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CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS E POSTURAS 

 

 

NOME:_______________________________________________________________ 

NÚMERO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE: _____________________________ 

ENDEREÇO: __________________________________________________________ 

CARGO: ______________________________________________________________ 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO: _____________________________________________ 

ASSINATURA: ________________________________________________________ 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de desclassificação 

do Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta; 

b) Uso de máquina calculadora; 

c) Aparelho de comunicação, salvo os disponibilizados e autorizados pela Comissão do Concurso; 

d) Fumar nos locais de prova; 

e) Comunicação entre candidatos, permitida apenas com os fiscais; 

f) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

g) Utilizar de qualquer recurso fraudulento; 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de tinta 

azul ou preta; 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 Os 3 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferencia dos Cartões Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões Resposta e as Provas; 
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 A Prova será Escrita, terá duração mínima de 30 (trinta) minutos e máxima de 03 (três) horas e 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 4 alternativas (a, 

b, c, d), possuindo somente uma alternativa correta. Cada grupo de nível de Ensino terá o número 

de questões diferentes, conforme tabelas abaixo: 

Grupo I – Ensino Superior e Ensino Médio Completo (40 quarenta questões):  

CONTEÚDO Nº QUESTÕES 

Conhecimentos Específicos relacionados ao cargo/função 20 (vinte) 

Língua Portuguesa 10 (dez) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

 

Grupo II – Ensino Fundamental Completo (34 trinta e quatro questões):  

CONTEÚDO Nº QUESTÕES 

Conhecimentos Específicos relacionados ao cargo/função 20 (vinte) 

Língua Portuguesa 09 (nove) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

 

 Grupo III – Alfabetizado (16 dezesseis questões): 

CONTEÚDO Nº QUESTÕES 

Conhecimentos Específicos relacionados ao cargo/função 10 (dez) 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 03 (três) 

 

 Verifique se o caderno de provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está de acordo com o grupo de ensino informado acima; 

 Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para o Cartão Resposta, que será o 

único documento válido para a correção das provas.  

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será 

substituído em caso de erro do candidato;  

 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

CONHECIMENTOS ESPECÍCOS 

1. De acordo com o art. 145 da Constituição Federal, os municípios podem instituir os seguintes 

tributos:  

a) impostos, taxas e contribuição de melhoria, decorrente de obra pública; 

b) somente impostos e taxas; 

c) somente impostos e contribuição de melhoria, decorrente de obra pública;  

d) impostos, taxas, contribuição de melhoria, decorrente de obra pública e contribuições sociais. 

 

2. Em relação ao imposto, é correto afirmar: 

a) obrigatoriamente terá caráter pessoal e graduado segundo a capacidade econômica do 

contribuinte; 

b) obrigatoriamente terá caráter pessoal e graduado independente da capacidade econômica do 

contribuinte; 

c) sempre que possível, terá caráter pessoal e graduado segundo a capacidade econômica do 

contribuinte; 

d) obrigatoriamente terá caráter impessoal e graduado dependendo da capacidade econômica do 

contribuinte. 

 

3. Em relação à taxa, é correto afirmar: 

a) poderá ter base de cálculo própria de impostos; 

b) será devida somente em razão do exercício efetivo do poder de polícia, prestado ao contribuinte; 

c) será devida somente em razão da utilização de serviços públicos específicos, prestados ao 

contribuinte; 

d) não poderá ter base de cálculo própria de impostos. 

 

4. A Lei que trata sobre equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e forma de limitação de empenho, 

normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com 

recursos do orçamento é: 

a) Lei nº 8.666/93 – Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas 

para licitações e contratos da administração pública; 

b) Lei nº 4.320/64 – Estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; 

c) Lei de Diretrizes Orçamentária, em conformidade com o art. 4º da Lei Complementar nº 

101/2000 – Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 

fiscal; 

d) Lei Orçamentária Anual, em conformidade com o art. 5º da Lei Complementar nº 101/2000 – 

Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. 

 

5. De acordo com a Lei de Responsabilidade fiscal, a despesa total com pessoal nos municípios não 

poderá exceder: 

a) 60% da receita corrente líquida, sendo 8% para o Legislativo e 52% para o Executivo; 

b) 60% da receita corrente líquida, sendo 6% para o Legislativo e 54% para o Executivo; 

c) 54% da receita corrente líquida, sendo 8% para o Legislativo e 46% para o Executivo; 

d) 52% da receita corrente líquida, sendo 6% para o Legislativo e 46% para o Executivo. 
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6. O Código de Posturas do Município de Lindóia do Sul contém medidas de polícia administrativa em 

matéria de: 

a) higiene pública, higiene da alimentação, trânsito público, medidas referente animais domésticos; 

b) proteção e conservação do meio ambiente, tratamento diferenciado às microempresas, higiene 

das piscinas de natação; 

c) higiene pública, tributos, trânsito, medidas referente animais domésticos, tratamento diferenciado 

às microempresas; 

d) dos costumes, da moralidade e do sossego público, alvará de localização e funcionamento de 

estabelecimentos comerciais, fiscalização de atividades profissionais. 

 

7. De acordo com o Código de Posturas do Município de Lindóia do Sul, o comércio ambulante é uma 

atividade: 

a) temporária de venda a varejo de mercadoria, realizado em qualquer logradouro público escolhido 

pelo profissional, independente de licença do município; 

b) permanente de venda a varejo de mercadoria, realizado por profissional com vinculação com 

terceiros e em locais previamente determinadores pelo município; 

c) temporária, cuja autorização é de caráter pessoal, podendo ser transferida para outra pessoa, 

mediante requerimento fundamentado por aquela que possui a autorização; 

d) temporária de venda a varejo de mercadorias, realizada em logradouros públicos, por profissional 

autônomo, sem vinculação com terceiros ou pessoas jurídicas e em locais previamente 

determinados pela Prefeitura. 

 

8. O Código de Posturas do Município de Lindóia do Sul regulamenta a exploração dos meios de 

publicidade em vias e logradouros públicos e estabelece: 

a) a exploração dos meios de publicidade em vias e logradouros públicos, bem como nos lugares 

de acesso comum, depende de licença da Prefeitura, imune de qualquer tributo; 

b) a exploração dos meios de publicidade em vias e logradouros públicos, bem como nos lugares 

de acesso comum, depende de licença da Prefeitura e do pagamento do respectivo tributo quando 

previsto a cobrança, inclusive para  anúncio aposto em propriedade particular e visível de lugares 

públicos; 

c) a exploração dos meios de publicidade em vias e logradouros públicos, bem como nos lugares 

de acesso comum, depende de licença da Prefeitura e do pagamento do respectivo tributo quando 

previsto a cobrança, não sendo necessária licença do anúncio aposto em propriedade particular e 

visível de lugares públicos; 

d) a propaganda falada em lugares públicos por meio de amplificadores de som, alto falante e 

propagandistas não necessita de licença ou pagamento de tributo, desde que seja feita  em horário 

comercial. 

 

9. Sobre notificação preliminar é correto afirmar: 

a) O infrator que cometer pela primeira vez uma ação ou omissão contrária as normas de posturas 

sofrerá uma advertência sob a forma de notificação preliminar, mesmo que haja desacato ou 

desobediência à autoridade do Poder Municipal; 

b) Poderá ser emitida no caso de reincidência, mesmo que o infrator não tenha reparado o dano ou 

se retratado do desacatado à autoridade do Poder Municipal; 

c) O infrator que cometer pela primeira vez uma ação ou omissão contrária às disposições do 

Código de Posturas sofrerá uma advertência sob forma de notificação preliminar, obrigando a 

interromper e a reparar, se for o caso, a ação infringente, salvo nos casos em que a ação danosa seja 

irreversível ou em que haja desacato ou desobediência à autoridade do Poder Municipal; 
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d) Se o infrator se negar assinar a notificação preliminar, basta a autoridade do Poder Municipal 

fazer anotação do fato, não sendo necessária identificação de testemunhas, pois a autoridade goza 

de fé pública. 

 

10. O conceito básico e que define de forma sucinta o emprego público é: 

a) Aquele de provimento efetivo, que se escalona em classes verticais e referências horizontais de 

vencimento para acesso privativo de seus titulares; 

b) o exercício da função pública, regido pelo Estatuto dos Funcionários Públicos; 

c) É o cargo público ocupado por servidor aprovado em concurso público de provas ou de provas e 

títulos; 

d) o exercício da função pública por meio de contrato de trabalho regido pela CLT – Consolidação 

da Legislação Trabalhista 

 

11. De acordo com o art. 113 do Código Tributário Nacional, a obrigação tributária é principal ou 

acessória. Sendo assim é correto afirmar: 

a) que a natureza da obrigação tributária principal é de dar e a natureza da obrigação tributária 

acessória é de fazer ou não fazer; 

b) que a natureza da obrigação tributária acessória é somente de pagar o tributo devido; 

c) que o objeto da obrigação tributária principal inclui a emissão de notas fiscais, pagamento de 

tributo e a prestação de declarações; 

d) que a natureza da obrigação tributária principal é fazer ou não fazer. 

 

12. Sobre a obrigação acessória podemos afirmar: 

a) só pode ser exigida se prevista em lei específica; 

b) a não observância de obrigação tributária acessória não converte esta obrigação em principal 

relativa à penalidade pecuniária; 

c) o imposto devido é uma obrigação acessória em relação ao fato gerador; 

d) pode ser exigência não só de lei, como também decreto ou normas complementares que versem, 

no todo ou em parte, sobre tributos ou relação jurídica a eles pertinentes. 

 

13. Em relação ao fato gerador, o art. 116, I e II, do CTN, dispõe sobre o assunto e considera:  

a) como situação jurídica, considera-se ocorrido desde o momento em que se verificam as 

circunstancias materiais necessárias que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios (ex: 

saída da mercadoria no ICMS); 

b) como situação de fato, considera-se desde o momento em que se verificam as circunstancias 

materiais necessárias que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios (ex: saída da 

mercadoria no ICMS); 

c) Situação jurídica e situação de fato não são diferentes;  

d) Nos impostos sobre a propriedade (IPTU, IPVA e ITR) considera-se ocorrido desde o momento 

em que a situação de fato estiver definitivamente constituída. 

 

14. Em relação aos tributos é correto afirmar: 

a) dissimulação constitui uma forma de planejamento tributário, isto é, meio lícito que se utiliza o 

contribuinte para impedir a ocorrência do fato gerador; 

b) elisão refere-se à pratica de qualquer ato que tenha por finalidade disfarçar o fato gerador ou os 

elementos constitutivos da obrigação tributária e caracteriza ilegalidade; 

c) evasão é sinônimo de sonegação de tributos, diz respeito a qualquer artifício utilizado pelo 

contribuinte para fraudar ou ocultar a ocorrência de fatos geradores; 

d) evasão constitui uma forma de planejamento tributário, isto é, meio lícito que se utiliza o 

contribuinte para impedir a ocorrência do fato gerador. 
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15. O Código Tributário do Município de Lindóia do Sul, sobre a constituição do crédito tributário 

assim estabelece: 

a) a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade 

funcional; 

b) caberá ao fisco, mediante autorização do Prefeito Municipal, constituir o crédito tributário do 

Município pelo lançamento; 

c) para constituição do crédito tributário basta verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 

correspondente e identificar o sujeito passivo da obrigação; 

d) a atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade 

solidária. 

 

16. O artigo 5º da Constituição Federal trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. No inciso II 

estabelece que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 

lei.” Neste caso está se referindo ao: 

a) Princípio da igualdade; 

b) Princípio da razoabilidade; 

c) Princípio da proporcionalidade; 

d) Princípio da legalidade. 

 

17. De acordo com o CTN o lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. 

Assinale o caso correto: 

a) quando a declaração é prestada por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária; 

b) quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu sem dolo, 

fraude ou simulação; 

c) quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento 

anterior;  

d) quando a lei é omissa. 

 

18. Os procedimentos administrativos, revisivos, sancionatórios e disciplinares, deverão seguir na 

seguinte ordem e fases: 

a) instrutória, deflagatória e decisória; 

b) deflagatória ou propulsiva, instrutória e decisória; 

c) propulsivo, decisório, integratório e instrutório; 

d) decisório, deflagatório e instrutório. 

 

19. Em relação à invalidação de ato administrativo é correto afirmar que pode ocorrer da seguinte 

forma: 

a) anulado pela administração pública, quando eivado de vícios que os tornam ilegais;  

b) revogado pelo Judiciário; 

c) anulado pelo Tribunal de Contas; 

d) anulado pela administração pública no caso de prescrição. 

 

20. De acordo com o art. 29 da Constituição Federal o Município é regido pela Lei Orgânica, que 

também chamada de “Lei Maior do Município.” O rito previsto na CF para elaboração e promulgação 

da Lei Orgânica é o seguinte: 

a) votada em três turnos, com interstício mínimo de 15 dias, e aprovado pela maioria absoluta dos 

membros da Câmara; 

b) Após aprovação pela Câmara de Vereadores é sancionada pelo Prefeito Municipal; 
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c) votada em dois turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por dois terços dos 

membros da Câmara, que a promulgará; 

d) a Lei Orgânica depois de promulgada, poderá ser alterada através de emenda, seguindo o rito 

previsto para os projetos de Lei Complementar e sancionada pelo Prefeito Municipal. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

21. Leia esse trecho de crônica: 

        “A verdade é que não se escreve mais como antigamente, pois naquele tempo não havia 

computadores e, por incrível que pareça, nem mesmo canetas esferográficas. Porém, se fôssemos 

registrar em papel todos os absurdos do ser humano, não sobraria uma resma para cartões de Natal. 

         Isso posto, não de gasolina nem de saúde, já que uma é cara e a outra é carente, vamos ao que 

interessa. Quando digo vamos ao que interessa, vem logo à mente a pergunta: interessa a quem? A 

mim, pensará o leitor desavisado. O leitor avisado perceberá facilmente que estou me referindo, em 

geral, a assuntos interessantes e, se não forem, também não interessa. 

                                                                                                    Jo Soares. Revista Veja, 01/05/2006.                                                                       

Com relação ao uso das palavras, verifique se as afirmativas são falsas (F) ou verdadeiras (V). 

I - Desavisado e avisado são cognatos. 

II - O adjetivo cara está caracterizando a palavra gasolina. 

III - O adjetivo carente está caracterizando a palavra posto. 

IV - Na expressão “isso posto”, a palavra posto é um substantivo. 

a) F – V – V – F 

b) V – V – V – F 

c) F – V – F – F 

d) V – V – F – F  

 

22. Assinale a alternativa que não obedece a norma culta em relação à regência verbal. 

a) Algumas famílias, de longe, assistiam o espetáculo. 

b) Ninguém o chamou aqui, moço. 

c) Beberás de nosso leite, comerás de nosso pão e partirás quando te aprouver. 

d) A abstinência é um sacrifício a que não dou a menor importância. 

 

23. Assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços. 

Talvez ainda ___________peças sem lubrificação, entretanto, não _______existir mais reparações a 

serem feitas, pois o carro está transitando tranquilamente _________cinco dias. 

a) Haja - devem - faz  

b) Hajam – devem – fazem 

c) Hajam – deve – faz 

d) Haja – deve – fazem  

 

24. Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada não tem valor de adjetivo. 

a) A malha vermelha já estava seca. 

b) Tinha os cabelos branco-amarelados. 

c) O sol desbotou o verde da bandeira. 

d) O céu carregava-se de nuvens cinzentas. 
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25. Indique a alternativa que completa corretamente a frase: 

____________________________os documentos que encaminharemos à Secretaria. 

a) Terá de ser formalizados  

b) Terão de ser formalizados  

c) Terão de serem formalizados  

d) Terá de serem formalizados.  

 

26. Assinale a alternativa que apresenta  erro de colocação pronominal. 

a) Não quero pedir-lhe dinheiro. 

b) Nunca mais convidei-o para sair. 

c) Perdoar-lhe- hei um dia. 

d) Se não me engano, nada lhes prometi. 

 

27. Com relação à concordância verbal assinale a alternativa correta. 

a) Qual de nós apresentarão o trabalho à classe? 

b) O velho relógio da igreja batiam dez horas. 

c) Considerando o alto valor do prédio, 8% significam um bom dinheiro. 

d) A confusão começou quando deu duas horas e os portões do estádio foram abertos. 

 

28. No texto: 

“Os urubus, aves por natureza becadas, mas sem grandes dotes para o canto, decidiram que, mesmo 

contra a natureza, eles haveriam de se tornar grandes cantores”. 

 (Rubem Alves) 

A passagem em destaque exprime: 

a) Concessão 

b) Consequência 

c) Condição  

d) Causa 

 

29. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente. 

a) Berinjela - ojeriza – gorjeiam – esplêndido – espontâneo 

b) Expontâneo –  mangedoura  - ojeriza – majestade  

c) Magestade – gorgeiam – escasso – displicência  

d) Berinjela – lisongeiro –explendor – excessivo 

 

30. No trecho: “Não falo a cerca de política, tampouco converso à respeito de futebol; quando me 

pedem explicações, prefiro não dizer por que “,  quanto aos termos destacados ,  podemos dizer que: 

a) Só o primeiro está errado 

b) Só o terceiro está errado 

c) O primeiro e o segundo estão errados 

d) O primeiro e o terceiro estão errados  

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

31. Uma das demandas de movimentos contemporâneos por igualdade de direitos é pela superação de 

preconceitos inscritos em expressões e atitudes do nosso cotidiano. Considerando-se as teorias 

sociológicas a respeito das questões sobre gênero, assinale a alternativa incorreta.  
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a) O termo gênero faz referência às diferenças biológicas e naturais dos seres humanos.  

b) O termo gênero refere-se a uma construção cultural, enfatizando o caráter social e histórico das 

diferenças sexuais. 

c) Vários elementos estão envolvidos na constituição das relações de gênero, tais como a 

organização política, econômica e social. 

d) A referência a gênero está direcionada às maneiras como as sociedades entendem o que 

consideram “masculino” e “feminino”.  

 

32. Em nosso planeta, os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis são 

limitados, como por exemplo, o petróleo, sendo  imprescindível a substituição de combustíveis fósseis 

por combustíveis de fontes renováveis. A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo 

do carbono, pois provoca: 

a) Aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera. 

b) Aumento da porcentagem de carbono contido na Terra. 

c) Redução na taxa de fotossíntese dos vegetais superiores. 

d) Redução da quantidade global de carbono armazenado nos oceanos. 

33. A construção de rodovias pode trazer impactos indesejáveis ao meio ambiente, visto que a abertura 

de estradas pode resultar na fragmentação de habitats e de interações entre espécies silvestres, além de 

prejudicar o fluxo natural de rios e riachos, possibilitar o ingresso de espécies exóticas em ambientes 

naturais e aumentar a pressão sobre os ecossistemas nativos. 

Assinale a alternativa com a proposta que visa conciliar os interesses entre conservação do meio 

ambiente e progresso urbano.  

a) impedir a abertura e a pavimentação de rodovias em áreas rurais e em regiões preservadas, pois a 

qualidade de vida e as tecnologias encontradas nos centros urbanos são prescindíveis às populações 

rurais. 

b) permitir a abertura e a pavimentação de rodovias, desde que comprovada a sua real necessidade e 

após a realização de estudos que demonstrem ser possível contornar ou compensar seus impactos 

ambientais. 

c) permitir a abertura e a pavimentação de rodovias apenas em áreas rurais produtivas, uma vez que 

se faz necessário incentivo agroeconômico. 

d) permitir a abertura e a pavimentação de rodovias, haja vista que os impactos ao meio ambiente 

são temporários e podem ser facilmente revertidos com as tecnologias existentes para recuperação 

de áreas degradadas. 

 

34. Um dos indicadores mais utilizados  para o comparativo econômico entre as nações é o Produto 

Interno Bruto (PIB). Convencionou-se utilizar o dólar americano para a conversão  e equiparação dos 

valores das diversas moedas que circulam entre os países.  Segundo esse critério, quais são, 

atualmente, os três países considerados as maiores potências mundiais em relação ao PIB? 

a) Estados Unidos da América, Japão e Alemanha  

b) Estados Unidos da América, Brasil e China  

c) Estados Unidos da América, Japão e França 

d) Estados Unidos da América,  China e Japão 

 

35. Muitos fatos históricos marcaram o nascimento de um novo período caracterizado pela expansão 

do capital fictício, do consumismo e das políticas neoliberais. No interior 

de um mundo em rápida transformação, a globalização pode ser considerada como o principal veículo 

de transmissão das novas tendências políticas, econômicas e sociais. 

 Sobre a globalização é correto afirmar que: 
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a) A globalização é um fenômeno caracterizado pela expansão de padrões culturais homogêneos, 

garantidores do consumo em massa e da construção de uma identidade única. 

b) A globalização atinge a todos os países de forma equivalente. Nações que até há pouco tempo 

eram fechadas foram invadidas por novos valores e por uma nova cultura transformando-se em 

nações democráticas. 

c) A globalização é um fenômeno chave para a compreensão da atual fase do capitalismo por 

envolver simultaneamente as dimensões política, econômica e cultural.  

d) A globalização, que é denominada, muitas vezes, de mundialização de capitais, é um fenômeno 

fundamentalmente econômico, que possui pouco impacto em outras dimensões da vida social. 

 

 

INFORMÁTICA 

 
36. Dentre as opções abaixo, selecione a opção que demonstra uma possível sequência de ações 

(cliques) que permita chegar até a opção para adicionar variáveis de ambiente no Windows versão 7 ou 

superior: 

a) Clique da Direita em Painel de Controle – Clique da Esquerda em Propriedades - Clique da 

Esquerda em Configuração Avançada – Clique da Esquerda em Adicionar Variáveis de Ambiente 

b) Clique da Direita em Meu Computador - Clique da Esquerda em Propriedades - Clique da 

Esquerda em Configurações avançadas do sistema – Clique da Esquerda em Variáveis de Ambiente 

c) Clique da Direita na Area de Trabalho -  Personalizar - Clique da Esquerda em Configurações 

avançadas do sistema – Clique da Esquerda em Variáveis de Ambiente 

d) Clique da Direita em Meu Computador -  Clique da Esquerda em Propriedades -  Clique da 

Esquerda em Proteção do Sistema – Clique da Esquerda em Variáveis de Ambiente 

 

37. Ao criar uma Seção Continua no Microsoft Word e aplicar formatos de configuração de tamanho 

ou orientação de página diferentes para cada seção, o Microsoft Word irá: 

a) Deixar as seções na mesma página 

b) Não irá criar a seção 

c) Irá criar uma terceira seção 

d) Criará a nova seção em uma nova página 

 

38. Considerando a seguinte figura com a representação de uma planilha do excel: 

 

 

 

 

Qual o será o valor da célula D6 após arrastarmos a fórmula presente na célula D2 para as células D3, 

D4, D5, D6 e D7? 

a) 525 

b) 520 

c) 100 

d) 5 

 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 
 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 – MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL 

 

11 
 

39. Ao pesquisar no Google a expressão “História*Lindóia” você irá realizar: 

a) uma busca pontual das palavras que vai retornar endereços de sites ou links internet, 

considerando que as respectivas palavras  sempre estarão seguidas uma da outra; 

b) uma busca de palavras que pertençam ao mesmo endereço de site ou links internet, considerando 

que as respectivas palavras não necessariamente estarão seguidas uma da outra; 

c) uma busca concentrada que retornará os sites ou links internet, que mais possuam ocorrências das 

respectivas palavras independente de estarem seguidas uma da outra 

d) uma busca concentrada que retornam os sites ou links internet, que não possuam ocorrências das 

respectivas palavras 

 

40. Dentre as opções abaixo, escolha a que NÃO faz parte das funções dos COOKIES usados pelos 

sites de internet: 

a) Dizer quantas vezes você visitou a página; 

b) Guardar preferências de usuários e/ou dados cadastrais; 

c) Notificar ao site origem do COOKIE que você voltou a acessá-lo; 

d) Realizar manutenções e atualizações da página do site de origem. 




