
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 20 questões ESPECÍFICAS 
- 10 questões de Português 
- 10 questões de Matemática  
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 21/08/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XIII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, de 05/06/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 FISCAL DE TRIBUTOS 



 

PARTE I – FISCAL DE TRIBUTOS 
 
01 - No conceito definido de tributos de acordo com o Art. 
3º do Código Tributário Nacional – CTN “prestação 
pecuniária” significa: 

A) Os tributos em geral, pagos na forma e prazo 
normais da extinção da obrigação tributária, só 
poderão ser quitados em moeda corrente nacional. 
O pagamento de tributos em outras espécies só 
poderá ser feito em situações especiais, quando 
autorizado em lei do ente federativo competente. 

B) Pagamento obrigatório, pelo poder coercitivo do 
Estado e independente da vontade do contribuinte. 

C) A obrigatoriedade do pagamento pelo contribuinte 
do tributo nasce da prática do ato lícito. 

D) Os tributos só podem ser instituídos ou aumentados 
por meio da lei válida e eficaz, de acordo com o 
princípio da legalidade. 

E)  A administração pública, para efetuar a cobrança 
dos valores dos tributos, tem que agir na forma e 
nos estritos limites fixados em lei, sem o que haverá 
abuso ou desvio de poder, o que tornará a referida 
cobrança passível de anulação.  

 
02 - Os tributos não vinculados são os que: 

A) Uma vez instituídos por lei, são devidos apenas 
quando houver atividade estatal prestada. 

B) Uma vez instituídos por lei, são devidos apenas 
quando houver atividade estatal colocada à 
disposição do contribuinte. 

C) Uma vez instituídos por lei, ou quando a lei for 
omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a 
analogia. 

D) Uma vez instituídos por lei, são devidos, 
independentemente de qualquer atividade estatal 
em relação ao contribuinte. 

E) Uma vez instituídos por lei, ou na ausência da lei, o 
juiz decidirá o caso de acordo com os princípios 
gerais de direito tributário. 

 
03 - Assinale a alternativa incorreta: 

A) Os tributos são impostos, taxas e contribuições de 
melhoria. 

B) A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador 
idênticos ao imposto, nem ser calculada em função 
do capital das empresas. 

C) A Taxa pode ser cobrada pelo ente federativo que 
realizar obra pública da qual decorra valorização 
imobiliária. 

D) A contribuição de melhoria observará a publicação 
prévia do memorial descritivo do projeto; 
orçamento do custo da obra; determinação da 
parcela do custo da obra a ser financiada pela 
contribuição; delimitação da zona beneficiada; 
determinação do fator de absorção do benefício da 
valorização para toda a zona ou para cada uma das 
áreas diferenciadas, nelas contidas. 

E) A União poderá instituir, mediante lei 
complementar, empréstimos compulsórios para 
atender a despesas extraordinárias (não previstas no 
orçamento) tais como casos de calamidade pública, 
guerra externa ou sua iminência ou obra pública de 
caráter urgente e de interesse nacional. 

04 - Assinale a alternativa que corresponde a Tributos 
Diretos: 

A) Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS). 

B) Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). 
C) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 

(ISS). 
D) Contribuição Social para Financiamento da 

Seguridade Social (COFINS). 
E) Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). 

 
05 - A contribuição para custeio de iluminação pública é de 
competência: 

A) Estados e Municípios. 
B) Municípios. 
C) Estados. 
D) Municípios e União. 
E) União. 

 
06 - A contribuição de intervenção de domínio econômico 
é de competência: 

A) União 
B) Municípios. 
C) Estados e Municípios. 
D) Estados. 
E) Municípios e União. 

 
07 - Acerca do fato gerador, analise as alternativas a seguir: 

(I) Denomina-se fato gerador a concretização da hipótese 
de incidência tributária prevista em abstrato na lei, que 
gera a obrigação tributária. 

(II) O fato gerador da obrigação principal é qualquer 
situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a 
prática ou a abstenção do ato que configure obrigação 
principal. 

(III) O fato gerador da obrigação acessória é a situação 
definida em lei como necessária e suficiente à sua 
ocorrência.  

Podemos afirmar que está(ão) correta(s) a(s) opção(ões): 
A) I e II. 
B) I, II e III. 
C) I e III. 
D) I. 
E) II e III. 

 
08 - A espécie de alíquota regressiva significa: 

A) Um valor expresso em moeda, estabelecido pela lei, 
aplicável sobre determinada unidade. 

B) A base de cálculo é expressa em valor monetário, 
sobre o qual se aplica um percentual fixado em lei 
para determinar o montante do tributo devido. 

C) A fixação de percentuais crescentes sobre cada 
faixa de valor. 

D) Incidência sobre determinado valor que a lei fixar. 
E) Percentuais fixados de forma decrescente em 

relação às bases de cálculos sobre os quais são 
aplicados. 

 
 
 
 
 



 

09 - Assinale a alternativa que se identifica com a “obrigação 
acessória”: 

A) Tem por objeto o pagamento do tributo. 
B) O pagamento da multa é de natureza não tributária e sua 

arrecadação é classificada em receitas diversas. 
C) É um meio de a autoridade administrativa controlar a 

forma pela qual foi determinado o montante do tributo. 
D) É o pagamento da penalidade pecuniária.  
E) É o pagamento de tributos de natureza compulsória. 

 
10 - O sujeito ativo da obrigação tributária é: 

A) A pessoa obrigada ao pagamento do tributo. 
B) Sempre uma pessoa jurídica de direito público a quem 

a Constituição Federal deu competência para instituir e 
cobrar tributo. 

C) O contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta 
com a situação que constitui o respectivo fato gerador. 

D) Responsável, quando, sem revestir a condição de 
contribuinte, sua obrigação decorra de disposição 
expressa em lei. 

E) A pessoa que a lei escolhe para responder pela 
obrigação tributária, em substituição ao contribuinte de 
fato. 

 
11 - As hipóteses em que a autoridade administrativa poderá 
efetuar o lançamento tributário de ofício em procedimento 
fiscalizador previstas no CTN são, EXCETO: 

A) Quando a lei (que regula o tributo) assim determinar. 
B) Quando na declaração não seja prestada, por quem de 

direito, no prazo e na forma da legislação tributária. 
C) Quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto 

a qualquer elemento definido na legislação tributária 
como de declaração obrigatória. 

D) Quando a autoridade administrativa notifica ou, por 
qualquer outro ato, avisa o sujeito passivo de que o 
lançamento por ele efetuado está de acordo com a lei. 

E) Quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro, 
em benefício daquele (do sujeito passivo), agiu com 
dolo, fraude ou simulação. 
 

12 - Sobre a extinção do crédito tributário, julgue os itens a 
seguir: 

I – O pagamento consiste na entrega da quantia devida que o 
devedor faz ao credor. Corresponde, assim, ao cumprimento 
da obrigação tributária principal. 
II – A imputação do pagamento corresponde à escolha, por 
parte da pessoa obrigada, por dois ou mais débitos da mesma 
natureza, a um só credor, de indicar qual deles oferece em 
pagamento, se todos forem líquidos e vencidos. 
III – A compensação corresponde à hipótese de duas ou mais 
pessoas serem ao mesmo tempo credoras e devedoras uma da 
outra e à possibilidade de suas obrigações serem extintas até 
onde se contrabalançarem. 
IV – A rigor, a transação é um acordo celebrado entre duas ou 
mais pessoas com a finalidade de extinguir uma pendência 
entre elas. 

 
A) Os itens I, II e III estão corretos. 
B) Os itens I e II estão corretos. 
C) Os itens I e IV estão corretos. 
D) Os itens III e IV estão corretos. 
E) Todos os itens estão corretos. 

13 - A Lei 8.666/93 tem como princípio: 
A) Estabelecer normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive 
de publicidade, compras, alienações e locações no 
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. 

B) Estabelecer que toda pessoa é capaz de direitos e 
deveres na ordem civil. 

C) Estabelecer sobre os procedimentos a serem observados 
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com 
o fim de garantir o acesso a informações. 

D) Estabelecer normas básicas sobre o processo 
administrativo no âmbito da Administração Federal 
direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos 
direitos dos administrados e ao melhor cumprimento 
dos fins da Administração. 

E) Estabelecer as normas gerais de direito tributário 
aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, sem prejuízo da respectiva legislação 
complementar, supletiva ou regulamentar. 
 

14 - O princípio da administração pública da supremacia do 
interesse público sobre o particular é conhecido também como: 

A) Princípio da finalidade pública ou do interesse público 
ou coletivo. 

B) Princípio da eficiência. 
C) Princípio da hierarquia. 
D) Princípio moralidade administrativa. 
E) Princípio impessoalidade. 

 
15 - Assinale o poder que dispõe o Executivo para distribuir e 
escalonar as funções de seus órgãos, bem como ordenar e rever 
a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de 
subordinação entre os servidores do seu quadro pessoal. 

A) Poder disciplinar. 
B) Poder de polícia. 
C) Poder normativo. 
D) Poder regulamentar.  
E) Poder hierárquico. 

 
16 - Os atos administrativos, no que tange à sua elaboração, 
exigem o cumprimento dos seguintes elementos, EXCETO: 

A) Competência. 
B) Prerrogativa. 
C) Objeto. 
D) Forma. 
E) Finalidade.  

 
17 - São exemplos de atos enunciativos são: 

A) Decretos, regimentos, regulamentos. 
B) Instruções, circulares, portarias. 
C) Licenças, autorizações, permissões. 
D) Certidões, atestados, pareceres administrativos. 
E) Multas, interdições de atividades, afastamentos de 

cargos ou funções. 
 
18 - A licença é um ato administrativo negocial: 

A) Unilateral, discricionário e precatório. 
B) Unilateral, discricionário e precário. 
C) Unilateral, vinculado e definitivo. 
D) Unilateral, vinculado e de controle. 
E) Unilateral, vinculado pelo qual o chefe do órgão 

controla internamente. 



 

19 - São características das autarquias, EXCETO: 
A) Possuírem contratos administrativos plurilaterais, 

pois os interesses dos contratantes convergem para 
a mesma finalidade. 

B) Serem criadas por lei específica e com 
personalidade de direito público. 

C) Terem patrimônios próprios. 
D) Terem capacidade de autoadministração sob 

controle finalístico. 
E) Desempenharem atribuições tipicamente públicas.  

 
20 - As obras e os serviços somente poderão ser licitados 
quando, EXCETO: 

A) Incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos 
financeiros para sua execução, qualquer que seja a 
sua origem, exceto nos casos de empreendimentos 
executados e explorados sob o regime de concessão, 
nos termos da legislação específica. 

B) Houver projeto básico aprovado pela autoridade 
competente e disponível para exame dos 
interessados em participar do processo licitatório. 

C) Existir orçamento detalhado em planilhas que 
expressem a composição de todos os seus custos 
unitários.  

D) Houver previsão de recursos orçamentários que 
assegurem o pagamento das obrigações decorrentes 
de obras ou serviços a serem executadas no 
exercício financeiro em curso, de acordo com o 
respectivo cronograma.  

E) O produto dela esperado estiver contemplado nas 
metas estabelecidas no Plano Plurianual de que trata 
o art. 165 da Constituição Federal, quando for o 
caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões 21 e 22 referem-se ao texto seguinte:  
 

Dê um oi pro Van Gogh 
Depois do Google Street View, chegou a vez do Google 

Museum View – no caso, o Google Art Project, que 
registrou o interior de 17 grandes museus do mundo e 
disponibilizou para quem quiser ver. Dá para andar pelos 
corredores, analisar de perto os melhores quadros e ler as 
informações sobre as pinturas. Uma obra de cada museu 
pode ser vista em super-master-alta-resolução, com 7 
bilhões de pixels. É melhor do que ver ao vivo! (Bem, 
quase…). 

http://www.googleartproject.com 
(Superinteressante, março 2011, nº 289, p. 89.) 

 
21 - O texto da revista defende a ideia de que ver imagens 
via computador é quase o mesmo que estar no museu. Por 
quê? 

A) O custo do deslocamento é menor do que o acesso 
ao Google Art. 

B) A imagem ao vivo não seria tão clara como numa 
tela de computador. 

C) É possível analisar de perto as obras dos artistas. 
D) Podem ser vistos quadros ao mesmo tempo, em 17 

museus diferentes.  
E) É possível conversar com os artistas, através do 

sistema digital. 
 
22 - Conhecendo o suporte por onde a matéria foi publicada 
e a linguagem usada, podemos supor que seu autor buscava 
um público preferencialmente: 

A) crítico de arte e estudante de informática 
B) crítico de arte e poliglota 
C) jovem e artista 
D) jovem e com conhecimento digital  
E) artista e poliglota 

 
23 - Leia o fragmento seguinte: 

“A preocupação das pessoas sobre a privacidade na 
internet é praticamente nenhuma. Analisamos mais de 78 
mil perfis do Facebook e todos têm acesso completamente 
público”, disse hoje à agência Lusa Francisco Rente, do 
Centro de Investigação em Sistemas (CISUC) da Faculdade 
de Ciência e Tecnologia (FCTUC). 
 [...] 
 Segundo o coordenador do projecto Vigilis, ao 
disponibilizar informação “aparentemente básica”, como a 
morada ou a empresa onde trabalha, um utilizador das redes 
sociais “torna o seu perfil vulnerável a possíveis ataques 
piratas ou a situações maliciosas”. 

DN TV & Media. Disponível em: 
<http://www.dn.pt/inicio/tv/interior.aspx?content_id=1748

446&seccao=Media>. Acesso em: 04 mar. 2016. 
 Na frase “como a morada ou a empresa onde 
trabalha”, do terceiro parágrafo do texto, o pronome relativo 
ONDE retoma: 

A) os substantivos “morada” e “empresa” 
B) a expressão “o coordenador do projeto vigilis” 
C) as palavras “redes sociais” 
D) os termos “informação ‘aparentemente básica’” 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 



 

A questão 24 refere-se a tira seguinte: 

 
24 - No primeiro quadrinho é possível identificar, além da 
oração principal, uma oração subordinada: 

A) substantiva completiva nominal 
B) substantiva objetiva direta 
C) substantiva objetiva indireta 
D) adjetiva explicativa  
E) adverbial causal 

 
25 - Assinale a alternativa cujo vocábulo destacado foi 
empregado de forma incorreta. 

A) Campinas fica acerca de uma hora de automóvel da 
capital. 

B) A professora ficou meio aborrecida com o resultado 
das avaliações. 

C) Não houve discordância entre os debatedores: suas 
ideias eram afins.  

D) Sinto muito, mas não estou a par da programação da 
TV hoje. 

E) Seria legal acordar com música em vez de um 
alarme. 

 
As questões 26 e 27 referem-se a tira seguinte: 

(Bill Watterson) 
 

 
26 - Das afirmações seguintes: 
I. Na tira, Calvin explica suas ideias à mãe e tenta persuadi-
la, porque tem um objetivo maior, revelado no último 
quadrinho. 
II. Através da resposta da mãe de Calvin, é possível dizer 
que ele conseguiu convencê-la. 
III. No último quadrinho, Calvin faz uma proposta à mãe e 
utiliza uma construção semelhante à do quadrinho anterior. 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
B) Apenas os itens II e III estão corretos. 
C) Todos estão corretos. 
D) Apenas os itens I e III estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
27 - No trecho “Se eu mirar direito, entro direto na calça 
enquanto eu coloco minha camiseta”, é possível afirmar que 
as conjunções destacadas exprimem, respectivamente: 

A) finalidade e tempo 
B) comparação e condição 
C) condição e tempo 
D) tempo e finalidade 
E) tempo e condição 

 
As questões 28 e 29 referem-se ao anúncio a seguir: 
 
ELES BLÁ, BLÁ, BLÁ E NÓS GLUB, GLUB, GLUB. 
 CHEGA DE ENCHENTE 
ALMAP/BBDO 

(http://quasepublicitarios.wordpress.com/2010/10/15/ 
alguns-titulos-de-cassio-zanatta/) 

 
28 - Qual é o processo de formação das palavras BLÁ e 
GLUB, no enunciado principal do anúncio? 

A) parassíntese 
B) derivação prefixal e sufixal 
C) composição por justaposição 
D) composição por aglutinação 
E) onomatopeia 

 
29 - Das afirmações seguintes: 
I. O sentido da expressão BLÁ, BLÁ, BLÁ no contexto do 
anúncio é de discurso que não diz nada de útil ou não revela 
compromisso. 
II. O termo NÓS se refere a população em geral, incluindo-
se nela o anunciante. 
III. O sentido da expressão “glub, glub, glub” no contexto 
do anúncio é o de alguém afundando na água, tentando 
respirar. 



 

A) Todos os itens estão corretos. 
B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
C) Apenas os itens I e III estão corretos. 
D) Apenas os itens II e III estão corretos. 
E) Todos estão incorretos. 

 
30 - Identifique a alternativa cujo emprego da crase está 
incorreto. 

A) A modelo se veste à Saint Laurent. 
B) O acesso àqueles sites já está liberado. 
C) À meu ver, ela está certa. 
D) De segunda a sexta-feira, às 14h, temos treino na 

escola. 
E) Vamos à academia todas as quintas, à noite. 

 
PARTE III – MATEMÁTICA 
 
31 - Uma distribuidora de grãos decidiu presentear com 
arroz seus 56 funcionários no final do ano. A distribuição 
seria feita em pacotes de 5 kg e de modo que cada 
funcionário recebesse a mesma quantidade de pacotes e não 
houvesse sobra. Para montar os pacotes, foram compradas 
sacas de arroz de 60 kg cada uma. Sabendo que cada 
funcionário recebeu o menor número possível de pacotes, 
quantas sacas foram compradas e quantos pacotes cada 
funcionário recebeu, respectivamente? 

A) Foram comprados 14 sacas e cada funcionário 
recebeu 3 pacotes. 

B) Foram comprados 12 sacas e cada funcionário 
recebeu 2 pacotes. 

C) Foram comprados 16 sacas e cada funcionário 
recebeu 4 pacotes. 

D) Foram comprados 15 sacas e cada funcionário 
recebeu 4 pacotes. 

E) Foram comprados 13 sacas e cada funcionário 
recebeu 2 pacotes. 

 
32 - Duas locadoras de automóveis oferecem as seguintes 
condições: 
o locadora Alfa: R$ 0,80 por quilômetro rodado mais uma 

taxa fixa de R$ 40,00; 
o locadora Beta: R$ 0,60 por quilômetro rodado mais uma 

taxa fixa de R$ 60,00. 
Para quantos quilômetros rodados x , o custo é o mesmo 
nas duas locadoras?  

A) 110 km 
B) 120 km 
C) 90 km 
D) 100 km 
E) 200 km 

 
33 - Dois tenistas, João e José, vão disputar dez jogos e 
combinam apostar R$ 1,00 no primeiro jogo e, su-
cessivamente a cada jogo, dobrar o valor da aposta anterior. 
Suponha que João ganhe a primeira aposta, perca a segunda, 
ganhe a terceira, perca a quarta e assim por diante. Calcule 
quanto João terá ao final da série de dez jogos?  

A) João terá um lucro de R$ 341,00. 
B) João terá um prejuízo de R$ 171,00. 
C) João terá um lucro de R$ 171,00. 
D) João terá um lucro de R$ 431,00. 
E) João terá um prejuízo de R$ 341,00. 

 

34 - A senhora Claudete e o senhor Rubens estão planejando 
visitar seus filhos no final do ano. Por isso informaram-se 
no banco do qual são clientes sobre as condições de 
conseguir um empréstimo de R$ 750,00 pelo prazo de 120 
dias, pelo qual pagarão R$ 930,00. Qual a taxa mensal de 
juros simples desse empréstimo? 

A) 8% 
B) 6% 
C) 4% 
D) 3% 
E) 8% 

 
35 - O número de visitantes de uma cidade turística da serra 
da Mantiqueira, em cada mês do ano, é aproximadamente 

dado por 50 40cos
6 6
xy      

 
 em que y é a 

quantidade de visitantes em milhar e considerando x = 1 
para janeiro, x = 2 para fevereiro, etc. Com base nestas 
informações, calcule em que mês o número de visitantes é 
máximo e quantos são os visitantes nesse mês ? 

A) O número de visitantes é máximo no mês de julho 
com 90 mil visitantes. 

B) O número de visitantes é máximo no mês de junho 
com 90 mil visitantes. 

C) O número de visitantes é máximo no mês de agosto 
com 100 mil visitantes. 

D) O número de visitantes é máximo no mês de julho 
com 100 mil visitantes. 

E) O número de visitantes é máximo no mês de junho 
com 100 mil visitantes. 

 
36 - Os agentes de um serviço secreto recebem mensagens 
codificadas. Cada letra é substituída pelo número de sua 
posição no alfabeto (de 26 letras). Com esses números, 
forma-se uma matriz M. 

Por exemplo: se M= 
2 1

12 1
 
 
 

, a mensagem é BALA. Para 

maior segurança, cada mensagem de quatro letras é enviada 

na forma M A× , na qual A =
2 1
1 1

 
 
 

. Certo agente 

recebeu a matriz 
21 3
7 2

 
  

. Qual é a mensagem? 

A) FOCA 
B) FAÇA 
C) FIGO 
D) FICA 
E) FIGA 

 
37 - Três amigos foram a uma lanchonete. Na tabela  
estão o consumo e o valor da conta que cada um pagou.  

 

 
 

Número de 
salgados 

Número  
de doces 

Número de 
refrigerantes 

Total da 
conta 

3 2 1 R$ 19,50 
2 1 3 R$ 17,50 
1 3 2 R$ 20,00 



 

Qual é o preço de cada doce?  
A) R$ 3,00 
B) R$ 4,50 
C) R$ 4,00 
D) R$ 3,50 
E) R$ 2,50 

 
38 - Um massagista cobra R$ 15,00 pela massagem para 
clientes com hora marcada e R$ 10,00 sem hora marcada. 
Ele atende por dia um número fixo de 10 clientes com hora 
marcada e um número variável x de clientes sem hora 
marcada. Qual foi o número total de clientes atendidos em 
um dia em que foram arrecadados R$ 300,00? 

A) 15 clientes 
B) 10 clientes 
C) 25 clientes 
D) 30 clientes 
E) 20 clientes 

 
39 - No plano cartesiano abaixo, estão representados os 
gráficos de duas funções f e g , de domínio  4;2  e 
contradomínio IR. De acordo com o gráfico, podemos 
classificar em Verdadeiro ou Falso as seguintes afirmações: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
De acordo com as respostas obtidas, a sequência correta, de 
cima para baixo, é? 

A) V V V V F  
B) V V V F V   
C) V V V V V  
D) F F F V V 
E) F V V V F   

 
 
 
 
 

40 - Esta me contaram.... veja só ... 
... um certo aluno de determinada escola, mas precisamente 
do 2º ano do ensino médio, está mesmo apaixonado por sua 
namorada, cujo nome tem as iniciais M.H.S.D.. Tanto é 
verdade que ele encheu o caderno com essas 4 letras, em 
todas as ordens possíveis, escrevendo 100 vezes cada grupo 
distinto. 
Agora caro candidato(a) você seria capaz de me dizer 
quantas vezes ele escreveu a letra H? 

A) 400 vezes a letra H. 
B) 240 vezes a letra H. 
C) 24 vezes a letra H. 
D) 2600 vezes a letra H. 
E) 4200 vezes a letra H. 

 

A)    3 0 e g 2 0f    (         ) 

B)     033  gf   (         ) 

C) 
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D) 0
10
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E)    0 0 e 0 0f g   (         ) 


