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BOA PROVA! 

 
 
 

CADERNO DE PROVAS 

 

INSTRUÇÕES 
 

1. A duração máxima da prova será de 2h30min (duas horas e trinta minutos), incluindo a transcrição 
das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito). Os candidatos poderão entregar o Caderno de Provas 
somente 1h (uma hora) após seu efetivo início. Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar 
consigo o caderno de provas depois de decorridas 1h30min (uma hora e trinta minutos) contada a 
partir do efetivo início das provas. 
2. A respectiva prova é composta por 40 (quarenta) questões com 4 (quatro) alternativas de resposta cada, 
com  somente uma resposta correta.  
3. O caderno de provas será publicado e poderá ser acessado através da Área do Candidato com login e 
senha, durante o prazo de recursos.  
4. Para assinalar as RESPOSTAS no Cartão de Respostas, utilize caneta esferográfica de tinta PRETA ou 
AZUL fabricada OBRIGATORIAMENTE em material transparente. 
5. Ao receber seu Cartão Resposta (gabarito) verifique se todos os seus dados estão corretos e o assine. 
6. Os dados pessoais incorretos deverão ser corrigidos somente na Lista de Presença.  Qualquer dúvida 
dirija-se somente a um dos fiscais de sua sala. 
7. O Cartão de Respostas deve ser devolvido obrigatoriamente para o fiscal responsável pela sala ao 
término da prova. 
8. No Cartão de Respostas, faça as marcas de acordo com o exemplo abaixo: 
 

      FORMA CORRETA            FORMAS INCORRETAS 


 


 
 

 
 

 
 

9. Marcas mal feitas não são lidas pelo sistema de correção automático, invalidando a questão. 
10. A marcação no CARTÃO DE RESPOSTAS é definitiva, não admitindo rasuras. Marque apenas uma 
resposta para cada questão. Duas ou mais marcações anularão a sua resposta. O Cartão Resposta (gabarito) 
é insubstituível, seja qual for o motivo alegado. 
11. Conforme regra editalícia, os 03 (três) últimos candidatos de cada sala onde estiver sendo realizada a 
prova somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente. 
12. Deverão permanecer desligados os celulares e outros aparelhos eletrônicos permanecendo na 
embalagem em que foram lacrados na entrada da sala de aplicação de provas, não devendo ser religados até 
que o candidato saia do prédio de aplicação de provas. 
 

AGENTE FISCAL DE 

RENDAS 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
As questões de 01 a 10 dizem respeito ao Texto. Leia-o 
atentamente antes de respondê-las. 
 
(Texto) 

 
 
01. Assinale a alternativa que completa, correta e 
respectivamente, as lacunas presentes nas linhas 20 e 
22 do Texto: 
 
a) à-à. 
b) à-a. 
c) a-à. 
d) a-a. 
 

02. Acerca da interpretação do Texto, assinale a 
alternativa correta: 
 
a) É provável que McFall viajará no próximo 

lançamento tripulado da Nasa ao espaço. 
b) No projeto-piloto, as agências, ESA e NASA, 

avaliarão, primeiramente, as adaptações 

necessárias para garantir a segurança das pessoas 
com deficiência. 

c) McFall faz parte de uma turma de vinte pessoas 
selecionadas para compor a próxima turma a viajar 
ao espaço. 

d) As adaptações que deverão ser realizadas nas 
naves espaciais não serão estudadas nesse 
primeiro contato da ESA com a NASA. 

 

03. A palavra “amputada” (linha 7) foi empregada no 
Texto com o sentido de: 
 
a) Acrescentar uma coisa à outra; adir, juntar. 
b) Ficar com uma doença contagiosa. 
c) Colocar escoras em algo pouco seguro; amparar. 
d) Decepar um membro do corpo. 
 

04. Analise o período a seguir: 
 

“Trata-se de um projeto-piloto...” (linha 15). 
 
Sobre a sua análise sintática, assinale a alternativa 
correta: 
 
a) Caso houvesse alteração do sujeito para o plural, a 

locução “trata-se de” também flexionaria para fins 
de concordância. 

b) Possui sujeito indeterminado. 
c)  “um projeto-piloto” configura o sujeito da oração 

principal. 
d) Não possui complemento verbal. 
 

05. A seguir, há destacada uma oração subordinada 
adverbial final reduzida de infinitivo, cuja transformação 
para a sua forma desenvolvida, mantendo-se o sentido 
original do trecho, encontra-se correta em: 
 

“Trata-se de um projeto-piloto para avaliar...” (linha 
15). 
 

a) “para avaliar-se-á” 
b) “para que fosse avaliado” 
c) “para que se avalie” 
d) “para que sejam avaliados” 
 

06. Analise o termo destacado a seguir: 
 

“[...], mas se sentiu compelido a se candidatar 
quando ficou sabendo da oportunidade.” (linhas 23 a 
25). 
 
Sobre a colocação pronominal do termo destacado 
acima, é correto afirmar que há um caso claro de: 
 
a) Próclise facultativa. 
b) Próclise obrigatória. 
c) Ênclise obrigatória. 
d) Mesóclise obrigatória. 
 

07. É correto afirmar que a partícula “se” destacada 
abaixo exerce a seguinte função morfológica: 
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“[...], mas se sentiu compelido a se candidatar 
quando ficou sabendo da oportunidade.” (linhas 23 a 
25). 
 
a) Pronome apassivador. 
b) Pronome reflexivo. 
c) Pronome reflexivo recíproco. 
d) Parte integrante de verbos essencialmente 

pronominais. 
 

08. A seguir, dos termos destacados nos trechos 
retirados do Texto, assinale a alternativa que representa 
corretamente o sujeito da oração a que pertence: 
 
a) “que está ampliando sua definição de 

"características certas" dos candidatos” (linhas 11 e 
12) 

b) “que nunca havia pensado” (linhas 22 e 23) 
c) “que querem ir ao espaço.” (linhas 12 e 13) 
d) “que estava procurando candidatos” (linha 26) 
 

09. Analise o período a seguir: 
 

“A escolha não significa necessariamente que 
McFall irá para o espaço.” (linhas 13 e 14). 
 
A oração destacada no período acima é classificada 
como: 
 
a) Oração subordinada adverbial final. 
b) Oração coordenada sindética explicativa. 
c) Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 
d) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
 

10. Assinale a alternativa cuja palavra retirada do Texto 
é acentuada pela regra a seguir: 
 

“Acentuam-se as palavras paroxítonas 
terminadas em ditongo.” 
 
a) “irá” (linha 1). 
b) “Inglês” (linha 6). 
c) “necessárias” (linha 32). 
d) “Também” (linha 35). 
 

MATEMÁTICA  

 

11. Determine a média aritmética simples da sequência 
de números primos entre 50 e 70: 
 
a) 51 
b) 55 
c) 60 
d) 63 
 

Analise o enunciado a seguir para responder às 
questões 12 e 13: 
 
Três agricultores colhem, em 3 dias, 120kg de cana-de-
açúcar. Uma cachaçaria necessita de 600 kg de cana-
de-açúcar para fabricar a cachaça “Pinga Braba”. 
 

12. Assim, considerando a mesma proporção, assinale 
a alternativa que indica quantos dias serão necessários 
para que a cachaçaria obtenha a matéria-prima 
necessária para a fabricação da “Pinga Braba” caso 
contrate mais um agricultor para auxiliar na colheita: 
 
a) 10 dias. 
b) 11 dias e 25 minutos. 
c) 11 dias e 5,45 horas. 
d) 11 dias e 6 horas. 
 

13. Considerando, hipoteticamente, que uma tonelada 
de cana-de-açúcar colhida resulta em 130 litros de 
cachaça, e que cada embalagem comercial da “Pinga 
Braba” possui 750 mililitros, assinale a alternativa que 
indica quantas embalagens da cachaça serão 
fabricadas pela cachaçaria: 
 
a) 94 embalagens de cachaça. 
b) 100 embalagens de cachaça. 
c) 104 embalagens de cachaça. 
d) 110 embalagens de cachaça. 
 

14. Analise a proposição categórica a seguir e, em 
seguida, assinale a alternativa que contém a sua correta 
negação: 
 

“Todo brasileiro é feliz.” 
 
a) Nenhum feliz é brasileiro. 
b) Nenhum brasileiro é feliz. 
c) Todos os brasileiros não são felizes. 
d) Pelo menos um brasileiro não é feliz. 
 

15. Analise a situação hipotética a seguir: em um grupo 
de 40 amigos, 22 gostam de suco e 30 gostam de 
refrigerante. Considerando, ainda, que “x” é o número 
de amigos que gostam de suco e de refrigerante e que 
“y” é o número de amigos desse grupo que não gostam 
de nenhum dos dois tipos de bebidas, analise as 
afirmativas a seguir: 
 
 I- 22 amigos, no máximo, gostam de suco e de 
refrigerante;  
 II- Quando 5 amigos gostam de suco e de 
refrigerante, 3 amigos não gostam de suco e nem de 
refrigerante; 
 III- Quando 10 amigos gostam de suco e de 
refrigerante, 15 amigos não gostam de suco e nem de 
refrigerante. 
 
Dos itens acima: 
 
a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas os itens I e II estão corretos. 
c) Apenas os itens II e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS   

 
16. O ator, cantor e compositor Rolando Boldrin morreu 
aos 86 anos de idade, em São Paulo. Seu talento 
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artístico era reconhecido nacionalmente, pois era um 
dos grandes expoentes do estilo musical: 
 
a) Sertanejo raíz e música caipira.  
b) Rock e blues. 
c) Samba de roda e gafiera. 
d) Forró arrastapé e baião. 
 

17. A globalização é um processo histórico de crescente 
interligação cultural, social e econômica entre diferentes 
povos e países. Sobre este processo considere: 
 

I- Teve início com as grandes navegações 
européias do século XV e XVI; 

II- Na história recente é acompanhado da 
chamada terceira revolução industrial, que se refere a 
mudanças ocorridas desde 1970; 

III- Marcada pela itensificação ocorrida no 
mundo após o fim da Guerra Fria. 
 
Dos itens acima: 
 
a) Apenas os itens II e III estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 

18. A Organização das Nações Unidas (ONU) foi criada 
em 1945. Sobre este órgão internacional é correto 
afirmar: 
 
a) Mantém uma Assembléia Geral com representantes 

de todos os países membros, para discutir sobre os 
problemas políticos, econômicos e humanitários que 
afetam a segurança mundial. 

b) Um dos órgãos subordinados à ONU é o Fundo 
Monetário Internacional (FMI) que tem como 
objetivo promover apoio financeiro para países em 
situação de crise humanitária. 

c) Os BRICS foram organizados em votação na ONU 
para compor uma frente de desenvolvimento de 
países emergentes em 1990 em razão do fim do 
mundo bipolarizado. 

d) A maior atuação histórica da ONU foi durante a 
Segunda Guerra Mundial, organizando a resistência 
e as ofensivas contra o Eixo da Alemanha, Japão e 
Itália. 

 

19. Oitenta e quatro anos atrás, uma onda de violência 
em massa contra judeus na Alemanha e na Áustria deu 
início à escalada da perseguição nazista. Nesta ocasião 
milhares de empresas, residências e sinagogas judaicas 
foram atacadas, além das mortes ocorridas durante 
estes atos de violência. Este episódio ficou conhecido 
na história como: 
 
a) Domingo sangrento. 
b) Noite dos cristais. 
c) Massacre da paz celestial. 
d) Atentados de Munique. 
 
 
 

20. Leia a descriçaõ e responda: 
 

“Você não é Invisível” é o título do novo livro do 
ator, escritor e diretor, ______________. Primeira obra 
dele escrita para o público jovem, traz a história de dois 
irmãos adolescentes com conflitos, inquietações e 
desejos próprios da fase em que estão vivendo e tudo 
isso em meio à pandemia. 
 
A lacuna deve ser preenchida corretamente pela 
alternativa: 
 
a) Emicida. 
b) Mano Brown. 
c) Liniker. 
d) Lazaro Ramos. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público (NBC TSP) – Estrutura 
Conceitual, é correto afirmar que a importância 
fornecida para se adquirir ou desenvolver um ativo, o 
qual corresponde ao caixa ou equivalentes de caixa ou 
o valor de outra importância fornecida à época de sua 
aquisição ou desenvolvimento é denominada como: 
 
a) Custo histórico de um ativo. 
b) Custo dos serviços. 
c) Capacidade operacional. 
d) Aplicação das características qualitativas. 
 

22. A Lei Complementar nº 93/2017 do Município de 
São Roque (SP) estabelece regras sobre o Imposto 
Sobre Serviços de qualquer natureza. De acordo com a 
referida Lei, é correto afirmar que o recolhimento do 
referido imposto deve ser feito por meio do: 
 
a) Sistema eletrônico da Administração Municipal. 
b) Carnê enviado ao contribuinte. 
c) Depósito em agência bancária. 
d) Cheque a ser compensado pela Administração 

Municipal. 
 

23. Nos termos da Lei Complementar nº 93/2017, os 
contribuintes, tributados ou não tributados, ficam 
obrigados a manter para cada um dos estabelecimentos 
sujeitos à inscrição municipal, escrita fiscal destinada ao 
registro dos serviços prestados e tomados, observando 
as regras gerais de contabilidade. De acordo com a 
referida Lei, os livros fiscais são de exibição obrigatória 
à Administração Municipal, devendo ser conservados 
durante o prazo de: 
 
a) 2 (dois) anos, a contar da data do encerramento da 

atividade. 
b) 4 (quatro) anos, a contar da data do encerramento 

da atividade. 
c) 5 (cinco) anos, a contar da data do encerramento da 

atividade. 
d) 6 (seis) anos, a contar da data do encerramento da 

atividade. 
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24. O Decreto nº 8.713/2017 do Município de São 
Roque (SP) estabelece que a Nota Fiscal Avulsa se 
destina a: 
 
a) Pessoa Jurídica prestadora de serviço, com 

inscrição municipal, que preste serviços eventuais e 
que residam no município. 

b) Pessoa Física prestadora de serviço, com inscrição 
municipal, que preste serviços eventuais e que 
residam no município. 

c) Pessoa Física prestadora de serviço, sem inscrição 
municipal, que preste serviços eventuais e que não 
residam no município. 

d) Pessoa Física prestadora de serviço, sem inscrição 
municipal, que preste serviços eventuais e que 
residam no município. 

 

25. Assinale a alternativa que apresenta o prazo correto 
para que o contribuinte regularize as pendências que 
impeçam a manutenção da opção do Simples Nacional, 
nos termos do Decreto nº 8.713/2017 do Município de 
São Roque (SP): 
 
a) 15 dias. 
b) 30 dias. 
c) 45 dias. 
d) 60 dias. 
 

26. De acordo com o Código Tributário Nacional o 
imposto, de competência da União, sobre a importação 
de produtos estrangeiros tem como fato gerador a 
entrada destes no território nacional. Assinale a única 
alternativa que não apresenta um contribuinte do 
referido imposto nos termos do Código Tributário 
Nacional: 
 
a) O importador. 
b) O exportador. 
c) Quem a lei equiparar como importador. 
d) O arrematante de produtos apreendidos ou 

abandonados. 
 

27. O Código Tributário Nacional estabelece que as 
taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito 
Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas 
respectivas atribuições, têm como fato gerador o 
exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, 
efetiva ou potencial, de serviço público específico e 
divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua 
disposição. Assinale a alternativa que define 
corretamente o poder de polícia nos termos do Código 
Tributário Nacional: 
 
a) Considera-se poder de polícia 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 concernente à segurança, à 
higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da 
produção e do mercado, ao exercício de atividades 
econômicas dependentes de concessão ou 
autorização do Poder Público, à tranquilidade 

pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos 
individuais ou coletivos. 

b) Considera-se poder de polícia atividade da 
administração pública que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a 
prática de ato, mas nunca a abstenção de fato, em 
razão de interesse público concernente à 
segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à 
disciplina da produção e do mercado, ao exercício 
de atividades econômicas dependentes de 
concessão ou autorização do Poder Público, à 
tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e 
aos direitos individuais ou coletivos. 

c) Considera-se poder de polícia atividade da 
administração pública que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, 
desregula a prática de ato ou abstenção de fato, em 
razão de interesse público concernente à 
segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à 
disciplina da produção e do mercado, ao exercício 
de atividades econômicas independentes de 
concessão ou autorização do Poder Público, à 
tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e 
aos direitos individuais ou coletivos. 

d) Considera-se poder de polícia atividade da 
administração privada que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a 
prática de ato ou abstenção de fato, em razão de 
interesse público concernente à segurança, à 
higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da 
produção e do mercado, ao exercício de atividades 
econômicas dependentes de concessão ou 
autorização do Poder Público, à tranquilidade 
pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos 
individuais ou coletivos. 

 

28.  De acordo com o Código Tributário Nacional, é 
correto afirmar que a contribuição de melhoria cobrada 
pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou 
pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas 
atribuições, é instituída para: 
 
a) Fazer face ao custo de obras públicas de que 

decorra desvalorização imobiliária, tendo como 
limite total a despesa não realizada e como limite 
individual o acréscimo de valor que da obra resultar 
para cada imóvel beneficiado. 

b) Fazer face ao custo de obras públicas de que 
decorra 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. 

c) Fazer face ao custo de obras públicas de que 
decorra valorização imobiliária, não possuindo limite 
total e como limite individual o acréscimo de valor 
que da obra resultar para cada imóvel não 
beneficiado. 

d) Fazer face ao custo de obras públicas de que 
decorra desvalorização imobiliária, tendo como 
limite total a despesa realizada e como limite 
individual o acréscimo de valor que da obra resultar 
para cada imóvel beneficiado. 
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29. De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público (NBC TSP) – Estrutura 
Conceitual, a entrada de recursos para a entidade a 
título de contribuição de partes externas, que estabelece 
ou aumenta a participação delas no patrimônio líquido 
da entidade é denominada como: 
 
a) Contribuição dos proprietários. 
b) Distribuição aos proprietários. 
c) Expulsão dos proprietários. 
d) Deliberação do sócio. 

 

30. Um item com potencial de serviços ou com a 
capacidade de gerar benefícios econômicos é definido 
pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público (NBC TSP) – Estrutura Conceitual como: 
 
a) Recurso. 
b) Liberação. 
c) Passivo. 
d) Despesa. 
 

31. Leia o trecho a seguir e assinale ao que segue: 
 

“Para ser útil como informação contábil, a 
informação deve corresponder à _______________ dos 
fenômenos econômicos e outros que se pretenda 
representar. A _______________ é alcançada quando a 
representação do fenômeno é completa, neutra e livre 
de erro material. 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”. 

Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBC 
TSP) – Estrutura Conceitual 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente 
ambas as lacunas do trecho: 
 
a) Compreensibilidade. 
b) Tempestividade. 
c) Relevância. 
d) Representação fidedigna. 
 

32.  Assinale a alternativa correta sobre a interpretação 
e integração da legislação tributária, nos termos do 
Código Tributário Nacional: 
 
a) Os princípios gerais de direito privado não podem 

ser utilizados para pesquisa da definição, do 
conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos 
e formas, mas não para definição dos respectivos 
efeitos tributários. 

b) A   lei tributária pode alterar a definição, o conteúdo 
e o alcance de institutos, conceitos e formas de 
direito privado, utilizados, expressa ou 
implicitamente, pela Constituição Federal, pelas 
Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas 
do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir 
ou limitar competências tributárias  

c) Na ausência de disposição expressa, a autoridade 
competente para aplicar a legislação tributária 
utilizará sucessivamente, na ordem indicada a 

analogia; os princípios gerais de direito tributário; os 
princípios gerais de direito público; a equidade. 

d) A lei tributária que define infrações, ou lhe comina 
penalidades, interpreta-se da maneira mais 
favorável ao fisco sempre que houver caso de 
dúvida. 

 

33. Assinale a alternativa correta sobre a instituição de 
diferença tributária entre bens de qualquer natureza, em 
razão da sua procedência ou do seu destino pelos entes 
federados: 
 
a) É vedada. 
b) É obrigatória. 
c) É permitida. 
d) É incentivada. 
 

34. Avalie os itens a seguir e assinale ao que segue 
com base no Código Tributário Nacional: 
 

I- Fato gerador da obrigação principal é a 
situação definida em lei como necessária e suficiente à 
sua ocorrência; 

II- A definição legal do fato gerador é 
interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos 
efetivamente praticados pelos contribuintes, 
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do 
seu objeto ou dos seus efeitos; 

III- A autoridade administrativa não poderá 
desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados 
com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato 
gerador do tributo ou a natureza dos elementos 
constitutivos da obrigação tributária, observados os 
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária; 

IV- Fato gerador da obrigação acessória é 
qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, 
impõe a prática ou a abstenção de ato que configure 
obrigação principal. 
 
Dos itens acima: 
 
a) Apenas os itens II e IV estão corretos. 
b) Apenas os itens III e IV estão corretos. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens II e III estão corretos. 
 

35. Em caso de solidariedade passiva na obrigação 
tributária é correto afirmar que: 
 
a) A interrupção da prescrição, em favor ou contra um 

dos obrigados, favorece aos demais. 
b) A interrupção da prescrição, em favor ou contra um 

dos obrigados, não prejudica aos demais. 
c) O pagamento efetuado por um dos obrigados não 

aproveita aos demais. 
d) A isenção ou remissão de crédito nunca exonera 

todos os obrigados. 
 

36. De acordo com a Lei Complementar nº 23/2003 do 
Município de São Roque (SP), é correto afirmar que o 
imposto sobre transmissão "inter-vivos", a qualquer 
título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto 
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os de garantia, bem como cessão de direitos à sua 
aquisição, deve ser pago mediante: 
 
a) Documento próprio de arrecadação, na forma 

regulamentar.  
b) Transferência bancária ao Cartório de Registro de 

Imóveis. 
c) Nota promissória endereçada ao vendedor do 

imóvel. 
d) Documento indefinido para arrecadação, na forma 

jurídica. 
 

37. Nos termos da Lei Complementar nº 23/2003 do 
Município de São Roque (SP), nas transmissões 
realizadas por termo judicial, em virtude de sentença 
judicial, o imposto será pago dentro de: 
 
a) 20 (vinte) dias, contados do trânsito em julgado da 

sentença ou da data da homologação de seu 
cálculo.  

b) 15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado da 
sentença ou da data da homologação de seu 
cálculo. 

c) 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado da 
sentença ou da data da homologação de seu 
cálculo.  

d) 07 (sete) dias, contados do trânsito em julgado da 
sentença ou da data da homologação de seu 
cálculo.  

  

38. De acordo com a Lei Orgânica do Município de São 
Roque (SP), é correto afirmar que a cassação ou a 
extinção do mandato do Vereador tem como 
consequência a: 
 
a) Licença do mandato. 
b) Liberação do cargo. 
c) Disposição do cargo. 
d) Vacância do mandato. 
 

39. Para aprovação de Leis Complementares no 
Município de São Roque (SP), a Lei Orgânica do 
Município estabelece o quórum de: 
 
a) Maioria simples. 
b) Maioria qualificada. 
c) Maioria ordinária. 
d) Maioria absoluta. 
 

40. Com base na Lei Orgânica do Município de São 
Roque (SP), assinale a alternativa correta sobre os 
requisitos para submissão de questão de relevante 
interesse do Município a plebiscito: 
 
a) Mediante proposta fundamentada da maioria dos 

membros da Câmara de Vereadores ou de 7% dos 
eleitores inscritos no Município e aprovação do 
Plenário, por metade dos votos favoráveis, será 
submetida a plebiscito questão de relevante 
interesse do Município ou do Distrito. 

b) Mediante proposta fundamentada da maioria dos 
membros da Câmara de Vereadores ou de 5% dos 
eleitores inscritos no Município e aprovação do 

Plenário, por dois terços de votos favoráveis, será 
submetida a plebiscito questão de relevante 
interesse do Município ou do Distrito. 

c) Mediante proposta fundamentada da maioria dos 
membros da Câmara de Vereadores ou de 5% dos 
eleitores inscritos no Município e aprovação do 
Plenário, por dois quintos de votos favoráveis, será 
submetida a plebiscito questão de relevante 
interesse do Município ou do Distrito. 

d) Mediante proposta fundamentada da maioria dos 
membros da Câmara de Vereadores ou de 10% dos 
eleitores inscritos no Município e aprovação do 
Plenário, por um terço de votos favoráveis, será 
submetida a plebiscito questão de relevante 
interesse do Município ou do Distrito. 

 

 
 
 


