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Língua Portuguesa 

 
01 – Leia os versos abaixo: 
 

A Perdida Inocência – Madrigal Lúgrube 
 
Em vossa casa feita de cadáveres, 
ó princesa! ó donzela! 
em vossa casa, de onde o sangue escorre, 
quisera eu morar. (...) 
 
Carlos Drummond de Andrade. Poesia e prosa. 

 
A expressão “em vossa casa” aparece duas 
vezes na estrofe. Marque a alternativa que 
indique a função sintática da expressão. 
 

A) Adjunto adnominal. 
B) Adjunto adverbial de lugar. 
C) Aposto. 
D) Vocativo. 

 
02 – Assinale a alternativa em que o emprego 
de porque, porquê, por que e por quê está 
ERRADO. 
 

A) Este é o motivo por que o procurei. 
B) Meu Deus, por que me abandonaste? 
C) Porque você convidou o amigo? 
D) Você sempre desconfiou de mim, por quê? 

 
03 – A regência verbal está CORRETA em:   
  

A) Este rapaz namora com a amiga de 
Letícia. 

B) Informou-lhe de todos os problemas. 
C) Prefiro fazer academia do que dormir. 
D) Vi ao jogo e gostei dele. 

 
04 – Assinale a alternativa em que o emprego 
da crase está INCORRETO: 
 

A) Chegamos cedo à casa de meus amigos. 
B) O trem partia às seis horas. 
C) Preciso ir à Copacabana. 
D) Seja rápida em sua ida à Bélgica. 

05 – Assinale a frase INCORRETA quanto à 
concordância nominal. 
 

A) Conseguimos resolver nossos problemas, 
agora estamos quite. 

B) Já era meio-dia e meia quando as crianças 
voltaram da escola. 

C) Já ouvi isso bastantes vezes. 
D) Os trabalhadores permaneciam alerta. 

 

Matemática 

 
06 – Em um concurso as provas receberam os 
seguintes pesos: 
 

5 para a matéria A 

4 para a matéria B 

3 para a matéria C 

2 para a matéria D 

 
Se um dos candidatos recebeu as notas 9 para 
a matéria “A”, 8 para a matéria “B”, 5 para a 
matéria “C” e 3 para a matéria “D”; qual foi 
a média final do candidato? 

 
A) 7. 
B) 6,25. 
C) 5,75. 
D) 5,60. 

 
� espaço para rascunho � 
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07 – Em uma classe de 38 (trinta e oito) 
alunos, fizeram uma pesquisa e observaram 
que o número de alunos que preferem 
Português é 3/4 do número de alunos que 
preferem Matemática, e há 10 (dez) alunos 
que não preferem nenhuma das 02 (duas) 
disciplinas. Qual o número de alunos que 
preferem Português? 
 

A) 7. 
B) 12. 
C) 16. 
D) 21. 

 
� espaço para rascunho � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08 – O resultado da Inequação 2(x – 1/3) – 
1/4(x+1) > 1/6 , é: 
 

A) x > 1/4. 
B) x < 1/6. 
C) x > 1/7. 
D) x > 13/21. 

 
� espaço para rascunho � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09 – Em quanto tempo um capital de R$ 
100.000,00 aplicado à taxa de 90% a.t 
(noventa por cento ao trimestre), 
capitalizados mensalmente, rende R$ 
69.000,00 de juros? 
 

A) 1 mês. 
B) 45 dias. 
C) 2 meses. 
D) 1 trimestre. 

 
� espaço para rascunho � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 – Se A está contido em Y e A união Y = {4, 
6, 8}, então o conjunto Y é: 
 

A) { }. 
B) 4. 
C) {4, 6}. 
D) {4, 6, 8}. 

 
� espaço para rascunho � 
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Conhecimentos Gerais 

 
11 – O nadador César Cielo fechou o ano de 
2009 com “chave de ouro”, segundo o seu site 
oficial esta foi a melhor temporada de sua 
vida. Sobre o atleta é INCORRETO afirmar: 
 

A) Bateu o recorde dos 100 metros livre no 
Mundial de Roma. 

B) Bateu o recorde dos 50 metros livre no 
Open de natação em São Paulo. 

C) É o primeiro nadador da história a ser 
campeão mundial e recordista mundial dos 
50 metros livre e dos 100 metros livre no 
mesmo ano.  

D) Foi agraciado com o Prêmio Mundial de 
Melhor Atleta do Ano. 

 
 
12 – De acordo com o Governo Federal, o 
PAC é mais que um programa de expansão do 
crescimento. Ele é um novo conceito de 
investimento em infra-estrutura que, aliado a 
medidas econômicas, vai estimular os setores 
produtivos e, ao mesmo tempo, levar 
benefícios sociais para todas as regiões do 
país. Que ministério é o responsável pelo 
gerenciamento dos recursos do PAC? 
 

A) Casa Civil. 
B) Fazenda. 
C) Integração Nacional. 
D) Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 
 
13 – Enquanto dava autógrafos após um 
comício, um político europeu foi atingido por 
uma estatueta no dia 13/12/2009. Os 
resultados deste ataque foram: o nariz 
quebrado, um corte nos lábios e dois dentes a 
menos na boca. Da relação abaixo, que 
político sofreu esta agressão? 
 

A) Cavaco Silva – Portugal. 
B) Nicolas Sarkozy – França. 
C) Sílvio Berlusconi – Itália. 
D) Tony Blair – Reino Unido. 

14 – A partir de 01/02/2010 o Governo 
Federal determinou que o percentual de 
álcool  na gasolina deveria diminuir para:  
 

A) 19 %. 
B) 20 %. 
C) 21 %. 
D) 22%. 

 
15 – O que provocou a morte de milhares de 
pessoas no Haiti em 12 de Janeiro deste ano? 
 

A) Um maremoto. 
B) Um terremoto. 
C) Uma guerra civil. 
D) Uma revolução. 

 

Conhecimentos Específicos 

 
16 – Constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil, EXCETO: 
 

A) A construção de uma sociedade livre, justa 
e solidária. 

B) A garantia do desenvolvimento nacional. 
C) A erradicação da pobreza e da 

marginalização; e a redução das 
desigualdades sociais e regionais. 

D) A valorização social do trabalho e a livre 
iniciativa. 

 
17 – Dos meios de comunicação abaixo, qual 
deles pode ter seu sigilo violado por meio de 
ordem judicial? 
 

A) Correspondências. 
B) De dados. 
C) Telefônicas. 
D) Telegráficas. 

 
18 – São Invioláveis, EXCETO nos casos 
previstos em lei: 
 

A) A casa das pessoas. 
B) A honra das pessoas. 
C) A imagem das pessoas. 
D) A intimidade das pessoas. 
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19 – Segundo a Constituição Federal, qual dos 
princípios abaixo rege as relações internacionais 
do Brasil? 
 

A) Intervenção. 
B) Prevalência dos direitos humanos. 
C) Solução beligerante dos conflitos. 
D) Tolerância ao terrorismo e ao racismo. 

 
20 – Conforme o Artigo 238 do Código 
Tributário do Município de Vitor Meireles, que 
tipo de imóvel está isento da cobrança do 
Imposto Sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana? 
 

A) Os imóveis pertencentes às entidades 
filantrópicas, associações e ou agremiações 
desportivas ou culturais, sindicatos 
representativos da classe trabalhadora, desde 
que apresentem cópia da declaração de 
isenção do imposto de renda da pessoa 
jurídica do último exercício e sejam de uso 
exclusivo da entidade, e estejam cadastradas 
no cadastro mobiliário do Município.  

B) Os imóveis quando cedidos de forma 
gratuita para uso da União, do Estado ou do 
Município. 

C) Imóveis declarados de utilidade pública para 
fins de desapropriação, a partir da parcela 
correspondente ao período de arrecadação 
do Imposto em que ocorrer a emissão de 
posse ou a ocupação efetiva pelo poder 
expropriante. 

D) Todas as alternativas acima respondem 
corretamente ao enunciado da questão. 

 
21 – De conformidade com o Artigo 206 do 
Código Tributário do Município de Vitor 
Meireles, qual dos impostos abaixo integra o 
Sistema Tributário do Município? 
 

A) Imposto sobre Propriedade Predial e 
Territorial Urbana 

B) Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos” 
– ITBI 

C) Imposto Sobre Serviço de Qualquer 
Natureza 

D) Todas as alternativas acima respondem 
corretamente ao enunciado da questão. 

22 – O Artigo 209 do Código Tributário do 
Município de Vitor Meireles, estabelece as 
limitações da competência tributária, diante 
disso julgue qual a alternativa NÃO é vedada ao 
Município: 

 

A) Instituir impostos sobre patrimônio, renda 
ou serviços dos partidos políticos, inclusive 
suas fundações, das entidades sindicais dos 
trabalhadores, das instituições de educação, 
de assistência social e cultural, recreativa e 
esportiva, sem fins lucrativos, atendidos os 
requisitos da lei. 

B) Instituir tratamento desigual entre 
contribuintes que se encontrem em situação 
equivalente, proibida qualquer distinção em 
razão de ocupação profissional ou função 
por eles exercida, independentemente da 
denominação jurídica dos rendimentos, 
títulos ou direitos.  

C) Instituir tributos ou extingui-los através de 
Lei. 

D) Utilizar tributo, com efeito, de confisco.  

 

23 – Qual é a taxa fundada no poder de polícia 
do Município concernente ao controle da saúde 
pública e do bem-estar da população, que tem 
como fato gerador a fiscalização por ele 
exercida sobre a localização, a instalação, bem 
como o seu funcionamento, de estabelecimentos 
extrativistas, produtores, industriais, 
comerciais, sociais e prestadores de serviços, 
onde são fabricados, produzidos, manipulados, 
acondicionados, conservados, depositados, 
armazenados, transportados, distribuídos, 
vendidos ou consumidos alimentos, bem como o 
exercício de outras atividades pertinentes à 
higiene pública, em observância às normas 
municipais sanitárias. 

 
A) Taxa de Fiscalização de Localização, 

Instalação e Funcionamento. 
B) Taxa de Fiscalização do Exercício e 

Atividade Ambulante, Eventual e Feirante. 
C) Taxa de Fiscalização Sanitária. 
D) Taxa de Fiscalização de Obra Particular. 
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24 – O Artigo 240 do Código Tributário do 
Município de Vitor Meireles, define a incidência 
do imposto sobre a transmissão “intervivos”, 
por ato oneroso, de bens imóveis, móveis, 
benfeitorias, e de direitos a eles relativos, tendo 
como fato gerador: 
 

A) A cessão de direitos relativos às 
transmissões. 

B) A transmissão, a qualquer título, por ato 
oneroso, da propriedade ou do domínio útil 
de bens imóveis e benfeitorias por natureza 
ou cessão física, como definidos na lei civil. 

C) A transmissão, a qualquer título, por ato 
oneroso, de direitos reais sobre imóveis, 
exceto os de garantia e as servidões. 

D) Todas as alternativas acima completam 
corretamente ao enunciado da questão. 

 
25 – De acordo com o Artigo 34 da Lei Orgânica 
do Município de Vitor Meireles, no processo 
legislativo, em qual das situações abaixo o voto 
dos vereadores será secreto? 
 

A) Na ordenação das atividades urbanas, 
fixando condições e horários para 
funcionamento de estabelecimentos 
industriais, comerciais e de serviços, 
observadas às normas Federais pertinentes. 

B) Na denominação de vias e logradouros 
públicos. 

C) Para fixar e sinalizar as zonas de silencio e 
de transito e trafego em condições especiais. 

D) Nenhuma das alternativas acima responde 
corretamente ao enunciado da questão. 

 
26 – O Artigo 297 do Código Tributário do 
Município de Vitor Meireles, define que o 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – 
ISSQN, não incide sobre: 
 

A) Análise e desenvolvimento de sistemas. 
B) Exportações de serviços para o exterior do 

País. 
C) Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, 

manicômios, casas de saúde, prontos-
socorros, ambulatórios e congêneres. 

D) Medicina veterinária e zootecnia. 
 

27 – De acordo com os princípios elencados no 
Artigo 97 da Lei Orgânica do Município de 
Vitor Meireles, se o administrador decide 
construir ou asfaltar uma determinada rua, 
deve fazê-lo para beneficiar o conjunto da 
população, não porque a rua passa em frente a 
um terreno seu ou de algum correligionário. 
Nesse caso, o administrador estará atendendo 
qual desses princípios: 
 

A) Impessoalidade. 
B) Legalidade. 
C) Moralidade. 
D) Publicidade 

 

28 – Segundo o Artigo 231 do código Tributário 
do Município qual será a base de cálculo do 
Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana? 
 

A) O valor constante na pauta de valores. 
B) O valor declarado pelo proprietário. 
C) O valor venal do bem alcançado na 

tributação. 
D) Nenhuma das alternativas acima responde 

corretamente ao enunciado da questão. 
 

29 – Segundo a Lei Orgânica do Município, é de 
competência privativa do Município: 
 

A) Elaborar o Plano Diretor. 
B) Legislar sobre águas, energia, informática, 

telecomunicações e radiodifusão. 
C) Legislar sobre o sistema monetário e de 

medidas, títulos e garantias dos metais. 
D) Nenhuma das alternativas acima responde 

corretamente ao enunciado da questão. 
 

30 – É considerada taxa pelo exercício do 
“poder de polícia” do Município: 
 

A) A Taxa de Fiscalização de Localização, 
Instalação e Funcionamento. 

B) A Taxa de Expediente. 
C) A Contribuição de Melhoria. 
D) A Taxa de Contribuição para o Custeio de 

Iluminação Pública – COSIP. 


