
 
 

 
 

PERÍODO TARDE 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS 

 

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões 

e Folha de Respostas. 

 

1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 

Disciplina Composição 

Língua Portuguesa 1 a 5 

Matemática 6 a 10 

Conhecimentos Gerais / Legislação Municipal 11 a 15 

Conhecimentos Específicos 16 a 30 

 

2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 

3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.  

4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar 

após autorização. 

5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 

6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 

prova. 

7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 

calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, 

conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar 

em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora. 

8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta 

azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 

9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 

10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de 

erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado à assinatura do candidato. 

Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. 

Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.  

11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de 

pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso. 

12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Atenção: 

verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma 

diferente das instruções serão anuladas. 

14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e 

Caderno de Questões, se for o caso. 

15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 

do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 

16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 

17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 

da sala. 

18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova. 
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Língua Portuguesa 
 

Leia o texto para responder as questões. 

 

As cidades onde cresce mais o emprego 

Cidades de médio porte, que começam a investir na 

atração de empresas de tecnologia, têm se saído melhor na 

abertura de vagas de trabalho 

 

O crescimento do emprego formal no País no ano 

passado apresentou uma particularidade. Cidades de médio 

porte, que começam a investir na atração de empresas de 

tecnologia, se saíram melhor, em termos porcentuais, do que a 

maioria das grandes capitais. 

Levando-se em conta as cidades com mais de 200 mil 

habitantes, as campeãs em criação de vagas (diferença entre 

contratações e demissões) foram Osasco (SP), com alta de 16% 

em relação a 2020 e saldo de 24 mil empregos, e Novo 

Hamburgo (RS), com alta de 12% e saldo de 7,74 mil postos. 

O total de vagas no Brasil registrou crescimento de 7% 

no ano passado, com a geração de 2,7 milhões de empregos com 

carteira assinada. 

As duas líderes tiveram os desempenhos puxados pelo 

segmento de tecnologia, que deslanchou durante a pandemia 

com as vendas online, serviços de entrega, call centers e 

infraestrutura para o home office. 

Dos 20 municípios com maior crescimento listados pelo 

Caged, cadastro de empregos do Ministério do Trabalho, só 

quatro são capitais. A mais bem colocada foi Palmas (TO), na 

14.ª posição. "Esse movimento mostra que o País continua em 

trajetória de desconcentração de atividade econômica e de 

geração de mão de obra", afirma Hélio Zylberstajn, professor 

da Faculdade de Economia e Administração (FEA/USP). “Isso 

é bom porque está distribuindo mais o espaço econômico.” 

"Em números absolutos, São Paulo segue no topo, com 

336,8 mil vagas abertas, 8,12% a mais do que em 2020, seguido 

de outras oito capitais: Rio de Janeiro, com crescimento de 

4,88%, Belo Horizonte (6,47%), Brasília (7,15%), Curitiba 

(6,06%), Fortaleza (5,94%), Goiânia (8,01%), Manaus (8,69%) 

e Salvador (5,69%).” 

Incentivos e agilidade são a receita de municípios que mais 

criaram vagas 

A pandemia e seus impactos orientaram, de certa forma, 

a abertura de postos de trabalho em 2021. Cidades com elevado 

índice de empresas de tecnologia e com fabricantes de itens cuja 

importação ficou mais difícil se saíram relativamente melhores. 

O salto das vendas online, dos serviços de entrega e de 

call centers para dar suporte a esses serviços ajudou Osasco 

(SP) a ser a cidade que mais cresceu na geração de empregos 

(ver quadro). Em 2021, a cidade registrou saldo recorde de 24 

mil empregos, informa Gerson Pessoa, secretário de Tecnologia 

e Desenvolvimento. O resultado é creditado à chegada de 

grandes grupos de tecnologia que hoje empregam 42 mil 

pessoas (leia mais na pág. B3). 

Conhecida até poucos anos como capital nacional do 

calçado, Novo Hamburgo (RS) diversificou suas atividades e 

hoje tem como maior empregador a SX negócios. A central de 

atendimento remoto do Santander chegou na segunda metade 

de 2020 e emprega 4,8 mil pessoas. A prefeita de Novo 

Hamburgo, Fátima Daudt, diz que a cidade vem adotando 

diversas ações para atrair empresas, como a instalação de um 

Centro de Inovação Tecnológica. Outra medida é a 

desburocratização para empreender. "Para abrir uma empresa 

em 2016 levavam-se 480 dias; hoje, com o desenvolvimento de 

um software, se faz em três horas", diz. 

O Centro vai atuar, por exemplo, na formação de mão 

de obras para empresas de tecnologia e também calçadistas que 

mantêm na cidade seus centros de desenvolvimento. A maior 

fabricante do ramo, a Beira Rio, contratou 500 funcionários em 

2021. O grupo tem uma fábrica na cidade e outras nove no 

Estado. "Em março vamos inaugurar a 11.ª, em Candelária", 

informa o presidente da companhia, Roberto Argenta. 

"Precisamos ampliar (a produção) para atender tanto ao 

mercado interno quanto ao externo, que estão exigindo 

produtos mais elaborados, com mais detalhes e sobreposição de 

peças, e esses produtos exigem mais mão de obra. "A nova filial 

terá 50 trabalhadores diretos, número que deve aumentar para 

180 no primeiro ano, além de 1,5 mil terceirizados para costura 

e montagem dos calçados. 

[...] 
Disponível em https://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2022/02/epoca-

negocios-as-cidades-onde-cresce-mais-o-emprego.html 

 

1. Analise: “Cidades de médio porte, que começam a 

investir na atração de empresas de tecnologia, se 

saíram melhor” e assinale a alternativa correta. 

a) “Médio porte” é adjunto adverbial. 

b) O núcleo do sujeito é “cidades”. 

c) “Se” é pronome reflexivo de “empresas”. 

d) “Tecnologia” é núcleo do sujeito. 

 

2. Analise: “A prefeita de Novo Hamburgo, Fátima 

Daudt, diz que a cidade vem adotando diversas ações 

para atrair empresas, como a instalação de um 

Centro de Inovação Tecnológica.” E assinale a 

alternativa correta. 

a) “Por exemplo” poderia substituir “como” sem que haja 

alteração de sentido neste trecho. 

b) “Com” poderia substituir “para” sem que haja alteração 

de sentido neste trecho. 

c) “Indagou que” poderia substituir “diz que” sem que haja 

alteração de sentido neste trecho. 

d) “Restritas” poderia substituir “diversas” sem que haja 

alteração de sentido neste trecho. 

 

3. Para decidir as cidades de médio porte campeãs, 

foram levados em conta 

a) as contratações, apenas. 

b) as contratações novas e demissões novas. 

c) as contratações e demissões, independentemente. 

d) as contratações efetivas, isto é, excluindo as demissões. 

 

4. A fabricante Beira Rio também é mencionada no 

texto como 

a) a maior do ramo de tecnologia. 

b) a maior empregadora. 

c) o grupo. 

d) a franquia. 

 

5.  Com o texto, é possível afirmar que 

a) os atrativos que mais chamam a atenção das empresas 

são a capacidade de trabalhar dos moradores daquela 

região. 

b) o incentivo municipal é importante para atrair empresas 

e gerar empregos. 

c) o nível de estudo dos habitantes daquela região atraem 

investidores e empresas. 

d) a tecnologia aumenta a capacidade de contratação de 

diversas cidades de médio porte. 
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Matemática  
 

6. Segundo o Site de Notícias G1, até o final do mês de 

fevereiro de 2022 a quantidade de brasileiros 

vacinados com a primeira dose da vacina da Covid-

19 era de, aproximadamente, 172.606.036 pessoas, 

que equivalem a 83,35% da população brasileira. 

Considerando os números apresentados, assinale a 

alternativa que mais se aproxima do total da 

população brasileira que foi usada como referência 

para os cálculos apresentados. 

a) 206,90 milhões de brasileiros 

b) 207,00 milhões de brasileiros 

c) 207,05 milhões de brasileiros 

d) 207,09 milhões de brasileiros 

 

7. Assinale a alternativa que corresponde ao resultado 

de X + Y, considerando que X e Y foram usados para 

substituir números nas equações apresentadas. 

  +3  𝑋

6  2

2  8   −2  𝑌

6  8

9  3 

a) 7 

b) 8 

c) 9 

d) 10 

 

8. Assinale a alternativa que representa corretamente a 

solução do produto notável (𝑿 − 𝟑)𝟐 . 

a) 𝑥2 – 6x + 9 

b) 𝑥2 – 3x + 9 

c) x – 6x + 9 

d) 𝑥2 – 6x – 9 

 

9. Considerando uma sala quadrada que possui um 

perímetro total de 16 metros, assinale a alternativa 

que apresenta corretamente a área da referida sala. 

a) 12 metros quadrados 

b) 16 metros quadrados 

c) 17 metros quadrados 

d) 18 metros quadrados 

 

10. Considerando que dois dados, não viciados, foram 

lançados ao mesmo tempo, assinale a alternativa que 

representa a probabilidade de dois números iguais 

ficarem voltados para cima. 

a) 10,30% 

b) 12,56% 

c) 16,67% 

d) 18,10% 

 

Conhecimentos Gerais / 

Legislação Municipal 
 

11. Segundo a Lei Orgânica de Lidianópolis, assinale a 

alternativa incorreta. 

 A soberania popular será exercida por sufrágio 

universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual 

para todos e, nos termos da lei, mediante: 

a) plebiscito. 

b) decreto municipal. 

c) referendo. 

d) iniciativa popular. 

 

12. De acordo com a Lei Orgânica de Lidianópolis, 

assinale a alternativa correta. 

a) O tempo de serviço público federal, estadual e municipal 

prestado à administração direta e indireta, inclusive 

fundações públicas, será computado integralmente, para 

fins de avanço, gratificação e adicionais por tempo de 

serviço e disponibilidade. 

b) Somente o tempo de serviço público municipal prestado 

à administração direta, será computado, para fins de 

avanço, gratificação e adicionais por tempo de serviço e 

disponibilidade. 

c) O tempo de serviço público federal, estadual serão 

computados parcialmente, para fins de avanço, 

gratificação e adicionais por tempo de serviço e 

disponibilidade. 

d) O tempo de serviço público federal, estadual, municipal 

e à iniciativa privada, prestado com registro na CTPS, 

será computado integralmente, para fins de avanço, 

gratificação e adicionais por tempo de serviço e 

disponibilidade. 

 

13. Segundo o Art. 91 da Lei Orgânica de Lidianópolis, 

importarão em responsabilidade os atos do Prefeito 

ou do Vice-Prefeito que atentarem contra as 

Constituições Federal, Estadual, a Lei Orgânica e 

I. o livre exercício dos Poderes constituídos. 

II. o exercício dos direitos individuais, políticos e sociais. 

III. a probidade da administração. 

IV. o interesse dos sindicatos existentes no município. 

V. a lei orçamentária. 

VI. o cumprimento das leis e das decisões judiciais. 

a) Todas estão corretas. 

b) Apenas uma está incorreta. 

c) Apenas duas estão incorretas. 

d) Apenas três estão incorretas. 

 

14. O mês de fevereiro de 2022 foi marcado por fortes 

chuvas na região serrana do Rio de Janeiro. 

Deslizamentos de terra ocasionaram centenas de 

mortes e desabrigados. A qual cidade se refere o 

texto? 

a) Teresópolis. 

b) Paraty. 

c) Duque de Caxias. 

d) Petrópolis. 
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15. Após tensão e uma série de ameaças o Presidente da 

Rússia, Vladimir Putin ordenou a invasão da 

Ucrânia. Um dos motivos apontados para essa 

atitude seria o avanço da Otan em países do leste 

europeu. Sobre esse acontecimento e com base em 

seus conhecimentos sobre o tema, assinale a 

alternativa correta. 

a) A Ucrânia é atualmente um país membro da Otan, essa 

filiação foi considerada o estopim para o início da 

invasão por parte dos Russos. 

b) O atual conflito começou quando tropas Ucranianas 

realizaram uma operação militar próximo ao território 

Russo, este fato foi considerado uma afronta pelo 

Presidente Vladimir Putin que ordenou a invasão à 

Ucrânia.  

c) Os ataques Russos iniciaram primeiramente pelo ar, pois 

a grande distância entre os dois países possibilitou a 

chagada da tropa terrestre somente dois dias após o 

início dos ataques aéreos. 

d) Após o início da invasão o Presidente Vladimir Putin 

deu ordem para que o comando militar de seu país 

colocasse as armas nucleares de represália em posição 

de alerta grave, após considerar agressivas algumas 

declarações de representantes dos países que fazem 

parte da Otan. 

 

Conhecimentos Específicos 
 

16. A Lei Complementar nº 101 de 2000, estabelece 

normas e finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 

providências. Sobre esta lei, Capítulo VII, assinale a 

alternativa correta. 
a) Dívida pública consolidada ou fundada: dívida pública 

representada por títulos emitidos pela União, inclusive 

os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios. 

b) No prazo de trinta dias após a publicação desta Lei 

Complementar, o Presidente da República submeterá ao 

Senado Federal: proposta de limites globais para o 

montante da dívida consolidada da União, Estados e 

Municípios; Congresso Nacional: projeto de lei que 

estabeleça limites para o montante da dívida mobiliária 

federal. 

c) O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos 

limites e condições relativos à realização de operações 

de crédito de cada ente da Federação, inclusive das 

empresas por eles controladas, direta ou indiretamente. 

d) Se a dívida consolidada de um ente da Federação 

ultrapassar o respectivo limite ao final de um 

quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término 

dos três subsequentes, reduzindo o excedente em pelo 

menos 10% (dez por cento) no primeiro. 

 

17. Sobre a Lei nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade 

Fiscal, Capítulo IX - Da Transparência, Controle e 

Fiscalização, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) 

para o que se afirma e assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta. 

(   ) São instrumentos de transparência da gestão fiscal, 

aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em 

meios eletrônicos de acesso público: os planos, 

orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as 

prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o 

Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas 

desses documentos. 

(   ) As contas apresentadas pelo Chefe do Poder 

Executivo não ficarão disponíveis, durante todo o 

exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão 

técnico responsável pela sua elaboração, para 

consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da 

sociedade. 

(   ) Além de obedecer às demais normas de contabilidade 

pública, a escrituração das contas públicas observará 

a disponibilidade de caixa constará de registro 

próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, 

fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e 

escriturados de forma individualizada. 

(   ) Ao final de cada mês será emitido pelos titulares dos 

Poderes e órgãos referidos no art. 20 Relatório de 

Gestão Fiscal, assinado pelo: Chefe do Poder 

Executivo, Presidente e demais membros da Mesa 

Diretora,  Presidente de Tribunal e demais membros 

de Conselho de Administração e  Chefe do Ministério 

Público, da União e dos Estados. 

a) V – F – V – F. 

b) V – F – V – V. 

c) F – F – V – F. 

d) V – V – V – F.  

 

18. Conforme Lei Municipal nº 061/93 de Lidianópolis, 

assinale a alternativa incorreta. 

a) A legislação tributária do Município observará as 

normas constitucionais vigentes. 

b) Extinguem o crédito tributário: a moratória, o depósito 

de seu montante integral, as reclamações e os recursos. 

c) Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa 

obrigada à prática ou a abstenção de atos previstos na 

legislação tributária do Município. 

d) As circunstâncias que modificam o crédito tributário, 

sua extensão ou seus efeitos, ou garantias ou privilégios 

a ele atribuídos, ou que excluam sua exigibilidade não 

afetam a obrigação tributária que lhe deu origem. 

 

19. Conforme Lei Municipal nº 061/93 de Lidianópolis, 

assinale a alternativa correta. 

a) A expressão “legislação tributária” não compreende leis, 

decretos e normas complementares que versem, no todo 

ou em parte, sobre tributos de competência do 

Município e relações jurídicas a eles pertinentes. 

b) Sujeito ativo da obrigação principal é a pessoa física ou 

jurídica obrigada, nos termos deste Código, ao 

pagamento dos tributos e penalidades pecuniárias de 

competência do Município ou impostos por ele. 

c) O Imposto Predial e Territorial Urbano não tem como 

fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de 

bem imóvel por natureza ou por acessão física, como 

definido na lei civil, localizada na zona urbana do 

Município. 

d) Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: a 

moratória, o depósito de seu montante integral; as 

reclamações e os recursos, nos termos definidos na 

parte, deste Código, que trata do processo administrativo 

fiscal, a concessão de medida liminar em mandato de 

segurança. 
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20. Sobre os princípios da tributação, informe se é 

verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e 

assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta. 

(   ) Os princípios da tributação são: simplicidade, 

neutralidade, progressividade e equidade. 

(   ) Neutralidade, a política fiscal deve provocar desvios 

e distorções quando a alocação de recursos. 

(   ) Simplicidade, desoneração dos contribuintes de 

custos necessários acerca da interpretação e 

aplicação dos tributos. 

(   ) Progressividade, aqueles que possuem maior renda 

devem pagar menos tributos, possibilitando a 

distribuição de renda 

a) V – F – F – F. 

b) F – F – F – F. 

c) V – V – F – V. 

d) V – V – V – V. 

 

21. De acordo com a emenda constitucional nº 19 de 

1998, assinale a alternativa incorreta. 
a) A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: os cargos, empregos 

e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 

preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim 

como aos estrangeiros, na forma da lei. 

b) Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, 

organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá 

de concurso público de provas e títulos, com a 

participação da Ordem dos Advogados do Brasil em 

todas as suas fases, exercerão a representação judicial e 

a consultoria jurídica das respectivas unidades 

federadas. 

c) No prazo de dois anos da promulgação desta Emenda, as 

entidades da administração indireta terão seus estatutos 

revistos quanto à respectiva natureza jurídica, tendo em 

conta a finalidade e as competências efetivamente 

executadas. 

d) Compete à União: organizar e manter a polícia civil, a 

polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito 

Federal, porém não tem necessidade prestar assistência 

financeira ao Distrito Federal para a execução de 

serviços públicos, por meio de fundo próprio. 

 

22. De acordo com a emenda constitucional nº 20 de 

1998, assinale a alternativa correta. 

a) A emenda constitucional nº 20, modifica o sistema de 

previdência social, estabelece normas de transição e dá 

outras providências. 

b) Não é vedada a adoção de requisitos e critérios 

diferenciados para a concessão de aposentadoria aos 

abrangidos pelo regime de que trata este artigo, 

ressalvados os casos de atividades exercidas 

exclusivamente sob condições especiais que 

prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos 

em lei complementar. 

c) O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal 

será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de 

serviço não correspondente para efeito de 

disponibilidade. 

d) Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração bem como de outro cargo temporário ou de 

emprego público, não se aplica o regime geral de 

previdência social. 

23. De acordo com a emenda constitucional nº 29 de 

1998, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o 

que se afirma e assinale a alternativa que apresenta 

a sequência correta. 

(   ) Esta emenda altera os arts. 34, 35, 156, 160, 167 e 198 

da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias, para 

assegurar os recursos mínimos para o financiamento 

das ações e serviços públicos de saúde. 

(   ) A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios aplicarão, anualmente, em ações e 

serviços públicos de saúde recursos mínimos 

derivados da aplicação de percentuais. 

(   ) Os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios destinados às ações e serviços públicos de 

saúde e os transferidos pela União para a mesma 

finalidade serão aplicados por meio de Fundo de 

Saúde que será acompanhado e fiscalizado por 

Conselho de Saúde. 

(   ) Até o exercício financeiro de 2004, os recursos 

mínimos aplicados nas ações e serviços públicos de 

saúde serão equivalente. 

a) F – F – F – F. 

b) V – F – V – F.  

c) V – V – V – V. 

d) F – V – V – F. 

 

24. De acordo com a emenda constitucional nº 41 de 

1998, assinale a alternativa incorreta. 
a) Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas 

suas autarquias e fundações, é assegurado regime de 

previdência de caráter contributivo e solidário, mediante 

contribuição do respectivo ente público, dos servidores 

ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 

b) Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por 

ocasião da sua concessão, não serão consideradas as 

remunerações utilizadas como base para as 

contribuições do servidor aos regimes de previdência. 

c) Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão 

por morte, que será igual: ao valor da totalidade dos 

proventos do servidor falecido, até o limite máximo 

estabelecido para os benefícios do regime geral de 

previdência social. 

d) Esta emenda modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 149 e 

201 da Constituição Federal, revoga o inciso IX do § 3 

do art. 142 da Constituição Federal e dispositivos da 

Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 

1998, e dá outras providências. 
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25. De acordo com a emenda constitucional nº 53 de 

1998, assinale a alternativa incorreta. 

a) Esta emenda dá nova redação aos arts. 7º, 23, 30, 206, 

208, 211 e 212 da Constituição Federal e ao art. 60 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

b) A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes 

alterações: assistência gratuita aos filhos e dependentes 

desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em 

creches e pré-escolas; valorização dos profissionais da 

educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de 

carreira, com ingresso exclusivamente por concurso 

público de provas e títulos, aos das redes públicas. 

c) A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores 

considerados profissionais da educação básica e sobre a 

fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus 

planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. 

d) A educação básica pública não terá como fonte adicional 

de financiamento a contribuição social do salário-

educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. 

 

26. Sobre as definições de imposto, tarifas, contribuições 

fiscais e parafiscais, informe se é verdadeiro (V) ou 

falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa 

que apresenta a sequência correta. 

(   ) Contribuição é um tributo cobrado pela União, pelos 

Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no 

âmbito de suas respectivas atribuições, para fazer 

face ao custo de obras públicas de que decorra a 

valorização imobiliária, tendo como limite total a 

despesa realizada e como limite individual o 

acréscimo de valor que da obra resultar para cada 

imóvel beneficiado. 

(   ) Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato 

gerador uma situação independente de qualquer 

atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. 

(   ) Taxa é um tributo que tem como fato gerador o 

exercício regulador do poder de polícia, ou a 

utilização efetiva e potencial, de serviço público 

específico e divisível. 

(   ) Contribuições parafiscais são tributos utilizados 

para financiar atividades públicas. 

a) F – F – F – F. 

b) F – V – F – V. 

c) V – F – V – F. 

d) V – V – V – V.  

 

27. Assinale a alternativa correta referente a imposto 

sobre a transmissão de bens imóveis (ITBI). 
a) Ele é um tributo federal que incide sobre transações 

imobiliárias, onde um imóvel é transferido para um novo 

morador. 

b) O pagamento do ITBI é de responsabilidade do 

vendedor do imóvel, uma vez que o pagamento é feito 

somente após o fechamento do negócio. 

c) Em casos de transmissão de herança, doação ou quando 

a propriedade é adquirida por uma pessoa jurídica há 

isenção do ITBI. 

d) Para que se formalize o processo de compra e venda de 

um imóvel, inclusive os casos de herança e doação, é 

obrigatório o pagamento deste imposto para que o novo 

proprietário tenha toda a documentação liberada. 

 

 

 

 

 

 

28. O ICMS é um imposto de competência estadual e 

incide sobre as operações de circulação de 

mercadorias e sobre os serviços comentados acima, 

ainda que iniciados no exterior. Sobre este imposto, 

assinale a alternativa incorreta. 
a) Compete aos Estados e o Distrito Federal a 

normatização das regras de tributação desse imposto, 

salvaguardadas as determinações da Constituição 

Federal. 

b) O ICMS se apura com base cumulatividade, ou seja, há 

possibilidade de compensar no valor devido em cada 

operação, o montante cobrado nas operações de compras 

anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito 

Federal. 

c) Diferente dos demais tipos de impostos, a concessão e 

revogação de incentivos fiscais é definido de acordo 

com Convênios entre os próprios estados e não por uma 

lei. 

d) Uma das características principais desse imposto é a 

seletividade, de forma que os produtos essenciais para 

as pessoas são tributados sob alíquotas menores e 

aqueles considerados supérfluos sob alíquotas maiores, 

até pelo objetivo de cobrar mais caro os bens 

consumidos por pessoas com maior capacidade 

contributiva. 

 

29. Sobre os impostos ISSQN, ITR e IPTU, assinale a 

alternativa incorreta. 

a) ITR é o imposto sobre propriedade territorial rural, cuja 

apuração é mensal e tem como fato gerador a 

propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por 

natureza, localizado fora da zona urbana do município.  

b) IPTU, imposto predial e territorial urbano, cobrado de 

quem tem imóvel urbano. 

c) O ITR não incide sobre pequenas glebas rurais, quando 

as explore, só ou com sua família, o proprietário que não 

possua outro imóvel. 

d) ISSQN é o imposto de competência municipal que 

incide sobre prestação de serviços, excetuando-se os 

serviços de comunicação, transporte interestadual e 

intermunicipal e energia elétrica 

 

30. Assinale a alternativa incorreta sobre supervisão e 

controle de qualidade. 

a) Supervisão é a ação e o efeito de supervisionar, isto é, 

fazer a inspeção de um trabalho ou de uma tarefa 

realizado/a pela mesma pessoa. 

b) A supervisão é bastante comum no âmbito das empresas, 

onde costuma existir o posto de supervisor. Neste 

sentido, a supervisão é uma atividade técnica e 

especializada cujo objetivo consiste em fazer uma 

utilização racional dos fatores produtivos. 

c) Controle de qualidade é um sistema que permite 

entender o padrão de qualidade oferecido de acordo com 

parâmetros predefinidos. e como fazer 

d) Controle de Qualidade é o conjunto de atividades que 

verificam se o produto desenvolvido atende aos 

requisitos mínimos da qualidade, identificando 

quaisquer problemas. 

 


