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CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº 02/2017 

CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS 

INSTRUÇÕES DA PROVA 
 Este caderno contém 35 (trinta e cinco) questões objetivas, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas 

de respostas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de Português, 5 (cinco) questões de Conhecimentos de 

Informática, 5 (cinco) questões de Raciocínio Lógico, 5 (cinco) questões de Legislação e 10 (dez) questões 

de Conhecimentos Específicos, todas perfeitamente legíveis. 

 Quando for permitido abrir o caderno, confira atentamente se no Caderno de Prova a impressão, a 

paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso os dados estejam incorretos, ou incompletos, 

ou tenham qualquer imperfeição, favor informar tal ocorrência ao fiscal.  

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
 Para cada questão existe apenas UMA resposta correta. 

 Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta correta conforme o enunciado. 

 Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu. 

 Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida no início desse caderno. 
 

ATENÇÃO 
 Verifique se seus dados estão corretos na FOLHA DE RESPOSTAS, caso não estejam informe ao fiscal 

imediatamente.  

 Na FOLHA DE RESPOSTAS, assinale a alternativa que julgar correta para cada questão, usando caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul.  

 Mais de uma letra assinalada implicará na anulação da questão. 

 Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão.  

 A FOLHA DE RESPOSTAS NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer 

registro fora dos locais destinados às respostas.  

 O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, fortemente, o espaço a ela correspondente, conforme 

o modelo abaixo:  

 

 

 
 

 

 

 FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE. 
 

ORIENTAÇÕES DO PROCESSO 
 A duração da Prova será de 03h30min (três horas e trinta minutos). (ITEM 10.1.7) 

 O tempo de duração das provas 03h30min (três horas e trinta minutos) abrange a assinatura da Folha de 

Respostas, a transcrição das respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a Folha de 

Respostas. (ITEM 10.1.7) 

 Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de 

decorrida 1h (uma hora) do início das provas. (ITEM 10.1.18) 

 Os candidatos NÃO poderão levar o caderno de questões consigo mesmo depois de passado o período 

de sigilo. (ITEM 10.1.21) 

 Os gabaritos oficiais da Prova Objetiva de Múltipla Escolha serão disponibilizados no endereço 

eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, no dia 11/03/2018, a partir das 20hs. (ITEM 10.1.25) 
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PORTUGUÊS 

LEIA os artigos de opinião, Texto 1 e Texto 2, para responder às questões de 1 a 8. 

 

TEXTO 1 - Atletas transexuais devem disputar competições femininas? SIM! Vitória contra a exclusão 

Alexandre Saadeh (psiquiatra e coordenador do ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual do Instituto de 

Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP) 

[P1] São evidentes as diferenças biológicas nos corpos de homens e mulheres. Elas se constroem durante a puberdade, em 

alguns casos depois, mediadas pelos hormônios sexuais. Os hormônios androgênicos, também chamados de masculinos, 

são muito mais potentes e transformadores que seus equivalentes femininos. Por isso nossa preocupação no AMTIGOS 

(Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual), do Instituto de Psiquiatria do Hospital das 

Clínicas de São Paulo, com as crianças e os pré-púberes que apresentam questões intensas, persistentes e consistentes de 

identidade de gênero. 

[P2] Se podemos bloquear as mudanças físicas, até termos certeza de que se trata mesmo de uma menina ou de um menino, 

isso evita uma série de constrangimentos, exclusão social, cirurgias e sofrimento. Com isso, o corpo deixa de seguir o que 

a biologia determina, para se adequar a quem pertence aquele corpo. Se é menino, que seja menino; se é menina, que seja 

menina. 

[P3] A introdução de hormônios específicos para essa mudança final, mas tão importante, só pode ser realizada após os 

16 anos de idade. Com o bloqueio e a hormonioterapia específica, aquela pessoa vai desenvolver seu corpo de acordo com 

sua realidade psíquica, o que evita sofrimento e facilita a inclusão social. Essas mulheres e homens diferem muito pouco 

de qualquer homem ou mulher cisgênero (pessoas que não apresentam discrepância entre seu sexo biológico e sua 

identidade de gênero). Para essas pessoas, é óbvio que disputar competição feminina não será problema. Só significará a 

concretização do que aquele indivíduo vem buscando desde a infância. A questão fica mais complexa quando falamos de 

adultos que tiveram a puberdade regida pela biologia de seus corpos, com os quais não se identificam, e fazem depois a 

transição. 

[P4] Transicionar um corpo masculino para um feminino, e vice-versa, é tarefa árdua e leva tempo. Quando falamos de 

esporte de alto desempenho, essas mudanças ganham contornos bem mais específicos. Se alguém era um desportista de 

elite, com treino intenso, musculatura específica, a transição de um gênero para outro pode ser ainda mais demorada. 

Quanto tempo? Depende do biótipo, da genética e das ações específicas dos hormônios tomados. Talvez meses sejam 

necessários para um corpo masculino se tornar feminino, o que implica perda de massa muscular, distribuição de gordura, 

agressividade etc. Quando tudo se estabiliza, aquele corpo se torna feminino. E por que não poderia participar de 

competições femininas? 

[P5] Lógico que individualidades devem ser consideradas, mas se aquela pessoa se reconhece como mulher, transicionou 

(operando ou não) para o corpo feminino, cumpriu todas as exigências legais para mudança de nome e sexo civil, ou seja, 

é uma mulher legalmente, fenotipicamente e psiquicamente, por que não poderia disputar campeonatos femininos? Se o 

COI (Comitê Olímpico Internacional) determinou que cumprindo certas exigências, especialmente quanto ao nível 

hormonal de andrógenos, uma mulher trans pode jogar num time feminino, por que não podemos concordar e assumir que 

isso é uma vitória contra o preconceito? 

[P6] É muito fácil afirmar que uma mulher trans teve seu desenvolvimento puberal como homem e que, assim sendo, ela 

desenvolveu musculatura, coordenação, orientação, sinapses cerebrais e formas de pensar e funcionar seu corpo como 

homem e não vai ser do dia para noite que perderá tudo isso. Esse raciocínio tem fundamento, é lógico. O uso constante 

de hormônios femininos e medicamentos antiandrogênicos, porém, vai mudar todos esses parâmetros, levando-os para 

padrões femininos. Quando uma dessas atletas está em quadra, não é um homem que saca, ataca ou defende, mas uma 

mulher que venceu muitas barreiras para estar ali. Mudar nosso olhar para reconhecer e aceitar isso se revela fundamental 

para que possamos assumir de verdade a diminuição do preconceito e da exclusão.  

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/02/atletas-transexuais-devem-disputar-competicoes-femininas-

sim.shtml?loggedpaywall#?loggedpaywall>. Acesso: 10 fev. 2018. (Adaptado). 
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TEXTO 2 -Atletas transexuais devem disputar competições femininas? NÃO! Vantagem física indevida 

Sérgio Negrão (ex-jogador de voleibol, pós-graduado em metodologia científica do treinamento desportivo pela Universidade do Grande ABC e 

técnico do Brasília vôlei). 

[P1] Sou totalmente contra a possibilidade de uma atleta transexual participar de competição feminina por um motivo 

simples: genética. Considero transexual qualquer indivíduo cuja identidade de gênero difere daquela designada no 

nascimento. Essas mudanças podem ser provocadas por tratamento hormonal, sem a necessidade de alterações cirúrgicas. 

Essa é minha opinião. 

[P2] Quero deixar bem claro que não sou contra a jogadora Tifanny Abreu ou qualquer outra atleta transexual disputarem 

a Superliga de vôlei. Ela não está infringindo nenhuma lei, pois uma resolução de 2015 do Comitê Olímpico Internacional 

já autorizava a participação em jogos femininos, mesmo sem a mudança de sexo por cirurgia. Considero equivocada, 

entretanto, a legislação que permite tal possibilidade. Temos que debater o assunto e, se for o caso, mudar esse 

entendimento. Minha justificativa baseia-se na premissa de que o que coloca Tifanny em quadra não é a cirurgia que fez, 

mas sim o nível de testosterona que ela produz. 

[P3] Pois bem, se a questão é essa, podemos fazer um exercício hipotético: qualquer homem que esteja disposto a ter seu 

nível de testosterona reduzido (o que pode ser feito quimicamente através de injeções), pode jogar a Superliga. Basta se 

declarar transexual. Dessa forma, pela legislação atual, corremos o risco hipotético de ter uma equipe inteira de indivíduos 

que nasceram homens jogando uma competição feminina.  

[P4] O assunto é delicado, mas precisa ser amplamente discutido. O movimento LGBT luta há décadas por direitos iguais 

e uma sociedade mais igualitária e justa. O movimento vem ganhando bastante espaço na sociedade moderna e conquistado 

avanços na área civil. Outro ponto importante é a conscientização da sociedade de que há outras opções sexuais além da 

classificação de masculino e feminino. Essa luta legítima por igualdade, todavia, não deve favorecer um gênero em 

detrimento de outro. Um indivíduo que nasceu homem sempre terá vantagens físicas em relação a um que nasceu mulher. 

São as leis da genética. 

[P5] Apesar de me opor totalmente a atletas transexuais competirem na Superliga feminina, não quero marginalizar e ser 

excludente. Acredito que já passa da hora de reconhecermos um terceiro gênero no esporte. Sou a favor de criarmos uma 

nova categoria na Superliga, a LGBT, com regras próprias, altura de rede compatível e adaptações à nova realidade. Dessa 

forma, não iríamos excluir ninguém e toda a comunidade LGBT teria o direito de participar da maior competição 

interclubes da modalidade no Brasil. 

[P6] As diferenças entre as atletas transexuais e as femininas estão claras e visíveis a todos. As vantagens físicas das 

primeiras sobre as segundas são evidentes. Acredito que o mais justo para todos é reconhecermos o terceiro gênero e uma 

das formas de concretizar essa nova visão é criar uma categoria específica. 

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/02/atletas-transexuais-devem-disputar-competicoes-femininas-nao.shtml>. Acesso: 

10 fev. 2018. (Adaptado). 

 

QUESTÃO 1 

O termo, destacado em “São evidentes as diferenças 

biológicas nos corpos de homens e mulheres.”, [TEXTO 

1, P1], exerce a função sintática de sujeito da oração.  

Essa função sintática SÓ se repete no termo destacado em: 

A) A introdução de hormônios específicos para essa 

mudança final, mas tão importante, só pode ser 

realizada após os 16 anos de idade. [TEXTO 1, 

P3]. 

B) Transicionar um corpo masculino para um 

feminino, e vice-versa, é tarefa árdua e leva tempo. 

[TEXTO 1, P4]. 

C) Essas mudanças podem ser provocadas por 

tratamento hormonal, sem a necessidade de 

alterações cirúrgicas. [TEXTO 2, P1]. 

D) O movimento LGBT luta há décadas por direitos 

iguais e uma sociedade mais igualitária e justa. 
[TEXTO 2, P4]. 

QUESTÃO 2 

São argumentos, usados pelo autor do Texto 1, para a defesa 

da tese da permissão da inclusão de jogadoras trans nos 

torneios femininos de voleibol, EXCETO: 

A) A evidência das diferenças biológicas entre os 

corpos masculino e feminino, especialmente quanto 

ao efeito diferenciador da testosterona.  

B) A garantia de que a transição de corpo masculino e 

feminino é possível de ser estabilizada mediante 

tratamento hormonal adequado. 

C) A necessidade de romper a discriminação quanto à 

questão de gênero contra as populações trans.  

D) A possibilidade de supressão das diferenças 

biológicas entre os corpos masculino e feminino, 

por meio de tratamento hormonal ou intervenção 

cirúrgica. 
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QUESTÃO 3 

O “apelo à maioria” é o argumento construído a partir de um 

suposto acordo de grande número de pessoas a uma ideia ou 

percepção, que tenha a pretensão de torná-la verdadeira ou 

indiscutível.  

Assinale a alternativa que apresenta o uso do argumento 

“apelo à maioria”. 

A) As diferenças entre as atletas transexuais e as 

femininas estão claras e visíveis a todos. As 

vantagens físicas das primeiras sobre as segundas 

são evidentes. [TEXTO 2, P6]. 

B) Essa luta legítima por igualdade, todavia, não deve 

favorecer um gênero em detrimento de outro. Um 

indivíduo que nasceu homem sempre terá 

vantagens físicas em relação a um que nasceu 

mulher. São as leis da genética. [TEXTO 2, P4]. 

C) Quando uma dessas atletas está em quadra, não é 

um homem que saca, ataca ou defende, mas uma 

mulher que venceu muitas barreiras para estar ali. 

[TEXTO 1, P6]. 

D) São evidentes as diferenças biológicas nos corpos 

de homens e mulheres. Elas se constroem durante a 

puberdade, em alguns casos depois, mediadas pelos 

hormônios sexuais. Os hormônios androgênicos, 

também chamados de masculinos, são muito mais 

potentes e transformadores que seus equivalentes 

femininos. [TEXTO 1, P1]. 

 

QUESTÃO 4 

Analise as afirmativas sobre à construção de estratégias 

argumentativas no Texto 1 e assinale V para as verdadeiras 

e F para as falsas. 

(     ) A argumentação probabilística é relevante para se 

pensar em alternativas quanto à presença de 

atletas transgênero no esporte especializado, uma 

vez que ela parte de dados empíricos e 

estatísticos. 

(     ) A explicitação do lugar de fala do articulista, no 

primeiro parágrafo, confere autoridade e 

legitimidade ao que vai ser dito, pois ele se coloca 

como especialista no assunto. 

(     ) O uso de argumentos oriundos da medicina e da 

biologia é uma importante estratégia usada pelo 

articulista, visando a convencer os leitores de sua 

posição, a partir de uma perspectiva com 

pretensão científica. 

(     ) O uso de perguntas retóricas, no sexto parágrafo, 

sugere a necessidade de expandir a reflexão desde 

o domínio biológico para os campos moral e 

social, incluindo no debate sobre a 

competitividade as questões acerca da 

discriminação e da inclusão de pessoas trans. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA. 

A) V V V F.  C) F F V V. 

B) V V F V.  D) F V V V. 

 

QUESTÃO 5 

Assinale a alternativa em que o vocábulo “que” funciona 

como pronome relativo. 

A) Para essas pessoas, é óbvio que disputar 

competição feminina não será problema. [TEXTO 

1, P3]. 

B) Lógico que individualidades devem ser 

consideradas. [TEXTO 1, P5]. 

C) Qualquer homem que esteja disposto a ter seu nível 

de testosterona reduzido, pode jogar a Superliga. 

[TEXTO 2, P3]. 

D) Acredito que já passa da hora de reconhecermos um 

terceiro gênero no esporte [TEXTO 2, P5]. 

 

QUESTÃO 6 

Uma falácia é um argumento falso, inconsistente ou 

inválido do ponto de vista lógico, mas que pode ser 

persuasivo no interior de um discurso. A falácia ladeira 

escorregadia consiste em empregar uma linha de raciocínio 

que parte de uma premissa que se deseja rejeitar, obtendo 

conclusões extremas e indesejáveis. 

Assinale a alternativa em que a falácia da ladeira 

escorregadia ESTÁ sendo empregada. 

A) “Apesar de me opor totalmente a atletas transexuais 

competirem na Superliga feminina, não quero 

marginalizar e ser excludente. Acredito que já passa 

da hora de reconhecermos um terceiro gênero no 

esporte. Sou a favor de criarmos uma nova 

categoria na Superliga, a LGBT, com regras 

próprias, altura de rede compatível e adaptações à 

nova realidade”. [TEXTO 2, P4]. 

B) “Qualquer homem que esteja disposto a ter seu 

nível de testosterona reduzido (o que pode ser feito 

quimicamente através de injeções), pode jogar a 

Superliga. (...) Dessa forma, (...) corremos o risco 

hipotético de ter uma equipe inteira de indivíduos 

que nasceram homens jogando uma competição 

feminina”. [TEXTO 2, P3]. 

C) “Se o COI (Comitê Olímpico Internacional) 

determinou que cumprindo certas exigências, 

especialmente quanto ao nível hormonal de 

andrógenos, uma mulher trans pode jogar num time 

feminino, por que não podemos concordar e 

assumir que isso é uma vitória contra o 

preconceito?”. [TEXTO 1, P1]. 

D) Se podemos bloquear as mudanças físicas, até 

termos certeza de que se trata mesmo de uma 

menina ou de um menino, isso evita uma série de 

constrangimentos, exclusão social, cirurgias e 

sofrimento. Com isso, o corpo deixa de seguir o que 

a biologia determina, para se adequar a quem 

pertence aquele corpo. Se é menino, que seja 

menino; se é menina, que seja menina. [TEXTO 1, 

P2]. 
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QUESTÃO 7 

Sobre o Texto 2, é CORRETO afirmar que o autor: 

A) Condena a mudança de sexo, quer se dê por meio 

de alterações cirúrgicas, quer seja realizada 

mediante tratamento hormonal. 

B) Considera que a melhor resolução à questão da 

inserção de pessoas trans no voleibol seja a criação 

de uma liga exclusiva de atletas LGBT. 

C) Discorda da possibilidade de existirem diferentes 

orientações sexuais que não sejam as definidas 

biologicamente. 

D) Elogia a iniciativa do Comitê Olímpico 

Internacional de produzir uma legislação que inclua 

as populações transgênero nos eventos esportivos. 

 

QUESTÃO 8 

Comparando-se os Textos 1 e 2, analise as afirmativas a 

seguir: 

I. Ambos os articulistas concordam que aspectos 

genéticos influenciam o desempenho atlético de 

jogadores de voleibol e devem ser levados em 

consideração quando se discute a inclusão de atletas 

transgênero em ligas desportivas femininas. 

II. O articulista do Texto 2 evita abordar o assunto do 

ponto de vista biológico, optando por uma 

argumentação de cunho moral, que considera que a 

presença de uma atleta transgênero na liga feminina 

fere as tradições do voleibol brasileiro. 

III. O articulista do Texto 1 parte da constatação de que 

há diferença biológica entre os gêneros, mas defende 

que é possível reduzi-la por meio de tratamento 

adequado, o que o leva a concluir pela defesa da 

inclusão de atletas transgêneros em ligas femininas. 

IV. O articulista do Texto 2 dedica-se somente a uma 

argumentação demonstrativa baseada em exposição 

objetiva de fatos científicos, sem a pretensão de 

produzir convencimento ou de defender ações 

práticas. 

Estão CORRETAS as afirmativas. 

A) I e III apenas.  C) II, III e IV apenas. 

B) I e IV apenas.   D) I, II e IV apenas. 

 

LEIA o infográfico a seguir para responder às questões 9 e 

10. 

 
Disponível em: <http://reporterunesp.jor.br/2015/06/17/transexualidade-

vivencia-e-dificuldades/>. Acesso: 10 fev. 2018. 

QUESTÃO 9 

A partir da leitura do infográfico, é CORRETO afirmar 

que:  

A) A expectativa de vida de um transexual é cerca de 

metade daquela do restante da população. 

B) A imagem da mão no infográfico significa que a 

quantidade de mortes de transexuais tem 

aumentado. 

C) O Brasil é o país que mais mata transexuais e gays 

no mundo. 

D) O Brasil não combate o preconceito que atinge a 

população LGBT. 

 

QUESTÃO 10 

No centro do infográfico, vemos a imagem de uma mão 

espalmada com a expressão “Transfobia mata!”.  

O ponto de exclamação utilizado nessa expressão tem o 

objetivo de reforçar a:  

A) Admiração em relação aos altos índices de 

transexuais assassinados no Brasil. 

B) Emoção em relação aos indivíduos que foram 

assassinados por serem transexuais. 

C) Indignação pelos altos índices no número de 

transexuais assassinados no Brasil. 

D) Surpresa pelos números alarmantes de transexuais 

que são assassinados no Brasil. 

 

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 11 

Os navegadores são programas utilizados para acessar a 

internet.  

Assinale a alternativa em que todos os exemplos listados são 

navegadores.  

A) Windows Explorer, Mozilla Firefox e Google 

Chrome.  

B) Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google 

Chrome. 

C) Windows Explorer, Microsoft Outlook e Google 

Chrome.  

D) Internet Explorer, Mozilla Firefox e Microsoft 

Outlook.  

 

QUESTÃO 12 

Observe a imagem a seguir, que foi extraída do MS-

Windows 7, versão português e configuração padrão. 

 

A parte mais à direita apontada pela seta na imagem tem a 

funcionalidade de: 

A) Mostrar a área de trabalho. 

B) Abrir o menu iniciar. 

C) Ajustar data. 

D) Ajustar hora.  
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QUESTÃO 13 

O hardware, que possui a função de fornecer ponto de 

acesso de um computador a uma rede de computadores, é: 

A) A placa-mãe. 

B) O software de rede. 

C) A placa (ou interface) de rede. 

D) O sistema operacional. 

 

QUESTÃO 14 

Códigos maliciosos são programas especificamente 

desenvolvidos para executar ações danosas e atividades 

maliciosas em um computador. Algumas das diversas 

formas como os códigos maliciosos podem infectar ou 

comprometer um computador, EXCETO: 

A) Pela exploração de vulnerabilidades existentes nos 

programas instalados. 

B) Pela auto-execução de mídias removíveis 

infectadas, como pen-drives. 

C) Pelo acesso a páginas web maliciosas, utilizando 

navegadores vulneráveis. 

D) Pela instalação de sistemas operacionais 

licenciados. 

 

QUESTÃO 15 

São formatos de células no MS-Excel 2010, versão 

português, EXCETO: 

A) Número.  C) Contábil. 

B) Moeda.   D) Porcentagem. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

QUESTÃO 16 

Sobre as medidas de tendência central, assinale a alternativa 

que apresenta CORRETAMENTE a moda da sequência a 

seguir: 

 

A) 7.   C) 10. 

B) 8.   D) 12. 

 

QUESTÃO 17 

Sobre os princípios das proposições, analise as afirmativas 

a seguir: 

I. Princípio da não contradição: “Uma proposição não 

pode ser, ao mesmo tempo, falsa e verdadeira.” 

II. Princípio do terceiro excluído: “Toda proposição ou 

é verdadeira ou é falsa. Nunca ocorrendo uma terceira 

opção.” 

III. Assim, as informações das proposições possuem 

valor lógico totalmente verdadeiro e totalmente falso, 

podendo ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. 

Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s). 

A) I apenas. 

B) III apenas. 

C) I e II apenas. 

D) I, II e III. 

QUESTÃO 18 

“A água será inodora se, e somente se, não tiver cheiro.” 

Com base na estrutura lógica, assinale a alternativa 

CORRETA. 

A)  𝑝 ⋁ 𝑞  

B) 𝑝 ⋀  𝑞  

C) 𝑝 ↔  𝑞  

D) 𝑝 →  𝑞  

 

QUESTÃO 19 

Se todo carioca é brasileiro e existem brasileiros que gostam 

de carnaval, é CORRETO afirmar que: 

A) Existem cariocas que gostam de carnaval. 

B) Existem cariocas que não gostam de carnaval. 

C) Existe carnaval que não gosta de carioca. 

D) Nem todo carioca é brasileiro. 

 

QUESTÃO 20 

De acordo com o diagrama, é CORRETO afirmar que: 

 

A) Algum mamífero é animal. 

B) Algum animal é mamífero. 

C) Nenhum animal é mamífero. 

D) Todos os animais são mamíferos. 

 

LEGISLAÇÃO 

QUESTÃO 21 

De acordo com o Estatuto do Servidor do município de 

Sarzedo, sobre os requisitos básicos para provimento de 

cargo público, assinale V para os requisitos verdadeiros e 

F para os falsos. 

(     ) Nacionalidade brasileira. 

(     ) Gozo dos direitos políticos. 

(     ) Quitação com as obrigações militar e eleitoral. 

(     ) Capacidade civil na forma da lei. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA. 

A) V F V F. 

B) V V V V. 

C) F F V V. 

D) F V F V. 
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QUESTÃO 22 

Um dos benefícios reconhecidos para um concurso público 

para o desempate é a participação do cidadão de bem como 

jurado em tribunais. Nesse sentido pela CF/88 é reconhecida 

a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, 

assegurando-lhes, EXCETO: 

A) A votação orientada pelo juiz. 

B) A plenitude de defesa. 

C) A soberania dos veredictos. 

D) A competência para o julgamento dos crimes 

dolosos contra a vida. 

 

QUESTÃO 23 

De acordo com a Constituição, todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade. Nesse contexto, assinale V para 

os termos verdadeiros estabelecidos pela Constituição e F 

para os falsos. 

(     ) Ninguém será processado nem sentenciado senão 

pela autoridade competente. 

(     ) Ninguém será privado da liberdade ou de seus 

bens, a não ser que tenha dívida envolvida que 

possa ser paga por meio de bens. 

(     ) Aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e ampla defesa, com 

os meios e recursos a ela inerentes. 

(     ) São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas 

de gravação em celular. 

(     ) Ninguém será considerado culpado até o trânsito 

em julgado de sentença penal condenatória. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA. 

A) F V V V F. 

B) V V F F V. 

C) F V F V F. 

D) V F V F V. 

 

QUESTÃO 24 

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 

impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva 

na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas.  

A avaliação da deficiência, quando necessária, será 

biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e 

interdisciplinar e considerará, EXCETO: 

A) Os impedimentos nas funções e nas estruturas do 

corpo.  

B) Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais.  

C) A limitação no desempenho de atividades.  

D) O envolvimento e a performance na tarefa.  

 

QUESTÃO 25 

De acordo com a Lei Orgânica do município de Sarzedo são 

objetivos prioritários do município, EXCETO: 

A) Garantir, no âmbito de sua competência, a 

efetividade dos direitos fundamentais da pessoa 

humana, administrando com a transparência de seus 

atos e ações, respaldados na moralidade pública. 

B) Assegurar a permanência da cidade enquanto 

espaço viável e de vocação histórica, que possibilite 

e efetivo exercício da cidadania.  

C) Colaborar com os governos federal e estadual na 

manutenção do patrimônio público.   

D) Proporcionar a seus habitantes condições de vida 

compatíveis com a dignidade humana, a justiça 

social, a liberdade de pensamento e o bem comum.   

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 26 

De acordo com as regras estabelecidas pela Constituição 

Federal (CF/88) e pela Lei Orgânica do município de 

Sarzedo, assinale a alternativa INCORRETA, sobre 

tributação e orçamento. 

A) A exigência e o aumento do tributo só podem ser 

realizados mediante lei que os estabeleçam. 

B) Os impostos de exportação para o exterior, de 

produtos nacionais ou nacionalizados são de 

competência da união. 

C) O IPTU e o IPVA são exemplos de impostos da 

competência dos municípios. 

D) O município de Sarzedo poderá instituir 

contribuição, cobrada de seus servidores, para o 

custeio em benefício desses, de sistema municipal 

de previdência e assistência social. 

 

QUESTÃO 27 

Em relação a isenção e a imunidade tributária, assinale V 

para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

(     ) A isenção tributária deve ser expressa em lei, ou 

seja, é a não incidência do tributo permitida por 

uma norma infraconstitucional. 

(     ) A imunidade tributária do tipo recíproca diz 

respeito a não cobrança de impostos entre a união, 

aos estados e ao Distrito Federal, expressa em lei 

ordinária. 

(     ) De acordo com código tributário municipal de 

Sarzedo, por determinação de lei ordinária, é 

vedado o lançamento de imposto sobre o bem 

imóvel edificado, quando destinado a templo 

religioso de qualquer culto. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA. 

A) V F F. 

B) F F F. 

C) V F V. 

D) F V V. 
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QUESTÃO 28 

Sobre o código tributário municipal de Sarzedo que define 

sobre a política tributária para o desenvolvimento urbano, é 

INCORRETO afirmar que:  

A) A cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano 

(IPTU) para imóvel edificado será de 1% sobre o 

valor venal, anualmente. 

B) Quando o imposto for pago de uma só vez, na data 

do vencimento do primeiro prazo para pagamento, 

poderá ser concedido ao contribuinte desconto de 

20%. 

C) É permitida a cobrança de taxas junto ao imposto 

que se relacionem direta ou indiretamente com a 

propriedade ou posse do imóvel, tais como taxas de 

esgoto, de iluminação urbana e contribuição de 

melhoria. 

D) No caso de imóvel com área superior a 20.000m², 

será cobrado o Imposto Predial Territorial Urbano 

(IPTU) com alíquota de 3% sobre o valor venal. 

 

QUESTÃO 29 

De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) 

- TSP Estrutura Conceitual, assinale a alternativa que NÃO 

apresenta elementos das demonstrações contábeis. 

A) Ativo e contribuição dos proprietários. 

B) Receita e passivo. 

C) Passivo e distribuição aos proprietários. 

D) Despesa e custo histórico. 

 

QUESTÃO 30 

Sobre a organização da administração pública que se divide 

em administração direta e administração indireta, é 

CORRETO afirmar que: 

A) No poder executivo estão as secretarias estaduais, 

prefeituras e secretarias municipais. 

B) As sociedade de economia mista são pessoas 

jurídicas de direito privado, mas que têm 

participação no poder público. 

C) A Câmara dos Vereadores compõe o poder 

judiciário da administração pública direta. 

D) As entidades autárquicas, ou autarquias, somente 

poderão ser criadas mediante lei específica para o 

desempenho de serviço público. 

 

QUESTÃO 31 

O _____________________ tem como fato gerador a 

_____________________ por empresas ou profissional 

_____________________, dentro dos limites municipais, 

com ou sem estabelecimento fixo. 

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE 

as lacunas. 

A) ITBI, venda de imóveis, público. 

B) IPTU, a propriedade, da sociedade. 

C) IE, venda de mercadorias, autônomo. 

D) ISSQN, prestação de serviços, autônomo. 

QUESTÃO 32 

Os impostos, as taxas e as contribuições de melhorias são 

classificados como: 

A) Receitas correntes e de contribuições. 

B) Receitas de capital e tributárias. 

C) Receitas de capital e de serviços. 

D) Receitas correntes e tributárias. 

 

QUESTÃO 33 

Sobre as despesas públicas, é INCORRETO afirmar que: 

A) Despesas correntes e despesas de capital são 

classificadas como orçamentárias, ou seja, derivam 

da lei orçamentária. 

B) Devolução de cauções são despesas 

extraorçamentárias e constitui uma saída financeira 

decorrente da devolução da entrada de receitas 

extraorçamentárias. 

C) As despesas por mutações matrimoniais são 

originárias de mutações que alteram o patrimônio 

líquido. 

D) Despesas extraordinárias ocorrem esporadicamente 

por circunstâncias excepcionais, tais como gastos 

com guerras, enchentes, etc. 

 

QUESTÃO 34 

A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e 

despesa de forma a evidenciar a política econômica 

financeira e o programa de trabalho do Governo.  

Dessa forma, é imprescindível que a lei obedeça aos 

princípios de: 

A) economicidade, universalidade e anualidade. 

B) unidade, universalidade e anualidade. 

C) unidade, oportunidade e anualidade. 

D) unidade, universalidade e utilidade. 

 

QUESTÃO 35 

No município de Sarzedo foi instituído um novo tributo, 

obedecendo a todos os requisitos para sua admissão.  

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE a 

classificação desse tributo quando ele for arrecadado. 

A) Receita orçamentária, corrente e tributária. 

B) Receita orçamentária, corrente e de contribuição. 

C) Receita orçamentária, de capital e de crédito. 

D) Receita orçamentária, de capital e de serviço. 
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