
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Araguari - MG 

CADERNO DE PROVA 
Auditor Fiscal 

Turno: tarde 

INSTRUÇÕES  
[Estas instruções passam a fazer parte do Edital n.º 01/2019 da Prefeitura Municipal de 

Araguari] 
01. Deixe sobre a carteira escolar apenas o material estritamente necessário para a realização da 
prova. 

02. Você receberá do Fiscal os seguintes materiais:  

a) este Caderno de Prova;  

b) a Folha de Resposta da prova objetiva de múltipla escolha. 

CADERNO DE PROVA 

03. Este Caderno de Prova contém 40 questões objetivas de múltipla escolha (A, B, C, D), 
numeradas de 01 a 40. Confira-o antes de iniciar a prova. Caso encontre algum erro de impressão 
e/ou montagem, levante o braço e aguarde a chegada do Fiscal.  Após a prova ser iniciada, não 
será aceita qualquer reclamação sobre falhas na impressão e/ou montagem.  

04. Em cada questão, somente UMA alternativa será aceita como resposta.  

05. A interpretação das questões é parte integrante da prova. Evite perguntas.  

06. É vedada a comunicação entre os candidatos durante a prova.  

FOLHAS DE RESPOSTAS (Objetiva) 
07. Confira se o seu nome, número de inscrição e número de sua identidade estão corretos na 
Folha de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o Fiscal.  

09. Não amasse, nem dobre a Folha de Respostas. Preencha-a com caneta esferográfica azul ou 
preta, escrita grossa. Não faça uso de lápis, borracha ou corretivo, pois a prova será anulada.  

10. A marcação na folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato.  

11. Procure responder a todas as questões. As questões não respondidas, com mais de uma 
resposta ou preenchidas em desacordo com as instruções da Folha de Respostas serão 
consideradas nulas.  

12. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas. Após a entrega, retire-se do local 
de prova.  

13. Duração da prova: 04h00min. já estão incluídos o tempo destinado à identificação do 
candidato e ao preenchimento da Folha de Respostas.  

14. Guarde o seu celular (desligado e sem bateria), relógio e outros aparelhos eletrônicos antes 
do início da prova no porta-objetos fornecido. O tempo de realização da prova será controlado 
pelo Fiscal de sala.  

15. Você somente poderá retirar-se da sala de provas após decorridos 60 (sessenta) minutos de 
seu início.  

16. Você só poderá levar o seu caderno de prova após 03 horas do início da aplicação. 

17. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala deverão entregar a Folha de Respostas ao 
mesmo tempo, assinar o Termo de Encerramento de Prova e retirar-se, todos juntos, da sala.  

18. A desobediência a qualquer uma das determinações destas instruções ou das constantes da 
Folha de Respostas poderá implicar a anulação da sua prova. 

 

 

Desejamos à você, uma boa prova! 
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    Questões de Língua Portuguesa -  01 a 10 

QUESTÃO 1 

O cidadão de lixo 

Ao mesmo tempo, eles reclamam de morar numa cidade suja e culpam o governo pela incivilidade 

DESENVOLVEU-SE UMA tecnologia de baixo custo para a construção de caixas-d'água a partir da reciclagem das lixeiras 

de plástico. A notícia deveria animar os defensores do ambiente se a descoberta ecologicamente correta não se 

transformasse, na cidade de São Paulo, num negócio lucrativo e penalmente incorreto: na madrugada, quadrilhas furtam 

as lixeiras, ajudando a sujar ainda mais as ruas. O efeito poluidor das quadrilhas é fortalecido pelos cidadãos comuns. 

Pesquisa realizada pela H2R, divulgada na semana passada, revela que 76% dos paulistanos admitem jogar lixo na rua, 

contribuindo para as enchentes e, assim, atraindo ratos e baratas. Ao mesmo tempo, eles reclamam de morar numa 

cidade suja e culpam o governo pela incivilidade. Essa contradição, quase cômica, revela a alma nacional e mostra a 

cidadania de lixo. A cidadania de lixo é a chave para entender uma boa parte dos problemas brasileiros. (...) 
                                                                                                                GILBERTO DIMENSTEIN 

Extraído de: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2204200722.htm. Acesso em 23\10\2019. 

Uma leitura atenta do texto nos permite dizer que ele é predominantemente 

  

A) argumentativo          B) expositivo              C) injuntivo              D) narrativo 

 
QUESTÃO 2 

 
                      Extraído de: https://descomplica.com.br/blog/portugues/Acesso em 16/10/2019 

 

Ao observar a linguagem verbal e não-verbal da tirinha, podemos afirmar que 
 

A) A linguagem não-verbal não auxilia na interpretação, pois não é relevante. 

B) Há polissemia na tirinha, por isso a dupla interpretação quanto à entrega do pastel. 

C) Há uso de linguagem denotativa na tirinha, por isso a dupla interpretação quanto à entrega do pastel. 

D) O gênero textual tirinha não admite dupla interpretação. 

 
QUESTÃO 3 

Analise as frases abaixo. Em relação à classe gramatical, assinale a alternativa cuja classificação esteja correta: 

A) “Os daddies, que totalizam 280 mil usuários com uma média de 43 anos...” 

       O termo grifado é um adjetivo. 

B) “...são homens maduros e bem-sucedidos, em busca de uma relação diferenciada, com os objetivos expostos com 
naturalidade...” 

      O termo grifado é um adjetivo. 

C) “...facilitando a aproximação de pessoas sensatas com os mesmos interesses.” 

      O termo grifado é um adjetivo. 

D) “As babies, por sua vez, com uma média de 24 anos, valorizam a segurança que este tipo de relacionamento 
proporciona...” 

      O termo grifado é um adjetivo. 
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QUESTÃO 4 
 

          A desigualdade social e a pobreza são problemas sociais que afetam a maioria dos países na atualidade. A pobreza 

existe em todos os países, pobres ou ricos, mas a desigualdade social é um fenômeno que ocorre principalmente em 

países não desenvolvidos. 

          O conceito de desigualdade social é um guarda-chuva que compreende diversos tipos de desigualdades, desde 

desigualdade de oportunidade, resultado, etc., até desigualdade de escolaridade, de renda, de gênero, etc. De modo 

geral, a desigualdade econômica – a mais conhecida – é chamada imprecisamente de desigualdade social, dada pela 

distribuição desigual de renda. No Brasil, a desigualdade social tem sido um cartão de visita para o mundo, pois é um dos 

países mais desiguais. Segundo dados da ONU, em 2005 o Brasil era a 8º nação mais desigual do mundo. O índice Gini, 

que mede a desigualdade de renda, divulgou em 2009 que a do Brasil caiu de 0,58 para 0,52 (quanto mais próximo de 1, 

maior a desigualdade), porém esta ainda é gritante.(...) 
Extraído de? https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/classes-sociais.htm. Acesso em 16/10/2019. 

As frases a seguir foram retiradas do texto. Assinale aquela que, ao ser reescrita e pluralizada, apresenta um erro de 
concordância: 

A) “A pobreza existe em todos os países,...” 

      Os pobres existe em todos os países. 

B) “...são problemas sociais que afetam a maioria dos países na atualidade.” 

      Há problemas sociais na maioria dos países da atualidade. 

C)  “...a desigualdade social é um fenômeno que ocorre principalmente em países não desenvolvidos.” 

      As desigualdades sociais ocorrem principalmente em países não desenvolvidos. 

D)  “O conceito de desigualdade social é um guarda-chuva que compreende diversos tipos de desigualdades...” 

        Os conceitos de desigualdades sociais são guarda-chuvas que compreendem diversos tipos de desigualdades.  
 
 

QUESTÃO 5 
 

Todo Camburão Tem Um Pouco de Navio Negreiro 
O Rappa 

 
Tudo começou quando a gente conversava 

Naquela esquina ali 
De frente àquela praça 

Veio os homens 
E nos pararam 

Documento por favor 
Então a gente apresentou 

Mas eles não paravam 
Qual é negão? qual é negão? 

O que que tá pegando? 
Qual é negão? qual é negão? 

É mole de ver 
Que em qualquer dura 

O tempo passa mais lento pro negão 
Quem segurava com força a chibata 

Agora usa farda 
Engatilha a macaca 

Escolhe sempre o primeiro 
Negro pra passar na revista 

Pra passar na revista 
Todo camburão tem um pouco de navio negreiro 

Todo camburão tem um pouco de navio negreiro (...) 
Extraído de: https://www.letras.mus.br/o-rappa/Acesso em 16/10/2019. 

 

Em relação à musica, assinale a alternativa correta: 

A) Há trechos na música que são exemplo de linguagem coloquial. 
B) O termo “a gente conversava” deveria, obrigatoriamente, ser substituído por “nós conversávamos” 
C) Essa música é exemplo de linguagem predominantemente denotativa. 
D) O escopo da música é criticar a traficância que ocorre nos portos brasileiros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Concurso Público                                                     Edital  01/2019                                                                            Auditor 

  Prefeitura Municipal de Araguari - MG 
  Instituto Assistencial de Desenvolvimento Humano, Educacional e Desportivo - IADHED 

 

QUESTÃO 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao observar o texto podemos afirmar que 
 

A) A intertextualidade presente na propaganda tem a finalidade de criticar filmes infantis. 

B) Não há diálogo intertextual na propaganda. 

C) A intertextualidade é um recurso lúdico da propaganda acima, corroborado pelo trocadilho. 

D) O locutor tem a intenção de apresentar um produto novo no mercado. 
 

QUESTÃO 7 

 
A coruja e a águia 

 
Coruja e águia, depois de muita briga resolveram fazer as pazes. 
— Basta de guerra — disse a coruja. 
— O mundo é grande, e tolice maior que o mundo é andarmos a comer os filhotes uma da outra. 
— Perfeitamente — respondeu a águia. 
— Também eu não quero outra coisa. 
— Nesse caso combinemos isso: de agora em diante não comerás nunca os meus filhotes. 
— Muito bem. Mas como posso distinguir os teus filhotes? 
— Coisa fácil. Sempre que encontrares uns borrachos lindos, bem feitinhos de corpo, alegres, cheios de uma graça especial, 
que não existe em filhote de nenhuma outra ave, já sabes, são os meus. 
— Está feito! — concluiu a águia. 
Dias depois, andando à caça, a águia encontrou um ninho com três monstrengos dentro, que piavam de bico muito aberto. 
— Horríveis bichos! — disse ela. — Vê-se logo que não são os filhos da coruja. 
E comeu-os. 
Mas eram os filhos da coruja. Ao regressar à toca a triste mãe chorou amargamente o desastre e foi ajustar contas com a 
rainha das aves. 
— Quê? — disse esta admirada. — Eram teus filhos aqueles monstrenguinhos? Pois, olha não se pareciam nada com o 
retrato que deles me fizeste… 
 
Moral da história: Para retrato de filho ninguém acredite em pintor pai. Já diz o ditado: quem ama o feio, bonito lhe 
parece. 

                                                                                     ( Monteiro Lobato)Mario Quintana 

Após ler o texto, assinale a alternativa incorreta: 
 

A) Se modificarmos a passagem” — Perfeitamente — respondeu a águia.” por : — Perfeitamente — respondeu à águia, 
haverá mudança de sentido na frase. 

B)  Na passagem: “O mundo é grande, e tolice maior que o mundo é andarmos a comer os filhotes uma da outra.” , 
temos uma comparação. 

C) Na passagem: “— Nesse caso combinemos isso: de agora em diante não comerás nunca os meus filhotes.”, o termo 
grifado deveria ser isto, por se tratar de uma referência catafórica. 

D)  “Dias depois, andando à caça, a águia encontrou um ninho com três monstrengos dentro, que piavam de bico 
muito aberto.” Ao modificarmos a frase para: Dias depois, andando à caça, a águia encontrou um ninho com três 
monstrengos dentro, os quais piavam de bico muito aberto, ocorreu mudança semântica na nova versão. 
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QUESTÃO 8 

     A propaganda enganosa é uma das práticas abusivas que mais frustram o consumidor brasileiro, ninguém gosta de ser 

enganado, ainda mais quando mexe no bolso. Visando minimizar esse tipo de prática, o Código de Defesa do Consumidor 

(CDC), prevê diversos artigos que restringem tentativas de ludibriar o cliente. 

     Apesar dos esforços da legislação, a propaganda enganosa vem se modernizando nos últimos anos, os novos métodos 

adotados visam burlar a lei e ao mesmo tempo apresentar uma construção de propaganda menos ofensiva, trabalhando 

nas entrelinhas do conteúdo midiático. 
Extraído de: https://www.promobit.com.br/blog/o-que-caracteriza-propaganda-enganosa-e-como-agir/. Acesso em 16/10/2019. 

 

Em relação ao período composto, assinale a alternativa na qual a classificação está correta: 
A) “A propaganda enganosa é uma das práticas abusivas que mais frustram o consumidor brasileiro,...”. 
Exemplo de oração subordinada substantiva. 
B) “...ninguém gosta de ser enganado, ainda mais quando mexe no bolso.” 
Exemplo de oração subordinada concessiva. 
C) “Visando minimizar esse tipo de prática, o Código de Defesa do Consumidor (CDC), prevê diversos artigos que 
restringem tentativas de ludibriar o cliente.” 
Exemplo de oração adjetiva restritiva. 
D) “Apesar dos esforços da legislação, a propaganda enganosa vem se modernizando nos últimos anos, os novos métodos 
adotados visam burlar a lei e ao mesmo tempo apresentar uma construção de propaganda menos ofensiva, trabalhando 
nas entrelinhas do conteúdo midiático.” 
Exemplo de oração coordenada adversativa. 
 

QUESTÃO 9 
 

 
 

Quanto ao uso dos pronomes na tirinha, assinale a alternativa cujo comentário está correto: 
 

A) O pronome “a agente” do segundo balão, no primeiro quadrinho,  está grafado incorretamente, o certo seria “agente’. 
B) O pronome “essa” do primeiro balão, no segundo quadrinho, é anafórico, pois se refere a algo que já foi citado. 
C) O pronome “essa” do primeiro balão, no segundo quadrinho, é catafórico, pois se refere a algo que já foi citado. 
D) O pronome “sua” do segundo balão, no segundo quadrinho, está empregado incorretamente, pois causa ambiguidade. 
 
QUESTÃO 10 
 

Leia as frases de filósofos. Após, assinale a alternativa que apresenta um comentário adequado: 
 

A) “Dilatai a fraternidade cristã, e chegareis das afeições individuais às solidariedades coletivas, da família à nação, da 
nação à humanidade.” (Rui Barbosa) 

Comentário: O Termo grifado tem o mesmo significado que “revelar”. 

B) “Ler fornece ao espírito materiais para o conhecimento, mas só o pensar faz nosso o que lemos.(John Locke) 

Comentário: O Termo grifado tem a mesma que “aquilo”. 

C) “A moral, propriamente dita, não é a doutrina que nos ensina como sermos felizes, mas como devemos tornar-nos 
dignos da felicidade. (Immanuel Kant) 

Comentário: O Termo grifado deveria ser próclise, obrigatoriamente. 

D) “Com grande poder vem grandes responsabilidades”.  

Comentário: O verbo vir deveria estar concordando com o sujeito. Correto seria: ““Com grande poder vem grandes 
responsabilidades”. 
 

Extraído de: https://www.pensador.com/autor/rui_barbosa/. Acesso em 18\10\2019. 

Extraído de: https://www.ebiografia.com/melhores_frases_maiores_filosofos_da_historia/. Acesso em 18\10\2019. 

Extraído de: https://www.pensador.com/frases_filosofos_felicidade/. Acesso em 18\10\2019. 

A frase tem origem algures no século XVIII, mas foi sendo usada por grandes figuras ao longo da história: Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, Ben 
Parker (o tio do Homem-Aranha, Peter Parker). 
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    Questões de Matemática -  11 a 20 

QUESTÃO 11 
 

Sabe-se que a área de um quadrado é igual a área de um retângulo com base e altura medindo, respectivamente, 45 cm e 
20 cm. Com base nesses dados, marque a opção que indica o valor do perímetro desse quadrado: 

A) 80 cm          B) 100 cm           C) 120 cm            D) 130 cm 
  

QUESTÃO 12 
 

Uma bola arremessada tem uma trajetória parabólica definida, em metros, pela função: 

F(x)= -x² + 8x -7 

Assinale a alternativa que expressa a altura máxima alcançada pela bola: 

A) 7 metros           B) 7,5 metros               C) 9 metros               D) 15 metros 
  

QUESTÃO 13 
 

As idades atuais de Bruno e Ana somam 52 anos. Daqui a 10 anos, Bruno terá o dobro da idade de Ana. Sendo assim, 
indique a diferença de idade entre Bruno e Ana: 

A) 18 anos           B) 21 anos         C) 22 anos         D) 24 anos 
  

QUESTÃO 14 
 

Em uma estamparia, 2 máquinas conseguem estampar 75 camisas em 6 minutos. Nas mesmas condições, 5 máquinas em 4 
minutos conseguem estampar: 

A) 125 camisas              B) 130 camisas               C) 150 camisas               D) 185 camisas 
 

QUESTÃO 15 
 

Uma urna contém 18 bolas de mesmo tamanho, sendo 3 brancas, 4 amarelas, 5 azuis e 6 pretas. Em uma única retirada, a 
probabilidade de sair uma bola branca ou azul é: 

A) 4/9             B) 3/5              C) 5/18              D) 30% 
  

QUESTÃO 16 
 

Observe a sequência regressiva abaixo: 

62, 30, 14, X, 2, 0 

Identifique o padrão estabelecido e marque a opção que indica o valor de X: 

A) 6                B) 8               C) 10                D) 12 
 

QUESTÃO 17 
 

Dados os conjuntos : 

A= { 1, 2, 5, 6, 8} 
B= { 0, 2, 5, 10} 

C= { 3, 5, 8} 

Assinale o conjunto que indica o resultado da expressão (A ∩ B) – C : 

A) {3,8}             B) {2}                C) A             D) B 

 

QUESTÃO 18 
 

Entre 100 pessoas entrevistadas, 15 pessoas declararam gostar de cinema e teatro, 10 pessoas declararam não gostar de 
cinema e teatro e observou que o número pessoas que preferem cinema é o dobro das que preferem teatro. Com base 
nesses dados, marque a alternativa que expressa o número de pessoas que gostam somente de teatro: 

A) 15 pessoas             B) 20 pessoas               C) 25 pessoas               D) 50 pessoas 
 

QUESTÃO 19 
 

Em um envelope bancário têm 50 cédulas de 50 ou 100 reais. Sabendo que o valor total dentro do envelope é de 4.100.00, 
determine, em reais, o valor em notas de 50 reais dentro do envelope:  

A) 500                 B) 700               C) 900               D) 1.100 
 

QUESTÃO 20 
 

De uma progressão aritmética (P.A) descobriu que o a2 é 5 e o a7 é 15. Sendo assim, assinale a opção que indica a soma 
dos 10 primeiros termos dessa P.A: 

A) 100               B) 120              C) 140            D) 160 
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    Questões de Conhecimentos Gerais -  21 a 30 

QUESTÃO 21 
 

Em 2 de maio de 1519, morria aos 67 anos Leonardo da Vince, artista e inventor italiano que é considerado um dos 
expoentes máximos do Renascimento europeu e um dos maiores gênios de todos os tempos. Multidisciplinar, ele possuía 
conhecimentos em diversas áreas, tendo deixado inúmeros estudos e invenções, pois acreditava que a ciência e a arte eram 
coisas que não se separavam. Há cerca de 500 anos após sua morte, Da Vinci continua a fascinar o mundo, pois abriu 
caminhos para diversos estudos, tendo algumas de suas invenções que esperar séculos para que a tecnologia evoluísse e 
permitisse a sua construção. Sobre este grande nome da história da humanidade é CORRETO afirmar: 
  
I - Entre suas pinturas, destacam-se a Mona Lisa, talvez o quadro mais famoso do mundo; a Última Ceia, afresco que 
representa a ultima ceia de Jesus, localizada na parede de uma igreja em Milão e A Virgem dos Rochedos, um conjunto de 
duas pinturas de composições quase idênticas, estando uma exposta no Louvre e a outra na National Gallery de Londres. 
II - Realizou estudos anatômicos que demonstram com precisão os detalhes do corpo humano, considerado por ele como 
a mais perfeita fonte de simetrias, tendo dissecado o corpo de um homem de 100 anos que havia morrido em um hospital 
e descrito, pela primeira vez, a aterosclerose, o entupimento de uma artéria em decorrência do acúmulo de gordura. 
III - Seus cadernos revelam um conhecimento profundo dos teoremas de Euclides e Pitágoras, que aplicava em figuras 
geométricas e em obras de arquitetura, onde determinou a simetria de projetos de igrejas poligonais. 
 
São afirmativas corretas sobre Leonardo da Vinci somente: 
 

A) I e II.              B) II e III.              C) I e III.            D) I, II e III. 
 

 
QUESTÃO 22 
 

A crise migratória no mundo vem se agravando desde 2011, quando o fluxo de refugiados na Europa intensificou-se. A 
saga para fugir de uma das várias áreas de conflitos da África, Oriente Médio e Ásia levou milhares de pessoas a se 
arriscarem, o que resultou na morte de muitos em travessias marítimas. O Brasil também passou a receber pessoas e viver 
este problema que se intensificou em dois momentos com povos vindos do Caribe e da América do Sul. O primeiro, em 
consequência de um devastador terremoto que destruiu o país, já o segundo, devido a grande crise econômica e política 
enfrentada pela nação. Tratam-se respectivamente de pessoas oriundas das seguintes nações: 

A) Cuba e Equador            B) Haiti e Venezuela            C) Bahamas e Paraguai             D) Porto Rico e Colômbia 
  

 

QUESTÃO 23 
 

Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 

Muito alardeado nos últimos tempos nos veículos de comunicação de todo o planeta, o Brexit  é o nome utilizado para 
indicar a saída do (s) _____________ da (o) ________________. 
 

A) Brasil /  Mercosul 
B) Reino Unido / União Europeia (UE) 
C) Estados Unidos / Organização das Nações Unidas (ONU) 
D) Japão / Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
 

 

QUESTÃO 24 
 

Durante a campanha eleitoral de Jair Bolsonaro o termo excludente de ilicitude ganhou atenção, pois se tornou uma 
bandeira levantada pelo então candidato e por muitos de seus apoiadores. Em 2019, o Ministro da Justiça e Segurança 
Pública apresentou seu Pacote de Lei Anticrime que, dentre outras propostas, inclui uma mudança no Código Penal no que 
diz respeito aos excludentes de ilicitude. Afinal, tão discutido nos últimos anos, o que significa este termo? 
 

A) São ações consideradas exceções no Código Penal no que diz respeito à manutenção da ordem e da segurança pública, 
mesmo que para tanto, o governo utilize-se de métodos não legais ou amorais. 

B) É a possibilidade de um governante, diante de uma grande crise política, dissolver outros poderes, como legislativo e/ou 
judiciário para manter a normalidade do sistema de segurança e os mecanismos sociais vigentes. 

C) Trata-se da não responsabilização de autoridades judiciárias diante de decisões consideradas posteriormente arbitrárias 
e avessas as normativas jurídicas vigentes, a fim de defender um bem maior que é a democracia. 

D) é um mecanismo previsto no Código Penal que estabelece a possibilidade de uma pessoa praticar uma ilicitude 
sem que se considere isso uma atividade criminosa, ou seja, é um mecanismo que permite que uma pessoa 
pratique uma ação que normalmente seria considerada um crime. 
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QUESTÃO 25 
 

No dia 11 de novembro de 2017, entrou em vigor a reforma trabalhista, cujo projeto de lei havia sido sancionado em julho, 
pelo então presidente Michel Temer. Entre as principais alterações apresentadas por esta reforma podemos destacar: 
 

I – As férias podem ser divididas em até 3 (três) vezes, enquanto antes não havia a possibilidade de serem divididas nem 
em 2 (duas) vezes. 
II – Considera-se a possibilidade da jornada de trabalho ser de até 12 (doze) horas diárias. 
III – O tempo gasto para chegar ao trabalho por aqueles que têm dificuldades com meios de transporte em decorrência da 
falta de acesso não é contado mais como hora de trabalho, enquanto antes era. 
 

São afirmativas corretas sobre a reforma trabalhista somente: 
 

A) I e II.               B) II e III.             C) I e III.            D) I, II e III.                  

QUESTÃO 26 
 

A polarização ideológica no Brasil chegou à educação, tornando-se muito comum o debate sobre o que o professor pode 
ou não falar em sala de aula. Com esta concepção surge o projeto de lei (PL) 7.180/14, que tramita na Comissão Especial na 
Câmara dos Deputados e propõe incluir na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB), um novo item que 
estabelece a prioridade dos valores de ordem familiar sobre a Educação escolar em temas relacionados à Educação moral, 
sexual e religiosa, trazendo uma série de proibições a professores de escolas públicas e privadas de educação básica, como 
proferir suas opiniões, concepções, preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Esse projeto é 
conhecido popularmente como 

 

A) Lei da Mordaça             B) Escola Sem Partido            C) Ideologia de Gênero              D) Ensino sem ideologia. 
 

QUESTÃO 27 

Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 

Na rede hidrográfica de Minas Gerais, entre os principais rios do estado estão o ______________, que nasce entre as encostas 
das serras da Mantiqueira e Espinhaço e percorre mais de 800 km até desaguar no Oceano Atlântico, no Espírito Santo; o 
Grande, cuja nascente está na Serra da Mantiqueira, no município de Bocaina de Minas, percorrendo mais de 1 300 km até 
o Rio Paranaíba; o Paranaíba, que nasce na Mata da Corda, em Paranaíba, e tem aproximadamente 1 000 km; o 
_____________, que nasce na Serra da Canastra, percorre mais de 2 800 km, cortando a Bahia e passando por Pernambuco, 
Sergipe e Alagoas até desaguar no oceano, sendo suas águas essenciais para o turismo, lazer, irrigação e transporte em 
várias cidades, especialmente no norte mineiro e; por fim, o Jequitinhonha, que nasce na serra do Espinhaço, em Serro, e 
percorre 920 km até sua foz no Atlântico. 
 

A) Paraibuna / Paraná        B) Doce / São Francisco           C) Araguaia / Capibaribe          D) Jequitinhonha / Grande 
   

QUESTÃO 28 

Em Araguari foi inaugurada a primeira Ludoteca da região do triângulo mineiro, considerada uma das mais completas do 
Brasil. Com mais de 180 jogos de tabuleiro, a Ludoteca está à disposição de todos os estudantes das escolas e faculdades 
da região, alinhando aprendizado com diversão por meio dos jogos. Ela recebe a denominação de 

A) Lekotec               B) Table Games              C) Toys Libraries              D) Direito de Brincar 
 

QUESTÃO 29 
 

São municípios que fazem limite com Araguari: 
 

A) Catalão, Indianápolis e Canápolis. 

B) Estrela do Sul, Cumari e Uberaba. 

C) Tupaciguara, Anhanguera e Prata. 

D) Corumbaiba, Cascalho Rico e Uberlândia. 
 

QUESTÃO 30 

São informações corretas sobre o município de Araguari, EXCETO: 

A) O percentual das receitas oriundas de fontes externas em Araguari chega a 70% de sua economia. 

B) No que diz respeito a seu quantitativo populacional, Araguari é o segundo município mais populoso de sua 
microrregião e um dos 25 primeiros de Minas Gerais. 

C) Apesar de estar entre os mais populosos municípios mineiros, Araguari possui área territorial não muito 
extensa, ficando de fora da relação dos 50 maiores municípios do Estado. 

D) No último levantamento do IBGE, em 2017, o salário médio mensal do município era de 2.1 salários mínimos e a 
proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de pouco mais de 20%. 
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QUESTÃO 31 

Auditoria fiscal tem por objetivo inspecionar e verificar o cumprimento das obrigações tributárias. Nas afirmações abaixo, 
marque a alternativa correta em relação às obrigações do auditor fiscal. 

A) O auditor fiscal não deve realizar recomendação de planejamento tributário. 
B) O auditor fiscal fica responsável por verificar possíveis falhas nos processos, pagamento de impostos e fraudes, sem 
identificar o caminho para correção. 
C) Quando de interesse da administração municipal o auditor fiscal pode mediante ao artigo 197 do CTN, solicitar 
informações de atos praticados por terceiros, apenas aos síndicos, corretores e tabeliões. 
D) Na avaliação de cumprimento de todas as regras, o auditor fiscal deve atender a legislação nacional. 
 

QUESTÃO 32 

No ano fiscal de 2014 o sujeito passivo teve três obrigações claras para com o erário municipal, o IPTU de seu imóvel 
residencial, o ISSQN referente à sua atividade comercial e o ITBI referente a uma transação imobiliária. Ao final do exercício 
a autoridade tributária do município constatou o pagamento integral do ITBI e o parcial do IPTU e ISSQN. No ano de 2015 
além do novo lançamento do IPTU do imóvel e o ISSQN da sua atividade empresarial, assim que recebido os novos 
lançamentos, o sujeito passivo solicitou o parcelamento destes impostos em abertos do ano de 2014.  As obrigações 
inerentes dos anos de 2016, 2017, 2018, e 2019 foram integralmente lançadas pelo poder público e cumpridas pelo agente 
passivo, com exceção do parcelamento que não foi totalmente cumprido.  

Do ponto de vista da autoridade municipal, os tributos do ano de 2014 estarão prescritos em? 

A) 2018                  B) 2019             C) 2020            D) 2021 
 

QUESTÃO 33 

A empresa XYZ, optante pelo Simples Nacional recolhe os tributos constantes do regime unificado, a saber: Imposto sobre 
a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL); Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS);Contribuição para o PIS/Pasep; Contribuição 
Patronal Previdenciária (CPP); Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS);Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN). A alíquota utilizada no Simples não exclui a incidência de outros impostos, e até a incidência de 
alíquotas diferenciadas em situações especificas de tributação. Marque a alternativa incorreta de impostos incidentes. 

A) Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 

B) Imposto sobre a Importação (II) e Imposto sobre a Exportação (IE) 

C) Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) 

D) Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF). 
 

QUESTÃO 34 

Sobre a lei de responsabilidade fiscal: 

I – É lícito afirmar que a lei de responsabilidade fiscal inibiu a prestação de serviços públicos essenciais e/ou secundários de 
interesse da coletividade pela administração municipal.  
II – A lei de responsabilidade fiscal dificulta a realização de transferências voluntárias para o ente municipal que não 
observa a instituição, previsão e arrecadação de tributos de sua competência.  
III – A lei de responsabilidade fiscal impõe limites de despesas, define regras para orçamentos, obriga a transparência das 
contas, gera novo padrão fiscal e cria sansões para desvios de conduta ao ente publico.  

Marque a alternativa que trás a(s) afirmativa(s) correta(s): 

A) I, II, e III;          B) I e II apenas;            C) II e III apenas;        D) III  apenas 
 

QUESTÃO 35 

O artigo 24 do Código Tributário de Araguari estabelece que os créditos tributários relativos ao IPTU, e bem assim os 
relativos às taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa 
dos respectivos adquirentes, salvo quando consta do título a prova de sua quitação. Sobre esse tema analise as afirmativas 
abaixo e assinale com V para verdadeira e F para falsa, quanta à responsabilidade sobre o pagamento de tributos. 

(  )Na hipótese de haver um devedor insolvente, a responsabilidade recai sobre a pessoa física do responsável pela massa 
falida ou a massa de bens   

(  )A pessoa jurídica de direito privado, que adquirir de outra, a qualquer título, empreendimento industrial, e continuar a 
respectiva atividade  

(  )A pessoa jurídica de direito privado, resultante da incorporação de outro é responsável pelos tributos devidos até e após 
a data do ato  resultante da incorporação  

(  )Caso seja possível a exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, os pais pelos tributos devidos 
pelos seus filhos  

Após realizar as marcações acima, assinale a alternativa com as marcações corretas, de cima para baixo. 

A) V, V, V e F;            B) F, F, V e V          C) V, V, F e F             D) V, V, F e V 
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QUESTÃO 36 

O Código Tributário de Araguari-MG., no que se refere ao Processo Contencioso, especificamente quanto a Reclamação 
contra o Lançamento, prevê:  

A) O contribuinte que não concordar com o lançamento fiscal de tributos ou com a aplicação de penalidade tributária, 
poderá, no prazo de trinta (30) dias, apresentar defesa escrita; 

B) O prazo para apresentação de defesa escrita, por ocasião da do lançamento fiscal de tributos é contado da data do 
recebimento da notificação ou autuação, acompanhada dos documentos de prova, dirigida, em primeira instância, ao 
secretário municipal da Fazenda.  

C)  A defesa, não terá efeito suspensivo na cobrança dos tributos e penalidades pertinentes, ainda que interposta 
dentro do prazo legal.  

D)  O julgamento do processo compete, em primeira instância, ao secretário de Fazenda municipal e em segunda e última 
instância administrativa, ao Conselho Municipal de Contribuintes. 

 

QUESTÃO 37 

Dos elementos citados abaixo, qual não integra o processo de controle interno defenido pelo COSO ICIF 2013 (Internal 
Control – Integrated Framework): 

A) Ambiente de Controle;  

B) Avaliação e Gerenciamento dos Riscos;  

C) Riscos Calculados; 

D) Informação e Comunicação. 
 
QUESTÃO 38 

Nos termos da Lei, figuram dentre os legitimados para propor a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, 
EXCETO:  

A) A Mesa do Senado Federal; 
B) O Presidente da República;  
C) O Procurador Geral da República; 
D) O Defensor Público Geral da União. 
 

QUESTÃO 39 
 

Quanto ao disposto no Auto de Infração, disciplinado no Código Tributário de Araguari-MG., assinale a ALTERNATIVA 
CORRETA:  
 

I – Deve mencionar o local, data e hora da lavratura; 
II - Identificar o sujeito passivo, seu endereço, natureza de atividade e número de inscrição no cadastro municipal, se 
houver; 
III - Conter o montante do tributo devido e os respectivos acréscimos legais; 
IV - Precisar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, determinar a matéria tributável, mencionando os 
dispositivos legais infringidos e os que cominam a penalidade aplicável; 
V - Intimar o infrator a recolher os tributos devidos e as penalidades decorrentes, ou, caso queira, para apresentar defesa 
escrita, acompanhada dos documentos de prova de que dispuser, no prazo de trinta (30) dias, contados da data da ciência 
da autuação. 
VI -  As omissões ou incorreções no auto acarretarão nulidade, ainda que contenha elementos suficientes para identificar 
infrator e infração respectiva. 
VII - A assinatura do autuado, seu representante ou preposto, constitui formalidade essencial à validade do auto. 
 

A)  Somente as alternativas: I, II, III estão corretas;  
B)  Somente as alternativas: IV e V estão corretas; 
C)  Todas as alternativas estão corretas;  
D)  Somente as alternativas: VI e VII estão incorretas.   
 
QUESTÃO 40 

A emissão de certidão positiva com efeito negativo, nos casos de contribuintes devedores e inscritos na dívida ativa é 
possível se: 

A) ocorrer à impugnação administrativa e a ação judicial esteja em curso; 
B) ocorrer embargo pelo executor da cobrança não vencida; 
C) ocorrer à tramitação da cobrança executiva efetivada pela penhora e a suspensão da exigibilidade; 
D) ocorrer o caso do crédito ainda não estar vencido juntamente com mandato de segurança. 


