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Tudo acontece na Mente do Campeão. 
 
Campeões têm uma forma especial, uma forma fortemente focada de pensar e tratar sua carreira. Para ser campeão, sua 
mente tem que ter muito foco no objetivo.  
Para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Mas quem não olha na direção certa, corre o risco de 
pegar diversos atalhos e não chegar ao destino.  
Na vida profissional, muita gente coloca sua energia em várias carreiras ao mesmo tempo e seus esforços acabam se 
dispersando. No final das contas não dá resultado. Por causa dessa dispersão, infelizmente, tenho visto muitas pessoas 
transformando seus sonhos em pesadelos.  
Muitos talentos se perdem por falta de foco: alguns não têm uma estratégia, outros não se importam em desenvolver suas 
competências e outros ainda não sabem trabalhar com dedicação.  
Para quem não sabe aonde quer chegar, os ventos sempre atrapalham. Ou seja, uma pessoa sem um objetivo claro sempre 
acaba perdida e a vida vai levando-a, sem rumo.  
Um mestre Zen disse certa vez: “Os objetivos fazem surgir as ações. Uma flecha atirada em um alvo vago não chega a seu 
objetivo”.  
Pessoas fracassam porque não procuram saber exatamente o que querem e têm pena de gastar tempo determinando seus 
reais objetivos. E outras pessoas, que têm objetivos claros em suas carreiras, sempre levam vantagem sobre elas.  
Vejo muita gente que não sabe o que quer da vida. Nestes tempos digitais, em que a informação está na ponta dos dedos, 
me parece paradoxal essa situação. É meio estranho que, com tantos GPS, tenhamos tantas pessoas perdidas na vida!  
Elas estudam pouco e seus objetivos perdem, de longe, para o número de latinhas de cerveja que consomem em 
intermináveis noites de baladas. Sem pensar em sua autonomia, dormem demais, desperdiçam oportunidades, isso quando 
não destroem o cérebro sob o efeito danoso das drogas.  
Nada realizam e, na maioria das vezes, ficam dando desculpas para seus fracassos. Este é um problema do mundo 
moderno: muitas pessoas assumem uma atitude de “tanto faz”, e a vida lhes recompensa com resultados de “nada fez”. 
Como disse um amigo meu: “Quem planta ‘tanto faz’ colhe ‘talvez’. Quem planta ‘objetivos’ colhe ‘resultados’”.  
O mundo das celebridades estimula a ilusão de que é possível ter sucesso sem trabalho. Resultado: muitas pessoas se 
frustram e outras acabam fazendo qualquer negócio para ter sucesso, e quando acordam percebem que foram apenas 
usadas por outras pessoas.  
Muitas pessoas são infelizes e fracassam porque estão trabalhando longe de sua vocação, além de não cultivarem o 
exercício de pensar. Muitas vezes, elas deixam escapar as boas oportunidades por não terem se preparado para navegar 
em águas turbulentas, que, ao final, sempre se acalmam e mostram novos horizontes.  
As turbulências passam, mas para evitar a deriva você deve estar sempre com sua bússola apontada para a direção certa, 
tendo a certeza de que está preparado para guiar seu veleiro com firmeza e com base numa carta náutica bem definida.  
As rápidas transformações do mundo atual exigem também mudanças velozes para enfrentar os novos desafios que surgem. 
Mudar é também o verbo da realização. Um verdadeiro campeão sempre aproveita os períodos de incerteza para 
compreender quais oportunidades esse verbo proporciona.  
Estar aberto para evoluir permanentemente é fundamental para sua carreira. Não deixe que sua vida profissional seja 
decidida pelo destino. Trace seu objetivo, faça um planejamento consciente para enfrentar os tempos difíceis e mantenha o 
foco.  
Construa diariamente, passo a passo, sua Mente de Campeão!  

 
Texto Adaptado  

Roberto Shinyashiki 
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1. De acordo com os três primeiros parágrafos analise as afirmativas abaixo, coloque (V) para verdadeiro ou (F) para falso, 
em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Para ser campeão precisa-se: 
 

(   ) mudar o jeito de pensar.  
(   ) imaginar uma meta. 
(   ) planejar e seguir até o fim com o mesmo empenho que começou. 
 

A) V – V – F. 
B) V – F – V. 
C) V – V – V. 
D) F – F – F. 
 

2. Assinale a alternativa que NÃO condiz com o texto lido. 
 

A) Habituar-se a sempre ter desculpas para suas falhas. Nunca se responsabilize por seus atos. O que quer que 
aconteça de mal a você, nunca é sua culpa. Acomodar-se com a situação, sem fazer nada para progredir. 

B) Não há esperança de sucesso para a pessoa que não tem um propósito central, ou objetivo, definido para 
perseguir.  

C) Escolha errada de vocação: Ninguém pode obter sucesso numa linha de atividade que não goste. O passo mais 
importante na negociação de serviços pessoais é a seleção de uma ocupação à qual você possa se entregar de 
corpo e alma. 

D) Instrução insuficiente: As pessoas mais instruídas são as que se fazem por si mesmas.  
 

3. Releia os três últimos parágrafos e analise as afirmações abaixo. 
 

I- No mundo moderno, deparamo-nos com novos desafios em virtude das transformações que acontecem com muita 
velocidade, é preciso estar atento às mudanças, aproveitando as oportunidades que surgem. 

II- O processo de evolução deve ser progressivo e cônscio para que o alvo seja atingido com precisão.  
 

Assinale a alternativa correta. 
 

A) Apenas a afirmação I está correta. 
B) As duas afirmações estão corretas. 
C) Apenas a afirmação II está correta. 
D) As duas afirmações estão incorretas. 
 

4. Na Língua Portuguesa, de acordo com o contexto, algumas palavras são usadas com ou sem acento. Analise as 
palavras abaixo, retiradas do texto e assinale a alternativa correta. 
 

I- “têm” 
II- “várias” 
III- “dá”  
IV- “está”  
V- “número” 
VI- “negócio”  
 

Usam-se com ou sem acento as palavras dos itens: 
 

A) II, III, V e VI, apenas. 
B) II, III e V, apenas. 
C) I, II, III, IV, V e VI. 
D) I, II, IV e V, apenas. 
 

5. Observe os itens abaixo, coloque (V) para o que for verdadeiro ou (F) para falso. 
 

(   ) Escreve-se com “s” como “dispersão” todas as palavras abaixo relacionadas.   
extor__ão – excre__ão – transmi__ão – microempre__ário. 

 

(   ) A divisão silábica das palavras abaixo está INCORRETA.  
ob-je-ti-vos  –  di-gi-tais  –  re-a-li-za-ção  –  cons-ci-en-te. 

 

(   ) A pontuação está correta nas frases abaixo.  
Não, estude para essa prova. 

 Não estude para essa prova. 
 

(   ) O plural diminutivo de “campeão” é campeõesinhos.  
 

Assinale a alternativa correta. 
 

A) V – V – V – V. 
B) F – F – V – F. 
C) V – F – F – V. 
D) F – V – V – F. 
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6. Em todas as alternativas o adjetivo não varia em gênero, EXCETO em: 
 
A) “reais objetivos”. 
B) “flecha atirada”.  
C) “mudanças velozes”. 
D) “tempos difíceis”. 
 

7. “...isso quando não destroem o cérebro sobre o efeito danoso das drogas.”Colocando o verbo destacado na 2ª pessoal 
do plural  temos: 
 
A) destruís. 
B) destruístes. 
C) destruíeis. 
D) destruireis. 
 

8. Em todas as frases retiradas do texto a colocação pronominal está correta, EXCETO em: 
 
A) “Muitos talentos se perdem por falta de foco:” 
B) “...outros não se importam em desenvolver suas competências...”. 
C) “...e a vida lhes recompensa com resultados de ‘nada fez’.” 
D) “...me parece paradoxal essa situação.”  
 

9. Observe o uso da crase nas frases abaixo. 
 
I- Sempre vale à pena ter um objetivo.  
II- Todos se sentiram à vontade na reunião. 
III- A melhor maneira de se conversar é frente à frente.  
IV- Obedeça às regras para conseguir um bom desempenho. 
 
O uso da crase: 
 
A) está correto apenas no item I. 
B) está incorreto nos itens I, II e III. 
C) está correto apenas nos itens II e IV. 
D) está incorreto apenas nos itens II e III. 
 

10. Observe a concordância verbal nas frases abaixo e assinale a correta. 
 
A) Algumas vezes as metas são bastantes difíceis de alcançar.  
B) Não posso deixá-las sós, na hora da decisão.  
C) Estando pronto os argumentos, prossiga com as propostas.  
D) Seguem anexa as propostas do nosso projeto.  
 

11. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta. 
 
As vagas oferecidas num concurso exigiam diferentes níveis de escolaridade: fundamental, médio e superior. 
Inscreveram-se nesse concurso 36478 candidatos divididos, segundo a escolaridade, em partes inversamente 
proporcional a 3, 4 e 7, respectivamente. Para os cargos que exigiam nível superior inscreveram-se ______ candidatos. 
 
A) 7176 
B) 7076 
C) 7166 
D) 7066 
 

12. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta. 
 
No campeonato de futebol cada vitória dá ao time 3 pontos; cada empate, 1 ponto e cada derrota zero pontos. Das 
partidas que disputou, um time ganhou 1/4 delas, empatou 2/3 delas e perdeu 4 jogos. Nesse campeonato esse time fez 
____ pontos. 
 
A) 72 
B) 66 
C) 64 
D) 68 

 
13. Numa loja um computador custa R$ 1860,40 e uma impressora, R$ 312,20. Certo dia essa loja vendeu 7 desses 

produtos e arrecadou R$ 8378,20. Nesse dia, só com a venda de computadores a loja arrecadou: 
 
A) R$ 7340,60. 
B) R$ 5581,20. 
C) R$ 7441,60. 
D) R$ 9302,00. 
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14. Seu horário de entrada no trabalho é às 7 h e 30 min. Certo dia você chegou atrasado, a quantidade de minutos que 
dividido por 4 é igual à sua terça parte menos 2. Quando você chegou ao seu local de trabalho eram: 
 
A) 7 h e 44 min. 
B) 7 h e 54 min. 
C) 7 h e 34 min.  
D) 8 h e 04 min. 
 

15. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta. 
 
Um funcionário executou 3/5 de uma tarefa em 12 dias dedicando-se a ela 9 horas diárias. Para terminá-la passou a 
trabalhar 3 horas diárias a menos nela. Concluiu a tarefa toda em ___ dias. 
 
A) 24 
B) 12 
C) 22 
D) 18 
 

16. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta. 
 
Numa empresa trabalham 325 funcionários dos quais 201 são casados. As mulheres representam 60% dos funcionários 
e 20% delas são solteiras. Nessa empresa trabalham ___ mulheres casadas a mais que o número de homens casados. 
 
A) 112. 
B) 115. 
C) 116. 
D) 111. 
 

17. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta. 
 
Apliquei no Banco A, a quantia de R$ 6000,00 à taxa de juros simples de 1,4% ao mês por 8 meses. No Banco B 
apliquei certa quantia à taxa de juros simples de 1,75% ao mês pelo mesmo tempo e obtive o mesmo juro. A quantia que 
eu apliquei no Banco B foi de R$ __________ a menos que a aplicada no Banco A. 
 
A) 1400,00 
B) 1240,00 
C) 1200,00 
D) 1220,00 
 

18. Se eu aumentar 8,5 cm a cada lado de um quadrado sua área aumentará em 497,25 cm². A área do quadrado inicial é 
de: 
 
A) 529 cm². 
B) 625 cm². 
C) 676 cm².  
D) 576 cm². 
 

19. Um veículo passou pelo km 65 de uma rodovia às 6 h e 20 min. E pelo km 371 dessa mesma rodovia às 9 h e 10 min. A 
velocidade média desenvolvida por esse veículo, nesse intervalo de tempo, foi em média de: 
 
A) 108 km/h. 
B) 106 km/h. 
C) 112 km/h. 
D) 107 km/h. 
 

20. Foi feito uma pesquisa entre os funcionários de um departamento sobre o jornal que liam nos finais de semana: se jornal 
“E” ou jornal “F”. 
 

 26 liam apenas um desses jornais. 

 15 liam os dois jornais. 

 20 não liam o jornal “E”. 

 5 não liam nenhum desses jornais.  
 
Trabalham nesse departamento ____ funcionários e ____ deles liam o jornal “F”. 
 
Completa corretamente a lacuna acima a alternativa: 
 
A) 48 – 28 
B) 44 – 24 
C) 45 – 25 
D) 46 – 30 
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21. Os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais visam à melhoria de sua condição social são: 
 
I- relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que 

preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. 
II- seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário. 
III- fundo de garantia do tempo de serviço. 
IV- irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. 
V- proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. 
VI- duração do trabalho normal superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação 

de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. 
VII- aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) As afirmativas I, II, V e VI estão incorretas. 
B) As afirmativas IV e VII estão incorretas. 
C) As afirmativas II e VI estão incorretas. 
D) Todas as afirmativas estão corretas.  
 

22. Preencha as lacunas abaixo com a alternativa correta. 
 
O Município reger-se-á por _________________, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e 
aprovada por dois terços dos membros da _____________________. 
 
A) Lei orgânica – Assembleia Legislativa 
B) Decreto – Assembleia Legislativa 
C) Lei orgânica – Câmara Municipal 
D) Constituição Estadual – Câmara Municipal 
 

23. Aos Municípios pertencem: 
 
I- o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, 

sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e 
mantiverem. 

II- cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, 
relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o art. 153, § 
4º, III da nossa Constituição Federal de 1988. 

III- vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos 
automotores licenciados em seus territórios. 

IV- cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 

 
Estão INCORRETAS as afirmativas: 
 
A) I, II, III, apenas. 
B) III e IV, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) I, II, III e IV. 
 

24. Indique (V) para verdadeiro ou (F) para falso nas afirmativas abaixo e em seguida assinale a alternativa correta. 
 
(   ) As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando compatíveis com o 

plano plurianual. 
(   ) Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem 

despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, 
com prévia e específica autorização legislativa. 

(   ) As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida 
prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a 
ações e serviços públicos de saúde. 

  
A) F, V, V. 
B) V, V, V. 
C) V, F, F. 
D) F, F, F.  
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25. A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência: 
 
A) executiva plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal e nas Constituições dos Estados, e 

observado o disposto na Lei Nº 5.756/05. 
B) executiva plena, ressalvadas as limitações contidas nas Constituições dos Estados, e observado o disposto na Lei 

Nº 1.961/70. 
C) judiciária plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal e nas Constituições dos Estados, e 

observado o disposto na Lei Nº 5.756/05. 
D) 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 na Lei Nº 5.172/66. 
 

26. A base de cálculo do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza é: 
 
A) o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. 
B) o valor venal do imóvel. 
C) o montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos tributáveis. 
D) o preço do serviço. 
 

27. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas 
atribuições, têm como fato gerador: 
 
A) o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público não específico e 

indivisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 
B) o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, 

prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 
C) o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, temporária ou potencial, de serviço público específico e 

indivisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 
D) o exercício irregular do poder de polícia, ou a utilização, temporária ou potencial, de serviço público específico e 

divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 
 

28. São poderes do município de Mogi das Cruzes, independentes e harmônicos entre si: 
 
A) o Legislativo, o Judiciário e o Executivo. 
B) o Executivo e o Judiciário. 
C) o Legislativo e o Executivo. 
D) o Judiciário e o Legislativo. 
 

29. Com base na Lei Orgânica do Município de Mogi das Cruzes, analise as afirmativas abaixo, marque (V) para verdadeiro 
ou (F) para falso e em seguida assinale a alternativa correta. 
 
(   ) O Município de Mogi das Cruzes poderá adotar o regime jurídico misto e plano de carreira, para os servidores da 

administração pública direta e indireta. 
(   ) A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos, para cargos de atribuições iguais 

ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores dos Poderes Executivo e Legislativo, ressalvadas as 
vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. 

(   ) O Município assegurará ao servidor licença por motivo de doença do cônjuge e de parentes até o primeiro grau, 
quando verificada, em inspeção médica, ser indispensável sua assistência pessoal. 

(   ) O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal, bem como em atividade privada, devidamente 
comprovado por certidão específica, será computado integralmente, para efeito de aposentadoria e de 
disponibilidade do servidor estatutário. 

 
A) V, F, V, F. 
B) F, V, V, F. 
C) F, F, F, V. 
D) V, V, V, V. 
 

30. O Prefeito fará publicar: 
 
A) mensalmente, no 15º dia, o balancete resumido da receita e da despesa do mês anterior, com encaminhamento de 

cópia à Câmara. 
B) semestralmente, o balancete resumido da receita e da despesa do semestre anterior, com encaminhamento de 

cópia à Câmara. 
C) mensalmente, até o 15º dia útil, o balancete resumido da receita e da despesa do mês anterior, com 

encaminhamento de cópia à Câmara. 
D) anualmente, o balancete resumido da receita e da despesa do ano anterior, com encaminhamento de cópia à 

Câmara. 
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31. O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores e os servidores do município de Mogi das Cruzes, bem como as pessoas que 
com qualquer deles mantenha vínculo de matrimônio ou parentesco por afinidade, consanguinidade ou adoção até o: 
 
A) segundo grau, não poderão contratar com o Município, subsistindo a proibição até seis meses após findar as 

respectivas funções. 
B) segundo grau, não poderão contratar com o Município, subsistindo a proibição até três meses após findar as 

respectivas funções. 
C) terceiro grau, não poderá contratar com o Município, subsistindo a proibição até seis meses após findar as 

respectivas funções. 
D) terceiro grau, não poderá contratar com o Município, subsistindo a proibição até três meses após findar as 

respectivas funções. 
 

32. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Mogi das Cruzes, nenhum empreendimento de obras e de serviços do 
Município poderá ser iniciado sem prévia elaboração do plano respectivo, no qual, obrigatoriamente, constem: 
 
I- A viabilidade do empreendimento, sua conveniência e oportunidade para o interesse comum. 
II- Os pormenores para sua execução. 
III- Os recursos para o atendimento das respectivas despesas. 
IV- Os prazos para o seu início e conclusão, acompanhados da respectiva justificativa. 
 
Estão corretas. 
 
A) apenas as afirmativas I, II e III. 
B) todas as afirmativas. 
C) apenas as afirmativas II e IV. 
D) apenas as afirmativas II, III e IV. 
 

As quatro próximas questões tem como base a lei 1961 de 07 de dezembro de 1970. Código Tributário do Município de Mogi 
das Cruzes. 

 
33. Assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A) Todas as funções referentes a cadastramento, lançamento, cobrança, recolhimento, restituição e fiscalização de 

tributos municipais, aplicações de sanções por infração de disposições deste Código, bem como as medidas de 
prevenção e repressão às fraudes, serão exercidas pelos órgãos fazendários e repartições a eles subordinados, 
segundo as atribuições constantes da lei de organização dos serviços administrativos e do respectivo regulamento.  

B) O Fisco poderá requisitar a terceiros e estes ficam obrigados a fornecer-lhes, todas as informações e dados 
referentes a fatos geradores de obrigação tributária, para os quais tenham contribuído ou que devam conhecer, 
salvo quando, por força da lei, estejam obrigados a guardar sigilo com relação a estes fatos.  

C) O lançamento reporta-se à data em que haja surgido a obrigação tributária principal e rege-se pela lei então vigente, 
ainda que posteriormente modificada ou revogada.  

D) Lançamento é o procedimento privativo das autoridades administrativas, destinado a constituir o débito tributário.  
 

34. Com o fim de obter elementos que lhe permitam verificar a exatidão das declarações apresentadas pelos contribuintes e 
responsáveis e de determinar com precisão, a natureza e o montante dos créditos tributários, a Fazenda Municipal 
poderá: 
 
I- exigir, a qualquer tempo, a exibição de livros e comprovantes dos atos e operações que possam constituir fato 

gerador de obrigação tributária. 
II- fazer inspeção nos locais e estabelecimentos onde se exerceram as atividades sujeitas a obrigações tributárias, ou 

nos bens que constituem matéria tributável. 
III- exigir informações e comunicações escritas ou verbais. 
IV- notificar o contribuinte ou responsável para comparecer às repartições da Fazenda Municipal. 
V- requisitar o auxílio da Força Pública ou requerer ordem judicial, quando indispensável à realização de diligências, 

inclusive inspeções necessárias ao registro dos locais e estabelecimentos, assim como dos objetos e livros dos 
contribuintes e responsáveis. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Apenas uma está incorreta. 
B) Apenas duas estão incorretas. 
C) Apenas uma está correta. 
D) Todas estão corretas. 
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35. Interrompe-se a prescrição da dívida fiscal: 
 
I- por qualquer intimação ou notificação feita ao contribuinte, pelo Executivo, para pagamento da dívida. 
II- pela concessão de prazos especiais para esse fim. 
III- pelo despacho que ordenou a citação judicial do responsável para efetuar o pagamento. 
IV- com o decurso do prazo de 6 (seis) meses, quando o pedido se basear em simples erro de cálculo, ou de 3 (três) 

anos nos demais casos. 
V- pela apresentação de documentos comprobatórios da dívida em juízo de inventário, falência, concordata ou 

concurso de credores. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Apenas duas alternativas estão incorretas. 
B) Todas as alternativas estão corretas. 
C) Apenas uma alternativa está incorreta. 
D) Apenas três alternativas estão incorretas. 
 

36. Constitui dívida ativa do Município a proveniente de impostos, taxas, contribuições de melhoria e multas de qualquer 
natureza, regularmente, inscritas na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para 
pagamento pela lei ou por decisão final proferida em processo regular. Com base na dívida ativa, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 
A) A cobrança executiva da dívida ativa será feita por intermédio da Assistência Jurídica da Prefeitura, ou por 

advogados contratados para isso, podendo ser notificados os devedores de que no prazo de 60 (sessenta) dias terá 
início a cobrança e promovendo-se todos os atos necessários à defesa dos interesses do Município.  

B) O recebimento do débito, constante de certidão já encaminhada para cobrança executiva, será feito exclusivamente 
mediante guia do órgão incumbido da cobrança judicial da dívida.  

C) Encerrado o exercício financeiro, a repartição competente providenciará, imediatamente, a inscrição em dívida ativa, 
dos débitos fiscais por contribuinte.  

D) Para todos os efeitos legais considera-se como inscrita a dívida ativa registrada em livros especiais, na repartição 
competente da Prefeitura.  

 
37. Com base na Lei Complementar Municipal de Mogi das Cruzes 6562/2011, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A) Nenhuma construção, reconstrução, reforma, demolição, terraplenagem ou obra de qualquer natureza, poderá 

ser executada sem o competente Alvará de Licença expedido pela Prefeitura. 
B) Estando a obra em desacordo com a planta aprovada ou com as especificações contidas no Alvará, será notificado 

o responsável para regularizar a situação no prazo de 30 (trinta) dias. Não atendida a notificação, será aplicada a 
multa no valor equivalente a 500 UFMs (Quinhentas Unidades Fiscais do Município), permanecendo a obra 
embargada, até a sua regularização, com a substituição e aprovação do novo projeto. 

C) A planta da edificação devidamente aprovada pelos órgãos competentes, bem como o Alvará correspondente 
deverão permanecer na obra, sendo o proprietário ou responsável obrigado a exibi-los à fiscalização, sempre que 
solicitado. 

D) Expirado o prazo do embargo de 30 (trinta) dias sem que tenha sido dada entrada no projeto para aprovação e/ou o 
não acatamento do embargo, será aplicada a multa no valor equivalente a 120 UFMs (Cento e Vinte Unidades 
Fiscais do Município). Caso ainda permaneça inalterada a situação após esse prazo, a multa no valor equivalente a 
120 UFMs (Cento e Vinte Unidades Fiscais do Município) será aplicada a cada 30 (trinta) dias, até a solução final. 

 
38. Com base na Lei Municipal 6.334/2009, que dispõe sobre a ordenação dos elementos que compõem a paisagem 

urbana, visíveis a partir de logradouro público no território do Município de Mogi das Cruzes, coloque (V) para verdadeiro 
ou (F) para falso e em seguida assinale a alternativa correta. 
 
(   ) Para fins de aplicação desta lei, considera-se paisagem urbana o espaço aéreo e a superfície externa de qualquer 

elemento natural ou construído, tais como água, fauna, flora, construções, edifícios, anteparos, superfícies 
aparentes de equipamentos de infraestrutura, de segurança e de veículos automotores, anúncios de  
qualquer natureza, elementos de sinalização urbana, equipamentos de informação e comodidade pública e 
logradouros públicos, visíveis por qualquer observador situado em áreas de uso comum do povo. 

(   ) A aprovação do anúncio indicativo nas edificações e áreas enquadradas como de interesse de proteção e 
preservação do patrimônio histórico e dos bens de valor cultural fica condicionada à prévia autorização da 
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo e da Secretaria Municipal de Cultura. 

(   ) Nos imóveis públicos ou privados com estada igual ou maior que 100,00m (cem metros) poderão ser instalados 2 
(dois) anúncios com área total não superior a 10,00 m

2
 (dez metros quadrados) cada um. 

 
A) F, V, F. 
B) V, V, F. 
C) V, F, F. 
D) V, V, V. 
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39. De acordo com o Decreto Municipal 10.242/2010 de Mogi das Cruzes, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) O anúncio publicitário, após o devido licenciamento outorgado pela Secretaria Municipal de Planejamento e 

Urbanismo – SMPU, receberá um número no Cadastro de Anúncios do Departamento de Rendas Mobiliárias da 
Secretaria Municipal de Finanças.  

B) Deverá constar obrigatoriamente do Cadastro de Anúncios Publicitários, os dados dos responsáveis pelo anúncio 
do proprietário e/ou possuidor do imóvel onde será instalado o anúncio publicitário e, quando for o caso, da empresa 
ou profissional responsável pelos aspectos técnicos e de segurança por sua instalação.  

C) Os anúncios que apresentem características gráficas diferenciadas e que não estejam incorporados à paisagem da 
área, em razão do tempo de sua existência e especificidade, serão objeto de análise e aprovação, caso a caso, a 
partir de critérios técnicos, pelo Conselho Municipal de Proteção à Paisagem Urbana COMPPU, ressalvadas as 
competências da DM são de Preservação do Patrimônio Histórico DPPH da Secretaria Municipal de Cultura e do 
Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico de Mogi das Cruzes - 
COMPHAP, para os casos previstos na legislação vigente. 

D) A licença outorgada para anúncios publicitários independerá de renovação, exceto se ocorrer alteração de suas 
características, dimensão ou estrutura de sustentação, hipótese em que a licença expedida perderá sua eficácia e 
nova licença deverá ser solicitada.  

  
40. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta. 

 
De acordo com a Lei Municipal 5.756/2005, fica proibido o funcionamento de lojas de conveniência, bares e similares, 
bem como a comercialização de bebidas alcoólicas em tais estabelecimentos, no horário entre__________________, 
em todo o município de Mogi das Cruzes. 
 
A) zero e cinco horas 
B) zero e quatro horas 
C) duas e quatro horas 
D) uma e cinco horas 

 
Compete à Administração Municipal de Mogi das Cruzes prover a tudo quanto respeite ao peculiar interesse do Município e 
ao bem-estar de sua população, em conformidade com a Constituição Federal, Constituição do Estado de São Paulo e a Lei 
Orgânica do Município. (Lei Municipal 6.537/2011)  
Com base nesta Lei, responda as três próximas questões. 

 
41. O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de 

objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, e será feito por meio de elaboração atualizada, entre outros, dos 
seguintes instrumentos: 
 
I- Plano Diretor. 
II- Plano Plurianual. 
III- Diretrizes Orçamentárias. 
IV- Orçamento Anual. 
V- Programação Financeira e Cronograma de Execução Mensal e Desembolso. 

 
Estão corretas: 

 
A) I, II, III, IV. 
B) I, II, III, IV, V. 
C) II, III, IV. 
D) I, III, IV. 
 

42. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta. 
 
Para o aprimoramento de seus serviços, a Administração Municipal buscará elevar a produtividade _______________de 
seus órgãos, por meio de rigorosa seleção de candidatos ao ingresso de seu quadro de pessoal, do treinamento 
e aperfeiçoamento dos servidores do estabelecimento dos níveis de remuneração compatíveis com a qualificação dos 
recursos humanos ou particulares, de forma a evitar novos encargos permanentes ou por requisitos de qualidade, 
especialidade e essencialidade. 
 
A) de capacidade máxima 
B) operacional qualitativa 
C) operacional quantitativa 
D) ocupacional quantitativa 
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43. A estrutura organizacional básica da Administração Superior do Município de Mogi das Cruzes, instituída por esta lei e 
com os princípios nela delineados, constituir-se-á de órgãos da seguinte natureza: Administração Direta e Indireta.Com 
base na Administração Direta, são os seguintes os órgãos que a compõe com suas respectivas funções e finalidades: 
 
I- Órgãos de Assessoramento: cuja função adjacente é fornecer subsídios para a tomada de decisões do Prefeito. 

Dedicam-se à realização de estudos e pesquisas, coleta, organização e tratamento de informações, emissão de 
pareceres, inspeção ou controle da ação do executivo, bem como na formulação da política do desenvolvimento 
municipal. 

II- Órgãos Auxiliares ou de Linha: cuja finalidade principal é coordenar as atividades de administração geral e 
financeira de interesse comum de todos os órgãos da Administração Municipal e que, por razões de economia de 
escala, devem ser executados de forma descentralizada. 

III- Órgãos-Fim ou de Administração Especifica: tem por objetivo executar os serviços e atividades de interesse direto e 
indireto da comunidade. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Todas as afirmativas estão corretas. 
B) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
C) Apenas uma afirmativa está correta. 
D) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 

44. Com base no Decreto Municipal 11.587 de 2011 da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes e em seu artigo 17 que 
trata da divisão de mapeamento e fiscalização e sabendo que são 17 (dezessete) atribuições especificas neste artigo, 
analise algumas destas atribuições apresentadas abaixo, coloque (V) para verdadeiro ou (F) para falso e em seguida 
assinale a alternativa correta. 
 
(   ) coordenar a execução de projetos de mapeamento sistemático, cadastral, temático e especial de interesse do 

Município. 
(   ) coordenar a execução dos serviços de reambulação, fotointerpretação, desenho cartográfico e genérico, de 

aerolevantamento e outros de interesse do Município.  
(   ) elaborar plantas e mapas referentes às áreas a serem cadastradas. 
(   ) manter organizados e atualizados os dados referentes ao histórico do Município e dos Distritos, leis de criação e a 

descrição de suas divisas. 
(   ) elaborar memoriais descritivos dos limites do perímetro urbano do Município e da expansão urbana de acordo com 

as normas cartográficas vigentes. 
(   ) manter atualizados os mapas e plantas municipais, temáticos e de loteamentos, levantamentos de projetos e outros 

de interesse do Município. 
(   ) executar e fiscalizar o levantamento de demarcação de áreas urbanas de domínio público e a fiscalização das áreas 

de domínio particular. 
 
A) V, F, F, V, V, V, F. 
B) F, V, V, V, V, F, F. 
C) V, V, V, V, V, V, V. 
D) F, F, F, F, F, V, V. 
 

45. Com base no Decreto Municipal 11.587 de 2011 da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes e em seu artigo 42 que 
trata das atribuições específicas ao Departamento de Projetos Físicos e Urbanísticos, assinale a alternativa correta. 
 
A) É atribuição específica deste departamento propor a fixação do perímetro urbano. 
B) É atribuição específica deste departamento coordenar as equipes de trabalho no cumprimento das tarefas de 

elaboração de projetos físicos e urbanísticos. 
C) É atribuição específica deste departamento laborar pareceres técnicos, levantamentos topográficos e alinhamentos. 
D) É atribuição específica deste departamento realizar tarefas de elaboração, revisão, atualização e monitoramento 

permanente do sistema municipal de planejamento e desenvolvimento do território urbano e rural do Município, 
buscando a qualidade de desenvolvimento do Plano de Governo, o atendimento as diversas secretarias  
municipais e aos munícipes. 

 
46. A figura abaixo representa a Área de Notificação do Windows 7. A seta está indicando o recurso: 

 
 
A) Mostrar Área de Trabalho. 
B) Windows Explorer. 
C) Central de Ações. 
D) Antivírus ativo. 
 
 

47. Dentre os botões que fazem parte da guia Revisão do Word 2010, não faz parte: 
 
A) Dicionário de Sinônimos. 
B) Painel de Navegação. 
C) Traduzir. 
D) Idioma. 
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48. Sobre a impressão de uma planilha do Excel 2010 podemos afirmar: 

 
1- Por padrão, o Microsoft Excel imprime planilhas na orientação retrato (altura maior do que a largura).  
2- É possível alterar a orientação da página para paisagem (largura maior do que a altura) em cada planilha.  
3- Para imprimir planilhas sempre na orientação paisagem, é preciso criar um modelo, alterar a orientação da página 

de retrato para paisagem e usar esse modelo como base para todas as pastas de trabalho futuras. 
 
São corretas as afirmações: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas 
D) 1, 2 e 3. 
 

49. Analise as afirmações abaixo sobre o PowerPoint e o Access. 
 
1- Depois de adicionar uma tabela à apresentação, você pode usar as ferramentas de tabela no PowerPoint para fazer 

alterações de formatação, estilo ou outros tipos de alterações na tabela.  
2- Nos layouts de controle empilhados do Access, os controles são organizados verticalmente como você veria em um 

formulário em papel, com um rótulo à esquerda de cada controle. 
3- No Access um controle cuja fonte de dados é uma expressão e não um campo é chamado de Controle Associado.  
 
Estão corretas as afirmações: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
 

50. O endereço virtual que indica exatamente onde as informações da empresa ou da pessoa se encontram, no qual a 
primeira parte do endereço indica o protocolo que está sendo usado e a segunda especifica o domínio onde o recurso 
está localizado, denomina-se: 
 
A) Site. 
B) Link. 
C) URL. 
D) Hiperlink. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




