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Municipal 



 

 
I N S T R U Ç Õ E S 

 

LEIA   COM   ATENÇÃO 
 

 

 

 

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 17, é constituído de 40 (quarenta) questões objetivas, cada uma com 
quatro alternativas, assim distribuídas: 

 

01 a 10 – Língua Portuguesa 
11 a 15 – Informática Básica 
16 a 20 – Legislação Básica 
21 a 40 – Conhecimentos Específicos 

 

2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o substitua. 
 

3. Sobre a Marcação do Cartão de Respostas 
 

As respostas deverão ser transcritas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta não porosa, fabricada em material 
transparente, para o Cartão de Respostas, que será o único documento válido para correção. O Cartão de Respostas não será 
substituído por erro ou dano do candidato. 

 
3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da alternativa escolhida 

no CARTÃO DE RESPOSTAS, pinte completamente o campo correspondente.  
    

Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida. 
 

N.º da 
Questão 

 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

 
3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não houver 

marcação. 
 

3.3. Não rasure nem amasse o CARTÃO DE RESPOSTAS. 
 

4. A duração da prova é quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS. 
 

5. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho. 
 

6. Será permitida a saída de candidatos da sala de prova somente após decorridas duas horas e trinta minutos do início da prova. 
Nesse caso, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão de Respostas. 

 

7. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes de transcorridas duas horas e trinta minutos do início da prova deverá 
assinar Termo de Ocorrência declarando desistência do Concurso. 

 

8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente na última meia hora de prova. 
 

9. Na página 17 deste Caderno de Prova, encontra-se a Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser utilizada para a 
transcrição das respostas das questões objetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato para posterior conferência com o 
gabarito somente após decorridas duas horas e trinta minutos do início da prova. 

 

10. Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o CARTÃO DE RESPOSTAS. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 
INSTRUÇÃO: Leia o texto e responda às questões de 01 a 07.  
 

 
 

1 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 

35 

Crianças rechonchudas 
 

Enquanto seis milhões de pessoas morrem de fome todos os anos, o mundo mergulha na 
obesidade. A Organização Mundial da Saúde calcula que existam 800 milhões de desnutridos, contra 1,3 
bilhão de pessoas com excesso de peso. 

Nos últimos quinze anos, as taxas de obesidade dispararam no mundo inteiro. Mesmo em países 
da Ásia e da África que convivem com o flagelo da fome, parte significante da população engordou mais 
do que devia. 

Os mexicanos constituem exemplo característico: em 1990, menos de 10% estavam acima do 
peso saudável; em 2006, cerca de 66% dos homens e de 71% das mulheres apresentavam sobrepeso ou 
obesidade. Diabetes do tipo 2, enfermidade rara naquela época, hoje aflige 13% dos adultos no México. 

No Egito, mais de 60% dos habitantes está com excesso de peso. Na China, esse número saltou de 
13% para cerca de 30% em pouco mais de uma década. No Brasil da Copa de 1970, havia menos de 20% 
de pessoas nessa condição; hoje beiramos 50%. As crianças não foram poupadas pela epidemia. Pacotes 
de biscoitos e salgadinhos, refrigerantes à vontade e as horas sedentárias na frente da TV e dos 
computadores tornaram-nas bem mais rechonchudas do que nas gerações anteriores. 

Em editorial na revista The New England Journal of Medicine, David Ludwig, professor da 
Harvard Medical School, descreve as quatro fases da epidemia de obesidade pediátrica. A fase 1 
começou nos anos 1970 na América do Norte e se disseminou pelos quatro cantos. O peso médio das 
crianças aumentou paralelamente ao dos adultos tanto na cidade como no campo, em todas as regiões e 
grupos étnicos. [...] A fase 2, na qual acabamos de entrar, é caracterizada pela emergência de problemas 
mais graves. A incidência de diabetes do tipo 2, enfermidade que acometia apenas adultos, aumentou 10 
vezes entre os adolescentes americanos. Excesso de peso é causa de problemas ortopédicos, 
reumatológicos e psicológicos: crianças obesas tendem a desenvolver ansiedade, distúrbios alimentares, 
depressão e a isolar-se socialmente. 

Daqui a alguns anos entraremos na fase 3, na qual surgirão as doenças cardiovasculares e 
metabólicas que colocarão a vida em perigo. Estudos canadenses sugerem que adolescentes obesos, com 
diabetes do tipo 2, correrão mais risco de sofrer amputação de membros, transplante de rim e morte 
prematura. Parte significante dos que apresentam esteatose hepática evoluirá para cirrose. 

David Ludwig estima que, em 2050, a obesidade pediátrica terá encurtado em dois a cinco anos a 
expectativa de vida nos Estados Unidos – efeito igual ao de todos os casos de câncer combinados. Na 
ausência de intervenções eficazes, entraremos na fase 4, caracterizada pelo aumento da velocidade de 
disseminação da epidemia. Acumular excesso de gordura nas fases iniciais da vida pode provocar 
alterações metabólicas irreversíveis no equilíbrio hormonal, nas células adiposas e nos circuitos que 
controlam a fome e a saciedade. Adultos obesos têm maior probabilidade de ter filhos gordos, por causa 
de influências não genéticas, fenômeno conhecido como programação perinatal. É o caso das mulheres 
que apresentam hiperglicemia na gravidez: seus filhos costumam chegar aos seis ou sete anos com 
excesso de peso. 
O professor termina com uma série de indagações. Por que as crianças devem ser bombardeadas com 
comerciais de “junk food*”? Por que são submetidas às tentações das lanchonetes escolares? Por que não 
lhes é oferecida a oportunidade diária de exercitar o corpo na escola? 
 

(VARELLA, Dráuzio. Adaptado de: https://drauziovarella.uol.com.br/. Acesso em janeiro de 2019.) 
 

*junk food: relativo a comidas com poucos nutrientes, fáceis de fazer, besteiras. 
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Questão 01 
 

O ponto central de discussão do texto é: 
(A)  O aumento da obesidade no mundo e como os americanos criaram esse mal à saúde humana. 
(B)  As quatro fases da obesidade no mundo e como o comércio de junk food auxiliou esse movimento.  
(C)  O perigo da obesidade para crianças e como isso pode afetar a humanidade no futuro. 
(D)  A alimentação das crianças em casa e na escola e como evitar a obesidade infantil. 
 

Questão 02 
 

Sobre o texto, analise as afirmativas. 
I -  As taxas de obesidade dispararam no mundo, com exceção dos países asiáticos que mantêm uma 

alimentação saudável e sem comidas rápidas no preparo. 
II -  Países que vivem com o flagelo da fome, como os africanos, estão livres da obesidade em geral. 

III -  No México, há mais mulheres acima do peso que homens, situação semelhante ao que acontece no Egito.  
IV -  A obesidade infantil é responsável direta ou indiretamente pela ansiedade e isolamento social. 

 

Está correto o que se afirma em 
(A)  IV, apenas. 
(B)  II, apenas. 
(C)  I e III, apenas. 
(D)  I, II, III e IV.  

 

Questão 03 
 

Está correta a relação de sentido estabelecida entre as orações apresentada em 
(A)  Mesmo em países da Ásia e da África que convivem com o flagelo da fome, parte significante da 

população engordou mais do que devia (linhas 4, 5 e 6) → causa 
(B)  Enquanto seis milhões de pessoas morrem de fome todos os anos, o mundo mergulha na obesidade (linhas 

1 e 2) → contradição 
(C)  Adultos obesos têm maior probabilidade de ter filhos gordos, por causa de influências não genéticas 

(linhas 33 e 34) → comparação 
(D)  David Ludwig estima que, em 2050, a obesidade pediátrica terá encurtado em dois a cinco anos a 

expectativa de vida nos Estados Unidos (linhas 28 e 29) → tempo 
 

Questão 04 
 

O verbo acometer, no trecho A incidência de diabetes do tipo 2, enfermidade que acometia apenas adultos pode 
ser substituído, sem prejuízo ao sentido construído pelo texto e com as devidas adaptações, por 
(A)  hostilizava. 
(B)  arremetia. 
(C)  abordava. 
(D)  manifestava-se. 
 

Questão 05 
 

A coesão é a conexão linguística que permite a ligação entre as ideias em um texto. Assinale a alternativa que 
apresenta a relação correta entre o elemento coesivo sublinhado e o vocábulo, oração ou expressão do texto 
cujo sentido foi retomado por esse elemento.  
(A)  Parte significante dos que apresentam esteatose hepática evoluirá para cirrose → canadenses adultos. 
(B)  Na China, esse número saltou de 13% para cerca de 30% em pouco mais de uma década → habitantes 

com excesso de peso. 
(C)  No Brasil da Copa de 1970, havia menos de 20% de pessoas nessa condição → com diabetes tipo 2. 
(D)  seus filhos costumam chegar aos seis ou sete anos com excesso de peso → filhos da primeira geração de 

obesos. 
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Questão 06 
 

Sobre períodos compostos, analise trechos do texto. 
 

I -  A fase 1 começou nos anos 1970 na América do Norte e se disseminou pelos quatro cantos.  
II -  A Organização Mundial da Saúde calcula que existam 800 milhões de desnutridos, contra 1,3 bilhão de pessoas com 

excesso de peso. 
III -  A incidência de diabetes do tipo 2, enfermidade que acometia apenas adultos, aumentou 10 vezes entre os 

adolescentes americanos.  
IV -  [...] crianças obesas desenvolvem ansiedade, distúrbios alimentares, depressão e isolam-se socialmente. 

São exemplos de períodos compostos por subordinação: 
(A)  I e II.  
(B)  II e III. 
(C)  III e IV. 
(D)  I e IV. 
 

Questão 07 
 

No trecho crianças obesas tendem a desenvolver ansiedade, distúrbios alimentares, depressão e a isolar-se 
socialmente, o verbo tender exige, pelas regras de regência verbal da modalidade culta da língua escrita, o uso 
de preposição. Assinale a alternativa em que o verbo possui a mesma exigência. 
(A)  Diabetes do tipo 2 hoje aflige 13% dos adultos no México. 
(B)  O número de doenças relacionadas à obesidade disparou no Brasil.  
(C)  As pessoas ainda duvidam dos benefícios de uma alimentação saudável e da prática de exercícios físicos.  
(D)  A obesidade infantil causa sérios problemas ao futuro da criança. 
 

Questão 08 
 

Leia a tira. 
 

 
 

 

Sobre os recursos linguísticos utilizados para a construção de sentido do texto, analise as afirmativas. 
 

I -  O elemento coesivo isto, presente nos primeiro e último quadrinhos, é um pronome demonstrativo com função 
referencial anafórica. 

II -  O termo aqui exerce a função de elemento locativo, localizando o personagem no espaço físico. 
III -  Em termos de relações de sentido, aquém tem em além seu par sinonímico.  
IV -  Exercem função adjetiva no contexto da tira os termos alta-costura, camuflagem e estiloso. 

  

Estão correto o que se afirma em 
(A)  II, apenas. 
(B)  I e III, apenas. 
(C)  II, III e IV, apenas. 
(D)  IV, apenas. 
 
 
 
 

(Disponível em https://cultura.estadao.com.br. Acesso em janeiro de 2019.) 



4 de 17 – Concurso Público da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – NÍVEL SUPERIOR – Cargo: Auditor Fiscal Municipal 

INSTRUÇÃO: Leia o texto e responda às questões 09 e 10.  
 

Qual o país com mais bicicletas no mundo? 

A Alemanha. São 72 milhões de bicis, o que corresponde a 87% da população do país (82 milhões). Em 
seguida, vêm Japão (78%), Tailândia (74%) e Polônia (70%). Já as cidades consideradas mais amigáveis dos 
ciclistas são Copenhague (Dinamarca), Utrecht e Amsterdã (Holanda) e Estrasburgo (França). O Rio de Janeiro 
é o município brasileiro mais bem avaliado, chegou a ficar em 16º em 2013, mas hoje está fora das 20 
primeiras. Cada dia um 7 a 1 diferente... (Fonte: Revista Superinteressante, 11/2018). 

 

Questão 09 
 

O termo bici é um exemplo de redução de palavras em língua portuguesa. Assinale a alternativa em que todos 
os termos são exemplos de redução. 
(A)  Pneu, cine e micro. 
(B)  Auto, extra, tapa. 
(C)  Moto, metrô, carro. 
(D)  Foto, japa, cara 
 

Questão 10 
 

Em Cada dia um 7 a 1 diferente..., o autor do texto cria uma referência a um fato externo ao texto. Esse recurso 
linguístico é denominado intertextualidade, sendo este um exemplo de  
(A)  Citação. 
(B)  Tradução. 
(C)  Bricolagem. 
(D)  Alusão. 
 

INFORMÁTICA BÁSICA 
 
 
 

Questão 11 
 

Sobre conceitos e segurança relacionados à Internet, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
falsas. 
 

(      ) Ao elaborar uma senha, aconselha-se utilizar dados pessoais, como nome, sobrenome e data de 
nascimento, visando facilitar a lembrança quando precisar usá-la. 

(      ) O mecanismo de segurança de acesso a redes Wi-Fi chamado WEP (Wired Equivalent Privacy), 
atualmente é o mais seguro, quando comparado aos sistemas WPA (Wi-Fi Protected Access) e WPA-2. 

(      ) Ao utilizar computadores de terceiros procure utilizar navegação anônima, dessa forma, informações 
sobre a sua navegação, como sites acessados, dados de formulários e cookies, não serão armazenadas. 

(      ) Antes de fazer uma compra pela Internet, pesquise sobre o site para ver a opinião de outros clientes, 
principalmente em sites especializados em tratar reclamações de consumidores insatisfeitos. 

 

Assinale a sequência correta. 
(A) V, V, F, F 
(B) F, F, V, V 
(C) V, F, V, F 
(D) F, V, F, V 
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Questão 12 
 

Ao se fazer uma pesquisa no site de busca Google, é possível utilizar alguns símbolos (operadores de pesquisa) 
associados aos termos de busca para tornar os resultados mais precisos. A coluna da esquerda apresenta 
símbolos e a da direita, o objetivo da utilização de cada um deles. Numere a coluna da direita de acordo com a 
da esquerda. 
       

(1)  – (menos) 

(2)  “ ” (aspas) 

(3)  .. (ponto ponto) 

(4)  @ (arroba) 

(      ) Pesquisar uma correspondência exata ao termo de busca. 
 

(      ) Pesquisar um termo de busca em redes sociais. 
 

(      ) Excluir um termo dos resultados de busca. 
 

(      ) Pesquisar um intervalo numérico. 
 

 

Assinale a sequência correta. 
(A)  2, 4, 1, 3 
(B)  2, 1, 4, 3 
(C)  1, 4, 3, 2 
(D)  4, 3, 1, 2 

 
 

Questão 13 
 

A figura abaixo apresenta uma planilha do Microsoft Excel 2010 (idioma português). 

 
 

De acordo com a planilha, quais resultados seriam produzidos pelas fórmulas =SOMA(B1:B2)-SOMA(A1:A2), 
=MÉDIA(B1:B2) e =A2+A1*B1 respectivamente? 
 

(A)  5, 10 e 45. 
(B)  5, 5 e 105. 
(C)  11, 10 e 105. 
(D)  -5, 10 e 45. 
 
 

Questão 14 
 

A respeito dos malwares, é correto afirmar que são 
(A)  dispositivos desenvolvidos para serem integrados aos processadores. 
(B)  dispositivos desenvolvidos para serem integrados aos teclados e mouses. 
(C)  programas basicamente desenvolvidos para corrigir problemas no Windows e ajudar a eliminar vírus em 

um computador. 
(D)  programas basicamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em um 

computador. 
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Questão 15 
A respeito do LibreOffice Writer, versão 5.1.4 (idioma Português), observe a figura a seguir.  
 

 
 

Sem inserir novos parágrafos ou novos caracteres, o usuário realizou algumas modificações no documento que ficou 
conforme apresenta a figura a seguir.  
 

 
 

Sobre as modificações realizadas, analise as afirmativas. 
 

I -  O usuário salvou o arquivo com o nome de Introdução.doc removendo o nome de arquivo padrão Sem título.doc 
II -  A primeira linha (Linha 01) do texto foi centralizada e colocada em negrito. 

III -  Nos parágrafos entre as linhas 2 e 11, o recuo da primeira linha foi ajustado para 2 cm. 
IV -  O alinhamento entre as linhas 2 e 6 foi ajustado para Justificado. 
 

Está correto o que se afirma em 
(A)  II e III, apenas. 
(B)  I, III e IV, apenas. 
(C)  II e IV, apenas. 
(D)  I, II e III, apenas.     
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LEGISLAÇÃO BÁSICA 
 

Questão 16 
 

Segundo a Lei Complementar nº 006/1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
do Município de Tangará da Serra/MT, analise as assertivas a respeito da redistribuição. 
 

I - A redistribuição é a movimentação do servidor, com o respectivo cargo, para o quadro de pessoal de outro 
órgão do Poder Executivo ou do Poder Legislativo Municipal. 

II -  Pode ocorrer redistribuição do servidor para outro cargo ou entidade do mesmo Poder se o plano de 
cargos e vencimentos for idêntico e houver interesse da Administração. 

III -  Em casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade, a redistribuição servirá para 
ajustamento de quadros de pessoal às necessidades dos serviços.  

IV -  Nos casos de extinção de órgãos ou entidade, os servidores estáveis que não puderem ser redistribuídos 
serão colocados em disponibilidade até a sua aposentadoria.  

 

Estão corretas as assertivas 
(A) I, III e IV, apenas. 
(B) I e II, apenas.  
(C) II, III e IV, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
 
 

Questão 17 
 

De acordo com a Lei nº 2.875/2008, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras, Funções e Vencimentos dos 
Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra/MT, as avaliações de desempenho, para efeito de 
progressão de classe na carreira do servidor, serão efetuadas 
(A) por uma comissão escolhida anualmente, composta pela chefia imediata do servidor, um representante da 

entidade sindical e três servidores efetivos estáveis. 
(B) por uma comissão permanente de avaliação, composta pelo Prefeito Municipal e três servidores efetivos 

estáveis. 
(C) pela chefia imediata do servidor, com posterior homologação pelo superior hierárquico. 
(D) pelo Secretário de Administração ou titular de outro órgão de atribuições afins, cuja competência esteja 

expressa no Regimento Interno. 
 
 

Questão 18 
 

Tendo em vista as disposições da Lei Orgânica do Município de Tangará da Serra/MT acerca da vedação de 
nepotismo, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  

 

(      ) Constitui prática de nepotismo a nomeação pelo Prefeito Municipal de cônjuge ou parente, até o 
terceiro grau, para ocupar cargo de Secretário Municipal. 

(      ) Constitui prática de nepotismo a contratação, mediante dispensa ou inexigibilidade de licitação, de 
pessoa jurídica da qual seja sócio o cônjuge ou parente, até o terceiro grau, de servidor municipal 
investido em cargo de direção. 

(      ) É vedada a nomeação de servidor ocupante de cargo efetivo para exercer função gratificada em que 
permaneça subordinado a agente público com quem mantenha relação familiar ou de parentesco. 

(      ) É vedada a nomeação para ocupar cargo de provimento em comissão de pessoa que mantém vínculo 
de parentesco com servidor municipal aposentado. 

 

Assinale a sequência correta. 
(A) F, F, V, F 
(B) V, F, F, V 
(C) V, V, V, F 
(D) F, V, F, V 
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Questão 19 
 

Em consonância com a Lei nº 2.875/2008, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras, Funções e 
Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra/MT, é INCORRETO afirmar acerca 
da remuneração do servidor: 
(A) O servidor de carreira, que for nomeado para cargo comissionado, poderá fazer opção salarial e terá direito 

ao adicional pertinente ao cargo.  
(B) O servidor em exercício poderá acumular até 02 (duas) funções gratificadas. 
(C) Nos casos de afastamento do servidor, a função gratificada será cancelada e repassada a outro servidor, 

conforme necessidade da Administração. 
(D) A data base para reposição e negociação salarial é estabelecida no mês de maio de cada exercício.  

 

Questão 20 
 

A Lei Orgânica do Município de Tangará da Serra/MT prescreve que a alienação dos bens municipais, 
subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação, 
autorização legislativa e concorrência, ficando esta dispensada no seguinte caso: 
(A) Venda de fração de parques ou praças públicas.  
(B) Doação do subsolo de logradouros públicos para construção de passagem.  
(C) Doação de imóveis exclusivamente para fins de interesse social. 
(D) Permuta na exploração de recursos minerais em seu território.  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
 

ADMINISTRAÇÃO 
 

 

Questão 21 
 

A burocracia surgiu na Europa no início do século XX, tendo como preceito básico a racionalidade técnica para 
constituir um sistema administrativo baseado na eficiência.  
Sobre seus modelos, características e disfunções, analise as afirmativas.  
 

I - O efeito da estabilidade e previsibilidade a partir de regras e os regulamentos e aspectos profissionais 
constituem disfunções da burocracia. 

II -  O modelo burocrático de Philip Selznick destaca a questão da delegação de autoridade, que pode gerar 
uma série de consequências imprevistas. 

III -  Originalmente, a burocracia tinha como principais características a divisão do trabalho, a impessoalidade 
e o compromisso profissional. 

IV -  O modelo burocrático de Robert K. Merton é caracterizado por uma relação simples entre as variáveis 
“autoridade superior” e “controle do comportamento humano”. 

 

Estão corretas as afirmativas 
(A)  II, III e IV. 
(B)  I e II, apenas. 
(C)  II e III, apenas. 
(D)  I, III e IV. 
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Questão 22 
 

Nas organizações, os administradores atuam em três níveis: na alta administração, no nível intermediário 
(gerência média) e na área operacional. Sobre os níveis da administração, é correto afirmar: 
(A)  A produção de bens ou serviços é de responsabilidade da administração intermediária, e as estratégias 

corporativas, da alta administração. 
(B)  A elaboração dos valores organizacionais é de responsabilidade da alta administração, e o planejamento e 

decisão dos produtos a serem produzidos, da área operacional. 
(C)  A coordenação de atividades de uma unidade ou departamento é atribuição da administração intermediária 

e a definição da missão e visão, da alta administração. 
(D)  O planejamento e o controle de outras atividades gerenciais são atribuições da alta administração, e a 

representação da organização perante à comunidade, da área operacional. 
 

Questão 23 
 

As organizações se definem em torno de objetivos e, nesse sentido, a gestão estratégica é a responsável por 
conduzi-las a alcançar tais objetivos e resultados. Sobre o assunto, marque V para as afirmativas verdadeiras e 
F para as falsas. 
 

(      ) A visão significa a razão ser da organização, ou seja, seu propósito de existência. 
(      ) A estratégia corresponde ao estado futuro que a organização pretende chegar. 
(      ) O controle consiste no monitoramento e avaliação das ações executadas. 
(      ) A ameaça ocorre quando há problemas internos à organização. 

 

Assinale a sequência correta. 
(A)  F, V, V, F 
(B)  V, F, F, V 
(C)  V, V, F, V 
(D)  F, F, V, F 

 
 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 
 
INSTRUÇÃO: Com base nas informações do quadro abaixo, responda às questões 24 e 25.  
 
 

Contas com saldo Valor em R$ 
Crédito Disponível 42.000,00 
Crédito Empenhado a Liquidar 87.000,00 
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 37.000,00 
Crédito Empenhado e Pago 532.000,00 
Receita Realizada 892.000,00 
Caixa e Equivalente de Caixa 202.000,00 
Previsão Atualizada 672.000,00 
Dotação Atualizada 698.000,00 

 

Questão 24 
 

Qual o valor dos Restos a Pagar Inscritos no Exercício? 
(A)  R$ 87.000,00 
(B)  R$ 124.000,00 
(C)  R$ 37.000,00 
(D)  R$ 42.000,00 
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Questão 25 
 

Marque a afirmativa correta. 
(A)  A Economia Orçamentária é R$ 42.000,00. 
(B)  Superávit na execução é R$ 220.000,00. 
(C)  O valor de Restos a Pagar Não Processados é R$ 37.000,00. 
(D)  O valor de Restos a Pagar Processados é R$ 124.000,00. 
 

Questão 26 
 

O Princípio Orçamentário, conforme Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), que 
estabelece: “a LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, 
órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público”, é o da 
(A)  Unidade. 
(B)  Universalidade. 
(C)  Totalidade. 
(D)  Transparência 
 

Questão 27 
 

Em relação a Despesas na Lei Nº 4.320/1964, assinale a afirmativa correta. 
(A)  A concessão de Subvenções Econômicas visará à prestação de serviços essenciais de assistência social, 

médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses 
objetivos revelar-se mais econômica. 

(B)  Consideram-se Subvenções, para efeitos da lei, as transferências destinadas a cobrir despesas com obras e 
instalações das entidades beneficiadas. 

(C)  Far-se-á mediante Subvenções Econômicas expressamente incluídas nas despesas correntes do orçamento 
da União, do Estado, do Município ou do Distrito Federal, a cobertura dos déficits de manutenção das 
empresas públicas, de natureza autárquica ou não. 

(D)  Classificam-se como Investimentos as dotações para planejamento e execução de obras, inclusive a 
aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização, bem como para programas especiais de 
trabalho, equipamento e material permanente e constituição ou aumento de capital. 

 

Questão 28 
 

Os Procedimentos de Auditoria Interna, conforme a Norma Brasileira de Contabilidade da Auditoria Interna, 
constituem exames e investigações que permitem ao auditor interno obter subsídios suficientes para 
fundamentar suas conclusões e recomendações à administração da entidade. Sobre esses procedimentos, 
marque a afirmativa INCORRETA . 
(A)  Procedimentos para assegurar que as contingências ativas e passivas, decorrentes de processos 

extrajudiciais, reivindicações e reclamações, bem como de lançamentos de tributos e de contribuições em 
disputa, identificadas e do conhecimento da administração da entidade não são considerados adequados. 

(B)  Os testes de observância visam à obtenção de razoável segurança de que os controles internos estabelecidos 
pela administração estão em efetivo funcionamento, inclusive quanto ao seu cumprimento pelos 
funcionários e administradores da entidade. 

(C)  Na aplicação do teste de observância, devem ser considerados os seguintes procedimentos: inspeção, 
observação e investigação. 

(D)  Os testes substantivos visam à obtenção de evidência quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados 
produzidos pelos sistemas de informação da entidade. 
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Questão 29 
 

Em relação às características qualitativas da informação, incluída nos RCPG são atributos que tornam a 
informação útil para os usuários e dão suporte ao cumprimento dos objetivos da informação contábil, que é o de 
fornecer informação para fins de prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão. 
Quanto à característica REPRESENTAÇÃO FIDEDIGNA, analise as afirmativas. 
 

I - Para ser útil como informação contábil, a informação deve corresponder à representação fidedigna dos 
fenômenos econômicos e outros que se pretenda representar. 

II - A representação fidedigna é alcançada quando a representação do fenômeno não é neutra, sem 
completude, podendo conter até certo grau erro material. 

III -  A informação que representa fielmente um fenômeno econômico ou outro fenômeno retrata a substância 
da transação, a qual pode não corresponder, necessariamente, à sua forma jurídica. 

IV - A informação contábil pode conter estimativas com julgamento de valor dos gestores e, para representar 
fielmente o fenômeno econômico ou de outra natureza, a estimativa não necessita ser baseada em dados 
apropriados, mas apenas e somente refletir as informações financeiras. 

 

Está correto o que se afirma em 
(A)  I e II, apenas. 
(B)  II, III e IV, apenas. 
(C)  I, III e IV, apenas. 
(D)  II e III, apenas. 
 
 

Questão 30 
    

Ocorrências Valor em R$ 
Receitas e Despesas na aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) 260.000,00 
Arrecadação de Impostos  190.000,00 
Compra de Imóveis à vista 110.000,00 
Imóveis recebidos em Doação 130.000,00 
Pagamento de Restos a Pagar 50.000,00 
Consumo de Material do Almoxarifado 20.000,00 

 

Com base nas ocorrências do quadro acima, marque a afirmativa correta. 
(A)  A Variação Patrimonial Aumentativa é R$ 130.000,00. 
(B)  A Variação Patrimonial Diminutiva é R$ 160.000,00. 
(C)  A Variação Patrimonial de Desincorporação de Ativo é R$ 70.000,00. 
(D)  O Resultado Financeiro do Exercício é R$ 30.000,00. 

 
 

ECONOMIA 
 
 

Questão 31 
 

Considerando o contexto da função lucro de uma empresa em concorrência perfeita, assume-se que a função 
lucro dessa empresa seja descrita por � = 4� − 2 − ��, em que � é o lucro da empresa e � é a quantidade 
ofertada. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade ofertada pela empresa que maximiza essa função 
lucro, assim como o lucro máximo. 
(A)  � = 2 e � = 2 

(B)  � = 1 e � = 1 

(C)  � = 4 e � = 6 

(D)  � = 3 e � = 4  
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Questão 32 
 

Sobre oferta e demanda agregada, analise as afirmativas. 
 

I-  A oferta agregada é positivamente inclinada, indicando que produto e salários reais possuem relação 
positiva. 

II-  Considerando o modelo Keynesiano, a IS-LM parte do pressuposto de que a curva de oferta agregada é 
horizontal (em que M = L(y,i), em que M é a oferta nominal de moeda, y é a renda nominal e i é a taxa de 
juros nominal). 

III-  Políticas de incentivo à demanda agregada nem sempre causam aumento de renda. 
IV-  Salários nominais de equilíbrio são determinados no ponto em que a oferta agregada iguala-se à demanda 

agregada. 
 

Está correto o que se afirma em 
(A)  I, III e IV, apenas. 
(B)  II e III, apenas. 
(C)  I e II, apenas. 
(D)  II, III e IV, apenas. 
 

Questão 33 
 

Um Auditor Fiscal está encarregado de fiscalizar e avaliar o impacto referente à incidência de impostos sobre a 
demanda linear de um determinado produto. Ele tem a informação de que, quando o preço do produto é $10,00, 
a demanda por ele é 9 unidades, e, quando o preço do produto é $ 20,00, a demanda é 4 unidades. Marque a 
quantidade demandada para o preço de $ 12,00. 
(A)  7 
(B)  6 
(C)  5 
(D)  8 
 

 
 

DIREITO 
 
 

Questão 34 
 

Leia o texto abaixo. 
 

A separação entre os dois campos – serviço público, como setor pertencente ao Estado, e domínio econômico, 
como campo reservado aos particulares – é induvidosa e tem sido objeto de atenção doutrinária, notadamente 
para fins de separar empresas estatais prestadoras de serviço público das exploradoras da atividade econômica, 
ante a diversidade de seus regimes jurídicos. 

 

 (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2003.) 
 

Tendo em vista os princípios gerais da atividade econômica albergados na Constituição Federal, é correto 
afirmar: 
(A) São qualificadas como serviços públicos exclusivamente as prestações expressamente definidas na 

Constituição Federal ao delimitar as competências dos entes da federação. 
(B) A submissão do início de atividade econômica à prévia autorização do Poder Público diz respeito aos 

aspectos econômicos do empreendimento, a fim de assegurar observância ao princípio constitucional da 
livre concorrência. 

(C) O legislador municipal poderá qualificar outras atividades econômicas como serviços públicos, conforme 
se infere da autorização genérica para prestar, direta ou indiretamente, os serviços de interesse local. 

(D) As entidades estatais exploradoras de atividade econômica ficam sujeitas ao regime jurídico próprio das 
empresas públicas, exceto quanto aos direitos e obrigações civis e comerciais. 
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Questão 35 
 

Em matéria de intervenção do estado em seus municípios, assinale a assertiva correta. 
(A) Em caso de provimento judicial de ação interventiva, o decreto de intervenção, desde que previamente 

aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado, limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se 
essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. 

(B) O procedimento destinado a viabilizar, na hipótese de descumprimento de ordem ou decisão judicial, a 
efetivação do ato de intervenção estadual em município, pode ser instaurado de ofício pelo Poder 
Judiciário.  

(C) O Tribunal de Contas do Estado pode representar ao governador pela decretação de medida interventiva, 
com base em parecer de tomada de contas do prefeito municipal, dispensada a apreciação pela Câmara de 
Vereadores do respectivo município. 

(D) A decisão de Tribunal de Justiça que determina a intervenção estadual em município tem natureza político-
administrativa, não ensejando, assim, o cabimento do recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal 
Federal. 

 

Questão 36 
 

O artigo 78 do Código Tributário Nacional define poder de polícia como a “atividade da administração pública 
que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, 
em razão de interesse público”. Em relação ao poder de polícia administrativa, é INCORRETO afirmar: 
(A) É exigível a taxa de polícia instituída por lei que indique expressamente o fato específico dirigido ao 

sujeito passivo, do qual surgirá a relação jurídica tributária, ainda que a base de cálculo para definição do 
crédito tributário seja estabelecida em regulamento.  

(B) A Administração Pública exerce o poder de polícia, por meio de atos de fiscalização, tais como os 
praticados pela polícia ambiental, de trânsito, sanitária, por meio dos quais previamente acautela eventuais 
danos que poderiam advir da ação dos particulares.  

(C) A autorização expedida para circulação de veículos com peso ou altura excessivos é exemplo de ato de 
polícia discricionário, pois a lei confere à Administração Pública certa margem de liberdade de apreciação 
de determinados elementos do ato diante da situação concreta.  

(D) O alvará que confere ao particular licença para construir é ato de polícia vinculado, porque a 
Administração Pública, cumpridos determinados requisitos, terá que adotar solução previamente 
estabelecida em lei, sem qualquer possibilidade de opção. 

 
 

Questão 37 
 

Considerando o disposto na Lei Orgânica do Município de Tangará da Serra/MT, a respeito do Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU), marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Os recursos provenientes do IPTU, arrecadados nos Distritos, serão obrigatoriamente utilizados em 
obras e melhoramentos no território do Distrito, correspondentes ao montante arrecadado.  

(      ) A atualização do valor básico para o cálculo do IPTU, limitada à variação dos índices oficiais de 
correção monetária, deverá ocorrer até o final do terceiro trimestre do exercício financeiro, em 
observância ao princípio da anterioridade. 

(      ) A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, nele compreendido o valor dos bens móveis 
mantidos no imóvel, em caráter permanente, para efeito de sua utilização, exploração, 
aformoseamento ou comodidade.  

(      ) Sujeitam-se ao IPTU os imóveis que, embora situados fora da zona urbana, sejam comprovadamente 
utilizados como “sítios de veraneio” e cuja eventual produção não se destine ao comércio. 

 

Assinale a sequência correta. 
(A) V, V, F, V 
(B) F, V, V, F 
(C) F, F, V, F 
(D) V, F, F, V 
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Questão 38 
 

De acordo com a Lei Complementar nº 22/1996, que instituiu o Novo Código Tributário do Município de 
Tangará da Serra/MT, analise as assertivas a respeito do Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens 
Imóveis e de Direitos Reais a eles Relativos. 

 

I - A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, na data da operação, 
inclusive para os casos de arrematação, adjudicação ou remição decorrentes de processos judiciais. 

II - Não serão lavrados, registrados, inscritos ou averbados pelos tabeliães, escrivães e oficiais de notas e do 
Registro de Imóveis, os atos e termos de seus cargos, sem a prova do pagamento do imposto devido, sob 
pena de responsabilidade solidária.  

III -  O contribuinte que não concordar com o valor venal fixado poderá apresentar impugnação dentro de 30 
(trinta) dias, a qual terá efeito suspensivo até a decisão do órgão competente.  

IV - É admitido recurso administrativo no prazo de 15 (quinze) dias, ao órgão competente da Secretaria de 
Finanças ou equivalente, da decisão indeferitória de pedido de restituição do imposto pago em excesso. 

 

Estão corretas as assertivas 
(A) II, III e IV, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I, III e IV, apenas. 
(D) II e IV, apenas. 

  

Questão 39 
 

Nos termos da Lei Complementar nº 22/1996, que instituiu o Novo Código Tributário do Município de Tangará 
da Serra/MT, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza será calculado sobre o preço do serviço ou sobre 
a receita bruta mensal do contribuinte, mas é ressalvado à autoridade lançadora tomar como base de cálculo a 
receita bruta arbitrada quando 
(A) não for cumprida a obrigação de retenção e recolhimento do imposto pelos responsáveis tributários. 
(B) não puder ser conhecido o valor efetivo da receita bruta resultante da prestação de serviços, ou quando os 

registros relativos ao imposto não merecerem fé pelo fisco. 
(C) não for emitida pelo prestador de serviços a nota fiscal devidamente numerada e autenticada pelo órgão 

competente da Prefeitura ou não houver inscrição no Cadastro de Prestadores de Serviços. 
(D) não houver comunicação da cessação da atividade pelo contribuinte no prazo de 15 (quinze) dias de sua 

ocorrência, para efeito de baixa. 
 

Questão 40 
 

Consoante os dispositivos da Lei Complementar nº 22/1996, que instituiu o Novo Código Tributário do 
Município de Tangará da Serra/MT, sobre processo fiscal, é correto afirmar: 
(A) Em caso de contribuinte encontrado no exercício da atividade tributável, sem prévia inscrição, será 

expedida notificação preliminar para que, no prazo de até 08 (oito) dias, regularize a situação.  
(B) Poderão ser apreendidos bens móveis, inclusive mercadorias e documentos, que constituem prova material 

de infração tributária, sem prejuízo da lavratura concomitante de auto de infração.  
(C) A assinatura do infrator constitui formalidade essencial à validade do auto de infração, razão pela qual a 

recusa de assinar configura causa de agravamento da pena. 
(D) Para interposição de recurso voluntário, será admitida a prestação de fiança, desde que o fiador seja sócio, 

quotista ou comanditário da empresa recorrente.  
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Esta folha é destinada para uso EXCLUSIVO do candidato. 

Cargo: 

Auditor Fiscal 

Municipal 


