUESTÃO 42 

Acerca do Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 
é coreto afirmar.  
 
A) Não pode ser progressivo no tempo; 
B) Não pode ser progressivo em razão do valor do imóvel; 
C) Não pode ter alíquotas diferentes de acordo com a localização 

do imóvel; 
D) Todas as alternativas anteriores estão corretas; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 43 

Sobre o tema competência tributária, analise os itens abaixo e a 
seguir marque a alternativa correta. 
 
I. A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das 

funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, 
serviços, atos ou decisões administrativas em matéria 
tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público 
a outra; 

II. A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato 
unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha 
conferido; 

III. Não constitui delegação de competência o cometimento, a 
pessoas de direito privado, do encargo ou da função de 
arrecadar tributos; 

IV. O não exercício da competência tributária não a defere a 
pessoa jurídica de direito público diversa daquela a que a 
Constituição a tenha atribuído. 

 
A) Apenas o item I está correto; 
B) Apenas o item II está correto; 
C) Apenas o item III está correto; 
D) Os itens I e III estão corretos; 
E) Todos os itens estão corretos. 
 

QUESTÃO 44 

O Art. 150, inciso III, “a” da Constituição Federal, que diz, “é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos 
antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou 
aumentado”, está se referindo a que princípio do direito tributário? 
 
A) Ao princípio da isonomia; 
B) Ao princípio da anterioridade; 
C) Ao princípio da anualidade; 
D) Ao princípio da legalidade; 
E) Ao princípio irretroatividade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 45 

Analise o trecho transcrito do Art. 150 e incisos da Constituição 
Federal e depois indique quais princípios do direitos tributário a 
que eles se referem, respectivamente: 
 

“Art.150 - Sem em prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, instituir tributos: 
 

I. Em relação aos fatos geradores ocorridos antes do início da 
vigência da lei que os houver instituído ou aumentado; 

II. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a 
lei que os instituiu ou aumentou; 

III. Antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido 
publicada a lei que os instituiu ou aumentou.” 

 

A) O inciso I refere-se ao princípio da irretroatividade e o inciso II 
ao princípio da anterioridade; 

B) O inciso I refere-se ao princípio da irretroatividade e o III ao 
princípio da anualidade; 

C) O inciso II refere-se ao princípio da anualidade e o inciso III ao 
princípio da anterioridade; 

D) Todas as alternativas anteriores estão corretas; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 46 

Acerca das limitações da competência tributária marque o item 
correto: 
 

A) É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
mas não à União cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda 
com base em lei posterior à data inicial do exercício financeiro 
a que corresponda; 

B) É vedado apenas à União e aos Estados estabelecer 
limitações ao tráfego, no território nacional, de pessoas ou 
mercadorias, por meio de tributos interestaduais ou 
intermunicipais; 

C) É vedada a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios cobrar imposto sobre o patrimônio, a renda ou os 
serviços uns dos outros; 

D) Apenas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios é 
vedado cobrar imposto sobre templos de qualquer culto; 

E) Apenas aos Estados e ao distrito federal é vedado cobrar 
imposto sobre o papel destinado exclusivamente à impressão 
de jornais, periódicos e livros. 

 

QUESTÃO 47 

Acerca do tema obrigação tributária marque o item correto: 
 

A) A obrigação tributária sempre será principal não havendo 
obrigação tributária acessória; 

B) A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, 
tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade 
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela 
decorrente; 

C) A obrigação acessória decorre de acordo entre as partes e 
tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela 
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos 
tributos; 

D) Dada a fragilidade da obrigação acessória, uma vez 
descumprida, não há como cobrá-la, por este motivo este 
instituto está em desuso no Direito Tributário; 

E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
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QUESTÃO 48 

Sobre infração tributária marque o item correto: 
 
A) A lei tributária que define infrações, ou lhe comina 

penalidades, nunca é interpretada de maneira mais favorável 
ao acusado; 

B) A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades 
é interpretada de maneira mais favorável ao acusado somente 
quando existem dúvidas sobre a capitulação legal do fato; 

C) A lei tributária que define infrações, ou lhe comina 
penalidades, apenas é interpretada de maneira mais favorável 
ao acusado somente quando existem dúvidas sobre a 
capitulação legal do fato ou quanto à natureza ou às 
circunstâncias materiais do fato; 

D) A lei tributária que define infrações, ou lhe comina 
penalidades, é interpretada de maneira mais favorável ao 
acusado somente quando existem dúvidas sobre à autoria, 
imputabilidade, ou punibilidade; 

E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 49 

Sobre os deveres do Administrador Público marque o item 
correto: 
 
A) No dever de probidade do Administrador Público não está 

incluída a observância ao princípio da moralidade 
administrativa; 

B) O não cumprimento do dever de probidade pode levar o 
Administrador Público a sofrer apenas sanções de natureza 
criminal; 

C) O não cumprimento do dever de probidade pode levar o 
Administrador Público a sofrer apenas sanções de natureza 
criminal e cível; 

D) O não cumprimento do dever de probidade pode levar o 
Administrador Público a sofrer sanções de natureza criminal, 
cível e administrativa; 

E) Se o Administrador Público for preso por atos de improbidade 
não cabe à Administração tomar qualquer outra providência, 
pois tal penalidade já é suficiente, uma vez que se trata de 
privação de liberdade. 

 

QUESTÃO 50 

Sobre o processo organizacional marque o item correto: 
 
A) O planejamento pode ser traduzido como programar 

atividades, programar objetivos, motivar, orientar, liderar; 
B) Orientar, liderar, bem como coordenar esforços, faz parte do 

processo de motivação e não do processo de planejamento; 
C) O processo de planejamento nunca pode ser setorial, sempre 

será global e coletivo; 
D) Não fazem parte do processo de planejamento a tomada de 

decisões, elaboração de planos e estabelecimento de 
objetivos; 

E) No processo de direção não cabe ao administrador reconhecer 
problemas, avaliar alternativas ou resultados. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 




