
3. Observe as seguintes recomendações relativas ao CARTÃO-RESPOSTA:

→→→→→ verifique, no seu cartão, o seu nome, o número de inscrição e o número de seu documento de identidade;

→→→→→ o CARTÃO-RESPOSTA será o único documento válido para correção eletrônica através de leitura óptica, e seu preenchimento
e respectiva  assinatura são de inteira responsabilidade do candidato;

→→→→→ a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica, obrigatoriamente  de tinta  azul
ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada, para assegurar a perfeita leitura óptica.

4. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato.

5. O candidato será automaticamente excluído do certame se for surpreendido:
→→→→→ consultando, no decorrer da prova, qualquer tipo de material impresso, anotações ou similares, ou em comunicação verbal,

escrita, ou gestual, com outro candidato;
→→→→→ utilizando aparelhos eletrônicos, tais como: telefone celular, bip,  walkman, rádio receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica,

notebook, calculadora, palmtop, relógio digital com receptor ou qualquer outro meio de comunicação ativa ou passiva. O
telefone celular deverá permanecer desligado, desde o momento da entrada no local de prova até a saída do candidato
do respectivo local;

6. O candidato somente poderá se retirar definitivamente do recinto de realização da prova, entregando o CARTÃO-RESPOSTA
devidamente assinado, após decorrida 1 (uma) hora do início da prova. No entanto, SÓ PODERÁ copiar seus assinalamentos
feitos no CARTÃO-RESPOSTA  em formulário próprio entregue pela instituição organizadora do concurso,  DURANTE OS 30 min
(TRINTA MINUTOS) QUE ANTECEDEREM AO TÉRMINO DA PROVA.

7. Ao terminar a prova o candidato entregará, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala, o seu CARTÃO-RESPOSTA e o CADERNO DE
QUESTÕES, sob pena de exclusão do certame.

8. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído a
prova ou o tempo tenha se esgotado e tenham sido entregues todos os CARTÕES-RESPOSTA e CADERNOS DE QUESTÕES,  sendo
obrigatório o registro dos seus nomes na ata de aplicação de prova.

9. O FISCAL NÃO ESTÁ AUTORIZADO A ALTERAR QUAISQUER DESSAS INSTRUÇÕES.

10. O gabarito da prova será publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, no segundo dia útil seguinte ao de
realização da prova, estando disponível, também, no site http://concursos.rio.rj.gov.br

Boa Prova!2013

ATENÇÃO
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

1. A prova terá duração de 4h (quatro) horas,  considerando, inclusive, a marcação do CARTÃO-RESPOSTA.

2. É de responsabilidade do candidato a conferência deste caderno, que contém  80 (oitenta) questões de múltipla escolha,
cada uma com 4 (quatro) alternativas (A,B,C, e D),  distribuídas da seguinte forma:

COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO DE TALENTOS
COORDENADORIA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

SECRETARIA   MUNICIPAL  DE   FAZENDA

NÍVEL MÉDIO

AGENTE DE FAZENDA

Á R E A  D E  C O N H E C IM E N T O C O N T E Ú D O  Q U E S T Õ E S  

L ín g u a  P o rtu g u e sa  0 1  a  2 0  

N o çõ e s  d e  M a te m á tica  F in a n c e ira  2 1  a  3 0  

R a c io c ín io  L ó g ico  - Q u a n tita tiv o  A n a lít ico  3 1  a  3 5  
G e ra l 

N o çõ e s  d e  In fo rm á tica  3 6  a  4 0  

N o çõ e s  d e  D ire ito  (D ire ito  A d m in is tra tiv o , D ire ito  
C o n s titu c io n a l, D ire ito  T rib u tá r io  e  É tica  d o  S e rv id o r n a  
A d m in is tra çã o  P ú b lica ) 

4 1  a  7 0  

P ro ce sso  A d m in is tra tiv o  7 1  a  7 5  
E sp e c ífica  

P ro ce sso  A d m in is tra tiv o  T rib u tá rio  7 6  a  8 0  
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Responder às questões 01 a 11 considerando o
seguinte texto:

O poder dos livros

O dito popular que apregoa que a sorte nunca bate
duas vezes na mesma porta definitivamente não vale
para o caso do Brasil e as novas janelas que se abrem
para a internacionalização da sua literatura e dos seus
autores. Quase 20 anos após ser homenageado pela
primeira vez pela tradicional Feira do Livro de Frankfurt,
maior vitrine do mercado mundial de livros, o país está
de volta na condição de principal destaque do evento, que
reúne 300 mil visitantes de 111 nações.

Trata-se de oportunidade imperdível para o Brasil
e sua literatura, que, em função do protagonismo que
o país vive de tempos para cá no cenário internacional,
tem atraído o interesse dos leitores planeta afora. Afinal,
têm os livros um poder extraordinário para mostrar e
impregnar — mais até que o cinema — nosso modo
de ser e visão de mundo. É a forma inteligente e pacífica
de estreitar relações com os povos, intercambiar nossa
vasta diversidade cultural e mesmo abrir caminhos para
novas relações políticas e comerciais.

O Estado e suas instituições têm o dever de olhar
com atenção e respeito e não permitir que a oportuni-
dade seja desperdiçada. Antes do Brasil, um único país
— a Índia, outro dos Brics — tivera a honra de ser
lembrado mais de uma vez no maior centro de negociação
de direitos autorais do mundo. Muito do que se lerá
nos próximos anos no mundo vai sair de uma das mesas
de negócio de Frankfurt.

Editoras brasileiras sempre foram à Alemanha com
o propósito de adquirir títulos para ser publicados aqui.
Em função de barreiras da língua e do desconhecimento
de nossa literatura, vender lá fora nunca foi tarefa fácil.
Sem dizer que, na sua conta, prejudicava o tempo de ir
às compras, de onde vêm de fato suas receitas.

Mas este cenário está mudando. Não são poucos
os agentes literários e editores atrás de autores clássicos
(de Machado de Assis a Jorge Amado), contemporâneos
e jovens sequer conhecidos em sua pátria. Nas palavras
de uma agente alemã, a temporada é de flerte e noivado
a fim de relações duradouras.

A venda de direitos de autores brasileiros triplicou
a partir de 2010 e o programa de tradução da Biblioteca
Nacional, recriado em 2011, evoluiu dez vezes em com-
paração com a média dos anos 1990. O Ministério da
Cultura anunciou investimentos de R$ 70 milhões em
programas de tradução e eventos internacionais até
2020. No ano passado, o país foi destaque na Feira de
Bogotá; em 2014, será em Bolonha, a maior do ramo
infantil e juvenil; e, então, Paris, Londres e Nova York.
É o que a ministra Marta Suplicy chama de soft power

brasileiro.

Era essa a ideia da presidente Dilma Rousseff ao
criar, em 2012, o Centro Internacional do Livro para ser
o artífice deste grande momento da literatura brasileira.
Mas é bom ficar de olho e tirar lições de 1994, quando,
encerradas as homenagens, o Brasil tirou o pé do
acelerador, deu as costas ao mundo dos livros e voltou,
equivocadamente, para seu casulo. Que agora os tempos
sejam outros!

Galeno Amorim - O Globo - 11/10/2013.

01. O principal argumento usado para apresentar a Feira
do Livro de Frankfurt como oportunidade imperdível
para o Brasil é considerar que o evento:

(A) evidencia o poder da literatura para mostrar
nossa visão de mundo

(B) é fruto da sorte que nunca bate duas vezes na
mesma porta

(C) oferece ensejo para a internacionalização da
literatura brasileira

(D) consiste em forma inteligente e pacífica de
estreitar relações com os povos

02. A leitura do texto permite concluir que, nas feiras
internacionais de livros:

(A) as editoras brasileiras vinham priorizando a
aquisição de títulos estrangeiros e, não, a
venda de livros nacionais

(B) as oportunidades oferecidas ao Brasil têm sido
sistematicamente desperdiçadas

(C) as barreiras impostas pela língua portuguesa
e o desconhecimento da literatura brasileira
eram fatores irrelevantes

(D) as atividades brasileiras minguaram em função
do protagonismo que o país vive atualmente

03. A palavra artífice, empregada no último parágrafo,
nesse contexto significa:

(A) o que professa alguma arte

(B) o que inventa ou executa algo

(C) o que exerce ou pratica ofício artificial

(D) o que articula artifícios ardilosos

04. Na formação das pa lavras  imperd íve l  e
desconhecimento, os afixos destacados, embora
distintos, têm o mesmo sentido, de negação. Há
ERRO na indicação do significado de prefixos em:

(A) abuso/ apogeu – superioridade

(B) subterrâneo/ hipoteca – posição inferior

(C) intramuscular/ endovenoso – movimento para
dentro

(D) contrapor/ antipatia – oposição
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05. Palavras do texto acentuadas em obediência à

mesma regra de acentuação gráfica estão agrupadas

na seguinte alternativa:

(A) atraído; imperdível; pacífica;  artífice

(B) extraordinário; reúne; fácil; literários

(C) Bogotá; atrás; após; país; lerá

(D) Índia; negócio; língua; pátria

06. Para caracterizar o atual momento de grande

interesse pelos autores brasileiros por parte de agentes

e editores estrangeiros, é usada linguagem figurada.

Esse emprego NÃO ocorre em:

(A) “A leitura de todos os bons livros é uma

conversação com as mais honestas pessoas

dos séculos passados.” – René Descartes

(B) “A leitura é uma fonte inesgotável de prazer;

mas, por incrível que pareça, a quase totalidade

não sente esta sede.” – Carlos Drummond de

Andrade

(C) “Não existem livros morais ou imorais. Os livros

são bem ou mal escritos.” – Oscar Wilde

(D) “O saber a gente aprende com os mestres e

os livros. A sabedoria, se aprende é com a

vida e com os humildes.” – Cora Coralina

07. “Afinal, têm os livros um poder extraordinário...” –

2º parágrafo. Nessa oração, altera-se a ordem dos

termos e o verbo está anteposto a seu sujeito.

Verifica-se, também, inversão da ordem direta de

oração em:

(A) Muitos autores desejam a consagração de

suas obras.

(B) Tenaz foi a perseverança dos alfabetizadores

de locais longínquos.

(C) O gosto pela leitura deve ser estimulado por

família e escola.

(D) Estudiosos demonstram a importância do ato

de ler.

08. O emprego de ponto e vírgula, por duas vezes, na

penúltima frase do sexto parágrafo, justifica-se pela

intenção de:

(A) em trecho longo, no qual já existem vírgulas,

enunciar pausa mais forte

(B) dividir período longo, separando as

adversativas para ressaltar o contraste

(C) acentuar o sentido conclusivo expresso por

conjunção subsequente

(D) introduzir esclarecimento e síntese do que foi

enunciado antes

09. “Editoras brasileiras sempre foram à Alemanha”
(4º parágrafo). O advérbio em destaque recebe a
denominação da ideia que expressa e se inclui na
mesma subclasse semântica que o advérbio
destacado em:

(A) para mostrar e impregnar — mais até que o
cinema

(B) adquirir títulos para ser publicados aqui

(C) voltou, equivocadamente, para seu casulo

(D) a sorte nunca bate duas vezes na mesma
porta

10. “encerradas as homenagens, o Brasil tirou o pé
do acelerador, deu as costas ao mundo dos livros
e voltou, equivocadamente, para seu casulo” –
último parágrafo.

Nessa sequência, é usada linguagem coloquial e
conotativa, adequada a artigo de jornal, mas
inapropriada à escrita necessária no serviço público,
a qual deve ser mais formal, clara e objetiva. A
seguinte reescrita do fragmento atende a estas
características:

(A) encerradas as homenagens, o governo do
Brasil desacelerou e abandonou o mercado dos
livros,  voltando, equivocadamente, para a
inércia

(B) encerradas as homenagens, os governantes
brasileiros diminuíram gastos com o mundo
dos livros que voltou, equivocadamente, a
decrescer

(C) encerradas as homenagens, o Brasil,
equivocadamente, limitou o emprego de
verbas, desprezando o mundo dos livros que
voltou para o casulo

(D) encerradas as homenagens, autoridades
brasileiras, equivocadamente, reduziram os
investimentos direcionados ao mercado dos
livros, que voltou a se retrair

11. “Mas este cenário está mudando.” Essa frase inicia
o quinto parágrafo, estabelecendo com o anterior
uma relação lógica. Essa relação, de acordo com
as normas para a língua escrita padrão, é preser-
vada ao se substituir o conector em destaque por:

(A) no entanto

(B) e

(C) por isso

(D) porquanto

12. O Brasil fora homenageado pela Feira do Livro de
Frankfurt ___ quase vinte anos; em 2013, voltou
___ participar do evento em condição privilegiada.
Isso é um importante estímulo ___ letras nacionais.

As lacunas existentes na frase acima são corre-
tamente preenchidas por:

(A) a; a; as

(B) há; a; às

(C) a; a; às

(D) há; a; as
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13. “_____ de desculpas inventadas! Ou será que não

_____  as evidências de que grande parte dos

jovens não _____ o que _____ ?

Preenche corretamente as lacunas existentes na

frase acima a seguinte flexão dos verbos:

(A) Chega – basta – compreendem – lêem

(B) Chegam – basta – compreende – leem

(C) Chegam – bastam – compreende – lê

(D) Chega – bastam – compreendem – leem

14. Tendo em vista a oração subordinada adverbial

destacada, está INCORRETA a indicação da ideia

expressa em:

(A) Mal se havia acomodado, precisou sair de

novo. – modo

(B) Decidimos tomar um táxi, visto que não havia

mais ônibus. – causa

(C) Coloquei um balanço no jardim, para que se

divertissem em casa. – finalidade

(D) Contanto que todos aceitem o acordo,

concluiremos a ação. – condição

15. “O personagem narra sua vida em família, que se

torna e_epcional devido a um me_erico que gera

discu_ões e ri_as. Após, o rancor volta-se contra

um ou contra outro, em reve_amento.”

Em obediência à convenção ortográfica atual, as

lacunas das palavras em destaque são preenchidas,

respectivamente, por:

(A) sc – ch – ss – ch – z

(B) xc – x – ss – x – z

(C) xc – ch – rs – x – s

(D) sc – x – rs – ch – s

16. Verifica-se flexão INCORRETA do verbo destacado em:

(A) O que há de mais chamativo nas revistas são

as fofocas.

(B) A maior parte dos presentes recusaram-se a

mudar de veículo.

(C) Uma das situações que mais o incomodam

é a mentira.

(D) Cada um dos candidatos devem preencher

corretamente o cartão.

17. Quanto às regras de concordância verbal e nominal
para a língua padrão escrita, a frase correta é:

(A) Na análise dos candidatos, serão avaliados
conhecimento específico e consistente sobre
o tema.

(B) Ressaltamos, por oportuno, que a solicitação
dos familiares impõem certos limites ao uso
de telefones celulares.

(C) É necessário firmeza para discutir motivos e
consequências da restrição de consumo de
bebidas alcoólicas.

(D) Todos devem estar alertas e deixar bem claro
as exigências que se relacionam ao dispêndio
de verba pública.

18. Todos os verbos destacados estão conjugados no
pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo.
Essa flexão indica uma ação que ocorreu antes
de outra ação passada na seguinte frase:

(A) “Casara, tivera filhos, mas nada disso o tocara

por dentro.” – Miguel Torga

(B) “Ah, quem me dera/ Ir-me contigo agora” –
Vinicius de Moraes

(C) “O monólogo tornara-se tão fastidioso que o
Barbaça desinteressou-se.” – Fernando
Namora

(D) “Mais servira se não fora para tão longo amor
tão curta a vida.” – Luís de Camões

19. A coerência textual consiste em ordenar e interligar
as ideias de maneira clara e lógica; resulta,
portanto, da concatenação entre diversos segmentos
textuais encadeados logicamente, formando um con-
junto harmônico. Isso se verifica na seguinte frase:

(A) Por mais que os salários estejam cada vez
mais defasados, o aumento de preços diminui
consideravelmente o poder aquisitivo.

(B) Como ainda existe no Brasil bastante solo fértil
disponível para o plantio, é possível atenuar
consideravelmente o problema da fome.

(C) Não sabíamos se o diretor nos convocaria para
a reunião, mesmo assim a gente estava
preparado para comparecer.

(D) Cada país tem os governantes que
merece, apesar de estes, como os demais
cidadãos, serem influenciados por valores
dominantes na sociedade.

20. A relação que se estabelece entre duas palavras,
uma das quais serve de complemento a outra é o
que se chama regência. Sob esse aspecto, a
seguinte frase apresenta ERRO:

(A) Um novo aumento de preços implicará redução
de gastos.

(B) O adolescente respondeu com franqueza à
indagação dos pais.

(C) A juventude é ousada e rebelde, pois aspira a
mudança.

(D) Preferiu desistir do negócio a aceitar qualquer
tipo de acordo comprometedor.
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NOÇÕES DE MATEMÁTICA FINANCEIRA

21. Um financiamento de R$1.000,00 será pago em
duas parcelas fixas. Adotando-se uma taxa de juros
de 10% ao mês e uma série uniforme de paga-
mentos do tipo postecipada, o valor das prestações
será de:

(A) R$550,00

(B) R$550,50

(C) R$576,19

(D) R$666,67

22. Utilizando-se, exclusivamente, do princípio da equi-
valência de capitais, é possível afirmar que uma
dívida de 10 milhões, contraída dentro do regime
dos juros compostos, em uma determinada
data, a uma taxa constante de 10% ao ano, será
equivalente, três anos depois, a um débito de:

(A) R$13.333,10

(B) R$13.310,00

(C) R$13.000,00

(D) R$10.300,00

23. Em uma operação de desconto, um banco adquiriu
um determinado título de crédito com um deságio
de 20% sobre o seu valor de face. Sabendo-se
que o vencimento do título se daria em um mês, a
contar da data da operação, o ganho percentual
mensal da instituição financeira nessa operação
foi de:

(A) 25%

(B) 20%

(C) 12,5%

(D) 10%

24. Comparando os efeitos pecuniários gerados por
dois sistemas de amortização diferentes, quando
aplicados sobre um mesmo financiamento, é
possível afirmar que:

(A) as amortizações totais pagas serão diferentes

(B) os valores das prestações serão iguais

(C) as somas dos totais pagos a título de juros e
amortização serão iguais

(D) os montantes de juros pagos serão diferentes

25. Em um f inanciamento com a previsão de
pagamento de intermediárias, é possível afirmar
que essas parcelas, também conhecidas como
“balões”, terão a sua composição total formada por:

(A) juros

(B) amortizações

(C) juros e amortizações

(D) multa e juros

26. O preço de um determinado produto, após sofrer
aumentos sucessivos em decorrência de um
processo inflacionário, subiu 33,1%. Considerando-se
que tal aumento se deu ao longo de três meses, a
taxa média mensal da inflação, no referido período,
foi de:

(A) 1,10%

(B) 10,00%

(C) 11,00%

(D) 11,03%

27. Um determinado valor precisa ser atualizado
monetariamente, ao longo de um certo período,
com base na variação de um determinado índice
inflacionário. Sabendo-se que o valor do índice
adotado era de 2,420 , no início do período de
atualização, e que chegou a 2,662  , no final do
mesmo, o percentual a ser aplicado sobre o
referido valor para que o mesmo seja atualizado
corretamente será de:

(A) 2,42%

(B) 2,662%

(C) 10,00%

(D) 24,2%

28. Num financiamento contratado pela Tabela Price
Antecipada, as prestações podem ser compostas
por multa, juros e amortização. Assim, a primeira
prestação é constituída:

(A) pela amortização

(B) por multa, juros e amortização

(C) por juros e amortização

(D) pelos juros

29. Em um financiamento pelo Sistema de Amortizações
Constantes – SAC –, celebrado a uma taxa
pré-fixada, a diferença entre duas prestações
consecutivas será:

(A) variável

(B) cada vez menor

(C) cada vez maior

(D) constante

30. Em um financiamento, a notação 1+4 indica que o
pagamento será feito através de cinco prestações,
sendo a primeira vencível na data da contratação
da operação. Se esse formato for substituído por
uma série de pagamentos mensais postecipados,
a fim de se manter o prazo total da operação, o
financiamento passará a conter:

(A) cinco prestações

(B) quatro prestações

(C) duas prestações

(D) uma única prestação
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RACIOCÍNIO LÓGICO – QUANTITATIVO ANALÍTICO

31. Durante 10 dias úteis consecutivos, João anotou,
em uma folha de papel, o número de atendimentos
ao público que fez em sua repartição. Deixou,
porém, por descuido, derramar café em suas ano-
tações, de forma que vários dados ficaram ilegíveis.
Após esse episódio, só era possível ver que ele
fez 15 atendimentos no 1º dia, 18 no 4º dia e 24
no 9º dia. Sobre os outros dias, João lembra-se
apenas que o número de atendimentos de um
dia nunca foi menor que o do dia anterior, consi-
derando esse período de 10 dias.

Com essas informações, é possível afirmar que o
número mínimo de atendimentos efetuados por
João nesses 10 dias equivale a:

(A) 219

(B) 217

(C) 185

(D) 183

32. Ao conferir guias de multas emitidas para um de-
terminado conjunto de empresas, um agente veri-
ficou que:

• 38% das empresas receberam a multa A;
• 73% das empresas receberam a multa B;
• todas as empresas receberam pelo menos

uma dessas duas multas.

O percentual de empresas que receberam a multa
A e a multa B corresponde a:

(A) 15%

(B) 13%

(C) 11%

(D) 9%

33. Na garagem de certo edifício há cinco vagas
reservadas para os cinco apartamentos do primeiro
andar. Conforme sugere a figura a seguir, os donos
dos carros dos apartamentos 101 e 102 podem
parar em qualquer uma das duas vagas da esquerda,
enquanto os donos dos carros dos apartamentos
103, 104 e 105 podem utilizar qualquer uma das
três vagas do lado direito.

Seguindo essas regras, e sabendo-se que cada
apartamento tem apenas um carro para estacionar,
o número máximo de maneiras de todos os cinco
carros estarem estacionados nessas vagas
corresponde a:

(A) 12

(B) 48

(C) 120

(D) 108

34. Uma determinada quantidade de relatórios é
identificada por uma sequência de dois algarismos,
seguida de duas letras, convencionando-se que:

- os algarismos que podem ser utilizados são 2, 3 e 4;

- as letras que podem ser utilizadas são A, M, P e Q.

- cada algarismo e cada letra só pode ser utilizada
uma única vez.

A quantidade máxima de relatórios que podem ser
identificados, respeitando-se as condições acima,
corresponde a:

(A) 64

(B) 72

(C) 84

(D) 90

35. No edital de certo concurso, está escrito que, para
tomar posse, o candidato deverá “possuir diploma
do curso A ou do curso B, e ser maior de 21 anos”.

A negação da afirmação entre aspas equivale a:

(A) não possuir diploma do curso A ou do curso
B, e não ser maior de 21 anos

(B) não possuir diploma do curso A nem do curso
B, e ser maior de 21 anos

(C) não possuir diploma do curso A nem do curso
B, ou não ser maior de 21 anos

(D) possuir diploma do curso A ou do curso B, ou
não ser maior de 21 anos

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

36. Existem três categorias de dispositivos que são
integrados à configuração dos microcomputadores.
A primeira inclui dispositivos utilizados exclusiva-
mente na entrada de dados para processamento
pela CPU; a segunda, outros empregados exclu-
sivamente na saída; a terceira, engloba periféricos
que podem ser utilizados na entrada e também na
saída de dados, desde que em momentos distintos.
Exemplos desses dispositivos, um de cada categoria,
são respectivamente:

(A) teclado, impressora multifuncional e plotter

(B) pendrive, impressora multifuncional e teclado

(C) plotter, impressora laserjet e scanner

(D) scanner, impressora laserjet e pendrive

37. O Windows 7 BR disponibiliza diversos atalhos de
teclado para uso na interação com o sistema, sendo
dois deles caracterizados a seguir.

I - permite alternar o acesso entre programas que
estejam abertos e em execução de forma
concorrente, por meio da escolha do programa
desejado em uma janela de diálogo.

II - permite abrir a janela do menu Iniciar

Essas duas caracterizações correspondem,
respectivamente, aos seguintes atalhos:

(A) Alt + Tab e Ctrl + Home

(B) Alt + Tab e Ctrl + Esc

(C) Alt + Del e Ctrl + Esc

(D) Alt + Del e Ctrl + Home
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38. Durante a digitação de um texto no Word 2010
BR, um Agente de Fazenda executou o atalho de
teclado Ctrl + = com a seguinte finalidade:

(A) aumentar tamanho da fonte

(B) aplicar subscrito a uma seleção

(C) diminuir o nível de recuo do parágrafo

(D) alterar o espaçamento entre as linhas do texto

39. A planilha abaixo foi criada no Excel 2010 BR.

Em E5, foi inserida uma expressão para determinar
o menor número entre todos no intervalo de A3 a
E3. Para isso, o Excel 2010 BR oferece as funções
MENOR e MÍNIMO, que levam ao mesmo resultado.
As sintaxes para o emprego correto dessas funções
na célula E5 são, respectivamente:

(A) =MENOR(A3:E3;1) e =MÍNIMO(A3:E3)

(B) =MENOR(A3:E3) e =MÍNIMO(A3:E3)
(C) =MENOR(A3;E3) e =MÍNIMO(A3:E3;1)

(D) =MENOR(A3;E3:1) e =MÍNIMO(A3:E3;1)

40. A planilha abaixo foi criada no Excel 2010 BR.

Na planilha, em C7 e C9 foram inseridas expres-
sões que usam a função SOMASE, abordando as
duas seguintes situações:

• ALFA representa a soma das comissões para
valores de propriedade acima de
R$160.000,00, mostrada na célula C7.

• GAMA representa a soma das comissões para
valores de propriedade maiores do que o valor
em C2, mostrada na célula C9.

As expressões inseridas em C7 e C9 foram,
respectivamente:

(A) =SOMASE(B2:B5;”>160000";A2:A5) e
=SOMASE(B2:B5;”>”&C2;A2:A5)

(B) =SOMASE(B2:B5;”160000";A2:A5) e
=SOMASE(A2:A5; “>”$C2;B2:B5)

(C) =SOMASE(A2:A5;”>160000";B2:B5) e
=SOMASE(A2:A5;”>”&C2;B2:B5)

(D) =SOMASE(A2:A5;”>160000";B2:B5) e
=SOMASE(B2:B5;”>”$C2;A2:A5)

NOÇÕES DE DIREITO (Direito Administrativo, Direito
Constitucional, Direito Tributário e Ética do Servidor na
Administração Pública)

41. Conforme a doutrina, no exercício de polícia
administrativa, a Administração pode tomar
providências que modifiquem imediatamente a
ordem jurídica, impondo desde logo obrigações aos
particulares, com vistas ao interesse coletivo. Tal
se dá por força da seguinte característica:

(A) vinculação

(B) legalidade

(C) discricionariedade

(D) autoexecutoriedade

42. Quando novo ato administrativo suprime a parte
inválida de ato anterior, mantendo sua parte válida,
está-se diante da seguinte forma de convalidação:

(A) reforma

(B) ratificação

(C) conversão

(D) revogação

43. Uma autorização concedida por determinada
autoridade da Secretaria Municipal de Fazenda é
classificada, pelo critério dos efeitos, como ato
administrativo:

(A) irrevogável

(B) constitutivo

(C) geral

(D) vinculado

44. A Coordenadoria de Imposto  sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana do município é órgão
que compõe a estrutura de:

(A) autarquia

(B) fundação

(C) administração direta

(D) empresa pública

45. Segundo a doutrina, no exercício do Poder
Regulamentar, é legítima a fixação de obrigação
da seguinte natureza:

(A) originária

(B) subsidiária

(C) primária

(D) regenerativa

46. Segundo a doutrina, a situação de respeito que os
agentes da Administração devem ter para com as
normas que os regem, em cumprimento aos deveres
e obrigações a eles impostos, corresponde à:

(A) discricionariedade regulamentar

(B) vinculação ao instrumento convocatório

(C) disciplina funcional

(D) finalidade pública
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47. A modalidade de licitação entre quaisquer interes-
sados para a venda de bens móveis inservíveis para
a administração é a seguinte:
(A) tomada de preços
(B) leilão
(C) convite
(D) concorrência

48. Conforma determina a Lei nº 8.666/93, o procedi-
mento da licitação será iniciado com a:
(A) abertura de processo administrativo
(B) aprovação da autoridade competente
(C) publicação do edital de licitação
(D) abertura do envelope de habilitação

49. É dispensável a licitação nos casos de emergência,
quando caracterizada urgência de atendimento de
situação que possa comprometer a segurança de
pessoas, obras, equipamentos e outros bens, desde
que as parcelas de obras possam ser concluídas
no seguinte prazo máximo legal:
(A) 180 dias
(B) 120 dias
(C) 90 dias
(D) 60 dias

50. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a
Administração municipal. Entretanto, diante de
fixação de valor considerado ínfimo pela lei, a
impossibilidade fica ressalvada apenas para a
hipótese de:
(A) serviços emergenciais
(B) obras estruturais
(C) pequenas compras
(D) alienação prioritária

51. Segundo a Lei nº 94/79, o ato que completa a
investidura em cargo público é a:
(A) nomeação
(B) classificação
(C) aprovação
(D) posse

52. A substituição de titular de cargo em comissão
será remunerada quando ocorrer por prazo igual
ou superior a:
(A) 10 dias
(B) 15 dias
(C) 20 dias
(D) 30 dias

53. Segundo texto expresso da Constituição Federal,
a todos é assegurado, independentemente do
pagamento de taxas:
(A) a atuação da polícia administrativa
(B) o ajuizamento de ação
(C) o direito de petição
(D) o recolhimento de lixo domiciliar

54. A ação de grupos armados contra o Estado
Democrático constitui crime:
(A) afiançável e punido com reclusão
(B) inafiançável e imprescritível
(C) prescritível e punido com detenção
(D) afiançável e prescritível

55. Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre:
(A) trânsito e transporte
(B) comércio exterior e interestadual
(C) produção e consumo
(D) direito civil e comercial

56. O controle externo da Câmara de Vereadores desta
cidade sobre o Poder Executivo do Município do
Rio de Janeiro será exercido com o auxílio:
(A) do Tribunal de Contas do Município
(B) do Tribunal de Contas do Estado
(C) da Controladoria Geral do Município
(D) do Ministério Público municipal

57. Havendo compatibilidade de horários, o servidor
público da administração direta perceberá as
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem
prejuízo da remuneração do cargo eletivo, no
exercício de mandato de:
(A) deputado federal
(B) prefeito
(C) deputado estadual
(D) vereador

58. Conforme previsão expressa da Constituição
Federal, a organização da administração federal
poderá ser estabelecida quando não implicar aumento
de despesa mediante o seguinte instrumento:
(A) resolução
(B) decreto
(C) portaria
(D) decreto legislativo

59. A Constituição da República de 1988 adota, com
relação aos tributos, a classificação:
(A) tripartite
(B) dual
(C) quadripartite
(D) quinquipartite

60. Segundo a Constituição Tributária, pode-se
afirmar que o tributo:
(A) limita-se pelos direitos fundamentais
(B) confunde-se com o preço público
(C) possui natureza de multa pecuniária
(D) pode ser destinado a cobrir fundos

61. Os impostos podem se classificar em:
(A) vinculados e não vinculados
(B) unilaterais e bilaterais
(C) contributivo e retributivo
(D) pessoais e reais

62. As limitações constitucionais ao poder de tributar
abrangem:
(A) a imunidade
(B) o privilégio odioso
(C) a discriminação fiscal
(D) a anistia

63. O crédito tributário se torna exequível:
(A) pelo lançamento notificado
(B) pela ocorrência do fato gerador
(C) pela inscrição na dívida ativa

(D) pela estipulação legislativa
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64. No que tange ao crédito tributário, o Código Tri-
butário Nacional aderiu à teoria:
(A) constitutiva
(B) qualitativa
(C) personalista
(D) declaratória

65. Constitui princípio do lançamento a:
(A) a irrevisibilidade
(B) a irreparabilidade
(C) a alterabilidade
(D) a retroatividade

66. Constitui tributo federal:
(A) o imposto de transmissão
(B) o imposto de exportação
(C) a taxa de iluminação pública
(D) a contribuição rural

67. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Servi-
ços atende ao princípio:
(A) da realidade
(B) do custo-benefício
(C) da contrapartida
(D) da não cumulatividade

68. Constitui elemento subjetivo do fato gerador:
(A) o sujeito ativo
(B) a alíquota
(C) a base de cálculo
(D) a instantaneidade

69. Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos
em lei, causando prejuízo público, é crime cuja pena
corresponde a:
(A) reclusão de um a dois anos ou multa
(B) detenção de um a dois anos ou multa
(C) detenção de três meses a um ano e multa
(D) reclusão de seis meses a dois anos

70. Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou
ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a
quem lhe esteja prestando auxílio, configura o tipo
penal de:
(A) desobediência
(B) resistência
(C) condescendência criminosa
(D) insurreição

PROCESSOADMINISTRATIVO

71. O lançamento de informações nos processos ad-
ministrativos deve dar-se no seguinte prazo inicial,
sem prorrogação:
(A) 30 dias
(B) 15 dias
(C) 10 dias
(D)  8 dias

72. O ato administrativo que obrigará a Administração
Municipal com hierarquia idêntica à dos decretos
normativos é:
(A) a portaria ministerial da Fazenda Nacional
(B) o parecer normativo da Procuradoria do Município
(C) o decreto legislativo da Comissão de Justiça

(D) a resolução da Secretaria Municipal de Fazenda

73. A publicação de atos de pessoal será sempre feita da
seguinte forma:

(A) na íntegra

(B) por destaque

(C) com sigilo

(D) em extrato

74. Se, no curso de processo administrativo, instaura-se
processo judicial exatamente sobre a matéria ali ver-
sada, o secretário municipal pode declarar sua:

(A) perempção

(B) citação

(C) suspensão

(D) revisão

75. O ato pelo qual se reúnem um ou mais processos a
outro toma o nome de:

(A) apensação

(B) avocação

(C) anexação

(D) averiguação

PROCESSOADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

76. A consulta sobre interpretação e aplicação da le-
gislação tributária municipal é facultada aos:

(A) cidadãos domiciliados ou residentes no
município

(B) órgãos de classe representantes de categorias
econômicas

(C) representantes dos partidos políticos do
município

(D) órgãos profissionais de representação nacional

77. Encerra-se o litígio administrativo tributário com a:

(A) desistência do recurso

(B) interposição da impugnação

(C) decisão de primeira instância

(D) oitiva da Procuradoria Geral

78. O julgamento do processo administrativo tributário em
segunda instância compete:

(A) ao Secretário Municipal de Fazenda

(B) ao Conselho de Contribuintes

(C) à Coordenadoria de Revisão e Julgamentos
Tributários

(D) à Coordenadoria do respectivo tributo

79. Constitui elemento do Auto de Infração:

(A) os acréscimos moratórios

(B) a declaração de concordância

(C) o rito de inscrição e cobrança

(D) o valor do tributo

80. No processo administrativo tributário, cabe à Fa-
zenda comprovar:

(A) a suspensão do crédito tributário

(B) a exclusão do crédito exigido

(C) a ocorrência do fato gerador

(D) a extinção da hipótese de incidência


