
   
   
   
   

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTRUÇÕES 
 

01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em 
local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com etiqueta. 
 

02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, calculadoras e 
etc. Não é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem a respectiva identificação e o devido 
recolhimento de telefone celular, bip e outros aparelhos eletrônicos.  
 

03 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar. 
 

04 - A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da Folha de Respostas (Gabarito). 
 

05 - Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer 
absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da 
sala no término da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal 
deverá ser comunicado. 
 

06 - O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente. 
 

07 - As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma 
única resposta correta.  
 

08 - Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de 
Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, observando o nome do cargo na parte superior da próxima 
página, bem como se os dados constantes na Folha de Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecida, estão corretos. 
Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou tenha qualquer imperfeição, o candidato 
deverá informar tal ocorrência ao fiscal. 
 

09 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 
 

10 - O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas levando o Caderno de Provas, no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá retirar-se 
do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos, após o início de sua realização, contudo não 
poderá levar consigo o Caderno de Provas.  
 

11 - Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do 
local de aplicação da prova, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá 
ser lavrado o Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo 
coordenador da unidade escolar. 

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site 
www.consulplan.net, às 16h00min do dia subsequente ao da realização da prova escrita. 
  

- Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 8 do Edital de Concurso Público  
nº. 001/2010, sendo observados os seguintes aspectos: 
 

a) O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas 
disporá de 48 (quarenta e oito) horas ininterruptas, iniciando-se às 16h00min do dia 16 de agosto de 2010, 
encerrando-se às 16h00min do dia 18 de agosto de 2010, em requerimento próprio disponibilizado no link 
correlato ao Concurso Público no site www.consulplan.net. 
 

b) A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de 
Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato ao fornecer os dados referentes à sua inscrição, apenas 
no prazo recursal, à Consulplan, conforme disposições contidas no site www.consulplan.net, no link 
correspondente ao Concurso Público.  
 

19 – T 
 

 
 

   MM

atendimento@consulplan.com / www.consulplan.net 

MUUUNNNIIICCCÍÍÍPPPIIIOOO   DDDEEE   SSSEEERRRTTTAAANNNEEEJJJAAA   
EEESSSTTTAAADDDOOO   DDDOOO   PPPAAARRRAAANNNÁÁÁ

 
   

  

EEEDDDIIITTTAAALLL   DDDEEE   CCCOOONNNCCCUUURRRSSSOOO   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCOOO   NNNººº...   000000111///222000111000   

mailto:atendimento@consulplan.com
http://www.consulplan.net/


CCCOOONNNCCCUUURRRSSSOOO   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCOOO   –––   MMMUUUNNNIIICCCÍÍÍPPPIIIOOO   DDDEEE   SSSEEERRRTTTAAANNNEEEJJJAAA///PPPRRR   

TÉCNICO ECONÔMICO/FINANCEIRO 
   www.consulplan.net         atendimento@consulplan.com - 2 -

CCAARRGGOO::  TTÉÉCCNNIICCOO  EECCOONNÔÔMMIICCOO//FFIINNAANNCCEEIIRROO  
 

TEXTO:           A vuvuzela é o som do universo 
 

Na abertura da Copa do Mundo, fiquei comovido quando vi a seleção da África do Sul cantando e dançando na saída 
do vestiário, antes do jogo contra o México. Foi a primeira impressão, e vou guardar. 

Os jogadores se preparavam para entrar em campo, e eu imaginava a torcida inteira cantando. Imaginava todos 
dançando. Que adversário não se abalaria? 

Mas dentro do estádio globalizado, um som monótono surge, abafando todos os demais. A vuvuzela. 
Nenhum canto se ouviu, nenhuma voz se levantou. Nem Mandela, por uma fatalidade, apareceu. E a África me 

pareceu menos alegre. 
Talvez eu não tenha entendido o sentido. Não tenha captado a mensagem subliminar por trás do zumbido incessante. 

O ato revolucionário. Confesso que não vi. 
Poderia imaginar uma conspiração de ultradireita. Uma sórdida distribuição de milhões de vuvuzelas. Um plano 

diabólico contra a Mãe África. Uma conspiração monoteísta. Mas não imaginei. 
Talvez uma nova forma de comunicação, uma língua universal. Coliseu futurista de “Guerra nas Estrelas”. Insetos 

mutantes. Nada.  
A Copa esquentou e, aos poucos, vou me acostumando. Só tenho ouvidos para o sopro das cornetas. Meu corpo 

acorda trêmulo, e só relaxo quando tomo um gole de café com vuvuzelas matinais. Meu coração anestesiado já joga do 
lado dos vencedores. 

Atordoado e confuso me rendi. O som da vuvuzela é o som do Universo. Um mantra cósmico embalando o mundo da 
bola. Da bola Jabulani. Milagre tecnológico e triunfo da ciência sobre os goleiros. 

A zebra nunca correu tão solta, e a América do Sul parece um rolo compressor. As holandesas continuam lindas, e os 
árbitros errando. 

O mundo inteiro pode ver, rever, discutir. 
A Fifa tem uma parafernália digital à disposição de todos. Nada escapa aos olhos do Big Brother. Mas ao árbitro 

nada. Precisamos de alguém para levar a culpa, e a culpa é do juiz, do goleiro ou do Dunga. 
Mas a culpa pode ser minha, caso não vista a mesma camisa em todos os jogos. E, refém da minha razão esotérica, 

paro de escrever e vou procurá-la, no meio de outros panos desprovidos de valor sobrenatural. 
Não sei se o Brasil venceu a Holanda. Não posso prever o futuro, nem me atrevo a dar palpite. Os deuses do futebol 

são imprevisíveis, e a verdade virá no apito final. 
No dia 11 de julho, um país vai levantar a taça e a história vai falar dos vencedores, dos artilheiros das grandes 

jogadas. 
Heróis serão recebidos por uma massa. Festa por todos os cantos de algum país campeão do mundo. 
E a vida segue. 
Mas na memória também fica a nobreza africana codificada pelo canto dos Bafana Bafana. 

(Rodrigo Maranhão/Revista O Globo, 24/07/2010) 
 

01) Sobre o texto, analise: 
I. Trata-se do mundo se embalando com a bola Jabulani. 

II. Infere-se que a vuvuzela é uma forma de comunicação, uma língua universal. 
III. Informa que os deuses do futebol são imprevisíveis. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I, II  B) I, II, III  C) III   D) II   E) II, III 

 

02) “O mundo inteiro pode ver, rever, discutir.” As vírgulas foram utilizadas nesse trecho para: 
A) Separar expressões de caráter explicativo.  D) Separar orações intercaladas. 
B) Marcar termos coordenados assindéticos.  E) Marcar o aposto intercalado. 
C) Indicar uma pausa de longa duração. 

 

03) “Mas a culpa pode ser minha, caso não vista a mesma camisa em todos os jogos.” A palavra destacada 
anteriormente denota ideia de: 
A) Condição.      D) Soma, adição. 
B) Tempo.       E) Conclusão. 
C) Alternância, escolha.  

 

04) Sobre o texto “A vuvuzela é o som do universo”, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) Precisamos de alguém para levar a culpa, e a culpa é do juiz, do goleiro ou do Dunga. 
(     ) A seleção da África do Sul cantou e dançou na saída do vestiário, antes do jogo contra o México. 
(     ) As holandesas continuam lindas, e os árbitros errando. 
A sequência está correta em: 
A) F, F, V  B) V, F, V  C) V, V, F  D) V, V, V  E) F, V, F 
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MATEMÁTICAMMAATTEEMMÁÁTTIICCAA   
   

05) Para quais valores de x ∈  R a função f(x) = 
3x
4x3

+−

−
 é menor que 2? 

A) 2 < x < 3      D) x > − 3  
B) x < 2 ou x > 3      E) − 2 < x < 3 
C  

) x < − 2 ou x > 3  

06) Quantos elementos possui o conjunto imagem da função f(x) = x2 − 2x + 1, considerando que seu domínio é o 
conjunto D ={ − 2, − 1, 0, 1, 2}? 
A) 1  B) 2   C) 3   D) 4   E) 5 

 

07) Sejam f(x) = 4x + 2 e g(x) = x − 5. Qual é o valor da soma m + n para que f(m) = n e g(n) = m? 
A) 3  B) 8   C) 7   D) 4   E) 9 

 

08) Sejam f(x) = 2x + 5 e g(x) = − x + 2. Qual é o valor de x para que (x) = (x)? 1f − 1g−

A) 3  B) 5   C) 4   D) 2   E) 1 
   

CONHECIMENTOS   LOCAISCCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOS LS LOOCCAAIISS   
 

09) Fazem parte da hidrografia do município de Sertaneja, EXCETO: 
A) Córrego do Gavião.     D) Córrego do Tangará. 
B) Córrego do Urubu.     E) Ribeirão do Sul. 
C) Ribeirão da Maitaca. 

 

10) Sobre o município de Sertaneja, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) Devido à qualidade do solo, a economia do município baseia-se principalmente na agricultura, onde se 

destacam os cultivos de milho, soja, trigo e, em menor escala, banana, abacaxi, uva e pupunha. 
(     ) A Biblioteca Pública Municipal possui um acervo considerável, entre livros e revistas que atendem às 

necessidades dos alunos. 
(     ) O serviço de água e esgoto do município é feito pela SAMAE.   
A sequência está correta em: 
A) F, V, F  B) V, V, F  C) V, V, V  D) F, F, V  E) V, F, V 

   

CONHECIMENTOS   GERAISCCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOS GS GEERRAAIISS   
   

11) As vésperas de mais um período eleitoral no Brasil, muito tem se falado sobre um Projeto de Lei que se 
originou da iniciativa popular e que objetiva tornar mais rígidos os critérios de inelegibilidade, ou seja, de 
quem não pode se candidatar. Esse projeto surgiu através da “Campanha Ficha Limpa”, lançada em 2008, 
pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e pretende, em sua redação original, apresentada ao 
Congresso Nacional: 
I. Que pessoas condenadas em primeira ou única instância ou com denúncia recebida por um tribunal – no caso de 

políticos com foro privilegiado – em virtude de crimes graves como racismo, homicídio, estupro, tráfico de drogas 
e desvio de verbas públicas não alcancem cargos eletivos no Brasil. 

II. Tornar inelegíveis por vinte anos, parlamentares que renunciaram ao cargo para evitar abertura de processo por 
quebra de decoro ou por desrespeito à Constituição, a fim de fugir de possíveis punições. 

III. Que pessoas condenadas em representações por compra de votos ou uso eleitoral da máquina administrativa 
fiquem impossibilitadas de participar de processo eleitoral no Brasil. 

IV. Tornar mais rápidos os processos judiciais sobre abuso de poder nas eleições, fazendo com que as decisões sejam 
executadas imediatamente, inviabilizando qualquer possibilidade de recursos. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, II  B) III, IV  C) I, III   D) II, IV  E) I, IV 

 

12) O mais renomado escritor da língua portuguesa das últimas décadas – José Saramago – morreu no dia 18 de 
junho de 2010, aos 87 anos, deixando um acervo de obras e premiações que orgulha muito os portugueses. 
Sobre sua trajetória pode-se afirmar que, EXCETO: 
A) É autor do livro “Ensaio sobre a cegueira” que se transformou em filme de grande sucesso dirigido por Fernando 

Meirelles. 
B) É o único escritor de língua portuguesa a ser condecorado com o prêmio Nobel de Literatura. 
C) Além de romances, escreveu poesias, contos, crônicas, diários e peças teatrais. 
D) Seu último romance, lançado em 2009, chama-se “Caim”. 
E) Entre suas obras mais importantes, destacam-se “Os Lusíadas” e “Primo Basílio”. 
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CONTEÚDO   ESPECÍFICOCCOONNTTEEÚÚDDOO EESSPPEECCÍÍFFIICCOO   
   

13) Assinale o lançamento contábil correto para o fato administrativo de uma determinada empresa ocorrido em 
julho de 2010, referente a compra de mercadorias à vista, realizadas durante o mês, conforme livro Registro 
de Entradas, folha 12, no valor de R$100,00, com ICMS no valor de R$18,00: 

 

A) Diversos  D) Diversos  
 a Caixa   a Bancos Conta Movimento  
 Estoque de Mercadorias R$82,00  Estoque de Marcadorias R$82,00   
 ICMS a Recuperar R$18,00  ICMS a Recuperar R$18,00 

B) Estoque de Mercadorias   E) Caixa  
 a Caixa R$100,00  a Estoque de Mercadorias R$100,00 

C) Diversos       
 a Caixa     
 Estoque de Mercadorias R$82,00      
 ICMS a Recolher R$18,00    

 

14) Os componentes patrimoniais de uma determinada empresa são: 
Bancos Conta Movimento     R$   50.000,00 
Duplicatas a Receber     R$   25.000,00 
Impostos a Recolher     R$     3.000,00 
Veículos       R$   20.000,00 
Capital Social      R$ 100.000,00 
Fornecedores      R$   17.000,00 
Prejuízos Acumulados     R$   10.000,00 
 

Com os dados anteriores, pode-se afirmar que o Capital Próprio e o Capital Alheio neste patrimônio são, 
respectivamente: 
A) R$110.000,00 e R$20.000,00    D) R$110.000,00 e R$110.000,00 
B) R$100.000,00 e R$20.000,00    E) R$100.000,00 e R$120.000,00 
C) R$90.000,00 e R$20.000,00 

 

15) Uma certa empresa publicou em seu Balanço Patrimonial, a conta Ações em Tesouraria. Essa conta deverá ser 
classificada no seguinte grupo ou subgrupo: 
A) Ativo Circulante.     D) Intangível. 
B) Patrimônio Líquido, como conta retificadora.  E) Passivo Circulante. 
C) Investimentos. 

 

16) Analise: 
Balanço Patrimonial 

Ativo  Passivo 

Caixa ..................................30.000 Fornecedores ................................70.000 
Bancos ................................70.000 Salários a Pagar .......................... xxxxxx 
Mercadorias .......................yyyyyy Patrimônio Líquido 

Móveis e Utensílios ..........140.000 Capital ........................................200.000 
Duplicatas a Receber ..........60.000  Reservas........................................40.000 

 

Considerando os dados anteriores e sabendo-se que o Passivo Circulante é igual ao Ativo Imobilizado, assinale 
a alternativa que contém os saldos das contas Mercadorias e Salários a Pagar, respectivamente: 
A) R$380.000 e R$380.000     D) R$80.000 e R$140.000 
B) R$70.000 e R$80.000     E) R$140.000 e R$140.000 
C) R$80.000 e R$70.000 

 

17) Analisando as informações de uma determinada empresa, encontre o valor das vendas do período: 
 

Estoque inicial R$ 10.000  Compras de Mercadorias R$ 40.000 
Estoque final R$ 20.000  Outras Receitas R$   2.000 
Outras Despesas R$   5.000  Lucro Líquido R$ 17.000 

 

A) R$60.000 B) R$40.000  C) R$65.000  D) R$50.000  E) R$57.000   
 

18) Os créditos adicionais são valores que adicionam ou acrescem ao orçamento público. Eles são classificados em: 
I. Suplementares.  II. Especiais.  III. Extraordinários.  IV. Emergenciais. 
Estão corretas apenas as alternativas:  
A) I, II  B) I, III   C) I, III, IV  D) I, II, III  E) I, II, III, IV  
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19) A Lei nº. 4320/64 adota o Regime Contábil para a Administração Pública no Brasil. As Receitas Tributárias 
arrecadadas e as Despesas de Capital legalmente empenhadas pertencem, respectivamente, ao: 
A) Regime de Competência e Regime de Competência. D) Regime de Caixa e Regime de Competência. 
B) Regime de Competência e Regime de Caixa.  E) Regime de Caixa e Regime Compensado. 
C) Regime de Caixa e Regime de Caixa. 

 

20) A Lei nº. 4320/64 classifica a Receita Orçamentária em Receitas Correntes e Receitas de Capital. São 
consideradas Receitas Correntes, EXCETO: 
A) Receita Tributária.     D) Receita de Serviços. 
B) Receita Agropecuária.     E) Operação de Crédito. 
C) Transferências Correntes. 

 

21) Analise as afirmativas de acordo com a Lei Orgânica do município de Sertaneja: 
I. As leis e atos administrativos externos deverão ser aplicados no órgão oficial do Município, ou em jornal de 

circulação diária no Município, para que produzam os seus efeitos regulares. 
II. Dar-se-á preferência a doações em caráter de comodato com tempo predeterminado na própria Lei de Doação. 

III. Os prazos de descrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, 
serão os fixados em lei federal, ressalvadas ações de ressarcimento. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I, II  B) III   C) II, III  D) I, II, III  E) II 

 

22) De acordo com a Lei Orgânica do município de Sertaneja, as autarquias, empresas públicas, sociedade de 
economia mista e fundações controladas pelo município: 
I. Dependem de lei para serem criadas, transformadas, incorporadas, privatizadas ou extintas. 

II. Dependem de lei para serem criadas subsidiárias, assim como a participação destas em empresa pública. 
III. Terão um de seus diretores indicado pelo sindicato dos trabalhadores da categoria, cabendo à lei definir os limites 

de sua competência e atuação. 
IV. Deverão estabelecer a obrigatoriedade da declaração pública dos bens, pelos seus diretores, na posse ou no 

desligamento, com a sua publicação em órgão oficial de município ou em jornal diário da Região. 
Estão corretas apenas as alternativas: 
A) I, II, III, IV B) I, II, III   C) I, II    D) II, IV  E) III, IV 

 
  

LEGISLAÇÃO   BÁSICA   APLICADA   AOS   SERVIDORES   PÚBLICOSLLEEGGIISSLLAAÇÇÃÃOO BBÁÁSSIICCAA AAPPLLIICCAADDAA AAOOSS SSEERRVVIIDDOORREESS PPÚÚBBLLIICCOOSS   
  

 

23) Dependem de autorização legislativa específica: 
A) Instituição de empresa pública.    D) Criação de autarquia. 
B) Instituição de sociedade de economia mista.  E) Instituição de fundação. 
C) Criação de subsidiária de empresa pública.   

 

24) Analise as afirmativas: 
I. A pena de suspensão será aplicada em caso de falta grave, de infração às proibições e de reincidência em falta 

punida com a repreensão, não podendo exceder a noventa dias. 
II. A destituição da função de chefia, de assessoramento ou de direção será aplicada no caso de infração sujeita à 

penalidade de suspensão. 
III. A pena de advertência será aplicada por escrito na falta de cumprimento dos deveres. 
IV. Não poderá ser aplicada ao servidor, pela mesma infração, mais de uma pena disciplinar. 

Afronta(m) o disposto no Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos do município de Sertaneja, apenas a(s) 
afirmativa(s): 
A) II  B) I, II   C) III   D) II, III, IV  E) I, IV 

 

25) Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre vinte e duas horas de um dia e cinco horas do dia 

seguinte, terá o valor/hora acrescido em mais trinta por cento por cento, ou a compensação correspondente. 
(     ) Será concedida gratificação, pela execução de atividades não inerentes ao cargo do servidor, de até cinquenta 

por cento do vencimento deste. 
(     ) O trabalho realizado pelo servidor em domingos e feriados será acrescido de adicional de cem por cento. 
(     ) O adicional por tempo de serviço será concedido, compulsoriamente, aos servidores efetivos, à razão de dez por 

cento, cumulativos, para cada biênio, de efetivo exercício no serviço público municipal, inclusive o período 
celetista. 

(     ) Os servidores que trabalhem com habitualidade em ambientes ou funções insalubres ou perigosas, fazem jus a 
um adicional, que corresponderá, no caso de insalubridade, a vinte por cento sobre o salário base pago ao 
servidor. 

A sequência está correta em: 
A) F, V, F, V, F B) F, V, V, F, F  C) V, F, F, V, V D) V, V, F, F, F  E) F, V, V, F, V   
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26) Acerca do disciplinado sobre o fato gerador na Lei Complementar nº. 11/2007, que institui o Código 
Tributário do município de Sertaneja, é correto afirmar: 
A) Fato gerador da obrigação acessória é a situação definida no Código Tributário como necessária e suficiente para 

justificar o lançamento e a cobrança de cada um dos tributos de competência do município. 
B) Fato gerador da obrigação principal é qualquer situação que, na forma da legislação tributária do município, impõe 

a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação acessória. 
C) Considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos, quando se tratar de situação jurídica, desde o 

momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável. 
D) Tratando-se de situação jurídica, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados, 

sendo suspensiva a condição, desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio. 
E) Tratando-se de situação jurídica, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados, 

sendo resolutória a condição, desde o momento do seu implemento. 
 

27) Acerca da figura do sujeito passivo, conforme disciplinado na Lei Complementar nº. 11/2007, é correto 
afirmar, EXCETO: 
A) Sujeito passivo da obrigação tributária principal é a pessoa física ou jurídica obrigada, nos termos deste Código e 

da legislação subsequente, ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária da competência do município. 
B) O sujeito passivo da obrigação principal será considerado responsável quando revestir a condição de contribuinte. 
C) Salvo os casos expressamente previstos em Lei, as convenções e contratos relativos à responsabilidade pelo 

pagamento de tributos não podem ser opostos à fazenda municipal para modificar a definição legal do sujeito 
passivo das obrigações tributárias correspondentes. 

D) Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa à qual a Lei atribuiu a prática ou à abstenção de atos 
discriminados na legislação tributária do município, que não configurem obrigação principal. 

E) O sujeito passivo da obrigação principal será considerado contribuinte quando tiver relação pessoal e direta com a 
situação que constitua o respectivo fato gerador. 

 

28) São espécies de taxas que integram o sistema tributário do município de Sertaneja, EXCETO: 
A) De Verificação de Funcionamento Regular.  D) De Transmissão de Bens Imóveis “Inter-vivos”. 
B) De Serviços Urbanos.     E) De Licença. 
C) De Vigilância Sanitária. 

 

29) Consoante o que dispõe o Código de Posturas Municipal, estão sujeitos a funcionamento livre, os seguintes 
estabelecimentos: 
A) Farmácias e drogarias.     D) Cinemas e teatros. 
B) Casas de carne e varejistas de peixe.   E) Salões de barbeiros e massagistas. 
C) Supermercados e lojas de artesanato. 

 

30) Assinale a alternativa que NÃO representa ruído e/ou som excessivo tido como perturbador do sossego público 
pelo Código de Posturas do município de Sertaneja: 
A) Motores de explosão desprovidos de silenciosos ou com este em mau estado de funcionamento. 
B) Buzinas, clarins, tímpanos, campainhas ou quaisquer outros tipos de aparelhos que emitam som ou barulho. 
C) Produzidos por arma de fogo. 
D) Morteiros, bombas e demais fogos ruidoso. 
E) Apito ou silvos de sirene de fábrica, cinema ou estabelecimentos outros, por mais de 15 segundos. 

 

31) Acerca das normas do Código de Posturas do município de Sertaneja para os chamados divertimentos 
públicos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) Haverá instalações sanitárias independentes para homens e mulheres. 
(     ) Durante os espetáculos deverão as portas ser conservadas fechadas e vedadas. 
(     ) Em caso de modificação do programa ou do horário, o empresário devolverá o preço integral do ingresso. 
(     ) Os cinemas não poderão funcionar em pavimento térreo. 
A sequência está correta em: 
A) F, V, V, F B) V, F, V, F  C) F, F, V, V  D) V, V, V, F  E) F, V, F, F 

   

LEI   ORGÂNICA   MUNICIPALLLEEII OORRGGÂÂNNIICCAA MMUUNNIICCIIPPAALL   
   

32) São princípios expressamente previstos na Lei Orgânica Municipal que a administração pública direta, ou 
indireta ou fundacional, de quaisquer dos Poderes do Município de Sertaneja deverá obedecer, EXCETO: 
A) Moralidade.      D) Razoabilidade. 
B) Impessoalidade.      E) Motivação. 
C) Continuidade dos serviços públicos. 
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33) Acerca da remuneração dos servidores públicos municipais de Sertaneja, é INCORRETO afirmar que: 
A) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 
B) A duração do trabalho normal não poderá ser superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada 

e compensação de horários e a redução de jornada, na forma da lei. 
C) Os vencimentos são irredutíveis. 
D) O vencimento, nunca será inferior ao salário mínimo, para os que recebem remuneração variável. 
E) A remuneração não poderá ser diferente, no exercício de funções e no critério de admissão, por motivo de sexo, 

idade, cor ou estado civil. 
 

34) São assegurados, segundo a Lei Orgânica do município de Sertaneja, os seguintes direitos aos servidores 
públicos civis municipais, EXCETO:  
A) Férias anuais serão pagas com pelo menos, dois terços a mais do que a remuneração normal, antecipadamente ao 

período de gozo. 
B) Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de cento e vinte dias. 
C) Redução dos riscos inerentes ao trabalho far-se-á por meio de normas de saúde, higiene e segurança. 
D) Livre associação sindical.  
E) Greve, exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal. 

 

35) Considere os seguintes impostos: 
I. Imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis nele situados. 

II. Imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seu território. 
III. Imposto sobre títulos ou valores mobiliários que venham a incidir sobre o outro originário do município. 

Pertencem ao município, respectivamente, os seguintes percentuais do produto da arrecadação dos impostos 
descritos nos itens anteriores: 
A) 50% – 50% – 70%     D) 50% – 30% – 20% 
B) 20% – 30% – 30%     E) 70% – 70% – 50% 
C) 20% – 70% – 70% 

 

36) A Lei Orgânica Municipal de Sertaneja destaca capítulo específico para tratar sobre a educação a ser 
ministrada em âmbito municipal, sendo este um dos serviços públicos de maior relevância para a sociedade. 
São princípios do ensino ministrado no município, EXCETO: 
A) Expansão da oferta de ensino do terceiro grau. 
B) Oferta de ensino noturno regular e supletivo, adequado às condições do educando. 
C) Ensino fundamental obrigatório e gratuito, mesmo para os que não tiverem acesso a ele na idade própria, em 

período de oito horas diárias. 
D) Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiências, preferencialmente na rede regular de 

ensino, com a adoção de salas especiais. 
E) Gestão democrática do ensino público e garantia de padrão de qualidade. 

 

37) Em matéria de tributação, é vedado ao município de Sertaneja, EXCETO: 
A) Cobrar taxas pelo exercício do direito de petição ao Poder Público em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou 

abuso de poder. 
B) Utilizar tributos com efeito de confisco. 
C) Instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 
D) Instituir impostos sobre propriedade predial e territorial urbana. 
E) Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. 
 

38) NÃO é causa que pode ensejar a perda de mandato de Vereador do município de Sertaneja: 
A) Perder ou tiver suspensos os direitos políticos. 
B) Deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias, salvo em licença ou missão 

autorizada pela Câmara Municipal. 
C) Sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. 
D) Incorrer em procedimento que for declarado incompatível com o decoro parlamentar. 
E) Manter contrato que obedeça a cláusula uniforme, desde sua posse, com pessoa jurídica de direito público. 

 

39) “O município elaborará o seu ____________________ nos limites da competência municipal, atendendo as 
funções da vida coletiva, abrangendo habitação, trabalho, circulação e recreação, e considerando em conjunto a 
apropriação do meio ambiente nos aspectos físicos, econômico, social e administrativo (...)” O diploma legal que 
completa corretamente a lacuna da redação do artigo 193 da Lei Orgânica Municipal de Sertaneja, retro 
transcrita, é: 
A) Estatuto dos Servidores Públicos.   D) Plano Diretor. 
B) Plano de Carreiras.     E) Código de Obras. 
C) Código de Posturas. 
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40) O processo de elaboração do Plano Diretor compreende as seguintes fases, com extensão e profundidade, 
respeitadas as peculiaridades do município de Sertaneja: 

 

1. Estudo preliminar. 
2. Diagnóstico. 
3. Definição das diretrizes. 
4. Instrumentação. 

 

Analise os elementos a seguir: 
(     ) Avaliação de condições de desenvolvimento. 
(     ) Política de desenvolvimento. 
(     ) Indicação da organização administrativa e das atividades meio da Prefeitura. 
(     ) Programas dependentes da cooperação de outras entidades públicas. 

 

A alternativa que apresenta, sequencialmente, a correlação correta dos itens anteriores com os códigos das 
fases de elaboração do Plano Diretor, é: 
A) 1, 2, 3, 4  B) 1, 3, 2, 4  C) 2, 4, 1, 3  D) 2, 3, 4, 1  E) 3, 1, 4, 2 

 
 
 
 
 
 
  
 
  


