
Fiscal Geral

AGENDA 

l 29/07/2013, divulgação do gabarito 
e exemplar dos Cadernos de 
Questões da Prova Objetiva. 

l 31/07/2013, disponibilização das 
Imagens dos Cartões Respostas das 
Provas Objetivas

l 01/08 e 02/08/2013, recursos contra 
formulação e conteúdos da Prova 
Objetiva na Internet. 

l 09/08/2013, divulgação do resultado 
da análise dos recursos da Prova 
Objetiva. 

l 12/08/2013, divulgação do Resultado 
das Provas Objetivas. 

l Informações: 

Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h
 
Internet: 
http://concursos.biorio.org.br 

E-mail: 
itupeva2013@biorio.org.br

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de 

preenchimento do cartão de respostas.

2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a 
ela não retornar, será eliminado.

3 - Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na 
sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata 
de suas respectivas assinaturas.

4 - Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões, pois a imagem do 
seu cartão de respostas será disponibilizado em http://concursos.
biorio.org.br 

 INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1 - Confira atentamente se este caderno de perguntas, que contém 50 

questões objetivas, está completo.

2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente 
uma correta.

3 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada 
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.

4 - Confira se seus dados e a função pública escolhida, indicados no 
cartão de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, 
notifique imediatamente ao Fiscal de sala ou ao Chefe de Local. 
Terminada a conferência, você deve assinar o cartão de respostas no 
espaço apropriado.

5 - Confira atentamente se a função pública e o número do caderno 
que consta neste caderno de questões é o mesmo do que consta em 
seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, notifique 
imediatamente ao Fiscal de sala ou ao Chefe de Local.

6 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, 
amassado, dobrado nem manchado.
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO
BRASILEIRO ESTÁ PRODUZINDO MAIS LIXO

        Uma pesquisa mostrou que o brasileiro está 
produzindo sete vezes mais lixo em apenas dois anos. O 
destino correto do lixo é um dos maiores desafios para 
as cidades do País, ainda mais agora que o brasileiro 
está produzindo cada vez mais lixo. É o que é mostrado 
por uma pesquisa da Associação Brasileira de Empresas 
de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe). O 
problema é reflexo do aumento do poder aquisitivo da 
população.
 Ferro elétrico, cafeteiras, estantes, mesas, cadeiras 
e objetos afins: tudo foi jogado fora pelos moradores 
do prédio onde Claudina Barão Modena é síndica. Ela 
recolheu tudo a fim de aproveitar. Nas mãos dela, nada 
vira lixo. Claudina é um exemplo perfeito da iniciativa 
individual para resolver os problemas de reciclagem de 
resíduos urbanos aos quais a maioria das prefeituras das 
cidades brasileiras não consegue dar uma solução. Os 
números são assustadores: nossa produção de lixo nos 
últimos anos aumentou mais do que o crescimento de 
nossa população.
 Esse aumento é um reflexo da ampliação do poder 
aquisitivo da população, que foi ao encontro do consumo, 
passou a consumir mais e, logicamente, passou a gerar 
mais lixo.
 Cerca da metade do lixo coletado no Brasil está 
no Sudeste. Nessa região, vivem quase 75 milhões de 
pessoas que produzem quase 97 mil toneladas de lixo por 
dia. No Nordeste, a situação é tão ruim quanto no Sudeste. 
Na Região Sul, está a melhor situação: pouco mais de 23 
milhões de pessoas produzindo 21 mil toneladas de lixo 
por dia.
 Em 2010, foi sancionada a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, que dispõe que todos os municípios 
têm até 2014 para dar uma destinação adequada ao lixo. 
Ou seja, tudo aquilo que puder ser reaproveitado deverá 
passar por algum processo de recuperação, reciclagem ou 
afim.

1 - Ao citar o fato de o brasileiro estar produzindo mais 
lixo, atribuir essa informação a uma pesquisa tem a 
seguinte finalidade:

(A) provocar mais interesse pela leitura por parte do leitor;
(B) dar mais confiança ao leitor sobre a informação lida;
(C) mostrar que o tema é de interesse global;
(D) demonstrar que o texto procura assuntos atuais;
(E) surpreender o leitor com informações inesperadas.

2 - Pode-se inferir da informação de que o brasileiro está 
produzindo muito mais lixo que:

(A) a industrialização está tendo menos cuidado com as 
embalagens;

(B) a reciclagem está incentivando a maior produção de 
lixo;

(C) os brasileiros estão adquirindo mais produtos 
industrializados;

(D) a população está mais educada e deposita lixo em 
local adequado;

(E) os cidadãos brasileiros estão desfazendo-se de coisas 
velhas.

3 - Essa mesma pesquisa também mostra que mais da 
metade do lixo coletado está na região Sudeste, o que 
estabelece uma relação direta entre o lixo e:

(A) a higiene;
(B) o clima;
(C) a educação;
(D) a política;
(E) a economia.

4 - Pode-se depreender da leitura do primeiro parágrafo 
do texto, de forma inequívoca, que a pesquisa da Abrelpe 
mostra que:

(A) o destino correto do lixo é um grande desafio;
(B) o brasileiro está produzindo mais lixo;
(C) a maior quantidade de lixo é fruto do aumento do 

poder aquisitivo;
(D) as grandes cidades brasileiras estão enfrentando o 

desafio do lixo;
(E) a cada ano que passa os brasileiros produzem mais 

lixo.

5 - “Ferro elétrico, cafeteiras, estantes, mesas, cadeiras 
e objetos afins: tudo foi jogado fora pelos moradores 
do prédio onde Claudina Barão Modena é síndica. Ela 
recolheu tudo a fim de aproveitar”; “Ou seja, tudo aquilo 
que puder ser reaproveitado deverá passar por algum 
processo de recuperação, reciclagem ou afim”.

Sobre as formas sublinhadas, podemos afirmar que:

(A) as três ocorrências mostram grafia correta;
(B) as três ocorrências mostram significados distintos;
(C) só as duas primeiras ocorrências mostram grafia 

correta;
(D) só a última ocorrência mostra grafia correta;
(E) as três ocorrências pertencem a classes gramaticais 

diferentes.
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6 - “Esse aumento é um reflexo do poder aquisitivo da 
população”; nesse segmento do texto, emprega-se a forma 
de demonstrativo ESSE porque:

(A) se refere a um termo anteriormente expresso;
(B) se liga a um termo que ainda vai ser anunciado;
(C) deve indicar o elemento mais próximo no contexto;
(D) mostra certa ironia ao termo determinado;
(E) indica que o elemento determinado ocorreu há longo 

tempo.

7 - Assinale a opção que faz uma afirmação EQUIVOCADA:

(A) “Nessa região vivem quase 75 milhões de pessoas” / 
refere-se a uma quantidade aproximada e menor do que 
75 milhões;

(B) “”pouco mais de 23 milhões...” / quantidade pouco 
superior a 23 milhões;

(C) “produzindo 21 mil toneladas de lixo por dia” / 
quantidade vista como proximamente exata;

(D) “Em 2010, foi sancionada...” / em um mês qualquer 
de 2010;

(E) “todos os municípios têm até 2014” / o prazo marcado 
não inclui o ano de 2014.

8 - Alternativa em que a palavra MAIS mostra um 
significado diferente de quantidade ou intensidade é:

(A) “Uma pesquisa mostrou que o brasileiro está 
produzindo sete vezes mais lixo em apenas dois anos”;

(B) “O destino correto do lixo é um dos maiores desafios 
para as cidades do País, ainda mais agora que o 
brasileiro está produzindo cada vez mais lixo”;

(C) “nossa produção de lixo nos últimos anos aumentou 
mais do que o crescimento da nossa população”;

(D) “passou a consumir mais”;
(E) “passou a gerar mais lixo”.

9 - “Claudina é um exemplo perfeito da iniciativa individual 
para resolver os problemas da reciclagem”; a forma de 
substituir o segmento sublinhado que altera o seu sentido é:

(A) para a resolução dos problemas da reciclagem;
(B) para que os problemas da reciclagem sejam resolvidos;
(C) para se resolverem os problemas da reciclagem;
(D) para que a reciclagem tenha seus problemas resolvidos;
(E) para a resolução da reciclagem e outros problemas.

10 - Alternativa em que o verbo sublinhado indica 
mudança de estado:

(A) “O destino correto do lixo é um dos maiores desafios”;
(B) “Claudina é um exemplo perfeito...”;
(C) “Nas mãos dela, nada vira lixo”;
(D) “Os números são assustadores”;
(E) “Cerca da metade do lixo coletado no Brasil está no 

Sudeste”.

11 - A frase que NÃO se apresenta na voz passiva é:

(A) “o brasileiro está produzindo cada vez mais lixo”;
(B) “tudo foi jogado fora pelos moradores”;
(C) “Em 2010, foi sancionada a Política Nacional de 

Resíduos”;
(D) “tudo aquilo que puder ser reaproveitado...”;
(E) “É o que é mostrado por uma pesquisa...”.

12 - O segmento do texto em que o vocábulo sublinhado 
pertence a uma classe gramatical diferente das demais é:

(A) “Uma pesquisa mostrou que o brasileiro está 
produzindo sete vezes mais lixo”;

(B) “É o que mostra uma pesquisa...”;
(C) “...da ampliação do poder aquisitivo da população, 

que foi ao encontro do consumo”;
(D) “...quase 75 milhões de pessoas que produzem quase 

97 mil toneladas”;
(E) “...tudo aquilo que puder ser reaproveitado”.

13 - “...que foi ao encontro do consumo”; assinale a frase 
abaixo em que a expressão sublinhada deve ser substituída 
por “de encontro a”:

(A) O aumento do lixo vai ao encontro do aumento da 
população;

(B) A reciclagem do lixo vai ao encontro dos anseios da 
população;

(C) A lei que dá uma destinação adequada ao lixo vai ao 
encontro de um desejo de proteção ao meio ambiente;

(D) A coleta de lixo urbano vai ao encontro dos objetivos 
de limpeza das cidades;

(E) A sujeira nas ruas vai ao encontro dos desejos das 
autoridades municipais.

14 - “Ferro elétrico, cafeteiras, estantes, mesas, cadeiras 
e objetos afins: tudo foi jogado fora pelos moradores do 
prédio onde Claudina Barão Modena é síndica”; assinale 
a alternativa errada sobre um dos componentes desse 
segmento do texto:

(A) O termo “tudo” resume todos os objetos citados 
anteriormente;

(B) Os moradores do prédio são os agentes da ação de 
“jogar fora”;

(C) Claudina é grafado com letra inicial maiúscula por 
tratar-se de nome próprio;

(D) O pronome “onde” se refere a um local desconhecido 
pelo leitor;

(E) As vírgulas iniciais separam os termos de uma 
enumeração.
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15 - O texto lido nesta prova deve ser classificado como:

(A) narrativo;
(B) descritivo;
(C) argumentativo;
(D) publicitário;
(E) informativo.

RACIOCÍNIO LÓGICO
16 - Observe a sequência de números:

      42      35     28     21  ... 

O próximo termo é:

(A) 17
(B) 15
(C) 14
(D) 12
(E) 9

17 - Se não é verdade que Agostinho gosta de teatro e de 
cinema então é verdade que:

(A) Agostinho não gosta nem de teatro nem de cinema; 
(B) Agostinho gosta de teatro mas não gosta de cinema;
(C) Agostinho gosta de cinema mas não gosta de teatro;
(D) Agostinho gosta de cinema ou de teatro;
(E) Agostinho não gosta de cinema ou não gosta de teatro.

18 - Mário é motorista e está prestando serviços para uma 
empresa no seguinte esquema: ele trabalha um dia, não 
trabalha nos próximos quatro dias, trabalha de novo, passa 
mais quatro dias sem trabalhar e assim por diante. Os 
dias de trabalho podem cair em qualquer dia da semana, 
inclusive no fim de semana. O primeiro dia de trabalho 
de Mário para essa empresa foi uma terça-feira. Assim, 
o sétimo dia de trabalho de Mário para a empresa cairá:

(A) numa terça-feira;
(B) numa quarta-feira;
(C) numa quinta-feira;
(D) numa sexta-feira;
(E) num sábado.

19 - Juvenal quer mandar uma equipe de três fiscais fazer 
uma certa inspeção. Ele conta com cinco fiscais para 
realizar a tarefa, dois homens e três mulheres. Juvenal quer 
que a equipe tenha pelo menos duas mulheres. O número 
de equipes diferentes que Juvenal pode escolher é igual a:

(A) 4
(B) 5

(C) 6
(D) 7
(E) 8

20 - Se NÃO é verdade que “Nem todos os gatos são 
pardos”, avalie se são falsas (F) ou verdadeiras (V) as três 
afirmativas abaixo:

I -  Nenhum gato é pardo.
II -  Ao menos um gato não é pardo.
III - Todos os gatos são pardos.

As afirmativas I, II e III são respectivamente:

(A) F - V - F;
(B) F - F - F;
(C) V - V - F;
(D) V - V - V;
(E) F - V - V. 

21 - Observe a sequência, formada com as letras do 
alfabeto (abcdefghijklmnopqrstuvwxyz):   

                   d  d  e  g   j ...

A próxima letra é:

(A) m
(B) n
(C) o
(D) p
(E) q

22 - Alice tem 122 estampas, Débora tem 201. Joana 
quer dar suas 145 estampas às duas de modo que as duas 
fiquem com a mesma quantidade de estampas. Assim, 
Alice ganhará a seguinte quantidade de estampas:

(A) 96
(B) 112
(C) 124
(D) 130
(E) 136

23 - Luciano é mais baixo que Adriano e mais alto que 
Bebiano. Adriano é mais baixo que Dilermando e mais 
alto que Justiniano, que é mais alto que Luciano.  Se os 
cinco formarem uma fila em ordem crescente de alturas, 
então o terceiro é:

(A) Adriano;
(B) Bebiano;
(C) Dilermando;
(D) Justiniano;
(E) Luciano.
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24 - Observe a subtração a seguir, em que as letras A, B e 
C substituem certos algarismos.

    3. B A 9
	 - C. A 2 B   ________
    C. 9  6  2

Assim, A + B + C é igual a:

(A) 10
(B) 12
(C) 15
(D) 16
(E) 18

25 - A cada semana, Manoel economiza x reais. Semana 
retrasada, Manoel já tinha 240 reais economizados, antes 
de ganhar os x reais da semana. Semana que vem, Manoel 
terá 336 reais, depois de ganhar os x reais da semana. 
Daqui a cinco semanas, depois de ganhar os x reais da 
semana, Manoel terá a seguinte quantia, em reais:

(A) 432
(B) 444
(C) 456
(D) 460
(E) 468

 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

26 - De acordo com a Constituição Federal, sem prejuízo 
de outras garantias asseguradas ao contribuinte, são 
vedados à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios os seguintes atos, EXCETO um. Assinale-o.

(A) exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
(B) instituir taxa em razão do exercício do poder de 

polícia; 
(C) instituir tratamento desigual entre contribuintes 

que se encontrem em situação equivalente, proibida 
qualquer distinção em razão de ocupação profissional 
ou função por eles exercida, independentemente da 
denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou 
direitos;

(D) cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos 
antes do início da vigência da lei que os houver 
instituído ou aumentado;

(E) utilizar tributo com efeito de confisco.

27 - NÃO compete à União instituir impostos sobre:

(A) importação de produtos estrangeiros;
(B) renda e proventos de qualquer natureza;
(C) propriedade de veículos automotores;
(D) produtos industrializados;
(E) propriedade territorial rural.

28 - De acordo com o Código Tributário Nacional, a 
situação definida em lei como necessária e suficiente à 
sua ocorrência é denominada fato:

(A) gerador da obrigação principal;
(B) gerador da obrigação acessória;
(C) decorrente da obrigação principal;
(D) decorrente da obrigação acessória;
(E) solidário com a obrigação principal.
 
29 - Avalie, de acordo com a Lei Orgânica Municipal de 
Itupeva, as seguintes ações do Prefeito: 

I -  firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de 
direito público, autarquia, empresa pública, sociedade 
de economia mista ou empresa concessionária 
de serviço público, quando o contrato obedecer a 
cláusulas uniformes; 

II -  aceitar ou exercer cargo, função ou emprego 
remunerado, inclusive os de que seja demissível 
“ad-nutum”, nas entidades constantes do item I, 
ressalvada a posse em virtude do concurso público; 

III -  ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo; 
V -  ser proprietário, controlador ou diretor de empresa 

que goze de favor  decorrente de contrato com pessoa 
jurídica de direito público ou nela exercer função 
remunerada.

São vedadas ao Prefeito, desde a posse, sob pena de perda 
do cargo, as ações:

(A) I  e II, apenas;
(B) III e IV, apenas;
(C) II, III e IV, apenas;
(D) I, II e III, apenas;
(E) I, II , III e IV.

30 - O mandato do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos 
Vereadores é de:

(A) dois anos;
(B) três anos;
(C) quatro anos;
(D) cinco anos;
(E) seis anos.
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31 - Avalie se constituem fato gerador do imposto sobre 
a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) do 
Município de Itupeva do bem imóvel localizado na zona 
urbana do município:

I -  a propriedade
II -  o domínio útil
III -  a posse

Está correto o que se afirma em:

(A) I, apenas;
(B)  I ou II, apenas;
(C) I ou III, apenas;
(D) II ou III, apenas;
(E) I, II ou III.

32 - São isentos do pagamento do IPTU os imóveis 
pertencentes, dentre outros, a, EXCETO:

(A) quem os tenha cedido, gratuitamente, em sua 
totalidade, para uso exclusivo da União, dos Estados, 
dos Municípios ou de suas autarquias e fundações;

(B) entidade religiosa, de qualquer culto, desde que 
utilizada para sede, convento, seminário ou residência 
de ministro do culto respectivo;

(C) sociedade de amigos de bairros;
(D) associação cultural, cívica, recreativa, desportiva ou 

agrícola, com ou sem fins lucrativos;
(E) associação beneficente, sem fins lucrativos.

33 - Em relação ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN), de acordo com o Código Tributário do 
Município de Itupeva, NÃO é correto afirmar que:

(A) toda pessoa jurídica, estabelecida ou não no 
Município, que contratar serviços junto a terceiros, 
fica obrigada a reter na fonte, a titulo de ISSQN, o 
montante devido sobre o respectivo valor do serviço, 
respeitada a legislação vigente;

(B) o recolhimento do ISSQN deve ser feito até o dia 15 
do mês subsequente e a falta de retenção implica em 
responsabilidade da tomadora, mas não da prestadora, 
do serviço;

(C)  a não retenção implica em responsabilidade pelo 
crédito tributário correspondente, e sujeição às 
mesmas penalidades impostas ao contribuinte;

(D)  para efeito de retenção do imposto, a base de cálculo é 
o preço do serviço, aplicando-se a alíquota específica 
da atividade;

(E) a retenção na fonte pagadora é dispensada se o serviço 
for prestado por profissional autônomo, pessoa física, 
desde que apresente prova de inscrição no cadastro 
mobiliário do Município como contribuinte do 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.

34 - “Considera-se estabelecimento prestador o local 
onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar 
serviços, de modo permanente ou temporário, e que 
configure unidade econômica ou profissional, sendo 
_____ para caracterizá-los as denominações de sede, 
filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório 
de representação ou contato ou quaisquer outras que 
venham a ser utilizadas.”

(art 43 do Código Tributário Municipal)

A lacuna fica corretamente preenchida por:

(A) irrelevantes;
(B) imprescindíveis;
(C) necessárias;
(D) facultativas;
(E) importantes.

35 - São isentos do Imposto Sobre Serviço de Qualquer 
Natureza, dentre outros, os a seguir listados, EXCETO:

(A) o ensino de primeiro e segundo graus e superior, desde 
que colocados, no exercício, à disposição da Prefeitura 
Municipal, para distribuição, bolsas de estudo 
correspondentes a 3% (três por cento) da quantidade, 
em cada curso, das matriculas regularmente realizadas;

(B) as casas de caridade, sociedades de socorros mútuos ou 
estabelecimentos de fins humanitários e assistenciais, 
sem fins lucrativos;

(C) as diversões públicas quando ao menos 50% da renda 
auferida se destine a fins assistenciais ou beneficentes;

(D) as associações culturais, recreativas e desportivas, 
sem fins lucrativos;

(E) os jornais ou periódicos destinados à publicação de 
noticiário e informação de caráter geral e de interesse 
da coletividade.

36 - Avalie se, de acordo com o Código Tributário 
Municipal, a incidência do Imposto sobre Transmissão 
“Inter-Vivos” alcança, dentre outras, as seguintes 
mutações patrimoniais:

I -  compra e venda pura ou condicional e atos equivalentes;
II -  dação em pagamentos;
III -  permuta;
IV -  transferência do patrimônio de pessoa jurídica para o 

de qualquer de seus sócios, acionistas ou respectivos 
sucessores;

Estão corretos os itens:

(A) I e II, apenas;
(B) III e IV, apenas;
(C) I, II e IV, apenas;
(D) II, III e IV, apenas;
(E) I, II, III e IV.
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37 - “Para o cálculo do Imposto sobre Transmissão “Inter-
Vivos”serão aplicadas as seguintes alíquotas:

I -   nas transmissões compreendidas no Sistema Financeiro 
da Habitação (SFH), em relação à parcela financiada, 
____;

II - nas demais transmissões a título oneroso,____.”
(adap. do artigo 83 do Código Tributário Municipal)

As lacunas ficam corretamente preenchidas respectivamente 
por:

(A) 0,5% (meio por cento) / 2% (dois por cento);
(B) 1% (um por cento) / 2% (dois por cento);
(C) 1% (um por cento) / 3% (três por cento);
(D) 0,5% (meio por cento) / 1,5% (um e meio por cento);
(E) 0,5% (meio por cento) / 3% (três por cento).

38 - No caso da Contribuição de Melhoria, o Código 
Tributário Municipal, estabelece, em seu Artigo 136, que, 
aprovado pela autoridade competente o plano de obra, 
será publicado edital, na forma prevista em regulamento. 
Esse edital deve conter os seguintes elementos, EXCETO: 

(A) descrição e finalidade da obra;
(B) memorial descrito do projeto;
(C) orçamento de custo da obra;
(D) delimitação da área beneficiada, sem indicação da 

somatória das testadas dos imóveis nela compreendidos, 
que será utilizado para cálculo do tributo;

(E) determinação da parcela do custo da obra a ser 
considerada no cálculo do tributo.

39 - Avalie se, de acordo com o Artigo 171do Código 
Tributário Municipal, o procedimento fiscal terá início 
com:

I -  a lavratura de termo de início de fiscalização;
II -  a lavratura de termo de apreensão de bens, livros ou 

documentos;
III -  a notificação preliminar;
IV -  a lavratura de auto de infração e imposição de multa;
V -  qualquer ato da Administração que caracterize o 

início de apuração do crédito tributário.

Estão corretos os itens:

(A) I, III e V, apenas;
(B) II, III e IV, apenas;
(C) I, II, III e IV, apenas;
(D) II, III, IV e V, apenas;
(E) I, II, III, IV e V.

40 - De acordo com a Lei Orgânica Municipal, em relação 
aos Diretores Municipais é correto afirmar que:

(A) são escolhidos dentre os brasileiros maiores de trinta 
anos, no exercício de seus direitos políticos, com 
saber a ser avaliado na área em que será nomeado;

(B) não compete ao Diretor Municipal referendar atos e 
decretos assinados pelo Prefeito;

(C) compete ao Diretor Municipal a orientação, 
coordenação e supervisão dos órgãos da administração 
municipal em sua área de competência;

(D) não compete ao Diretor Municipal expedir instruções 
para a execução das leis, regulamentos e decretos;

(E) nunca serão nomeados em comissão.

41 - A instituição que representa judicialmente e extra-
judicialmente o município é:

(A) a Mesa da Câmara de vereadores;
(B) a Procuradoria do Município;
(C) a Presidência da Câmara de Vereadores;
(D) o Conselho de Política de Administração;
(E) a Guarda Municipal.

42 - O instrumento orientador e básico dos processos 
de transformação do espaço urbano e de sua estrutura 
territorial, servindo de referência para todos os agentes 
públicos e privados que atuam na cidade é o:

(A) Plano Plurianual;
(B) Planejamento Integrado de Serviços;
(C) Regimento Interno;
(D) Plano Diretor;
(E) Relatório de Ações.

43 - O Plano Diretor do município de Itupeva tem por 
fundamento os seguintes princípios, EXCETO:

(A) a função social da cidade;
(B) a proteção dos privilégios historicamente adquiridos;
(C) a função social da propriedade;
(D) a gestão democrática e participativa da cidade;
(E) a proteção e o desenvolvimento econômico do 

patrimônio histórico, arquitetônico, cultural, 
ambiental e ecológico.  

44 - De acordo com o Plano Diretor, em relação às Unidades 
de Estruturação Urbana, o território do município de 
Itupeva divide-se nas seguintes áreas, EXCETO:

(A) Unidade de Amortecimento e Proteção Ambiental;
(B) Unidade Urbana Central;
(C) Unidade de Desenvolvimento Turístico;
(D) Unidade de Desenvolvimento Rural;
(E) Unidade de Proteção Hídrica.
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45 - O setor urbanístico de estruturação (SE) abrange a 
área central do município. O SE é a área primordial de 
ocupação urbana onde serão concentrados prioritariamente 
os investimentos públicos do município e o preenchimento 
dos vazios.

Avalie se as principais ações de estruturação urbana 
incluem, dentre outras:

I -  aparelhamento do sistema viário
II -  interligação entre eixos descontínuos
III -  reformulação de interseções, semaforização, 

sinalização etc
IV -  requalificação de praças e outras áreas de uso público.

Estão corretos os itens:

(A) I e II, apenas;
(B) III e IV, apenas;
(C) I, II e III, apenas;
(D) II, III e IV, apenas;
(E) I, II, III e IV. 

46 - A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios obedece aos seguintes princípios, 
EXCETO:

(A) legalidade;
(B) hierarquia;
(C) impessoalidade;
(D) moralidade;
(E) publicidade. 
  
47 -  A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, 
_______ e ________ para os servidores da administração 
pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

(Constituição Federal, art 39)

As lacunas ficam corretamente preenchidas por:

(A) regime jurídico especial / plano de carreiras;
(B) regime jurídico único / plano de metas;
(C) regime jurídico único / plano de carreiras;
(D) regime jurídico especial / plano de metas;
(E) regime jurídico plural / regime de competências.

48 - Em relação à investidura em cargo ou emprego 
público, avalie as afirmativas a seguir:

I -  Depende de aprovação prévia em concurso público 
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, 
na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações 
para cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração.

II -  O prazo de validade do concurso público será de até 
três anos, prorrogável uma vez, por igual período;

III -  Durante o prazo prorrogável previsto no edital de 
convocação, novos concursados serão convocados 
com prioridade sobre outros já aprovados em 
concurso público de provas ou de provas e títulos 
para assumir cargo ou emprego, na carreira.

Está correto o que se afirma em:

(A) I, apenas;
(B) I e II, apenas;
(C) I e III, apenas;
(D) II e III, apenas;
(E) I, II e III.

49 - Em relação ao Poder Legislativo, NÃO é correto 
afirmar que:

(A) é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe 
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal;

(B) a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes 
do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada 
Estado, em cada Território e no Distrito Federal;

(C) o número total de Deputados, bem como a 
representação por Estado e pelo Distrito Federal, será 
estabelecido por lei complementar, proporcionalmente 
à população, procedendo-se aos ajustes necessários, 
no ano anterior às eleições, para que nenhuma 
daquelas unidades da Federação tenha menos de oito 
ou mais de setenta Deputados;

(D) cada Estado e o Distrito Federal elegerão cinco 
Senadores, com mandato de oito anos;

(E) cada Senador será eleito com dois suplentes.

50 - Em contabilidade geral, podemos dizer que o 
Patrimônio Líquido (PL) é dado pela equação:

(A) PL = Bens + Direitos + Obrigações;
(B) PL = Direitos – Obrigações – Bens;
(C) PL = Bens – Direitos + Obrigações;
(D) PL = Bens + Direitos – Obrigações;
(E) PL = Obrigações + Direitos – Bens.












