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CARGO: FISCAL                                                                               PROVA: C. ESPECÍFICOS\LEGISLAÇÃO 
 
Responda as questões 01 a 05 com base na Lei Municipal nº 199/1991 que dispõe sobre o Regime 
Jurídico dos Servidores. 
 
01- Assinale a alternativa incorreta: 
a) Os cargos públicos serão de provimento efetivo ou em comissão. 
b) A investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas 
e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e 
exoneração. 
c) Poderão ser criados cargos de provimento efetivo para atender encargos de direção, chefia ou 
assessoramento. 
d) É vedado cometer ao servidor atribuições diversas das de seu cargo, exceto encargos de direção, chefia ou 
assessoramento e comissões legais. 
 
02- Assinale a alternativa que contempla as palavras corretas para o preenchimento das lacunas do enunciado 
abaixo, respectivamente: 
________________ é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. 
________________ é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com 
a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. 
________________ é o retorno do servidor aposentado por invalidez à atividade no serviço público municipal, 
verificado, em processo, que não substituem os motivos determinantes da aposentadoria. 
 
a) Recondução – Readaptação - Reversão 
b) Posse – Recondução - Adaptação 
c) Reversão – Aproveitamento - Readaptação 
d) Nomeação – Recondução - Reversão 
 
03- Dar-se-á a substituição de titular de cargo em comissão ou de função gratificada durante o seu 
impedimento legal. O substituto fará jus ao vencimento do cargo em comissão ou do valor da função 
gratificada, se a substituição ocorrer por prazo superior a: 
a) 1 (um) dia. 
b) 3 (três) dias. 
c) 5 (cinco) dias. 
d) 7 (sete) dias. 
 
04- Com relação à Licença por Motivo de doença em Pessoa da Família, leia as assertivas a seguir, atribuindo 
“V” se for verdadeira ou “F” se for falsa e, após, assinale a alternativa que contém a sequência correta. 
(    ) Poderá ser concedida licença ao servidor, por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, do pai ou da 
mãe, do filho ou enteado e de irmão, mediante comprovação médica oficial do Município. 
(   ) A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser 
prestada simultaneamente com o exercício do cargo, o que deverá ser apurado, através de acompanhamento 
pela Administração Municipal. 
(    )  A licença será concedida sem prejuízo da remuneração, quando exceder 2 (dois) meses até 5 (cinco) 
meses. 
a) V, V, V. 
b) V, F, F. 
c) F, F, F. 
d) V, V, F. 
 
05- Assinale a alternativa incorreta com relação ao direito de petição: 
a) As petições, salvo determinação expressa em lei ou regulamento, serão dirigidas ao Prefeito Municipal e 
terão decisão final no prazo de 30 (trinta) dias. 
b) Caberá recurso ao Prefeito Municipal, como última instância administrativa, sendo indelegável sua decisão. 
c) O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso, é de 60 (sessenta) dias, a contar da 
publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida. 
d) O direito de reclamação administrativa prescreve, salvo disposição legal em contrário, em 1 (um) ano a 
contar do ato ou fato do qual se originar. 
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As questões nº 06 e 07 foram elaboradas com base na Lei Orgânica do Município de Paverama. 
 
06- Leia as assertivas a seguir atribuindo “V” se for verdadeira ou “F” se for falsa e, após, assinale a alternativa 
que contém a sequência correta. 
(   ) Compete à Câmara Municipal, privativamente, exercer, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, a 
fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município; 
(    ) A emenda à Lei Orgânica será considerada aprovada quando em duas votações, com interstício mínimo 
de dez dias, obtiver a aprovação de dois terços dos membros da Câmara.  
(   ) As contas do Prefeito, prestadas anualmente, serão julgadas pela Câmara dentro de noventa dias após o 
recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas, considerando-se julgadas nos termos das conclusões 
desse parecer, se não houver deliberação neste prazo.  
(   ) Os Vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na 
circunscrição do Município. 
 
a) V – F – F – F. 
b) F – V – V – F. 
c) V – V – F – V. 
d) V – V – F – F. 
 
07- Os Vereadores não poderão desde a expedição do diploma: 
I- firmar ou manter contrato com o Município, com suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades 
de economia mista, ou com suas empresas concessionárias de serviço público, salvo quando o contrato 
obedecer a cláusulas uniformes;  
II- aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis “ad 
nutum” nas entidades constantes na alínea anterior, salvo mediante aprovação em concurso público e 
observado o disposto no artigo 38 da Constituição Federal; 
III- ser proprietários, controladores ou diretores de empresas que goze de favor decorrente de contrato 
celebrado com pessoa jurídica de direito público do Município.  
 
Qual(is) está(ão) correta(s)? 
a) Apenas a I. 
b) Apenas a I e a II. 
c) Apenas a II e a III. 
d) Todas estão corretas. 
 
Responda as questões 08, 09  e 10 com base na Constituição Federal de 1988, com as alterações 
introduzidas por suas Emendas Constitucionais. 
 
08- Assinale a alternativa incorreta: 
a) A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para 
todos, e, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. 
b) O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos, os maiores de setenta anos e os 
maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. 
c) Podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os 
conscritos. 
d) São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. 
 
09- Leia as assertivas abaixo: 
I- São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social 
o seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; 
II- É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e 
sobre os interesses que devam por meio dele defender. 
III- São símbolos da República Federativa do Brasil, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a 
bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. 
IV- A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. 
 
Qual(is) está(ão) correta(s)? 
a) Apenas I e III. 
b) Apenas I, II e IV. 
c) Apenas II, III e IV. 
d) Todas estão corretas. 
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10- Compete privativamente à União legislar sobre: 
I- requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra; 
II - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão; 
III- nacionalidade, cidadania e naturalização; 
IV - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. 
 
Qual(is) está(ão) correta(s)? 
a) Apenas I, II e III. 
b) Apenas I, II e IV. 
c) Apenas II, III e IV. 
d) Todas estão corretas. 
 
Responda as questões 11, 12 e 13 com base na Lei Municipal nº 1129/2002– Estabelece o Código 
Tributário do município. 
 
11- Com relação ao Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial urbana, assinale a alternativa incorreta: 
a) O valor venal do prédio é constituído pela soma do valor do terreno ou de parte ideal deste, com o valor da 
construção e dependências.  
b) Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o seu possuidor a qualquer 
título. 
c) O prédio e o terreno estão sujeitos à inscrição no Cadastro Imobiliário, ainda que beneficiados por 
imunidade ou isenção. 
d) O Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana será lançado, a cada dois anos, tendo por base a 
situação física do imóvel ao encerrar-se o exercício anterior.  
 
12- O imposto sobre a transmissão inter-vivos de bens imóveis não incide:  
I - na transmissão do domínio direto ou da nua-propriedade;  
II - na retrovenda e na volta dos bens ao domínio do alienante em razão da compra e venda com pacto de 
melhor comprador;  
III - na usucapião;  
IV - na promessa de compra e venda. 
 
Qual(is) está(ão) correta(s)? 
a) Apenas a I. 
b) Apenas I, II e III. 
c) Apenas II e IV. 
d) Todas estão corretas. 
 
13- Assinale a alternativa que contempla as palavras corretas para o preenchimento das lacunas do enunciado 
abaixo, respectivamente: 
______________________é devida por quem se utilizar de serviço do Município que resulte na expedição de 
documentos ou prática de ato de sua competência. 
______________________ é devida pelo proprietário ou titular do domínio útil ou da posse de imóvel situado 
em zona beneficiada, efetiva ou potencialmente, pelo serviço de coleta de lixo. 
_______________________é devida pela pessoa física ou jurídica que, no Município, se instale para exercer 
atividade comercial, industrial ou de prestação de serviço de caráter permanente, eventual ou transitório.  
 
a) Taxa de Expediente - Taxa de Coleta de Lixo - Taxa de Licença de Localização de Estabelecimento. 
b) Taxa de Coleta de Lixo - Taxa de Fiscalização ou Vistoria - Taxa de Licença para Execução de Obras. 
c) Taxa de Licença de Localização de Estabelecimento - Taxa de Licença para Execução de Obras - Taxa de 
Expediente. 
d) Taxa de Expediente - Taxa de Fiscalização ou Vistoria - Taxa de Coleta de Lixo. 
 
Responda as questões 14, 15, 16 e 17 com base na Lei Municipal nº 1.822/2007 – Dispõe sobre o 
Código de Posturas do município. 
 
14- É proibido perturbar o sossego e o bem estar público com ruídos, algazarras ou sons excessivos antes das 
__________________ e após as ________________, nas áreas urbanas residenciais.  
a) 6h (seis horas) - 23h (vinte e três horas) 
b) 6h (seis horas) - 24h (vinte e quatro horas) 
c) 7h (sete horas) - 22h (vinte e duas horas) 
d) 7h (sete horas) - 23h (vinte e três horas) 
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15- Com relação a Higiene dos estabelecimentos, as casas de carnes, peixarias e abatedouros de animais 
devem atender, entre outros, os seguintes requisitos de higiene:  
I - permanecer sempre em estado de asseio absoluto, bem como os utensílios;  
II - possuir balcões com tampo de material impermeável;  
III - utilizar lâmpadas adequadas na iluminação artificial, entre elas o uso de lâmpadas coloridas;  
IV - os funcionários devem usar aventais e gorros brancos ou de cor clara;  
V - manter coletores de lixo e resíduos com tampa à prova de insetos e roedores; 
  
Qual(is) está(ão) correta(s)? 
a) Todas estão corretas. 
b) Apenas I, III e V. 
c) Apenas II, III e IV. 
d) Apenas I, II, IV e V. 
 
16- Leia as assertivas a seguir atribuindo “V” se for verdadeira ou “F” se for falsa e, após, assinale a alternativa 
que contém a sequência correta. 
(   ) Os proprietários ou responsáveis pelos terrenos e edificações devem evitar a formação de focos ou 
viveiros de insetos nocivos e outros vetores. 
(   ) As chaminés de qualquer espécie de fogões, lareiras, churrasqueiras, fornos e aquecedores domésticos 
devem apresentar altura suficiente para que a fumaça, mesmo após receber filtragem, não moleste a 
vizinhança.  
(  ) O escoamento de águas servidas e dejetos deve ser feito para o sistema de esgotamento sanitário ou 
através de sistema individual, aprovado previamente pelo órgão técnico competente, sendo autorizada a 
ligação com a rede de escoamento de águas pluviais,  independentemente de tratamento prévio.  
(   )  Ao proprietário ou inquilino de edifícios de apartamentos ou de uso misto fica vedado introduzir em 
canalizações gerais e em poços de ventilação, qualquer objeto ou volume que possa danificá-los, provocar 
entupimentos ou produzir incêndios.  
(   ) A limpeza, pintura ou reforma de fachadas de prédios em alinhamento com vias ou logradouros deverá ser 
autorizada pelo Poder Público que estabelecerá as medidas necessárias de proteção aos transuentes. 
 
a) V – F – F – F– V. 
b) F – V – V – F– F. 
c) V – V – F – V– V. 
d) V – V – V – V– V. 
 
17- Assinale a alternativa incorreta: 
a) É obrigatório o uso de tapumes provisórios na realização de quaisquer obras em terrenos localizados na 
zona urbana, sendo que os tapumes não podem ocupar o passeio público. 
b) O uso de andaimes fica condicionado ao cumprimento da exigência de possuir vão livre de três metros de 
altura, contado a partir do passeio.  
c) Os materiais de construção que devam ser descarregados fora da área do tapume, obrigatoriamente devem 
ser recolhidos pelo proprietário ao interior da obra no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir do 
ato de descarga.  
d) É proibido efetuar escavações, promover ou alterar a pavimentação, levantar ou rebaixar pavimento, 
passeios ou meio-fio, sem prévia licença do órgão municipal competente.  
 
Responda as questões 18, 19 e 20 com base na Lei Municipal nº189/1991 – Dispõe sobre o Código de 
Obras do município. 
 
18- É o documento expedido pelas autoridades competentes, autorizando a execução de obras sujeitas à 
fiscalização, licença, licenciamento. Este conceito refere-se a:  
a) Embargo 
b) Alvará 
c) Ofício 
d) Vistoria 
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19- O responsável técnico será considerado infrator, independente de outras infrações estabelecidas por lei, 
quando:  
I- não forem obedecidos os nivelamentos e alinhamentos estabelecidos;  
II- o projeto apresentado estiver em evidente desacordo com o local ou forem falseadas cotas e indicações do 
projeto ou qualquer elemento do processo;  
III- as obras forem executadas em flagrante desacordo com o projeto aprovado e licenciado; 
IV – não tiverem sido tomadas as medidas de segurança cabíveis;  
V- não estiver afixada no local da obra a placa de um dos responsáveis técnicos pela mesma.  
 
Qual(is) está(ão) correta(s)? 
a) Todas estão corretas. 
b) Apenas I, II e V. 
c) Apenas II, III e IV. 
d) Apenas I, II, III e V. 
 
20- Assinale a alternativa incorreta: 
a) Qualquer edificação ou construção poderá ser interditada, total ou parcialmente, em qualquer tempo, com 
impedimento ou uso, quando oferecer iminente perigo de caráter público.  
b) A licença para construir terá 24 (vinte e quatro) meses de validade, findo este prazo e não tendo sido 
iniciada a construção, a licença perderá sua validade, sendo que a antes de terminar o prazo, a licença poderá 
ser renovada, uma única vez, mediante requerimento, por mais um período de 6 (seis) meses, desde que 
ainda válido o projeto aprovado.  
c) No processo de aprovação de projeto os requerimentos serão assinados pelo proprietário, os elementos que 
compõem o projeto deverão ser assinados pelo proprietário, pelo autor do projeto e por todos os responsáveis 
técnicos que intervirão na execução da obra. 
d) Independem de apresentação de projeto, ficando contudo sujeitos à concessão de licença, os galpão de uso 
doméstico, galinheiros, sem finalidade comercial e telheiros com até 18,00 m² (dezoito metros quadrados) de 
área coberta.  
 

PROVA: PORTUGUÊS 
 
OBS: Não serão exigidas as alterações introduzidas pelo Decreto Federal 6.583/2008 - Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, alterado 
pelo Decreto nº 7.875/2012 que prevê que a implementação do Acordo obedecerá ao período de transição de 1o de janeiro de 2009 a 31 
de dezembro de 2015, durante o qual coexistirão a norma ortográfica atualmente em vigor e a nova norma estabelecida.”.  

                                                   Sociedade protetora dos homens 
 
  O Brasil possui um excelente conjunto de leis de proteção ao ambiente.  Nossos patrimônios naturais 
exuberantes assim o merecem.  É uma pena, porém, que uma espécie tenha sido excluída da agenda 
ambiental - a espécie humana.  Exemplo prático: a construção do rodoanel viário de São Paulo foi somente 
autorizada após a conclusão de extenso estudo de impacto ambiental, para minimizar os impactos da 
passagem de tráfego pesado sobre o cinturão verde e os mananciais. Essa é uma conduta adequada e 
necessária. Agora, pergunte se o mesmo cuidado é tomado quando as autoridades, para desafogar o tráfego, 
criam novas alternativas de escoamento de veículos através de zonas residenciais que, de relance, 
transformam-se em áreas de grande emissão de poluentes. Provavelmente não. 
 Ocorre que nos últimos 20 anos houve uma revolução no conhecimento científico sobre os efeitos da 
poluição do ar na saúde humana. Hoje, sabemos que partículas finas emitidas pelos veículos se depositam 
profundamente em nossos pulmões. O ozônio, formado na atmosfera a partir de poluentes emitidos por 
veículos e indústrias, agride mucosas e vasos sanguíneos. Estudos desenvolvidos por vários grupos de 
pesquisa do Brasil indicam que a poluição do ar da Região Metropolitana de São Paulo causa mortalidade 
prematura de cerca de vinte pessoas ao dia. Mais ainda, uma em dez internações por doenças dos sistemas 
respiratório e cardiovascular tem alguma relação com a poluição atmosférica. 
 A Organização Mundial da Saúde (OMS) já percebeu essa relação de causa e efeito. Tanto que, em 
2006, estabeleceu novos padrões de qualidade do ar tendo por base reduzir os impactos sobre a saúde 
humana. Vários países seguiram a conclusão da OMS. O Brasil, no entanto, manteve os patamares adotados 
nos anos 90 - uma época que sabíamos cerca de 10% do que sabemos hoje sobre os efeitos dos poluentes no 
corpo humano. Resultado: os padrões da OMS são três vezes menores do que os adotados no Brasil. 
Desconheço algum argumento médico que indique que os pulmões e as coronárias dos brasileiros sejam três 
vezes mais resistentes do que os dos nossos irmãos europeus ou americanos. 
 Padrões ambientais permissivos são o caminho mais direto para os combustíveis de má qualidade e a 
tecnologia automotiva antiquada que temos circulando pelas ruas do Brasil. E uma das consequências do 
problema está no enorme custo financeiro do sistema de saúde: apenas na Região Metropolitana de São 
Paulo, estamos falando em mais de um bilhão de dólares ao ano. Excluir o homem da agenda ambiental é 
socialmente injusto, agride a cidadania e também prejudica a economia. Passou da hora de incluirmos a saúde 
na agenda ambiental. A sociedade do homem agradecerá. 
                                                                                                                                         (Superinteressante, Adaptado) 
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As questões a seguir referem-se ao texto acima. 
 
21- A frase do texto que contém uma opinião é: 
a) “A construção do rodoanel viário de São Paulo foi somente autorizada após a conclusão de extenso estudo 
de impacto ambiental,...” 
b) “Os padrões da OMS são 3 vezes menores do que os adotados no Brasil.” 
c) “É uma pena, porém, que uma espécie tenha sido excluída da agenda ambiental - a espécie humana.” 
d) “Estudos desenvolvidos por vários grupos de pesquisa do Brasil indicam que a poluição do ar...” 
 
22- É uma pena, porém, que uma espécie tenha sido excluída da agenda ambiental - a espécie humana.” 
Assinale a alternativa que contém um nexo que poderia substituir “porém” na mesma posição em que tal 
conjunção ocorre, sem alterar o significado da oração. 
a) assim 
b) apesar disso 
c) portanto 
d) contudo 
 
23- “Padrões ambientais permissivos são o caminho mais direto para os combustíveis de má qualidade...”  De 
acordo com o texto, permissivos pode ser substituído por outra palavra, sem que se altere o sentido da oração.  
Assinale-a: 
a) transponíveis 
b) lícitos 
c) permutáveis 
d) intolerantes 
 
24- Na oração “Hoje, sabemos que partículas finas emitidas pelos veículos se depositam profundamente em 
nossos pulmões,” as palavras em destaque são, respectivamente: 
a) adjetivo - adjetivo - pronome 
b) adjetivo - substantivo - advérbio 
c) advérbio - adjetivo - pronome 
d) advérbio - substantivo - advérbio 
 
25- As palavras abaixo, retiradas do texto, pertencem a mesma classe de palavras, exceto: 
a) naturais 
b) finas 
c) antiquada 
d) alternativas 
 
26- Assinale a alternativa cuja acentuação gráfica se justifique da mesma forma, respectivamente, que em 
“após”, “indústrias” e “médico”: 
a) bibelô - Lígia - quilômetro 
b) três - cédula - xícara 
c) fácil - planície - já 
d) Queirós - sensível - colocá-la 
 
27- “Desconheço algum argumento médico que indique que os pulmões e as coronárias...”. Uma figura de 
linguagem utilizada nessa frase é: 
a) elipse 
b) anáfora 
c) aliteração 
d) metonímia 
 
28- Assinale a alternativa que indica, correta e respectivamente, a função sintática dos termos destacados em: 
“O ozônio, formado na atmosfera a partir de poluentes emitidos por veículos e indústrias, agride mucosas e 
vasos sanguíneos.” 
a) adjunto adnominal - verbo transitivo direto - objeto direto 
b) sujeito - verbo intransitivo - complemento nominal 
c) núcleo do sujeito - verbo transitivo direto - objeto direto 
d) sujeito - verbo transitivo direto e indireto - objeto direto e indireto 
 
29- Sobre a oração “A Organização Mundial da Saúde (OMS) já percebeu essa relação de causa e efeito.” É 
correto afirmar que: 
a) o verbo é intransitivo 
b) o sujeito é indeterminado 
c) o sujeito é composto 
d) o verbo é transitivo direto 
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30- É correto afirmar que são objetivos do texto, EXCETO: 
a) Chamar a atenção para o fato de que há mais de dez anos sabíamos cerca de 10% do que sabemos hoje. 
b) Demonstrar que a Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza padrões de qualidade do ar diferentes 
para o Brasil. 
c) Mostrar os efeitos nocivos que a poluição do ar provoca nos seres humanos, inclusive com dados de 
pesquisas. 
d) Defender a ideia de que, também por questões de justiça, a saúde humana deve ser incluída na agenda 
ambiental.                                                    
    
PROVA: MATEMÁTICA 
 
31- Num jardim retangular com 8m de comprimento e 4m de largura serão plantadas mudas de arbustos 
frutíferos. A recomendação do florista é que cada muda seja plantada num espaço quadrado de 2 metros de 
lado. Quantas mudas, então, podem ser plantadas nesse jardim? 
a) 8 
b) 10 
c) 16 
d) 32 
 
32- Um centro comercial oferece várias oportunidades de negócio para pequenos negociantes. Num mesmo 
dia, uma mercadoria foi comprada por R$ 200,00, vendida por R$ 220,00, novamente comprada por R$ 240,00 
e finalmente vendida por R$ 260,00. No final dessa sequência de compras e vendas, o negociante dessa 
mercadoria: 
a) teve um lucro de R$ 20,00; 
b) teve um prejuízo de R$ 20,00; 
c) teve um lucro de R$ 40,00; 
d) não teve lucro nem prejuízo. 
 
33- Numa caixa há bolas pretas, brancas e azuis. O número de bolas pretas é o dobro de bolas brancas. Se 
retirarmos 4 bolas pretas, o número delas reduz a apenas um terço do inicial. E se retirarmos 6 bolas azuis, 
restarão apenas dois terços delas na caixa. Inicialmente, qual o número de bolas pretas, brancas e azuis, 
respectivamente? 
a) 4, 2 e 8. 
b) 6, 3 e 18. 
c) 8, 4 e 16. 
d) 9, 4 e 18. 
 
34- Numa sala de aula um professor contou 12 meninas e 18 meninos. Assinale a alternativa falsa das opções 
abaixo: 
a) Os meninos representam 60% da turma. 
b) As meninas representam dois quintos da turma. 
c) O número de meninos que excede o número de meninas representa 20% da turma. 
d) A razão entre o número de meninas e o número de meninos é de 0,6. 
 
35- Se meia dúzia de um determinado comprimido custa R$ 12,60. Qual o valor de duas dezenas deles? 
a) R$ 42,00 
b) R$ 40,80 
c) R$ 38,50 
d) R$ 36,00 
 
36- Um capital de R$ 3.600,00 foi investido sob uma taxa de juros simples de 32% ao ano. Não tendo sido 
feitos depósitos e retiradas no período do investimento, o montante foi resgatado com um valor de R$ 4. 
320,00. Qual o tempo de investimento?  
a) 6 meses e 15 dias 
b) 7 meses e 15 dias 
c) 8 meses 
d) 8 meses e 20 dias 
 
37- Um automóvel foi comprado por R$ 21.000,00. No ano seguinte foi revendido com uma desvalorização de 
5%. Dois anos depois voltou a ser revendido com 12% de desvalorização. Qual a quantia recebida pela última 
venda do automóvel? 
a) R$ 18.568,00. 
b) R$ 17.556,00. 
c) R$ 17.128,00. 
d) R$ 16.884,00. 
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38- Um agente de saúde pergunta a uma mãe qual é o peso de seu filho e ela responde que ele pesa 2/7 de 
seu próprio peso. Se a criança pesa 28 kg, qual o peso da mãe? 
a) 68 kg 
b) 86 kg 
c) 74 kg 
d) 98 kg 
 
39- Um fiscal visita um estabelecimento a cada 1h e 15min. Se a jornada de trabalho dele é de 5 horas diárias, 
considerando que não houve nenhum incidente que o fizesse alterar sua rotina diária, quantos 
estabelecimentos foram visitados por esse fiscal em 18 dias úteis de trabalho? 
a) 24 
b) 36 
c) 64 
d) 72 
 
40- Uma TV de 20 polegadas foi vendida por R$ 876,00 numa loja de eletroeletrônicos durante o período de 
uma promoção. Essa loja estabeleceu como política de vendas, durante essa promoção, vender seus 
aparelhos de TV dando descontos conforme o tamanho da tela. Ou seja, o aparelho acima citado foi vendido 
com 20% de desconto. Qual seria então o preço normal de uma TV de 32 polegadas que foi vendida a R$ 
998,00? 
a) R$ 1.112,00 
b) R$ 1.286,00 
c) R$ 1.467,00 
d) R$ 1.528,00 
 
 
 







