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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão 
Resposta; 
 
12 Assine o Cartão Resposta no local indicado. 
  
 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 

  

 

Boa Prova! 
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O carnaval e o menino 
Carlos Heitor Cony 

 
1º “No grande teatro da vida/ vão levar mais uma vez/ a revista colossal;/ pierrô, arlequim, colombina/ 
vão a preços populares/ repetir o carnaval.” 
2º Taí a quadrinha de antigamente – eu era menino e esperava o carnaval com certo temor, medo dos 
mascarados e, ao mesmo tempo, vontade de ser um deles. 
3º Até que fui – e não apenas durante o carnaval. Grudei ....... cara várias máscaras – e se não obtive 
poder e glória, ao menos sobrevivi ......... meu canto, fazendo um tipo de carnaval a meu modo, véspera de 
cinzas. 
4º Já encarei de tudo. Desde os retiros espirituais no seminário (segundo as santas regras de Santo 
Afonso Maria de Ligório), até retiro forçado na cela da Polícia Especial. 
5º Também fui a outros folguedos. Para opróbrio dos meus descendentes, saí de morcego assustando 
outras crianças em Paquetá. Minha mãe havia feito complicada fantasia de chinês (ou japonês, dava na 
mesma), cuja atração era o chapéu de cartolina, em óbvio feitio de chapéu chinês. 
6º Tomaram meu silêncio como aprovação. Suei frio ao me imaginar com aquele chapéu, mas aí o 
meu irmão virou a mesa: ele ia sair de reles marinheiro americano (não era bem uma fantasia mas um 
quebra-galho carnavalesco); urinou em cima do meu chapéu chinês. 
7º Não havia tempo para a fabricação de um artefato elaborado como aquele. O pai deu-lhe uns 
safanões por conta do chapéu e de outras patifarias genéricas e acumuladas. 
8º Minha mãe foi ....... armarinho, comprou pano preto, a horrível máscara que cheirava a papelão e 
cola – e assim passeei os três dias pelas ruas cheias de sol de Paquetá, dando susto nas crianças que 
conhecia e evitando aquelas que não conhecia: podiam ser mais fortes do que eu e aí o sovado seria eu. 
9º Quando a tarde caía, botava a máscara para trás da cabeça, sentindo-me ____________, 
perguntando-me sem resposta: quem foi o cretino que inventou essas coisas? Em casa, queriam saber se 
eu havia gostado. Respondia que sim. 
10 Ao pisar no chão firme, o rancho renascia de seu cansaço e se arrastava uma vez mais na marcha-
hino que louva a ilha: “Paquetá é um céu profundo/ que começa neste mundo/ mas não sabe onde acabar”. 
O ritmo era mais lento e as luzes ficavam mais tristes dentro da madrugada. Longe, o faroleiro do Xeréu 
apagava seu _______ vermelho: era outro dia. 
11 Vestia o morcego outra vez, a máscara com cheiro de papelão e cola, e eu sozinho, eu-morcego, 
batendo as ruas cheias de sol, encontrava outros morcegos, uma espécie de fantasia oficial dos meninos de 
Paquetá. 
12 E sentia frio na espinha quando esbarrava com uma caveira ou em uma bruxa,  de ___________ 
branca e encardida, a cruz preta nas costas; devia ser um garoto igual a mim, mas nunca se sabe, e esta 
dúvida me perseguia a tarde inteira, por que botam caveiras nas ruas do carnaval? 
13 E eu não entendia o grande teatro da vida (tampouco o entendo agora), nem pierrô com seu branco 
rosto banhado de luar. E quando tirava a máscara, ela estava molhada de suor, um suor tão salgado que 
parecia lágrima. 

CONY, Carlos Heitor. Folha de São Paulo, 24 fev. 1998, p. 3-2. 
 
01 - Preencha as lacunas que completa corretamente as linhas contínuas do texto: 
a) amaudissoado – faixo – camisola. 
b) amaldiçoado – facho – camisola. 
c) amaudiçoado – faixo – camizola. 
d) amaldissoado – faxo – camizola. 
 
02 - A maioria das vezes os termos regentes prendem-se aos termos regidos por uma proposição. 
Assinale a alternativa cujas preposições preenchem corretamente as lacunas de linhas pontilhadas 
do texto: 
a) na – do – até o.    c) na – no – ao. 
b) de – sobre – no.    d) sobre – em – para o. 
 
03 - No que se refere à concordância nominal assinale a alternativa que admite forma singular e 
plural: 
a) Bastantes pessoas estavam fantasiadas de morcego. 
b) Custam caro as fantasias de pierrô. 
c) Dançavam pierrô e arlequim felizes, nas ruas de Paquetá. 
d) Nas ruas, caveira e bruxas assustadoras perseguiam os meninos. 
 
04 - Assinale a alternativa em que os substantivos estão no plural correto: 
a) papelãos – irmãos. 
b) atrações – fabricaçãos. 
c) papelões – aprovaçãos. 
d) irmãos – chãos. 
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05 - Assinale a alternativa em que a palavra é acentuada pela mesma razão que “silêncio”: 
a) glória. 
b) pierrô. 
c) véspera. 
d) paquetá. 
 
06 - Assinale a alternativa em que o termo grifado está substituído incorretamente pelo pronome 
correspondente: 
a) Não obtive poder e glória – Não os obtive. 
b) Tomaram meu silêncio como aprovação. – Tomaram-no como aprovação. 
c) Repetir o carnaval – Repeti-lo. 
d) Não entendo o grande teatro da vida – Não lhe entendo. 
 
07 - Analise os sinônimos de algumas palavras do texto: 
I - opróbrio (5° parágrafo) – vergonha. 
II - feitio (5º parágrafo) – formato. 
III - reles (6º parágrafo) – desprezível. 
Quais deles não causariam prejuízo de significado ao texto? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e III. 
d) I, II e III. 
 
08 - Assinale a alternativa em que o plural dos substantivos compostos se faz da mesma forma que 
“quebra-galho”: 
a) gentil-homem. 
b) guarda-chuva. 
c) quinta-feira. 
d) obra-prima. 
 
09 - Os parênteses utilizados no 6º parágrafo do texto assinalam: 
a) O valor significativo da fantasia. 
b) A conclusão da afirmativa anterior. 
c) Um segmento explicativo. 
d) Os termos deslocados no período. 
 
10 - Assinale a alternativa em que a divisão silábica está correta: 
a) che-i-ra-va. 
b) ma-ri-nhe-i-ro. 
c) te-a-tro. 
d) es-pé-ci-e. 
 
11 - Fábio possui um terreno cujo comprimento mede 4 metros a mais que a largura. Sabe-se que a 
área desse terreno mede 256 m2. O semiperímetro desse terreno mede: 
a) 9 metros. 
b) 18 metros. 
c) 36 metros. 
d) 72 metros. 
 
12 - Para fazer um calçamento com 250 m de largura e 3 km de comprimento, uma equipe de 
operários levou 24 dias. Se a largura desse calçamento fosse 20% menor, e o comprimento igual a 
5/6 do comprimento original, essa mesma equipe de operários faria o calçamento em: 
a) 16 dias. 
b) 15 dias. 
c) 14 dias. 
d) 12 dias. 
 
13 - Num grupo constituído por 216 pessoas, sabe-se que 1/8 delas tomam café e também tomam 
leite, 37,5% tomam leite, 3/4 tomam café, e o restante (se houver) não tomam café nem leite. Assinale 
a alternativa incorreta: 
a) O número de pessoas desse grupo que tomam apenas café é igual a 135. 
b) Todas as pessoas desse grupo tomam café ou leite. 
c) O número de pessoas desse grupo que tomam apenas leite é igual a 54. 
d) O número de pessoas desse grupo que não tomam café nem leite é igual a 27. 
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14 - Um cilindro circular reto é seccionado, a partir de uma de suas bordas, por um corte cujo ângulo 
de inclinação ���� mede 45º com a correspondente horizontal, conforme ilustrado na figura que segue: 

 
Sabe-se que o diâmetro da base desse cilindro mede 15 cm, e que sua altura é de 60 cm. O volume 
do cilindro seccionado, ou seja, da parte sombreada da figura acima, é igual a: 
a) aproximadamente 2530π cm3. 
b) aproximadamente 2950π cm3. 
c) 3375π cm3. 
d) 13500 π cm3. 
 
15 - Ana desenhou um triângulo retângulo ABC, cuja base é a hipotenusa , e cujos catetos medem 
12 cm e 16 cm, como indicado na figura que segue: 

 
A altura h desse triângulo mede: 
a) 20 cm. 
b) 11,4 cm. 
c) 9,6 cm. 
d) 7,2 cm. 
 
16 - Até 1.964 não havia a figura do Vice-Prefeito em nosso município, quem foi o primeiro cidadão a 
assumir este posto em Astorga? 
a) Benedito Pereira da Silva.   c) Guerino Guandalini. 
b) Carlos José Anunciação.   d) Lorival de Moura. 
 
17 - Chegou à Presidência da República através do voto indireto: 
a) Fernando Collor de Mello. 
b) Fernando Henrique Cardoso. 
c) Itamar franco. 
d) José Sarney. 
 
18 - Dia 20 de Novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra. Esta data foi escolhida por lembrar: 
a) A alforria de Zumbi dos Palmares. 
b) A chegada de Zumbi dos Palmares ao Brasil. 
c) A morte de Zumbi dos Palmares. 
d) O nascimento Zumbi dos Palmares. 
 
19 - Na próxima sexta-feira comemoraremos a Proclamação da República, quem foi o protagonista 
deste ato histórico? 
a) Deodoro da Fonseca.   c) Duque de Caxias. 
b) Dom Pedro I.     d) Floriano Peixoto. 
 
20 - O carro chefe da economia do município de Astorga é o setor: 
a) Agrícola. 
b) Comercial. 
c) De serviços. 
d) Industrial. 
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21 - A Lei Federal n° 5.172/1966, que institui o Código Tributário Nacional define as espécies dos 
tributos, bem como suas principais características. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um 
tributo presente no Código Tributário Nacional:  
a) Taxas. 
b) Preço público. 
c) Contribuições de melhoria. 
d) Impostos. 
 
22 - A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa 
plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e 
nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e observado o disposto no Código 
Tributário Nacional. No que diz respeito à Competência Tributária, analise as afirmativas abaixo: 
I - O não-exercício da competência tributária defere a pessoa jurídica de direito público diversa 
daquela a que a Constituição a tenha atribuído. 
II - Constitui delegação de competência o cometimento, a pessoas de direito privado, do encargo ou 
da função de arrecadar tributos. 
III - Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras pessoas jurídicas de 
direito público pertencerá à competência legislativa daquela a que tenham sido atribuídos. 
Segundo o Código Tributário Nacional, estão corretas as afirmativas: 
a) Apenas a afirmativa I.   c) Apenas a afirmativa III. 
b) Apenas a afirmativa II.   d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
23 - No que diz respeito às limitações da competência tributária conferida aos entes públicos, o 
Código Tributário Nacional e a Constituição Federal da República do Brasil descrevem os requisitos 
necessários para que os tributos possam ser efetivamente cobrados dos contribuintes. Sobre este 
tema, assinale a alternativa que apresenta uma vedação à cobrança de tributos: 
a) É vedado estabelecer limitações ao tráfego, no território nacional, de pessoas ou mercadorias, por meio 
de tributos interestaduais ou intermunicipais. 
b) É vedado cobrar qualquer tipo de tributos dos templos de qualquer culto. 
c) É vedado à União instituir tributo que seja uniforme em todo o território nacional. 
d) É vedado cobrar impostos no exercício financeiro seguinte ao que haja sido publicada a lei que os 
instituiu ou aumentou. 
 
24 - A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva 
obrigação, independente da denominação utilizada e da destinação legal do produto da sua 
arrecadação. Sobre o conceito de tributos presente no Código Tributário Nacional analise as 
características abaixo: 
I - Prestação pecuniária compulsória. 
II - Sanção de ato ilícito. 
III - Cobrança mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 
Decorre do Código Tributário Nacional que são características essenciais dos tributos as presentes 
nas afirmativas: 
a) Apenas as afirmativas I e II.   c) Apenas as afirmativas II e III. 
b) Apenas as afirmativas I e III.   d) Todas as afirmativas estão corretas.  
 
25 - A obrigação tributária pode ser principal ou acessória, classificada de acordo com o a previsão 
legal de seu fato gerador. Sobre este tema é possível afirmar que os fatos gerador da obrigação 
acessória decorre de qualquer situação, prevista na legislação aplicável que: 
a) Situação definida em lei como necessária e suficiente a sua ocorrência. 
b) Previsão legal de pagamento do tributo com multa e juros, quando for o caso. 
c) Ato administrativo que cria para o estado o direito ao crédito tributário. 
d) Impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. 
 
26 - O Código Tributário nacional define os critérios gerais da capacidade tributária, sujeito ativo e 
passivo da obrigação tributária. Sobre os três temas citados, analise as afirmativas abaixo:  
I - Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou 
penalidade pecuniária. 
II - A capacidade tributária passiva depende de a pessoa jurídica estar regularmente constituída. 
III - Sujeito passivo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para 
exigir o seu cumprimento. 
Segundo as disposições do Código Tributário Nacional, estão corretas as afirmações dos itens: 
a) Apenas a afirmativa I. 
b) Apenas a afirmativa II. 
c) Apenas a afirmativa III. 
d) Apenas as afirmativas I e II. 
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27 - A legislação brasileira que trata das normas tributárias define que o procedimento 
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o contribuinte e, 
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível, é denominado:  
a) Empenho.     c) Provisão. 
b) Lançamento.     d) Notificação. 
 
28 - Para que o contribuinte quite sua obrigação tributária junto ao ente público credor, ele deverá 
realizar alguma das ações prevista em no Código Tributário Nacional. Sobre a liquidação da 
obrigação tributária, assinale a alternativa que NÃO apresenta uma modalidade de extinção prevista 
no Código Tributário Nacional:  
a) Compensação. 
b) Decisão judicial passada em julgado. 
c) Depósito de seu montante integral. 
d) Prescrição e decadência.  
 
29 - O domicílio tributário deve ser eleito pelo próprio contribuinte, mas existem casos em que a 
Autoridade Administrativa poderá recusar o domicílio eleito. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou 
responsável, o Código Tributário Nacional considera como tal: 
a) Quanto às pessoas jurídicas de direito privado qualquer de suas repartições no território da entidade 
tributante. 
b) Quanto às pessoas jurídicas de direito público o lugar da sua sede. 
c) Quanto às firmas individuais a residência do sócio proprietário.  
d) Quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro 
habitual de sua atividade. 
 
30 - Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos 
neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes 
das operações a que se refiram. Como forma de auxiliar na fiscalização, mediante intimação escrita 
quaisquer pessoas ou entidades devem prestar todas as informações solicitadas pela Autoridade 
Administrativa que disponham sobre bens, negócios ou atividades de terceiros, exceto: 
a) Os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras. 
b) Os inventariantes, os síndicos, comissários e liquidatários. 
c) Pessoa que, em razão do seu cargo, esteja legalmente obrigada a observar segredo. 
d) Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício.  
 
31 - A Constituição Federal da Republica Federativa do Brasil determina que o produto da 
arrecadação de alguns tributos seja dividido com outros entes públicos. Assinale a alternativa que 
apresenta uma repartição tributária constitucional que deve ser repassada aos Municípios: 
a) Vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados que a 
união instituir no exercício da competência residual. 
b) Cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos 
automotores licenciados em seus territórios. 
c) Sessenta por cento do imposto estadual sobre circulação de mercadorias e sobre serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal.  
d) Setenta e cinco por cento da arrecadação do imposto da união sobre renda e proventos de qualquer 
natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos à qualquer título. 
 
32 - A Lei Orgânica Municipal de Astorga determina os tributos de competência municipal que 
devem ser instituídos para gerar receitas para os órgãos municipais e, consequentemente, possam 
ser prestados os serviços à população. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um imposto de 
competência municipal, nos termos da Lei Orgânica Municipal de Astorga: 
a) Propriedade predial e territorial urbana. 
b) Transmissão intervivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis por natureza ou acessão 
física, e de direitos reais sobre imóveis exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. 
c) Serviços de qualquer natureza, definidos em lei complementar. 
d) Transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. 
 
33 - Nos termos da legislação vigente, os tributos cobrados em razão do exercício do poder de 
polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial de serviços públicos específicos ou divisíveis, 
prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, são denominados: 
a) Taxas. 
b) Contribuições. 
c) Impostos. 
d) Tarifas. 
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34 - Por determinação da Lei Orgânica Municipal de Astorga, a concessão de isenção e de anistia de 
tributos municipais dependerá de autorização legislativa e para que seja aprovada precisa de votos 
favoráveis de: 
a) Um terço dos membros da Câmara Municipal. 
b) Metade dos membros da Câmara Municipal. 
c) Dois terços dos membros da Câmara Municipal. 
d) Três quintos dos membros da Câmara Municipal. 
 
35 - Em casos específicos previstos na Lei Orgânica Municipal de Astorga poderá ser concedida a 
remissão dos créditos tributários. Assinale a alternativa que apresenta uma situação possível de 
remissão, nos termos da referida Lei Orgânica Municipal: 
a) Interesse público.      c) Anistia concedida a organizações sociais.  
b) Excesso de arrecadação.     d) Notória pobreza do contribuinte. 
 
36 - A Lei Federal nº 8.666/1993, que trata das normas gerais de licitações realizadas por entes 
púbicos e contratos decorrentes das mesmas. Sobre o tema licitações públicas, assinale a 
alternativa que apresenta o valor previsto na referida legislação para dispensa de licitação, no caso 
de obras e serviços de engenharia: 
a) R$ 1.500,00.      c) R$ 15.000,00. 
b) R$ 8.000,00.      d) R$ 80.000,00. 
 
37 - Com o fim de auxiliar na fiscalização dos tributos, a Lei Federal nº 8.666/1993 – Lei das 
Licitações, determina que os serviços de contabilidade comunicarão aos órgãos incumbidos da 
arrecadação e fiscalização tributária da União, dos Estados e dos Municípios, as características e 
valores pagos decorrentes dos contratos de licitações. A mesma legislação prevê que a 
comunicação seja realizada no momento da: 
a) Liquidação da despesa.    c) Assinatura do contrato. 
b) Realização dos serviços.    d) Homologação da licitação. 
 
38 - Segundo a Lei das Licitações (Lei Federal nº 8.666/1993) poderá ocorrer a alienação de bens da 
Administração Pública, mas a alienação estará subordinada à existência de interesse público 
devidamente justificado e será precedida de avaliação. Assinale a alternativa que NÃO apresenta 
uma forma de alienação dos bens imóveis pertencentes à administração pública que dispensa a 
modalidade de concorrência:  
a) Investidura. 
b) Venda a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo. 
c) Dação em pagamento. 
d) Quando as propostas apresentadas apresentarem preços inferiores aos praticados no mercado nacional. 
 
39 - A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as 
condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o 
prazo de sua duração. Quando um ente público concede isenção tributária, o crédito tributário:  
a) Ficará suspenso. 
b) Será excluído. 
c) Será extinto. 
d) Permanece inalterado. 
 
40 - A fórmula do Microsoft Excel que procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela 
e retorna um valor na mesma linha de uma coluna especificada é denominada: 
a) PROCV. 
b) PROCH. 
c) PROCURAR. 
d) PROCSE. 
 
 
DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO. 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

 




