
  

 

Concurso Público 
Código: 349 

 

AGENTE DE TRIBUTOS 
 

Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados: 

Nome do(a) Candidato(a)                  Nº de inscrição 
    
 
Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Matemática  
Informática 
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos 

 

10 
10 
05 
15 

Total de questões                                                               -                                                       40 
 
INSTRUÇÕES: 
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 

presença do fiscal. 
 
• Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço indicado na 

frente do cartão. 
 
• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido a caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e 

apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão. Não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por 
candidato. 

 
• Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares, 

livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 
 
• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e de questões, preencha apenas as correspondentes 

à sua prova; as demais ficam em branco. 
 
• O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas.  
 
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente 

preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município. 
 

• A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da 
entrega do material na mesa do fiscal. 

 
• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a 

coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído. 
 
• Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 
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PORTUGUÊS 

  
Recentemente um caso chocou a Inglaterra e 

repercutiu no mundo. Por medo de dentista, Angie Barlow, 
de 48 anos, optava por colar o dente com supercola. 
Depois de 10 anos dessa prática, perdeu 90% de massa 
óssea no maxilar superior, extraiu 11 dentes, e implantou 
12. 

“O metacrilato (supercola) não tem resistência 
para ser usado como cola dental. Em alguns casos, em 
que pacientes usam esse material, é comum ver irritações 
na gengiva, porque o poder da cola acaba grudando 
alguns alimentos nela”, diz Leon Américo do Nascimento, 
especialista em Reabilitação Oral Estética na Well Clinic. 

Outra prática comum e não aconselhável é usar 
água oxigenada em bochechos ou até mesmo junto com a 
pasta de dente para clarear ou tratar pequenas infecções 
bucais. Isso porque um de seus principais componentes é 
o peróxido de hidrogênio, substância também encontrada 
em clareadores dentais usados em consultório. Além 
disso, o peróxido de hidrogênio também é uma solução 
bactericida. 

“Apesar dessas propriedades, seu uso deve ser 
controlado, pois se usado de maneira incorreta pode 
causar até câncer”, diz Leon.  

Outro problema da substância é que seu pH está 
entre 2,5 e 3,0, considerado muito alto para a boca. “Esse 
índice pode causar lesões erosivas e sensibilidade no 
esmalte dentário, além de causar irritação da mucosa 
oral”, diz Alex Ozelin, dentista especializado em estética 
da Clínica Ozelin. 
 

http://saude.terra.com.br/saude-bucal/atualidades/supercola-e-agua-oxigenada-... - adaptado. 

 

1) Sobre o texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - O uso de supercola e água oxigenada pode provocar 

lesões na boca.  
II - A água oxigenada, se usada inadequadamente, pode 

provocar até câncer. 
 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão corretos. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

2) O sublinhado no fragmento “Além disso, o peróxido de 
hidrogênio também é uma solução bactericida.” encontra 
seu sinônimo em: 
 
a) Ademais. 
b) Logo. 
c) Como. 
d) Quando. 

3) Ambas as palavras estão redigidas CORRETAMENTE 
em: 
 
a) Antisséptico - machucado. 
b) Dezgaste - cicatrização. 
c) Neutralisar - prejuíso. 
d) Extremamente - ezagero. 
 

4) Em relação à acentuação, analisar os itens abaixo: 
 
I - Ácidez. 
II - Hemorragía. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Os itens I e II estão incorretos. 
c) Somente o item I está correto. 
d) Somente o item II está correto. 
 

5) Sobre o significado da palavra “ciclovia”, assinalar a 
alternativa que corresponde ao seu significado: 
 
a) Pista destinada exclusivamente à circulação de 

motocicletas. 
b) Pista destinada exclusivamente à circulação de 

motonetas. 
c) Pista destinada exclusivamente à circulação de veículos 

automotores. 
d) Pista destinada exclusivamente à circulação de 

bicicletas. 
 

6) Ao pluralizar as palavras sublinhadas em “A 
inauguração, que aconteceu de manhã, fechou a via para 
carros e foi marcada pela presença massiva da 
população.”, quantas outras palavras obrigatoriamente 
devem ser pluralizadas para fins de concordância? 
 
a) Quatro. 
b) Cinco. 
c) Seis. 
d) Sete. 
 

7) Assinalar a alternativa em que o sublinhado 
corresponde a um objeto direto: 
 
a) A proposta partiu da comunidade local. 
b) O fechamento definitivo da Avenida Paulista aos 

domingos é alvo de um estudo a cargo da Companhia 
de Engenharia de Tráfego. 

c) As pessoas moram em apartamentos. 
d) Quando não estão em um dia de trabalho, querem ar 

livre para que possam respirar. 
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8) Acerca da concordância verbal, analisar a sentença 
abaixo: 
 
Ao sair para uma pedalada entre o hospital e a Praça do 
Ciclista, Haddad foi aplaudido por ciclistas e cicloativistas 
que gritaram, por alguns minutos, o nome do prefeito 
(1ª parte). Do ponto de vista da circulação viária, não há 
dificuldade nenhuma: há várias alternativas na cidade 
(2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Totalmente incorreta. 
c) Correta somente em sua 1ª parte. 
d) Correta somente em sua 2ª parte. 
 

9) Assinalar a alternativa em que a regência do nome 
sublinhado está INCORRETA: 
 
a) Saíram ilesos do acidente. 
b) É proibido a entrega deste trabalho com atraso. 
c) Em anexo seguem as fotografias solicitadas. 
d) A ideia apresentada não é compatível com nossos 

ideais. 
 

10) O emprego do acento indicativo de crase está 
INCORRETO em: 
 
a) Sugira à sua mãe que faça logo esse exame. 
b) Estamos à distância de 100 quilômetros de casa. 
c) À ele daremos todo o apoio necessário. 
d) À filha daremos uma festa linda pelos seus 15 anos. 
   

MATEMÁTICA 

 
11) Quantos números de 5 algarismos distintos podem-se 
formar com os algarismos 0, 2, 4, 5, 6, 8 e 9 que são 
divisíveis por 5? 
 
a) 444 
b) 660 
c) 720 
d) 5.040 

12) Determinada pesquisa realizada em escritórios de 
administração constatou que 240 escritórios possuem 
assinatura do jornal A e 340 escritórios possuem 
assinatura do jornal B. Sabendo-se que a pesquisa foi 
realizada, ao todo, com 500 escritórios de administração, 
e que cada escritório assina pelo menos um dos tipos de 
jornal, analisar os itens abaixo: 
 
I) 16% dos escritórios de administração assinam ambos 

os tipos de jornal. 
II) 52% dos escritórios de administração possuem 

somente a assinatura do jornal A. 
III) 160 escritórios de administração possuem somente a 

assinatura do jornal A, e 80 escritórios de administração 
de ambos os tipos de jornal.  

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

 

 

 

 

 

 

 

13) Considerando-se o capital de R$ 8.200,00, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Ao aplicar o capital, durante sete meses, a uma taxa 

de juros simples de 4% ao mês, o montante final será 
de R$ 10.496,00. 

(---) Ao aplicar o capital, durante dois meses, a uma taxa 
de juros compostos de 6% ao mês, o valor de juros 
será de R$ 1.013,52. 

 
a) C - C. 
b) E - C. 
c) C - E. 
d) E - E. 
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14) Em determinada progressão aritmética com 50 
termos, sabe-se que a2 + a49 é igual a 159. Com base 
nisso, a soma de todos os termos dessa progressão 
aritmética é igual a: 
 

a) 159 
b) 784 
c) 2.250 
d) 3.975 
 

15) Ao financiar determinado imóvel na planta, 20% do 
valor total do imóvel é pago como entrada, 15% do total 
do imóvel é pago em reforços anuais divididos em 10 anos 
e o restante é parcelado em 180 meses. Com base 
nessas informações e em relação ao financiamento de um 
imóvel que na planta possui o valor de R$ 320.000,00, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 

(---) O valor da entrada é de R$ 64.000,00. 
(---) O valor dos reforços anuais é de R$ 4.800,00 por ano. 
(---) O valor de cada parcela é de, aproximadamente, 

R$ 1.755,00 por mês. 
 

a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
 

16) Dado os valores 9, 16 e 32, analisar os itens abaixo: 
 

I - A média aritmética é igual a 19. 
II - A média geométrica é de aproximadamente 16,64. 
III - A média harmônica é de aproximadamente 14,64.  
 

Estão CORRETOS: 
 

a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

17) Sabe-se que a quantidade de inscritos em 
determinado concurso público foi maior do que a 
quantidade de vagas, e que a quantidade de inscritos e a 
quantidade de vagas são o resultado das raízes da 
equação x² + 12 = 8x. Com base nisso, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 

a) Inscreveram-se 12 candidatos para 5 vagas. 
b) Inscreveram-se 9 candidatos para 1 vaga. 
c) Inscreveram-se 8 candidatos para 4 vagas. 
d) Inscreveram-se 6 candidatos para 2 vagas. 
 

18) Do total de questões de determinado concurso 
público, sabe-se que Manoel acertou 1/2 das questões e 
João 1/6. Com base nessas informações, a razão entre a 
quantidade de acertos das questões de Manoel e de João 
é: 
 

a) 3  
b) 1/5 
c) 1/3 
d) 2 

19) De acordo com a imagem abaixo, o valor 
representado pela letra X é: 
 

 
 
a) 35m 
b) 40m 
c) 45m 
d) 48m 
 

20) A negação da proposição “Sabrina é professora de 
matemática e João é agente de tributos.” é: 
 
a) “Sabrina não é professora de matemática e João não é 

agente de tributos.” 
b) “Sabrina não é professora de matemática se e somente 

se João não é agente de tributos.” 
c) “Sabrina não é professora de matemática ou João não 

é agente de tributos.” 
d) “Sabrina é professora de matemática e João não é 

agente de tributos.” 
  

 
RASCUNHO 
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INFORMÁTICA 

 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto 
anteriormente. 
 

21) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE:  
 
O Internet Explorer é um navegador ________________. 
 
a) compatível com o Firefox 
b) de código aberto 
c) de propriedade da Microsoft 
d) de serviço para correio eletrônico 
 

22) João está fazendo download de um determinado 
documento em PDF e verifica que na extensão do nome 
do documento está escrito “.exe”. Com base nisso, 
assinalar a alternativa que apresenta a melhor solução 
para João: 
 
a) Salvar, pois essa extensão é usada normalmente para 

documentos. 
b) Cancelar e/ou excluir, pois veio um programa 

executável e não o arquivo em PDF esperado. 
c) Salvar e depois executar. 
d) Salvar, porque essa é a extensão própria do PDF. 
 

23) Assinalar a alternativa que apresenta o tipo de 
extensão em que é possível salvar um arquivo do 
PowerPoint: 
 
a) MKV. 
b) DOC. 
c) DOCX. 
d) PDF. 

24) Considerando-se a guia Início, opção Parágrafo, do 

Word 2007, ao acionar o botão , é possível:  
 

 
 
a) Um zoom de 50% do parágrafo selecionado. 
b) Um espaçamento entre linhas de 3. 
c) Dividir o texto em duas colunas. 
d) Realçar parágrafos com espaços intercalados entre 

colunas.  
 

25) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE, conforme o tipo de hardware 
correspondente: 
 
É uma placa através da qual os computadores próximos 
podem trocar dados entre si, através de um cabo 
apropriado. Ao serem conectados dessa forma, diz-se que 
os PCs formam uma “rede local” (LAN ou Local Area 
Network). Esse tipo de placa é chamada de ___________. 
 
a) placa de rede 
b) placa de fax-modem 
c) placa-mãe 
d) placa de áudio/vídeo 
   

LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
  

Conhecimentos Gerais 

  
26) Considerando-se a cidadania, analisar os itens abaixo: 
 
I - Cidadania é a qualidade do cidadão de poder exercer o 

conjunto de direitos e liberdades políticas, 
socioeconômicas de seu país, estando sujeito a 
deveres que lhe são impostos. 

II - Cidadania pode ser considerada a expressão concreta 
do exercício da democracia. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
  

Legislação e Conhecimentos Específicos 

  
27) Em conformidade com a Constituição Federal, são 
condições de elegibilidade, EXCETO: 
 
a) A nacionalidade brasileira. 
b) O pleno exercício dos direitos políticos. 
c) O pleno exercício dos direitos humanos. 
d) O alistamento eleitoral. 
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28) De acordo com o Código Tributário Nacional, marcar 
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) O imposto de competência da União, sobre a 

importação de produtos estrangeiros, tem como fato 
gerador a saída destes do território nacional. 

(---) O Poder Judiciário pode, nas condições e limites 
estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases 
de cálculo do imposto sobre a exportação, a fim de 
ajustá-los aos objetivos do Congresso Nacional. 

(---) Somente a União poderá cobrar imposto sobre 
templos de qualquer culto. 

 
a) C - C - C. 
b) E - E - C. 
c) E - C - C. 
d) E - E - E. 
 

29) Em conformidade com a Lei Complementar nº 101/00, 
analisar a sentença abaixo: 
 
Dívida pública consolidada ou fundada é representada por 
títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central 
do Brasil, Estados e Municípios (1ª parte). Dívida pública 
mobiliária é o montante total, apurado sem duplicidade, 
das obrigações financeiras do ente da Federação, 
assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou 
tratados e da realização de operações de crédito, para 
amortização em prazo superior a seis meses (2ª parte). 
 
A sentença está:  
 
a) Totalmente incorreta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente correta. 
 

30) Segundo a Lei nº 4.320/64, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) O exercício financeiro coincidirá com o ano civil. 
(---) Pertencem ao exercício financeiro as receitas nele 

arrecadadas e as despesas nele legalmente 
empenhadas. 

(---) Consideram-se restos a pagar as despesas 
empenhadas e parcialmente pagas até o dia 31 de 
março. 

 
a) C - C - C. 
b) C - C - E. 
c) C - E - E. 
d) E - E - E. 

31) Conforme as disposições gerais da Lei nº 8.429/92, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, 

àquele que, mesmo não sendo Agente Público, induza 
ou concorra para a prática do ato de improbidade ou 
dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. 

II - Ocorrendo lesão ao patrimônio público, por ação ou 
omissão, dolosa ou culposa, do Agente ou de terceiro, 
dar-se-á o integral ressarcimento do dano.  

III - Quando o ato de improbidade causar lesão ao 
patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito 
caberá à autoridade administrativa, responsável pelo 
inquérito, representar ao Ministério Público, para a 
indisponibilidade dos bens do indiciado. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente o item III. 
d) Todos os itens. 
 

32) Conforme a Lei nº 8.666/93, para habilitação nas 

licitações, exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, 
documentação relativa ao(à): 
 
I - Habilitação jurídica. 
II - Qualificação técnica. 
III - Ato de designação da comissão de licitação, do 

leiloeiro administrativo ou oficial, ou do responsável 
pelo convite. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e III. 
b) Somente o item III. 
c) Somente o item I e II. 
d) Todos os itens. 
 

33) De acordo com a Lei Orgânica do Município, o 
Processo Legislativo compreende a elaboração de, 
EXCETO: 
 
a) Emendas à Constituição Federal. 
b) Leis complementares. 
c) Leis ordinárias. 
d) Decretos legislativos. 
 

34) De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos do Município, são requisitos básicos para o 
ingresso no serviço público municipal: 
 
I - Ter idade mínima de 21 anos. 
II - Estar quite com as obrigações militares e eleitorais. 
III - Gozar de boa saúde física e mental, comprovada 

mediante exame médico.  
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e III. 
b) Somente os itens I e II.  
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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35) Conforme o Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
do Município, assinalar a alternativa que preenche a 
lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
Exercício é o desempenho das atribuições do cargo pelo 
servidor. É de ___ dias o prazo para o servidor entrar em 
exercício, nos prazos legais. 
 
a) dois 
b) cinco 
c) dez 
d) quinze 
 

36) De acordo com o Código Tributário Municipal, em 
relação à contribuição de melhoria, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - Tem como fato gerador a execução de obra privada 

que beneficie, direta ou indiretamente, imóvel de 
propriedade pública. 

II - Será calculada em função do valor total ou parcial da 
despesa realizada. 

III - Caberá à União determinar, para cada obra, o valor a 
ser ressarcido através da contribuição de melhoria.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

37) Segundo o Código Tributário Municipal, marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
 (---) Compete à Fazenda Municipal o exercício da 

fiscalização tributária.  
 (---) A fiscalização tributária será efetivada indiretamente 

pelo agente do fisco. 
 (---) O agente do fisco, mesmo devidamente credenciado 

ao exercício regular de suas atividades, não terá 
acesso ao interior de estabelecimentos, depósitos e 
quaisquer outras dependências. 

 
a) C - E - C. 
b) E - C - E. 
c) C - E - E. 
d) E - C - C. 

38) Em conformidade com o Código Tributário Municipal, 
analisar a sentença abaixo: 
 
Para efeito deste imposto, considera-se terreno o imóvel 
edificado, concluído ou não, compreendendo o terreno 
com a respectiva construção e dependência (1ª parte). O 
imóvel situado na zona urbana, ou de expansão urbana, 
cujo terreno seja usado exclusivamente para produção 
agrícola, não pagará imposto territorial urbano de acordo 
com Lei Federal (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Totalmente correta. 
d) Totalmente incorreta. 
 

39) De acordo com o Código de Posturas do Município, 
em relação às vias públicas, é proibido, EXCETO: 
 
a) Levantar o calçamento. 
b) Fazer escavações nas vias públicas ou em outros 

logradouros. 
c) Podar, danificar ou destruir árvores plantadas nos 

logradouros públicos.  
d) Levantar os passeios, mesmo que seja para reparos e 

mesmo obtendo prévia licença da municipalidade. 
 

40) Segundo o Código de Obras do Município, a respeito 
da execução da obra: 
 
I - Considerar-se-á a obra iniciada quando estiver com os 

alicerces prontos. 
II - Será obrigatória a colocação de tapumes sempre que 

se executar obras de construção, reforma ou demolição 
no alinhamento. 

III - Não será permitida, em hipótese alguma, a ocupação 
de qualquer parte da via pública com materiais de 
construção, salvo na parte limitada pelo tapume. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente o item III. 
d) Todos os itens. 
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