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■ Para a realização desta prova, você esta recebendo este CADERNO DE QUESTÕES. No momento oportuno, lhe será entregue a sua FOLHA DE 
RESPOSTAS personalizada.

■ Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde à sua opção de cargo e possui 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40. Do 
contrário, solicite outro ao FISCAL, imediatamente. Não serão aceitas reclamações posteriores.

■ Para cada questão existe apenas uma resposta correta, que deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS, com caneta esferográfica de tinta 
azul ou preta. Mais de uma resposta assinalada implica na anulação da questão.

■ Você terá 03 (três) horas para responder a todas às questões e preencher a FOLHA DE RESPOSTAS.

■ Nenhum candidato poderá sair da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os casos de emergência 
médica.

■ O PORTE de quaisquer fontes de consulta, aparelhos de comunicação - inclusive telefone celular - e/ou de registro de dados, no recinto da prova, 
a qualquer momento, caracteriza TENTATIVA DE FRAUDE, procedendo-se à retirada imediata do candidato e a sua ELIMINAÇÃO SUMÁRIA do 
concurso. Será igualmente excluído o candidato surpreendido em comunicação com outros candidatos.

■  Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente ASSINADA, bem como este CADERNO DE 
QUESTÕES. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato.

■ Os 03 (três) últimos candidatos a concluírem a prova deverão sair juntos e assinar em local apropriado na ATA DA PROVA. Não deixe de também 
assinar a LISTA DE FREQUÊNCIA. 

■ Este CADERNO DE QUESTÕES e o GABARITO OFICIAL serão divulgados em até 02 (dois) dias úteis após a aplicação desta prova, no endereço 
eletrônico www.fundelta.com.br, conforme Edital do Concurso.
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LÍNGUA PORTUGUESA 
Valor por questão: 

Questão V. Questão Peso V. Ponderado 
Da questão 01 à questão 04 0,5 2,0 1,0 
Da questão 05 à questão 08 1,0 2,0 2,0 
Da questão 09 à questão 10 2,0 2,0 4,0 

 
Texto I 

A Era dos Direitos 
Para além das razões de método, pode-se aduzir à 

tolerância uma razão moral: o respeito à pessoa alheia. 
Também nesse caso, a tolerância não se baseia na renúncia à 
própria verdade, ou na indiferença a qualquer forma de 
verdade. Creio firmemente em minha verdade, mas penso que 
devo obedecer a um princípio moral absoluto: o respeito à 
pessoa alheia.  

As boas razões da tolerância não nos devem fazer 
esquecer que também a intolerância pode ter suas boas 
razões. Todos nós já nos vimos, cotidianamente, explodir em 
exclamações do tipo "é intolerável que...”, "como podemos 
tolerar que...” etc.  

Nesse ponto, cabe esclarecer que o próprio termo 
"tolerância" tem dois significados, um positivo e outro negativo, 
e que, portanto, também tem dois significados, 
respectivamente, negativo e positivo, o termo oposto. Em 
sentido positivo, a tolerância se opõe à intolerância em sentido 
negativo; e vice-versa, ao sentido negativo de tolerância se 
contrapõe o sentido positivo de intolerância. Intolerância, em 
sentido positivo, é sinônimo de severidade, rigor, firmeza, 
qualidades que se incluem todas no âmbito das virtudes; 
tolerância em sentido negativo, ao contrário, é sinônimo de 
indulgência culposa, de condescendência com o mal, com o 
erro, por falta de princípios, por cegueira diante dos valores. É 
evidente que, quando fazemos o elogio da tolerância, 
reconhecendo nela um dos princípios fundamentais da vida 
livre e pacífica, pretendemos falar da tolerância em sentido 
positivo.  

Tolerância em sentido negativo se opõe a firmeza nos 
princípios, ou seja, à justa ou devida exclusão de tudo o que 
pode causar dano aos indivíduos ou à sociedade. Se as 
sociedades despóticas de todos os tempos e de nosso tempo 
sofrem de falta de tolerância em sentido positivo, as nossas 
sociedades democráticas e permissivas sofrem de excesso de 
tolerância em sentido negativo, de tolerância no sentido de 
deixar as coisas como estão, de não interferir, de não se 
escandalizar, nem se indignar com mais nada.  

Noberto Bobbio. (com adaptações) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  
A partir das ideias do texto I, julgue os itens seguintes e 
marque a resposta correta. 
a)  Em sentido positivo, a tolerância não se opõe à 

intolerância em sentido negativo. 
b)  Os significados do termo "tolerância" têm dois lados, 

um positivo e outro negativo, e que, portanto, também 
não tem mais significados. 

c)  O sentido negativo de tolerância se mostra contrário à 
firmeza dos ideais, ou seja, tudo aquilo que provoca 
aos indivíduos ou à sociedade uma indiferença. 

d)  Intolerância, em sentido positivo, é sinônimo de 
austeridade, rigor, firmeza, qualidades que se incluem 
todas no âmbito das virtudes. 

 
02. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  

De acordo com o texto I, “as sociedades democráticas e 
permissivas sofrem de falta de tolerância” que é: 
a)  estranho. 
b)  comum. 
c)  aterrorizante. 
d)  esquisito. 
 

03. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  
De acordo com seu domínio de ortográfica, assinale a 
afirmativa grafada incorretamente: 
a)  Escrever cartas é muito cansativo.  
b)  As palavras espressam a minha vida. 
c)  A literatura germinou nos exercícios de redação. 
d)  Os rapazes comentavam o assunto com franqueza. 
 

04. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  
Assinale a alternativa que apresenta palavra em sentido 
figurado: 
a) A cada dia aumenta o número de crimes. 
b) Muitos defendem a pena de morte. 
c) É a educação que arrebenta grades. 
d) Vários pensadores falaram sobre educação. 
 

05. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  
Os termos destacados nas assertivas abaixo, 
estabelecem, respectivamente, as seguintes relações de 
sentido: 
I –  Ou você procura ser tolerante, ou você pode se 

complicar na vida. 
II – O principio básico da tolerância é o respeito ao 

próximo, pois nela o homem se faz. 
III – Não teve a intenção de sair cedo: logo chegou 

atrasado ao grande encontro. 
IV -  A negatividade da tolerância se deve ao atraso de 

conceitos, entretanto chegaremos lá. 
a)  alternância, explicação, adversidade, ressalva. 
b)  comparação, explicação, conclusão, adversidade. 
c)  adversidade, retificação, complementação, 

contraposição. 
d)  alternância, explicação, conclusão, adversidade. 
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06. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  
Observe a tirinha abaixo: 

 
 
O efeito de humor foi um recurso utilizado pelo autor da 
tirinha para mostrar que o Linus: 
a)  revelou desinteresse nas críticas utilizadas por Lucy. 
b)  tentava entender porque as mulheres criticavam tanto. 
c)  causou surpresa em Lucy por tentar entender porque 

ela tinha um talento especial para os defeitos. 
d)  demonstrou que não aceitava críticas de Lucy e a 

questionava sobre seus defeitos.  
 

07. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  
Na frase “Tenho um talento especial para ignorar todos 
eles...”. A preposição “para” tem sentido de: 
a)  lugar. 
b)  assunto. 
c)  origem. 
d)  finalidade. 

 
08. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  

Marque a alternativa em que a concordância nominal não 
está de acordo com a norma padrão. 
a)  A garotinha conservou limpos a boca e o vestido. 
b)  Aquele casal de negros e a garotinha eram um enigma 

para o escritor. 
c)  Aurora comprou bastantes roupas e calçados no 

Shopping. 
d)  Eram alunas secundaristas bastantes simpáticas. 

 
09. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  

Pode-se substituir, sem prejuízo para a correção e o 
sentido das orações, o segmento sublinhado em: 
a)  Grupo que abrange os sete países mais ricos por onde 

se abarcam. 
b)  São carentes de propostas políticas por imunes a. 
c) Sob a direção de Capanna o movimento (...) foi 

declaradamente stalinista por em cuja direção. 
d)  E sobra-me uma raiva que deve valer a dos mais 

radicais movimentos por talvez equivalha à. 
 

10. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  
Assinale a alternativa em que a oração não apresenta 
sujeito: 
a)  Há desaparecidos de todas as idades e cores. 
b)  Bateu asas sem se despedir dos parentes? 
c)  Que sabe o que lhes aconteceu? 
d)  Isso é o que se deseja saber. 

 
 

MATEMÁTICA  
Valor por questão: 

Questão V. Questão Peso V. Ponderado 
Da questão 11 à questão 14 0,5 2,0 1,0 
Da questão 15 à questão 18 1,0 2,0 2,0 
Da questão 19 à questão 20 2,0 2,0 4,0 

 
11. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  

Uma pessoa saiu de casa para o trabalho, decorridos 5/18 
de um dia e, retornou a sua casa 13/16 do mesmo dia. 
Quanto tempo permaneceu fora de casa? 
a) 14 horas e 10 minutos 
b) 13 horas e 50 minutos 
c) 13 horas e trinta minutos 
d) 12 horas e 50 minutos 

 
 
 
 
 
12. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  

Dos 120 funcionários convidados para assistir uma 
palestra sobre doenças sexualmente transmissíveis, 
somente 70 compareceram, sendo que 20% dos que 
foram,  saíram  no início da palestra. Qual o percentual de 
funcionários convidados que assistiram a palestra,  
aproximadamente?  
a) 40% 
b) 43% 
c) 45% 
d) 47% 

 
 
 
 

13. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  
Um veículo percorre os 5/8 de uma estrada em 4 horas à 
velocidade média de 75 km/h. Para percorrer o restante 
dessa estrada em 1 hora e 30 minutos, sua velocidade 
média deverá ser : 
a) 90 km/h 
b) 100 km/h 
c) 115 km/h  
d) 120 km/h 
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14. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  
Em uma agencia bancária trabalham 40 homens e 25 
mulheres. Se, do total de homens, 80% não são fumantes 
e, do total de mulheres, 12% são fumantes, então o 
número de funcionários fumantes são: 
a) 08 
b) 11 
c) 03 
d) 22 

 
 
 
 
 

15. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  
O sistema de equações lineares abaixo  possui  uma 
única solução  x, y, z, w. Pode-se afirmar que a soma x + 
y + z + w = ? 
2x + y + z + w = 1 
x + 2y+ z + w = 2 
x + y + 2z + w = 3 
x + y + z + 2w = 4 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 

 
 
 
16. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  

Pedro aplicou R$ 1 000,00 em um banco que paga taxa 
efetiva  de 20% ao bimestre. A operação teria duração de 
2 meses. Um mês antes do resgate desta aplicação, 
Pedro precisava pagar R$ 1 500,00 a seu irmão Marcos. 
Pedro efetuou este pagamento através da transferência 
de aplicação para Marcos e mais uma parcela a vista em 
dinheiro. De quanto foi essa parcela? 
a) R$  550,00 
b) R$  500,00 
c) R$ 400,00 
d) R$ 350,00 

 
 
 

17. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  
Uma academia paga a seus professores a quantia de 15 
reais por aula mais uma quantia fixa de 200 reais como 
abono mensal. Então, a quantia y que o professor recebe 
por mês é dada em função do numero x de aulas que ele 
dá durante esse mês sabendo–se que o professor 
recebeu  R$ 1.550, 00. Quantas aulas ele ministrou?  
a) 80. 
b) 85. 
c) 90. 
d) 95. 

 
 
 

18. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  
Um dardo é lançado da origem, segundo um referencial 
dado, e percorre a trajetória de uma parábola. A função 
que representa essa parábola é y = - x2 - 4x  Quais são as 
coordenadas do ponto no qual esse dardo atinge sua 
altura máxima? 
a) (2, 3) 
b) (2, 4) 
c) (2 ,-4) 
d) (-2, 4) 
 
 
 
 

19. (Fundelta)  (Valor da questão 2,0)  
Dois terrenos retangulares são semelhantes e a razão 

entre seus lados é
5
2 . Se o terreno maior tem 50 metros 

de frente e seu perímetro mede 400 metros, determine as 
dimensões do terreno menor: 
a) 20 m por 60 m 
b) 15 m por 50 m 
c) 25 m por 36 m 
d) 25 m por 50 m 

 
 
 
 
20. (Fundelta)  (Valor da questão 2,0)  

Numa PG de 4 termos, a razão é 5 e o último termo é 375. 
Calcule a soma dos termos dessa PG: 
a) 2343. 
b) 468. 
c) 781. 
d) 900. 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO DE FISCAL DE TRIBUTOS 
Valor por questão: 

Questão V. Questão Peso V. Ponderado 
Da questão 21 à questão 28 0,5 3,0 1,5 
Da questão 29 à questão 36 1,0 3,0 3,0 
Da questão 37 à questão 40 2,0 3,0 6,0 

 
21. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
(CF) caracteriza-se por ser: 
a)  rígida e material. 
b)  formal e outorgada. 
c)  flexível e escrita. 
d)  escrita e rígida. 

 
22. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  

Acerca dos direitos e das garantias fundamentais, a CF: 
a)  estabelece o direito de reunião pacífica, sem armas, 

em locais abertos ao público, desde que mediante 
autorização prévia da autoridade competente. 

b)  prevê a inviolabilidade do sigilo da correspondência e 
das comunicações telegráficas, de dados e das 
comunicações telefônicas em caráter absoluto. 

c)  prevê que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, de 
modo que ninguém pode, em qualquer hipótese, nela 
penetrar sem o consentimento do morador. 

d)  reconhece ser livre a expressão da atividade 
intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença. 

 
23. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  

Acerca dos preceitos aplicáveis ao servidor público, 
assinale a opção correta. 
a)  Antes de adquirir a estabilidade, o titular do cargo 

efetivo somente poderá ser exonerado mediante 
decisão judicial transitada em julgado. 

b)  A estabilidade garante ao servidor a manutenção do 
vínculo com o Estado, mesmo se o cargo de que é 
titular vier a ser extinto. 

c)  Após três anos contados do início do exercício nas 
atribuições do cargo, ocorre o encerramento do 
estágio probatório, ocasião em que o servidor adquire 
automaticamente a estabilidade. 

d)  Na hipótese de invalidação da demissão de servidor 
estável, por sentença judicial, este deverá ser 
reintegrado. O eventual ocupante da vaga, se estável, 
deverá ser reconduzido ao cargo de origem, com 
direito à respectiva indenização. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. (Fundelta) (Valor da questão 0,5) 
Assinale a alternativa que contém circunstância capaz de 
ensejar intervenção do Estado em Município seu: 
a) Falta de prestação das contas devidas, na forma da lei. 
b)  Ocorrência de grave comprometimento da ordem 

 pública. 
c)  Necessidade de prover a execução de ordem judicial, 

em virtude de solicitação do Tribunal de Justiça. 
d)  Existência de ameaça ao regime democrático. 

 
25. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  

Considerando as Competências Constitucionais atribuídas 
aos Municípios, analise as afirmações abaixo. 
I -   legislar sobre assuntos de interesse local; 
II - instituir e arrecadar os tributos de sua competência 

bem como aplicar suas rendas, sem necessidade de 
prestar contas e publicar balancetes, em razão da sua 
autonomia; 

III -  suplementar a legislação federal e a estadual no que 
couber; 

IV - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, os serviços públicos de 
interesse local, salvo o de transporte coletivo, que é de 
competência estadual; 

V - criar, organizar e suprimir distritos, observada a 
legislação federal. 

Estão CORRETAS somente as afirmações constantes nos 
itens: 
a)  I e V. 
b)  II e V. 
c)  I e III. 
d)  II e IV. 

 
26. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  

Sobre Administração Pública, marque a única opção 
correta. 
a)  Nos termos da Constituição Federal, é garantido ao 

servidor público civil o direito à associação sindical, 
nos termos definidos em lei específica. 

b)  A remuneração dos servidores públicos deve ser 
fixada por lei específica, assegurada a revisão geral 
anual, depois de decorrido o prazo mínimo de um ano 
do último reajuste concedido à categoria. 

c)  Para fins de aplicação do limite imposto pela 
Constituição Federal à remuneração dos servidores 
públicos, devem ser computados proventos, pensões 
ou outras espécies remuneratórias, percebidos 
cumulativamente com a remuneração, bem como as 
vantagens pessoais, e excluídas as parcelas de 
caráter indenizatório previstas em lei. 

d)  A acumulação remunerada de um cargo de professor 
com outro, técnico ou científico, é possível se houver 
correlação de matérias e compatibilidade de horários. 
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27. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  
Sobre Administração Pública, marque a única opção 
correta. 
a)  A proibição de acumulação remunerada de funções e 

empregos públicos não se estende às sociedades que 
são apenas controladas, direta ou indiretamente, pelo 
poder público. 

b)  A autorização para a criação de subsidiárias de 
sociedade de economia mista deve ser feita, por lei 
específica, caso a caso, sendo vedada uma 
autorização geral feita por meio de lei. 

c)  As administrações tributárias da União e dos Estados 
poderão compartilhar cadastros e informações fiscais, 
na forma da lei ou convênio. 

d)  Todas as obras, compras, alienações e serviços 
realizados no âmbito da Administração Pública 
deverão ser contratados mediante processo de 
licitação. 
 

28. (Fundelta) (Valor da questão 0,5) 
Assinale a alternativa correta no que diz respeito a 
tributos. 
a)  A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios poderão instituir os seguintes tributos: 
impostos; tarifas, em razão do exercício do poder de 
polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de 
serviços públicos específicos e divisíveis, prestados 
ao contribuinte ou postos a sua disposição; e 
contribuição de melhoria, decorrente de obras 
públicas. 

b)  As contribuições não poderão ter base de cálculo 
própria de impostos. 

c)  É obrigatória, para maior transparência da cobrança 
do tributo, a cobrança da tarifa para o custeio do 
serviço de iluminação pública na fatura de consumo 
de energia elétrica. 

d)  Compete exclusivamente à União instituir 
contribuições sociais, de intervenção no domínio 
econômico e de interesse das categorias profissionais 
ou econômicas. 

 
29. (Fundelta) (Valor da questão 1,0) 

O sistema tributário brasileiro compreende tributos de 
diversas espécies. Em regra, quando uma pessoa jurídica 
de natureza industrial vende produto a empresa 
comercial, sobre essa operação incidem: 
a)  taxas e impostos. 
b)  apenas contribuições sociais. 
c)  taxas e contribuições sociais. 
d)  impostos e contribuições sociais.  

 
 
 
 
 
 
 
 

30. (Fundelta) (Valor da questão 1,0) 
Supondo que um contribuinte faça à Receita Federal do 
Brasil uma declaração para efeitos de cálculo de 
determinado imposto, assinale a opção correta. 
a)  O tributo será, obrigatoriamente lançado por 

homologação.  
b)  Se a declaração não atender à forma prevista na 

legislação tributária, o lançamento deverá ser feito por 
homologação, após a devida correção formal da 
declaração. 

c)  Sendo o tributo lançado por homologação, se a 
Receita Federal verificar que o tributo está 
subdimensionado, deverá cobrar a diferença por meio 
de um lançamento de ofício. 

d)  O tributo será, obrigatoriamente, lançado por 
declaração. 

 
31. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  

De acordo com o que dispõe o CTN, há possibilidade de 
lei nova retroagir em seus efeitos se o ato:  
a)  tiver contrariado fraudulentamente uma obrigação 

acessória relativa a imposto que deveria ter sido 
cumprida antes da vigência da nova lei, 
independentemente de ter sido ou não julgado. 

b)  tiver importado o não pagamento de tributo e não tiver 
sido definitivamente julgado quando da vigência da 
nova lei, e esta deixar de considerá-lo contrário a uma 
exigência de ação. 

c)  tiver importado o não pagamento de tributo e já tiver 
sido definitivamente julgado quando da vigência da 
nova lei, e esta deixar de considerá-lo como contrário 
a uma exigência de ação. 

d) não tiver sido definitivamente julgado, 
independentemente de se referir a imposto ou 
contribuição, e a nova lei deixar de considerá-lo 
infração. 

 
32. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  

De acordo com o CTN, constitui caso de extinção do 
crédito tributário:  
a)  a concessão de isenção tributária. 
b)  o transcorrer do prazo de cinco anos contados da 

constituição do crédito. 
c)  concessão de anistia.  
d)  o depósito do montante integral do crédito. 
 

33. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  
Carlos, Prefeito do Município de Natalândia, deliberou a 
desapropriação de uma área pertencente ao seu 
adversário político, João das Neves para edificar um 
hospital municipal. Neste caso verifica-se, do ponto de 
vista material, ofensa ao seguinte princípio da 
Administração Pública: 
a)  motivação. 
b)  moralidade. 
c)  legalidade. 
d)  devido processo legal. 
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34. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  
A Constituição Federal estabelece que a Administração 
Pública direta e indireta deve obedecer: 
a)  aos princípios da anualidade, isonomia,  

impessoalidade, publicidade e, dentre outras 
exigências, que os cargos, empregos e funções 
públicas sejam acessíveis apenas aos brasileiros que 
preencham os requisitos estabelecidos em lei. 

b)  aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, 
dentre outras exigências, as funções de confiança, 
devem ser exercidas exclusivamente por servidores 
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em 
comissão, a serem preenchidos por servidores de 
carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos 
previstos em lei, destinam- se apenas às atribuições 
de direção, chefia e assessoramento. 

c)  aos princípios da anualidade, isonomia, 
impessoalidade, publicidade e, dentre outras 
exigências, a investidura em cargo ou emprego 
público depende de aprovação prévia em concurso 
público não podendo ser realizadas nomeações para 
cargo em comissão. 

d)  aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, 
dentre outras exigências, as funções de confiança e 
os cargos em comissão devem ser exercidos 
exclusivamente por servidores ocupantes de cargo 
efetivo. 

 
35. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  

Conforme a doutrina, o poder de polícia administrativa não 
incide sobre: 
a)  direitos. 
b)  pessoas. 
c)  atividades. 
d)  bens. 
 

36. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  
A faculdade de que dispõe a Administração Pública para 
limitar liberdades individuais ou disciplinar-lhes o exercício 
em prol do interesse coletivo, de acordo com a 
autorização legal, consiste em exercício do poder: 
a)  disciplinar. 
b)  discricionário. 
c)   hierárquico. 
d)  de polícia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  
Poder vinculado é aquele que o direito: 
a)  atribui ao Poder Público para aplicar penalidades às 

infrações funcionais de seus servidores e demais 
pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da 
Administração. 

 b)   confere ao Executivo para distribuir e escalonar as 
funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de 
seus agentes, estabelecendo a relação de 
subordinação entre os servidores de seu quadro de 
pessoal. 

 c)  confere à Administração Pública de modo explícito ou 
implícito, para a prática de atos administrativos, com 
liberdade na escolha de sua conveniência, 
oportunidade e conteúdo.  

 d)  positivo confere à Administração Pública para a prática 
de ato de sua competência, determinando os 
elementos e requisitos necessários à sua formação. 

 
38. (Fundelta)  (Valor da questão 2,0)  

Tratando-se dos poderes administrativos, correlacione as 
duas colunas, vinculando a cada situação o respectivo 
poder: 
1.  Poder hierárquico. 
2.  Poder disciplinar. 
3.  Poder discricionário. 
4.  Poder de polícia. 
(  )  penalidade em processo administrativo. 
(  )  nomeação para cargo de provimento em comissão. 
(  )  delegação de competências. 
(  )  limitação do exercício de direitos. 
a)  2/3/1/4. 
b)  4/2/1/3. 
c)  4/2/3/1. 
d)  4/3/2/1. 

 
39. (Fundelta)  (Valor da questão 2,0)  

O mérito administrativo, na atuação do administrador 
público, cujo controle jurisdicional sofre restrições, condiz 
em particular com o exercício regular do seu poder: 
a)  disciplinar. 
b)  hierárquico. 
c)  de polícia. 
d)  discricionário. 
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40. (Fundelta) (Valor da questão 2,0) 
Quanto aos poderes administrativos, assinale a afirmativa 
falsa. 
a)  A esfera discricionária nos regulamentos de 

organização é maior do que aquela nos regulamentos 
normativos. 

b)  O poder disciplinar pode alcançar particulares, desde 
que vinculados ao Poder Público mediante contratos. 

c)  No âmbito do poder hierárquico, insere-se a faculdade 
de revogar-se atos de órgãos inferiores, considerados 
inconvenientes, de ofício ou por provocação. 

d) O poder de polícia administrativa pode se dar em 
diversas gradações, finalizando, em todas as 
situações, com a auto-executoriedade, pela qual o 
administrado é materialmente compelido a cumprir a 
determinação administrativa. 

 


	LÍNGUA PORTUGUESA
	Valor por questão:
	MATEMÁTICA
	Valor por questão:
	CONHECIMENTO ESPECÍFICO DE FISCAL DE TRIBUTOS
	Valor por questão:
	Fiscal de Tributos.pdf
	Página 1


