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1. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Cajamar, assinale a 
alternativa correta: 
a) O Município além do distrito sede que é Cajamar, possui os 

distritos de Jordanésia e de Francisco Morato. 
b) A administração distrital incumbe dar cumprimento aos atos 

baixados pelo Prefeito e completar a ação dos demais órgãos 
da administração. 

c) A extinção do Município dependerá da manifestação 
favorável da maioria absoluta dos membros do colégio 
eleitoral distrital, realizada através de eleição. 

d) Outros distritos poderão ser criados, mediante Lei Delegada, 
observada a Lei Municipal. 

 

2. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Cajamar, assinale a 
alternativa correta: 

I. Cajamar comemorará, anualmente, no dia doze de 
fevereiro, a fundação da cidade. 

II. O Município organizará sua contabilidade de modo a 
evidenciar os fatos ligados a sua administração financeira, 
orçamentária, patrimonial e industrial. 

III. Haverá necessariamente, uma Comissão Permanente, 
incumbida da fiscalização contábil, financeira e 
orçamentária. 

IV. A sessão executiva ordinária é o período anual em que se 
desenvolvem os trabalhos da Câmara, independentemente 
de convocação de primeiro de fevereiro a trinta de julho e 
de primeiro de agosto a quinze de dezembro. 

a) Apenas I, II e III são corretas. 
b) Apenas I, III e IV são corretas. 
c) Apenas II e III são corretas. 
d) Apenas III e IV são corretas. 

 

3. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Cajamar, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) O imposto sobre a propriedade territorial e predial urbana, 

não poderá ter alíquota diversificada em função de zonas de 
interesse estabelecidos no plano diretor. 

b) As taxas não poderão ter base de cálculo próprias de 
impostos. 

c) É vedado ao Município estabelecer diferença tributária entre 
bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua 
procedência ou destino. 

d) Compete ao Município instituir contribuição de melhoria, 
decorrente de obra pública. 

 

4. De acordo com o Código Tributário Nacional, assinale a alternativa 
correta sobre os Impostos sobre o Patrimônio e Renda: 

I. O contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Territorial 
Rural é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio 
útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 

II. A base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial 
Rural é o valor venal do imóvel. 

III. O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural é de 
competência dos Municípios. 

a) Apenas I é correta. 
b) Apenas II é correta. 
c) Apenas I e III são corretas. 
d) Apenas II e III são corretas. 

 
 
 
 
 
 
 

5. De acordo com o Código Tributário Nacional, assinale a alternativa 
incorreta sobre a competência Tributária: 
a) É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em 

todo o território nacional, ou que importe distinção ou 
preferência em favor de determinado Estado ou Município. 

b) É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer 
natureza, em razão da sua procedência ou do seu destino. 

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

d) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios estabelecer limitações ao tráfego, no território 
nacional, de pessoas ou mercadorias, por meio de tributos 
governamentais e interestaduais. 

 

6. De acordo com o Código Tributário Nacional, assinale a alternativa 
correta: 
a) O sujeito passivo da obrigação principal diz-se responsável, 

quando tenha relação pessoal e direta com a situação que 
constitua o respectivo fato gerador. 

b) O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, 
quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua 
obrigação decorra de disposição expressa de lei. 

c) Sujeito passivo da obrigação é a pessoa jurídica de direito 
público, titular da competência para exigir o seu 
cumprimento. 

d) Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às 
prestações que constituam o seu objeto. 

 

7. De acordo com o Código Tributário Nacional, assinale a alternativa 
correta sobre a suspensão e extinção do crédito tributário: 
a) A compensação é modalidade de suspensão do crédito 

tributário. 
b) A moratória é modalidade de suspensão do crédito tributário. 
c) A moratória aproveita aos casos de dolo, fraude ou simulação 

do sujeito passivo ou do terceiro em benefício daquele. 
d) A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 

vinte anos, contados da data da sua constituição definitiva. 
 

8. De acordo com a Lei 8.666/93 (Lei de Licitação), assinale a 
alternativa correta: 
a) Na contratação de fornecimento ou suprimento de energia 

elétrica e gás natural com concessionário, permissionário ou 
autorizado, segundo as normas da legislação específica é 
indispensável à licitação. 

b) Quando a União tiver que intervir no domínio econômico 
para regular preços ou normalizar o abastecimento é 
indispensável à licitação. 

c) Quando houver possibilidade de comprometimento da 
segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do 
Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa 
Nacional é dispensável a licitação. 

d) Nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros 
perecíveis, no tempo necessário para a realização dos 
processos licitatórios correspondentes, realizadas 
diretamente com base no preço mensal, é dispensável a 
licitação. 
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9. De acordo com a Lei 8.666/93 (Lei de Licitação), assinale a 
alternativa incorreta: 
a) A inabilitação do licitante importa decadência do seu direito 

de participar das fases subseqüentes. 
b) A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o 

impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito 
em julgado da decisão a ela pertinente. 

c) As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão 
equivalentes àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro. 

d) Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos 
licitantes presentes e pela Comissão. 

 

10. De acordo com a Lei 4.320/64 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), 
assinale a alternativa correta: 
a) As dotações destinadas ao pagamento de bonificações a 

produtores de determinados gêneros ou materiais são 
consideradas subvenções sociais. 

b) As dotações destinadas a cobrir a diferença entre os preços 
de mercado e os preços de revenda, pelo Governo, de 
gêneros alimentícios ou outros materiais são consideradas 
subvenções econômicas. 

c) Lei de Orçamento consignará auxílio para investimentos que 
se devam incorporar ao patrimônio das empresas privadas de 
fins lucrativos. 

d) As receitas e despesas de capital serão objeto de um Quadro 
de Recursos e de Aplicação de Capital, aprovado por decreto 
do Poder Legislativo, abrangendo, no mínimo um triênio. 

 

11. De acordo com a Lei 4.320/64 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), 
assinale a alternativa incorreta: 
a) A dívida flutuante compreende os débitos de tesouraria. 
b) A dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os 

serviços da dívida. 
c) A dívida flutuante compreende os serviços da dívida a pagar 
d) A dívida flutuante compreende os parcelamentos. 

 

12. De acordo com a Lei de Sociedade por Ações (Lei nº 6404/76), 
assinale a alternativa correta: 

I. A avaliação dos bens será feita por dois peritos ou por 
empresa especializada. 

II. O capital social poderá ser formado com contribuições em 
dinheiro ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de 
avaliação em dinheiro. 

III. Os bens não poderão ser incorporados ao patrimônio da 
companhia por valor acima do que lhes tiver dado o 
subscritor 

IV. Na falta de declaração expressa em contrário, os bens 
transferem-se à companhia a título de propriedade. 

a) Apenas I, II e III são corretas. 
b) Apenas I, III e IV são corretas. 
c) Apenas II, III e IV são corretas. 
d) Apenas II e IV são corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. De acordo com a Lei de Sociedade por Ações (Lei nº 6404/76), 
assinale a alternativa incorreta: 
a) Na companhia com ações sem valor nominal, o estatuto 

poderá criar uma ou mais classes de ações preferenciais com 
valor nominal. 

b) O valor nominal das ações de companhia aberta não poderá 
ser inferior ao mínimo fixado pela Comissão de Valores 
Mobiliários. 

c) É vedada a emissão de ações por preço inferior ao seu valor 
nominal. 

d) O número de ações preferenciais sem direito a voto, ou 
sujeitas à restrição no exercício desse direito, não pode 
ultrapassar vinte e cinco por cento do total das ações 
emitidas. 

 

14. De acordo com a Lei de Sociedade por Ações (Lei nº 6404/76), 
assinale a alternativa correta: 

I. A companhia poderá efetuar mais de uma emissão de 
debêntures, e cada emissão pode ser dividida em séries. 

II. A debênture poderá assegurar ao seu titular juros, fixos ou 
variáveis, participação no lucro da companhia e prêmio de 
reembolso. 

III. Os títulos múltiplos de debêntures das companhias fechadas 
obedecerão à padronização de quantidade fixada pela 
Comissão de Valores Mobiliários. 

IV. O agente fiduciário responde perante os debenturistas pelos 
prejuízos que lhes causar por culpa ou dolo no exercício das 
suas funções. 

a) Apenas I e II são corretas. 
b) Apenas II, III e IV são corretas. 
c) Apenas I, II e III são corretas. 
d) Apenas I, II e IV são corretas. 
 

15. De acordo com o Código de Posturas do Município de Cajamar, 
assinale a alternativa correta: 

I. É proibido lavar veículos nas vias ou logradouros públicos. 
II. É proibido consertar veículos nas vias públicas. 

III. As residências devem ser caiadas e pintadas de três em três 
anos, obrigatoriamente. 

IV. Nos prédios situados em logradouros providos de rede de 
abastecimento de água é permitida a abertura e 
manutenção de poços. 

a) Apenas I e II são corretas. 
b) Apenas I e III são corretas. 
c) Apenas I e IV são corretas. 
d) Apenas III e IV são corretas. 
 

16. De acordo com o Código de Posturas do Município de Cajamar, 
assinale a alternativa incorreta: 
a) Os maiores de sessenta anos são isentos dos tributos 

municipais incidentes sobre a atividade de feirante, sendo 
residentes e domiciliados no Município. 

b) Os jornaleiros não podem vender aos menores de dezesseis 
anos materiais pornográficos. 

c) É proibido vender fogos de artifício a menor de quatorze 
anos. 

d) Os bares são obrigados a fixar o aviso de advertência quanto 
à proibição de vendas de bebidas alcoólicas para menores de 
dezoito anos. 
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17. De acordo com a Lei nº 1334/2009 que dispõe sobre o Plano 
Plurianual para o quadriênio 2010 a 2013 do Município de 
Cajamar, assinale a alternativa correta: 
a) O plano plurianual não pode ser alterado durante o período 

de execução do quadriênio. 
b) Consideram-se metas os resultados que se pretende alcançar 

com a realização das ações governamentais. 
c) Considera-se programa, o instrumento de organização da 

ação governamental visando à concretização dos objetivos 
pretendidos. 

d) O poder legislativo poderá aumentar ou diminuir as metas 
físicas a fim de contabilizar a despesa orçada com a receita 
estimada. 

 

18. De acordo com a Lei 8.666/93 (Lei de Licitação), assinale a 
alternativa correta: 

I. O edital de leilão deve ser amplamente divulgado, 
principalmente no município em que se realizará. 

II. Nos leilões internacionais, o pagamento da parcela à vista 
poderá ser feito em até quarenta e oito horas. 

III. Os bens arrematados serão pagos à vista ou no percentual 
estabelecido no edital, não inferior a dez por cento. 

a) Apenas I é correta. 
b) Apenas II é correta. 
c) I, II e III são corretas. 
d) Apenas II e III são corretas. 

 

19. Assinale a alternativa correta sobre o Imposto sobre Produtos 
Industrializados de acordo com o Código Tributário Nacional: 
a) O imposto é seletivo em função da essencialidade dos 

produtos. 
b) A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado 

ou presumido, da renda ou dos proventos tributáveis. 
c) Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação 

tributada. 
d) A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. 

 

20. De acordo com o Código Tributário Nacional, assinale a alternativa 
incorreta: 
a) Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua 

base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso. 
b) Somente a lei pode estabelecer a instituição de tributos, ou a 

sua extinção. 
c) Os tratados e as convenções internacionais revogam ou 

modificam a legislação tributária interna, e serão observados 
pela que lhes sobrevenha. 

d) O emprego da analogia não poderá resultar na dispensa do 
pagamento de tributo devido. 

 

21. De acordo com o Código Tributário Nacional, assinale a alternativa 
correta: 

I. O parcelamento será concedido na forma e condição 
estabelecidas em lei específica. 

II. A imposição de penalidade não ilide o pagamento integral 
do crédito tributário. 

III. Quando a legislação tributária não dispuser a respeito, o 
pagamento é efetuado na repartição competente do 
domicílio do sujeito ativo. 

IV. O crédito pago por cheque somente se considera extinto 
com o resgate deste pelo sacador. 

a) Apenas I e II são corretas. 
b) Apenas I, III e III são corretas. 
c) Apenas II, III e IV são corretas. 
d) Apenas I e IV são corretas. 

 

22. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Cajamar, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento 

de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com 
o subsídio de seus Vereadores e de seu Presidente. 

b) Os órgãos do Governo Municipal são independentes e 
harmônicos entre si. 

c) O Governo do Município é exercido pela Câmara Municipal 
com funções executivas e pelo prefeito com funções 
legislativas, fiscalizadoras e julgadoras. 

d) O candidato a Vereador será obrigado a residir no Município, 
conforme dispuser a legislação federal. 

 

23. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Cajamar, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os 

servidores nomeados em virtude de concurso público. 
b) Como condição para a aquisição da estabilidade, é 

obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão 
instituída para essa finalidade. 

c) A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos 
municipais far-se-á sempre na mesma data. 

d) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão 
ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 

 

24. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Cajamar, assinale a 
alternativa correta, completando as lacunas: 
“Pertencem ao Patrimônio Municipal as terras devolutas que se 
localizem dentro do raio de _____________ quilômetros, 
contatos do ponto central da sede do Município.” 
a) Dez. 
b) Oito. 
c) Dezoito. 
d) Vinte e oito. 

 

25. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Cajamar, assinale a 
alternativa correta: 

I. O Município deverá manter atualizados os planos e 
programas do governo local. 

II. É autorizada a denominação de próprios, vias e logradouros 
municipais, com o nome de pessoas vivas desde que 
residentes no Município. 

III. A Prefeitura e a Câmara Municipal manterão, nos termos da 
lei, registros de seus atos e contratos. 

a) Apenas I e II são corretas. 
b) Apenas II é correta. 
c) Apenas III é correta. 
d) Apenas I e III são corretas. 

 

26. Indique a alternativa em que a concordância nominal está 
incorreta: 
a) Ela está mentindo a olhos vistos. 
b) Os filhos são tais quais os pais. 
c) Dado as evidências, ele será demitido. 
d) Está anexa ao processo a certidão de casamento. 

 

27. Aponte a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de 
acordo com a norma culta da língua: 
a) Chícara – recauchutagem – excêntrico – bexiga. 
b) Concessão – expulsão – contenção – portuguesa. 
c) Jiló – tezouro – enxoval – querosene. 
d) Xaxim – uzina – mexerico – êxtase. 
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28. Acerca da regência verbal, analise as afirmativas abaixo e aponte a 
alternativa correta: 

I. Ele pagou muito caro pelas palavras que proferiu naquele 
jantar. 

II. O chefe lhe permite sair mais cedo aos sábados. 
III. Assistimos o filme na primeira fileira do cinema. 

a) Apenas I e III estão corretas. 
b) Apenas II está correta. 
c) Apenas I e II estão corretas. 
d) I, II e III estão corretas. 

 

29. Indique a alternativa incorreta acerca da concordância verbal: 
a) Foram encontrados com os assaltantes 20% do valor das 

joias. 
b) Haja vista os relatórios do zelador. 
c) Eu acredito que devem haver muitos aprovados neste 

concurso. 
d) Nem o pai nem a mãe compareceram à festa junina. 

 

30. Está claro para toda a presidência que ele agiu com inépcia.  
A frase acima mantém o mesmo sentido, se o termo em destaque 
for substituído por: 
a) Aptidão. 
b) Esperteza. 
c) Incompetência. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

31. Em relação à utilização do acento indicador de crase, analise as 
afirmações abaixo e aponte a alternativa correta: 

I. Percorremos a cidade de Cajamar, de ponta à ponta, e não o 
encontramos. 

II. Após a ligação, saímos às pressas. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

32. Sabe-se que ele é uma pessoa espiritualizada. 
A oração em destaque acima se classifica como subordinada 
substantiva: 
a) Objetiva direta. 
b) Subjetiva. 
c) Completiva nominal. 
d) Apositiva. 

 

33. Devolva-lhe a carteira agora. O termo em destaque se classifica 
como: 
a) Objeto direto. 
b) Predicativo do sujeito. 
c) Objeto indireto. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

34. Indique a alternativa que completa as lacunas de acordo com a 
norma culta da língua: 
Você foi um tanto quanto ________ ao acreditar que teríamos 
_______ ____ informações. 
a) Pretensioso – aceso – as. 
b) Pretencioso – aceso – as. 
c) Pretencioso – acesso – às. 
d) Pretensioso – acesso – às. 

 
 
 
 
 

35. Indique a alternativa em que há um substantivo do gênero 
feminino: 
a) Cal. 
b) Clã. 
c) Mármore. 
d) Sanduíche. 

 

36. Aponte a alternativa que possui duas palavras antônimas: 
a) Ordinário – inaudito. 
b) Incauto – simplório. 
c) Agraciar – condecorar. 
d) Desvelo – atenção. 

 

37. Acerca da regência dos nomes, analise as afirmativas abaixo e 
aponte a alternativa correta: 

I. Agi conforme aos meus princípios. 
II. Sou avessa a fofoca. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

38. Como diz meu pai, tudo tem seu tempo certo. A oração 
subordinada adverbial traz a frase uma ideia de: 
a) Condição. 
b) Conformidade. 
c) Tempo. 
d) Proporção. 

 

39. Indique a alternativa que completa as lacunas abaixo de acordo 
com a norma culta: 
Ao _______, deixou o programa mais ________, mais _________. 
a) Improvizar – ecêntrico – espontâneo. 
b) Improvisar – excêntrico – espontâneo. 
c) Improvizar – excêntrico – expontâneo. 
d) Improvisar – ecêntrico – espontâneo. 

 

40. O termo em destaque se classifica sintaticamente como: 
Após a tempestade, as árvores ficaram sem folhas. 
a) Objeto direto. 
b) Objeto indireto. 
c) Predicativo do objeto. 
d) Predicativo do sujeito. 

 

41. Capital do Estado de Sergipe: 
a) Natal. 
b) Goiânia. 
c) Recife. 
d) Aracaju. 

 

42. Jogador de futebol brasileiro que recentemente cancelou seu 
contrato com o Flamengo alegando o atraso em pagamento de 
salários, o não recolhimento do fundo de garantia e débitos com o 
INSS: 
a) Vagner Love. 
b) Ronaldinho Gaúcho. 
c) Valdívia. 
d) Kléberson. 
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43. Indique a alternativa que não traz um ministro da mais alta Corte 
brasileira, o Supremo Tribunal Federal: 
a) Gilmar Mendes. 
b) Ayres Britto. 
c) Luiz Fux. 
d) Roberto Gurgel. 

 

44. Em uma empresa foi instaurado o uso de cartão magnético para o 
refeitório. Cada cartão tem uma senha com dois dígitos distintos, 
formados com os algarismos de 0 e 9. Quantos cartões não 
precisam ser utilizados, sabendo que a empresa tem 74 
funcionários? 
a) 8. 
b) 16. 
c) 12. 
d) 26. 

 

45. Se de uma cartolina retangular com 40 cm de comprimento por   
28 cm de largura eu diminuir seu comprimento em 20% do seu 
tamanho, em que porcentagem sua largura deve ser aumentada 
para que se obtenha um retângulo com a mesma área do 
anterior? 
a) 30%. 
b) 18%. 
c) 17%. 
d) 25%. 

 

46. Se Renato aplicou a juros simples     de seu capital à taxa de 30% 

ao ano, no período de três meses e recebeu R$ 2.400,00 de juros, 
então seu capital é de: 
a) R$ 72.400,00. 
b) R$ 66.660,00. 
c) R$ 80.000,00. 
d) R$ 91.540,00. 

 

47. Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta: 
Para fazer a limpeza de um terreno foi contratado um grupo de 12 

homens, que em 4 horas limparam 60% do terreno. Então: 

I. Em 3 horas, 10 desses homens, conseguiram limpar 37,5% 
do terreno. 

II. Para se concluir a limpeza do terreno trabalhando 7 horas 
serão necessários mais 3 homens nesse grupo. 

a) Ambas estão corretas. 
b) Apenas I está correta. 
c) Apenas II está correta. 
d) Ambas estão incorretas. 

 

48. É um sistema de armazenamento de alta capacidade, que 
possibilita armazenar arquivos permanentemente: 
a) Memória RAM. 
b) Disco Rígido. 
c) Memória cachê. 
d) CD. 

 

49. É um cliente de e-mail, integrante do Microsoft Office: 
a) Thunderbird. 
b) Apple Mail. 
c) Kmail. 
d) Outlook. 

 
 
 
 

50. No MS-Word 2007, qual o nome do botão ? 
a) Espaçamento entre linhas. 
b) Sombreamento. 
c) Marcadores. 
d) Lista de vários níveis. 
 

 
 
 

http://www.cultura.ufpa.br/dicas/progra/arq-defi.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cliente_de_e-mail
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office



