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- LÍNGUA PORTUGUESA-

QUESTÃO 04

QUESTÃO 01
Observe a frase: “De acordo com o resultado,
entre os que tinham mais autocontrole, apenas
6% sofreram um ataque cardíaco ou
morreram por doenças cardiovasculares”. A
palavra destacada mudou a grafia com a
Reforma Ortográfica, assim como:
(A) couveflor
(B) latino-americano
(C) autoestima
(D) criadomudo
(E) guardarroupa

Todas as frases abaixo estão corretas quanto à
concordância, exceto:
(A) Dezenas
anualmente.

estudos

são

feitos

(B) A maior parte das pessoas não se
preocupa com os pensamentos diários.
(C) Alguns de vocês preocupam-se com as
emoções.
(D) Existe, em alguns casos, pensamentos
viciados.
(E) Foi uma universidade americana quem
conduziu os estudos.

QUESTÃO 05

QUESTÃO 02
“Uma alta dose de estresse, por exemplo,
pode fazer o coração bater mais rapidamente”.
A palavra sublinhada foi adaptada à nossa
língua assim como:

de

Na frase: “não supões a gratidão de que se
mostrou capaz” é possível concluir todas as
alternativas abaixo, exceto:
(A) verbo transitivo direto (supões)
(B) oração subordinada adjetiva restritiva (de
que se mostrou capaz)

(A) conexão
(B) internet

(C) oração simples

(C) mouse
(D) computador

(D) predicado nominal (de que se mostrou
capaz)

(E) deletar

(E) oração complexa
QUESTÃO 03

- MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO QUESTÃO 06

Assinale a frase que dispensa o uso de crase:
(B) Tivemos uma conversa frente à frente.

Um ângulo de um triângulo isósceles mede
32°. Quanto mede cada um dos outros dois
ângulos iguais?

(C) Fui à praia para meditar.

(A)

69°

(D) O dinheiro se destina à realização de
exames.

(B)

70°

(C)

72°

(E) Estive à procura de um retiro.

(D)

73°

(E)

74°

(A) Tinha sempre bons pensamentos à noite.
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QUESTÃO 07

QUESTÃO 10

(A)

12%

(B)

16%

(C)

14%

Em uma loja há seis veículos usados, um
deles tem 10 anos, outro tem 9, outro tem 8,
outro tem 7, outro tem 6 e o mais novo tem 5
anos de fabricação. Sabe-se que o Ônix é 2
anos mais velho do que o Etios, o Picanto é 3
anos mais novo do que o HB20, o Fiesta não é
o carro mais velho e Sonic não é o carro mais
novo da loja. Sobre esta loja, considere as
afirmações seguintes.

(D)

15%

I – O Fiesta é mais novo do que o Sonic.

(E)

18%

II – Se o Ônix é mais velho do que o HB20,
então o Fiesta é o carro mais novo da loja.

Um carro que custa $ 25000,00 foi comprado
por $ 22000,00. Qual a porcentagem de
desconto sobre o preço de custo?

QUESTÃO 08

Se Paulo não tivesse partido, sua filha Julia
também não partiria. Julia partiu. Logo:
(A) Paulo e Julia não partiram.
(B) Julia não partiu.
(C) Paulo partiu.
(D) Paulo não partiu.

III – Se o Fiesta é mais velho do que o Ônix,
então o Etios tem 5 anos de fabricação.
Está necessariamente correto o que se afirma
em:
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) I, II e III.
(D) Apenas II e III.
(E) Apenas I e III.

(E) Julia partiu.
- CONHEC. GERAIS E ATUALIDADES QUESTÃO 09

QUESTÃO 11

(B) 16

Um serviço de transporte alternativo
desencadeou um movimento de taxistas em
várias cidades do mundo. No Brasil, houve
manifestações em capitais como São Paulo,
Rio de Janeiro e Brasília para que o aplicativo
do referido serviço seja proibido. A empresa
diz apenas oferecer uma forma diferente de
transporte, que ajuda a diminuir o trânsito e a
gerar renda para as pessoas. Trata-se do:

(C) 12

(A) Spotify

A Prefeitura possui 4 acessos para seus
funcionários. De quantas formas, sem
repetição, um servidor público pode entrar e
sair do prédio, se utilizar um acesso distinto
daquele no qual entrou.
(A) 20

(D) 10
(E) 8

(B) 99Taxis
(C) Hubert
(D) Uber
(E) Waze
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QUESTÃO 12

Em 2016, a Lei cearense nº 15.299/2013 que
regulamentava um "evento de natureza
competitiva, na qual uma dupla a cavalo
persegue um animal bovino, objetivando
dominá-lo" (art. 2º da Lei) foi declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), sendo considerada uma
importante decisão para grupos que lutam
contra maus-tratos a animais. Trata-se da:
(A) Lei da Vaquejada

QUESTÃO 14
No ano de 2016, cientistas anunciaram a
detecção de um fenômeno previsto pelo físico
Albert Einstein há cem anos, em sua Teoria
Geral da Relatividade, mas que nunca havia
sido observado. Trata-se de qual fenômeno?
(A) Ondas gravitacionais.
(B) Bóson de Higgs – a partícula de Deus.
(C) Big Bang
(D) Quinta força fundamental da natureza.
(E) Princípio Antrópico

(B) Lei do Rodeio
(C) Lei da Farra do Boi
(D) Lei da Rinha de Galos
(E) Lei da Galinhada

QUESTÃO 13

Um escândalo envolvendo a fabricante de
veículos Volkswagen eclodiu no segundo
semestre de 2015, levando a empresa a
enfrentar sucessivos processos judiciais
relacionados, inicialmente, a comercialização
de 11 milhões de carros em todo o mundo. Os
acordos e multas sofridas pela fabricante em
diversos países somam bilhões de dólares. O
citado escândalo se refere a:

QUESTÃO 15
Considerado o maior evento esportivo do
planeta, os Jogos Olímpicos têm como
objetivo estimular a competição sadia entre os
povos dos cinco continentes, tendo sua edição
do ano de 2016 realizada no Rio de Janeiro. O
atleta que mais conquistou medalhas na
história, somadas todas as edições, é:
(A) O jamaicano, Usain Bolt.
(B) A soviética Larisa Latynina.
(C) O norte-americano, Michael Phelps.
(D) A chinesa Wu Jingyu.
(E) A norte-americana, Serena Williams.

(A) Sonegação fiscal e fraude tributária na
produção, exportação e importação de
veículos.

- NOÇÕES DE INFORMÁTICA -

(B) Fraudes em resultados de testes de
emissão de poluentes.

No Microsoft Word, para se utilizar da função
Sumário Automático, é preciso respeitar
alguns itens como pré-requisitos. Escolha a
alternativa correta que corresponde aos itens
que deverão existir no documento para
geração do índice:

(C) Falhas mecânicas capazes de ferir
consumidores e provocar acidentes de
trânsito.

QUESTÃO 16

(D) Violação de patentes e leis de propriedade
industrial e intelectual.

(A) Títulos, Subtítulos, Numeração.

(E) Prática de dumping, implicando em
concorrência desleal no controle de preços.

(C) Subtítulos, Formatação, Estilo.

(B) Títulos, Parágrafos, Espaçamento.
(D) Estilo, Fonte, Referências.
(E) Numeração, Revisão, Exibição.
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QUESTÃO 17

QUESTÃO 19

José possui um documento em arquivo do
Microsoft Word e deseja imprimi-lo. Indique
a alternativa que representa o procedimento
que deverá ser executado para efetuar a
impressão:

Marinalva deseja acessar o site da Prefeitura
de seu município para imprimir seu boleto de
IPTU. Ocorre que o Microsoft Windows 7
acabou de ser instalado pela primeira vez em
seu computador e só possui o navegador
padrão instalado. Indique a alternativa que se
refere ao navegador padrão do Windows 7:

(A) Clicar na guia Página Inicial e em
seguida clicar na opção Imprimir.
(B) Clicar na guia Arquivo, em seguida clicar
na opção Imprimir, e posteriormente clicar no
botão Imprimir.

(A) Google Chrome.

(C) Clicar na guia Layout, em seguida clicar
na opção Imprimir, e posteriormente clicar na
opção Imprimir.

(D) Microsoft Edge.

(D) Clicar na guia Exibição, em seguida clicar
na opção Imprimir tudo.
(E) Clicar na guia Arquivo, em seguida clicar
na opção Layout, e posteriormente clicar na
opção Imprimir.

QUESTÃO 18

No Microsoft PowerPoint, para se criar um
arquivo que irá iniciar a apresentação
diretamente ao ser aberto, ou seja, sem
possibilitar a edição convencional, é
necessário que o arquivo seja salvo em um
formato específico. Selecione a alternativa
que representa o tipo/formato correto de
arquivo do PowerPoint para a situação
descrita.
(A) Apresentação do PowerPoint.
(B) Apresentação do PowerPoint 97-2003.
(C) Modelo do PowerPoint.
(D) Apresentação XML do PowerPoint.

(B) Windows Explorer.
(C) Mozilla Firefox.
(E) Internet Explorer

QUESTÃO 20

Ao enviar um e-mail, alguns cuidados
deverão ser tomados para assegurar que a
mensagem seja entregue ao destinatário
corretamente. Considere as assertivas abaixo
e indique a alternativa correta.
I. O endereço deve possuir somente letras
minúsculas;
II. O endereço não deve possuir acentuação;
III. O endereço deve conter o domínio
correto;
IV. O endereço deve sempre conter “.br”;
(A) As afirmações I e II estão incorretas.
(B) As afirmações I, II e IV estão incorretas.
(C) Apenas a afirmação III está incorreta.
(D) Apenas a afirmação IV está incorreta.
(E) Todas as afirmações estão incorretas.

(E) Apresentação de Slides do PowerPoint
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- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS QUESTÃO 21
O Título VI da Constituição Federal, ao
regular matéria tributária, estabelece que:
(A) os Municípios e o Distrito Federal não
poderão instituir contribuição ou legislar na
forma das respectivas leis, para o custeio do
serviço de iluminação pública.
(B) mediante lei complementar, a União
deverá instituir empréstimos compulsórios no
caso de investimento de interesse público,
desde que entenda haver relevante interesse
nacional, inclusive para cobrir déficit no
orçamento da administração pública.
(C) poderá a União, mediante lei
complementar,
instituir
empréstimos
compulsórios
para
atender
despesas
extraordinárias decorrentes de calamidade
pública e de guerra externa ou sua iminência.
(D) os Estados e o Distrito Federal poderão
instituir Imposto sobre a Propriedade de
Veículo Automotor e Imposto de Exportação.

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 22

Sobre a Administração Pública, observe as
assertivas e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I) todas as entidades da Administração
Pública direta e indireta das diferentes esferas
da Federação responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa.
II) as funções de confiança e os cargos em
comissão destinam-se, preferencialmente, às
atribuições
de
direção,
chefia
e
assessoramento,
bem
como
demais
atribuições previstas em lei.
III) é vedada a contratação de pessoal, por
tempo determinado, para atuação na
Administração Pública, ainda que para
atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público.

(E) a lei complementar pode determinar
tratamento isonômico ao setor empresarial,
tratando, sem qualquer distinção, empresas de
pequeno porte e microempresas, sem criar
regimes especiais ou simplificados.

IV) somente por lei específica poderá ser
criada autarquia e autorizada a instituição de
empresa pública, de sociedade de economia
mista e de fundação, cabendo à lei
complementar, neste último caso, definir as
áreas de sua atuação.

Rascunho:

Assinale a alternativa correta:
(A) todas as assertivas são falsas.
(B) as assertivas I, II e III são falsas.
(C) as assertivas I, II e IV são verdadeiras.
(D) as assertivas III e IV são verdadeiras.
(E) a assertiva II é verdadeira.
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QUESTÃO 23

QUESTÃO 25

De acordo com o texto constitucional, no que
se refere às finanças públicas, a lei
complementar disporá sobre:

De acordo com o Código Tributário Nacional:

I) emissão e resgate de títulos da dívida
pública.
II) operações de câmbio realizadas por órgãos
e entidades da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
III) as diretrizes orçamentárias.
IV) o plano plurianual.
V) concessão de garantias pelas entidades
públicas.
Assinale a alternativa correta:
(A) I, III e V estão corretas.
(B) I, II e IV estão corretas.
(C) II e V estão corretas.

I) imposto é o tributo cuja obrigação tem por
fato gerador uma situação independente de
qualquer atividade estatal específica, relativa
ao contribuinte.
II) o fato gerador surge com a ocorrência da
obrigação tributária, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.
III) é permitido à União instituir tributo que
não seja uniforme em todo o território
nacional, ou que importe distinção ou
preferência em favor de determinado Estado
ou Município.
IV) o crédito tributário regularmente
constituído se modifica ou extingue, ou tem
sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos
casos previstos nesta Lei ou quando
dispensado pelo agente administrativo,
independente de previsão legal.

(D) I, II e V estão corretas.
(E) IV e V estão corretas.

QUESTÃO 24
Segundo o Código Tributário Nacional, a
exação cuja obrigação tem por fato gerador
uma situação independente de qualquer
atividade estatal específica, relativa ao
contribuinte, denomina-se:

Assinale a alternativa correta:
(A) as assertivas II e IV estão corretas.
(B) a assertiva I é a única correta.
(C) a assertiva II é a única correta.
(D) as assertivas I e III estão corretas.
(E) as assertivas I e II estão corretas.

(A) preço público, por expectativa de serviço.
(B) empréstimo compulsório, ainda que sua
ocorrência seja eventual.

Rascunho:

(C) imposto, independentemente do ente
federado.
(D) taxa, em razão do potencial uso de
serviços.
(E) expectativa de benefício, oriundo de
pagamento de contribuição social.
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QUESTÃO 26

QUESTÃO 28

Analise os seguintes itens e, ao final, assinale
a alternativa correta:
I – A solidariedade tributária não pode ser
estabelecida contratualmente.
II – Via de regra, o pagamento efetuado por
um dos obrigados aproveita aos demais.
III – O Direito Tributário
solidariedade ativa e passiva.

admite

a

IV – São solidariamente obrigadas as pessoas
que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador de obrigação
principal.
(A) Os itens I e IV estão corretos.
(B) Os itens II e III e IV estão corretos.
(C) Os itens I, II e IV estão corretos.
(D) Apenas o item III está correto.
(E) Todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 27
São causas suspensivas da exigência do
crédito tributário, exceto:
(A) a prescrição e a decadência.
(B) a moratória.
(C) o depósito do seu montante integral.
(D) o parcelamento.
(E) as reclamações e os recursos.
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Assinale a alternativa incorreta:
(A) Para que possa haver incidência da taxa
de serviços, é necessário que o serviço seja
suscetível de utilização, separadamente, por
parte de cada um dos seus usuários.
(B) A concessão de autorização, por parte da
Administração Municipal, para que um
estabelecimento comercial instale anúncio
eletrônico na porta externa, enseja a cobrança,
pelo Município, de uma taxa fundada no seu
poder de polícia.
(C) Os serviços gerais prestados por órgãos de
Segurança Pública não podem ser sustentados
por taxas. Essa atividade pública, por sua
natureza, deve ser retribuída, genericamente,
por impostos.
(D) As taxas são instituídas para suportar as
custas de realização de obras públicas de que
decorre a valorização imobiliária de
particulares.
(E) O fato gerador da taxa não é um fato do
contribuinte, mas um fato do Estado; este
exerce determinada atividade e, por isso,
cobra a taxa das pessoas que dela se
aproveitam.

QUESTÃO 29
Concernente ao Imposto sobre Transmissão
de Bens Imóveis, é correto afirmar que ele
poderá ser exigido:
(A) nas transferências de titularidade advindas
de imóveis arrematados ou adjudicados
judicialmente.
(B) nos casos de doação ou permuta.

Rascunho:

(C) no ato que transfere por sucessão
hereditária um bem imóvel.
(D) para a transferência de imóvel do sócio
para a empresa na situação de integralização
de capital.
(E) também na transferência de veículos
automotores.
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QUESTÃO 30

QUESTÃO 32

Concernente à obrigação tributária, considere
as seguintes assertivas e assinale a opção
correta:

Concernente às pessoas naturais, assinale a
alternativa correta:

I) Em matéria de impostos não é preciso lei
para estabelecer as obrigações tributárias
acessórias.
II) É sujeito passivo da obrigação tributária
principal pessoa obrigada ao pagamento de
penalidade pecuniária.
III)
Relativamente
aos
efeitos
da
solidariedade tributária passiva, pode-se
afirmar que a isenção objetiva aproveita a
todos.
IV) As pessoas que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal são solidariamente
responsáveis.
(A) as assertivas I e II estão corretas.
(B) as assertivas II e III estão corretas.
(C) as assertivas II, III e IV estão corretas.
(D) as assertivas I e IV estão corretas.
(E) todas as assertivas estão corretas.
QUESTÃO 31
No que se refere ao Imposto Sobre Serviços
(ISS), analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a opção correta:
I – Compete à União, mas sua arrecadação é
destinada aos Municípios.
II – Tem sua incidência condicionada à
denominação dada ao serviço prestado.
III – Exclui a cobrança sobre serviços cuja
prestação se tenha iniciado no exterior.
IV – É devido por serviços prestados que não
constituam atividade preponderante do
prestador.

A) A pessoa natural adquire a personalidade
no momento da concepção.
B) A menoridade cessa aos dezesseis anos de
idade.
C) Toda pessoa é capaz de direitos e deveres
na ordem civil.
D) Os menores de 16 anos são relativamente
incapazes a certos atos e à forma de exercêlos.
E) O “status” de pessoa natural cessa aos
dezoito anos de idade.

QUESTÃO 33
No que tange à sucessão, assinale a
alternativa correta:
(A) Toda pessoa, através de testamento, pode
dispor da totalidade de seus bens, ou de parte
deles, para depois de seu falecimento.
(B) Os descendentes da mesma classe têm os
mesmos direitos à sucessão de seus
ascendentes.
(C) A renúncia da herança deve ser feita
através de instrumento particular
(D) Desde o ajuizamento da ação de
inventário até a homologação da partilha, a
administração da herança será exercida pelo
inventariante.
(E) Os descendentes, ainda que sejam das
mesma classe, têm direitos distintos à
sucessão de seus ascendentes, a depender do
valor econômico dos bens.

Rascunho:

(A) Os itens I e II estão corretos.
(B) Todos os itens estão incorretos.
(C) Apenas o item IV está correto.
(D) Os itens I e IV estão corretos.
(E) Todos os itens estão corretos.
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QUESTÃO 34
De acordo com o Código Civil, a posse pode
ser adquirida:
(A) somente pela própria pessoa que a
pretende ou por seu representante.
(B) pela própria pessoa que a pretende ou por
seu representante, e, ainda, por terceiro sem
mandato, e sem maior formalidade, pois se
trata de questão eminentemente fática.
(C) pela própria pessoa que a pretende ou por
seu representante, e por terceira pessoa sem
mandato, dependendo de retificação.
(D) somente pela própria pessoa, uma vez que
se trata de direito pessoal e fático.
E) privativamente pela própria pessoa, não
cabendo representação.
QUESTÃO 35

QUESTÃO 37
Assinale a alternativa correta:
(A) a autarquia possui personalidade jurídica,
se sujeita ao regime de direito público, não
tem autonomia, há bens que compõem seu
patrimônio; extinguindo-se a autarquia, seus
bens são reincorporados ao ativo da entidade
estatal que a criou; expressa a gestão
descentralizada; os privilégios fiscais não lhes
são transmitidos, mas os privilégios
processuais, sim.
(B) a autarquia é entidade da Administração
Indireta criada para atender a uma finalidade
social, com objetivo não-lucrativo, patrimônio
próprio e dotada de personalidade jurídica de
direito privado.
(C) a criação de uma autarquia somente
poderá ocorrer por lei, sendo o projeto de lei
de iniciativa privativa do Legislativo.

A competência administrativa de invalidação
de ato administrativo viciado é:

(D) não há subordinação hierárquica da
autarquia para com o ente político que a criou.

(A) vinculativa, desde que a convalidação não
seja juridicamente possível.

(E) a autarquia integra a Administração
Direta.

(B) discricionária, após o prazo de 5 (cinco)
anos contados do termo de expedição do ato.
(C) discricionária, caso se trate de vício de
legalidade com efeito jurídico favorável à
Administração.
(D) vinculativa, desde que presentes os
requisitos de conveniência e oportunidade.
(E) discricionária, desde que presentes os
requisitos de conveniência e oportunidade.
QUESTÃO 36

QUESTÃO 38
A Lei Orçamentária Anual (LOA) não conterá
dispositivo estranho à previsão da receita e à
fixação da despesa, exceto nos casos de
autorização para abertura de crédito
suplementar e a contratação de operação de
crédito. A assertiva refere-se ao:
(A) princípio da unidade.
(B) princípio da universalidade.

São atributos do poder de polícia:

(C) princípio da eficiência.

A) presunção de legitimidade, imperatividade
e autoexecutoriedade.
B) procedimento formal, publicidade e
probidade administrativa.
C) legalidade objetiva, oficialidade e
informalismo.
D) discricionariedade, autoexecutoriedade e
coercibilidade.
E) legalidade subjetiva, executoriedade
condicionada e não-formalidade.

(D) princípio da exclusividade.

Analista Tributário
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QUESTÃO 39
São princípios orçamentários:
(A) constância, equilíbrio e antecipação.
(B) unidade, anualidade e universalidade.
(C) universalidade, compensação e exatidão.
(D) constância, efetividade e exatidão.
(E) constância, exatidão e antecipação.

QUESTÃO 40
A
competência
Orçamentária é:

para

elaborar

Lei

(A) exclusiva do Poder Judiciário.
(B) exclusiva do Poder Executivo.
(C) exclusiva do Poder Legislativo.
(D) concorrente dos poderes Executivo e
Legislativo.
(E) concorrente dos poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário.

Analista Tributário
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