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PORTUGUÊS  
Patrícia Manzato 

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 
a 7: 

Educação do século 21 requer menos ensino e 
mais aprendizagem 

A educação para o século 21 é um negócio 
dedicado à aprendizagem e não ao ensino. Assim, a 
performance dos educadores deve ser guiada pelo 
entendimento mais atual do processo de 
aprendizagem. Nas últimas décadas, as pesquisas em 
psicologia cognitiva e neurociência expandiram 
significativamente a compreensão de como as pessoas 
aprendem. Mas a prática educacional brasileira 
acanhadamente acompanhou esse contemporâneo 
know-how. 

É fato que os educadores enfrentam mais um 
desafio intimidante: prover os alunos com as 
competências e habilidades do século 21. Muitos 
perscrutadores se opõem à ideia de que o pensamento 
crítico, a resolução de problemas, criatividade e 
desenvolvimento de projetos irão corroer o ensino 
conteudista de importantes fundamentos – incluindo 
história, filosofia e literatura. A preocupação é válida 
até o instante em que tais habilidades não podem ser 
desenvolvidas nem aplicadas de forma eficaz – sem os 
conhecimentos prévios de uma ampla gama de 
assuntos. 

Nenhuma geração pode escapar da 
responsabilidade de aprender o que o mercado e a 
sociedade requerem. No século 19, à medida que a 
agricultura crescia em complexidade, as escolas nas 
áreas rurais ensinavam justamente princípios, 
competências e habilidades da agricultura vocacional. 
Com o desenvolvimento da tecnologia, da internet e 
dos computadores, as escolas aprimoraram seus 
programas de ciências, matemática e sistemas de 
informações. Hodiernamente, com o advento da 
inteligência artificial e da digitalização, estamos mais 
uma vez com a inevitabilidade de alterar o que e, 
principalmente, o como ensinar. 

A óbvia imprescindibilidade de a educação se 
relacionar com as demandas da sociedade foi satirizada 
por Harold Raymond Wayne Benjamin, em seu livro 
Saber-tooth curriculum (New York: McGran-Hill, 1939). 

Na obra, uma autoridade fictícia em educação na Idade 
da Pedra, apresenta os três fundamentos que deviam 
ser ensinados aos jovens no currículo paleolítico: 1) 
pegar peixes com as mãos; 2) fazer baqueteamento de 
cavalos; 3) assustar com fogo o similodon, mais 
conhecido como tigre-dentes-de-sabre. Quando os 
peixes se tornaram ágeis demais para pegá-los com as 
mãos e os cavalos e similodons minguaram, as escolas 
continuaram ensinando os fundamentos antigos por 
seu valor cultural. A revolta dos educadores 
progressistas contra o currículo tradicional é descrita 
em uma das passagens mais divertida dessa jocosa 
sátira. 

Portanto, tentar prever as necessidades 
futuras dos aprendizes, amoldar os currículos e adequar 
as metodologias não se trata de modismo. É uma 
indispensabilidade. 

Adaptado de <https://desafiosdaeducacao.grupoa.com.br/menos-
ensino-e-mais-aprendizagem/> 

 

01. Depreende-se do texto que: 

a) a manutenção das disciplinas base é uma 
necessidade atual. 

b) o século XXI em muito se assemelha ao século 
XIX, em termos de educação; 

c) a educação deve acompanhar a evolução da 
sociedade como um todo; 

d) educadores e pensadores da educação têm 
sido erroneamente interpretados; 

e) estar à frente do seu tempo é pensar a 
educação do amanhã baseando-se no ontem 

 

02. No texto “Educação do século 21 requer 
menos ensino e mais aprendizagem”, predomina 
a função  

a) referencial. 

b) emotiva. 

c) apelativa. 

d) poética. 

e) fática; 
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03. A palavra sublinhada é pronome em 

a) É fato que os educadores enfrentam mais um 
desafio intimidante; 

b) Muitos perscrutadores se opõem à ideia de que 
o pensamento crítico...; 

c) ... a resolução de problemas, criatividade e 
desenvolvimento de projetos irão corroer o 
ensino conteudista de importantes 
fundamentos...; 

d) A preocupação é válida até o instante em que 
tais habilidades não podem ser desenvolvidas...; 

e) ... sem os conhecimentos prévios de uma ampla 
gama de assuntos. 

 

04. Em “No século 19, à medida que a agricultura 
crescia em complexidade” (3º parágrafo), a 
expressão à medida em que poderia ser 
substituída por: 

a) na medida em que. 

b) quando. 

c) sempre que. 

d) conforme. 

e) porque 

 

05. A mensagem que o último parágrafo é a de 
que: 

a) ensino e aprendizagem seguem os modismos 
intelectuais. 

b) discutir a educação é prescindível ao futuro das 
gerações. 

c) alterações nos currículos das escolas são 
previsíveis. 

d) por mais que educadores tentem, as gerações 
futuras só aceitam modismos. 

e) estamos diante de discussão imprescindível, e 
não algo passageiro. 

 

06. Segundo o autor, a educação no século XIX 
era voltada à agricultura, assim como a educação 
do século XXI deve ter o foco em 

a) em tecnologia e internet; 

b) em internet e computadores; 

c) inteligência artificial e digitalização; 

d) digitalização e internet. 

e) tecnologia e inteligência artificial 

 

07. Mantendo o sentido do texto, a conjunção 
“mas”, no primeiro parágrafo, poderia ser 
substituída por 

a) porém, sem necessidade de alterações; 

b) porém, desde que seja inserida uma vírgula 
após a conjunção; 

c) pois, sem necessidade de alterações; 

d) pois, desde que intercalado por vírgulas; 

e) caso, desde que a forma verbal “acompanhou” 
seja flexionada no Modo Subjuntivo 
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Leia o texto a seguir e responda às questões de 8 
a 16: 

O monomotor sobrevoa a Ilha de Marajó, dia 
encoberto, céu de nuvens, chove sem parar, somos 
convidados dos Steiner, Ruth e Rodolfo, vão conosco 
no avião. 

Os Steiner, nossa família paraense — temos 
parentes em todas as comarcas do Brasil —, possuem 
fazendas em Marajó, criam búfalos, zelam pelas 
tartarugas. Nossa amizade se iniciou com o cruzamento 
de cachorros pugs, coube a Mister Pickwik, macho de 
nossa criação, ser de minha maior estima, comer o 
cabaço da mais linda cadelinha carlin, chegou donzela 
ao Rio Vermelho, voltou prenha para Belém — devo a 
Picuco e a Popota o conhecimento desses Steiner do 
Pará, gente de primeira. 

Dádiva do rio Amazonas ao mar Atlântico, 
situada entre águas que se chocam e se misturam, a 
doce e a salgada, solo encharcado, jamais terra firme, 
tampouco superfície líquida, território de mangue, 
pasto de lama onde os pés se afundam, a Ilha de 
Marajó, diferente de tudo quanto eu vira. O gado pasta 
na planície a perder de vista. 

De súbito, como se a violência da chuva o 
atirasse de encontro à terra, o aparelho desce sobre 
uma povoação construída em cima de palafitas: 
cabanas, casas pequenas, quase uma taba de índios. 
Rodolfo me diz o nome do lugar, chama-se Cachoeira, 
ali se desenrola a ação de romance de Dalcídio 
Jurandir, Ruth completa a informação: o romance de 
estreia, Chove nos Campos de Cachoeira. 

Sei do livro, não só por tê-lo lido em originais 
como porque fui eu quem criou o Prêmio de Romance 
Dom Casmurro quando redator-chefe do semanário de 
Brício de Abreu. Não tínhamos dinheiro para dotação 
da láurea mas obtive com Omer Mont'Alegre, diretor 
literário das Edições Vecchi, contrato de publicação do 
romance vencedor e constituí júri mais valioso do que 
um cheque magro: Álvaro Moreyra, Jorge de Lima, 
Oswald de Andrade, Érico Veríssimo, José Lins do 
Rego, já não lembro todos, júri numeroso e 
consagrador. Concorrendo com mais de cem 
candidatos, o romance de Dalcídio foi escolhido por 
unanimidade, o prêmio revelou ao público brasileiro 
um dos grandes de nossa ficção. Com Chove nos 

Campos de Cachoeira, Dalcídio iniciou a saga do 
Extremo Norte, dez volumes, dez obras primas.  

O avião volta a subir, a chuva engrossa, tento 
abafar o medo para admirar a paisagem onde o gado 
pasta. Descemos na pista da fazenda, a única de 
cimento em toda a Ilha. Espera-nos a montaria, veículo 
extraordinário, canoa feita para navegar no rio, desliza 
em terra sobre a lama do mangue puxada por três 
cangas de búfalos. Saí de Marajó onde se misturam mar 
e rio alguns quilos mais gordo, culpados os pitéus da 
cozinha paraense, do pato no tucupi ao sarapatel de 
tartaruga. De lembrança levei comigo carga completa 
de bicho de pé, eu andava descalço no mangue, no 
pasto e no curral. 

Dalcídio Jurandir e Jorge Amado 

 

08. Considerando a leitura do texto, pode-se 
deduzir que: 

a) o narrador é Dalcídio, autor de “dez volumes, 
dez obras primas”; 

b) o narrador faz parte do meio literário; 

c) o texto expõe ao leitor os sentimentos das 
personagens; 

d) a história contada se desenrola exclusivamente 
na Ilha de Marajó; 

e) tanto narrador quanto personagens estavam 
desconfortáveis na viagem. 

 

09. Uma das características que justifica a 
classificação do texto como crônica narrativa é: 

a) a discussão sobre a qualidade da obra de 
Dalcídio; 

b) o enfoque no ponto de vista do narrador; 

c) a constante explicação sobre personagens e 
acontecimentos; 

d) o uso de tempo cronológico na narrativa; 

e) a narrativa de acontecimentos da vida cotidiana.  
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10. Mantendo-se a correção gramatical, é possível 
no trecho “Não tínhamos dinheiro para dotação 
da láurea mas obtive com Omer Mont'Alegre, 
diretor literário das Edições Vecchi, contrato de 
publicação do romance vencedor” (5º 
parágrafo):  

a) flexionar o verbo “ter” no Futuro do Pretérito; 

b) suprimir a vírgula antes de “contrato”; 

c) flexionar o verbo “obter” no Presente do 
Indicativo; 

d) inserir uma vírgula antes da conjunção “mas”; 

e) inserir uma vírgula antes de “Omer” 

 

11. O autor utiliza no primeiro parágrafo a 
estratégia linguística de 

a) exemplificar uma série de ações cotidianos; 

b) dar ênfase em quem os convidou à Ilha de 
Marajó; 

c) descrever a paisagem com verbos no Pretérito; 

d) apresentar a sequência de fatos separados 
apenas por vírgulas; 

e) narrar os fatos de forma objetiva, sem 
descrições. 

 

12. Os travessões no segundo parágrafo são 
utilizados para  

a) explicar o contexto para o leitor; 

b) separar as digressões do narrador; 

c) intercalar com o uso de vírgula; 

d) separar apostos explicativos; 

e) iniciar discurso direto. 

 

 

 

 

 

 

13. Fazem parte do mesmo campo semântico:  

a) pitéus - pato no tucupi - sarapatel; 

b) pitéus – cangas de búfalos – bicho de pé; 

c) cangas de búfalos – mangue - cimento; 

d) cangas de búfalos – chuva - pasta; 

e) sarapatel – mangue – bicho de pé 

 

14. No trecho “, jamais terra firme, tampouco 
superfície líquida, território de mangue” (3º 
parágrafo), o trecho sublinhado apresenta, em 
relação à informação explicitada no primeiro, 
uma noção de 

a) consequência; 

b) explicação; 

c) adição; 

d) contraste; 

e) condição. 

 

15. Assim como no trecho “Sei do livro, não só 
por tê-lo lido em originais como porque fui eu 
quem criou o Prêmio de Romance Dom 
Casmurro...” (5º parágrafo), a colocação do 
pronome destacado respeita a norma-padrão da 
língua portuguesa, em: 

a) Rogaria-lhes para considerar a ajuda de alguma 
forma à população ribeirinha; 

b) A empatia não permite-nos ver tal situação e 
ficarmos sem ação; 

c) O bem-estar que vivencia-se deve ser de toda a 
população. 

d) Muitos se impressionam com a realidade de 
ribeirinhos e sertanejos. 

e) Nos questionamos até quando vamos 
negligenciar os acontecimentos; 
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16. No texto, foram empregadas as palavras 
“Marajó” (1º parágrafo) e “búfalo” (2º 
parágrafo), ambas acentuadas graficamente. 

Duas outras palavras corretamente acentuadas 
pelos mesmos motivos que “Marajó” e “búfalo” 
são, respectivamente: 

a) juíz e saudável; 

b) Macapá e arquipélago; 

c) idéia e arquipélago; 

d) Macapá e juízes; 

e) já e possível. 

 

17. A frase em que a palavra ou expressão 
destacada respeita as regras ortográficas e 
gramaticais da norma padrão é: 

a) A época de chuva mau acaba e o rio já abaixa a 
seu nível mínimo. 

b) Precisamos saber o por que de as pessoas não 
visitarem o Norte. 

c) As pessoas desejam estar aonde a felicidade 
está. 

d) A ideia de viver bem e para sempre é uma 
excessão dentre muitos. 

e) Todos sabem que desejo há tempos fazer essa 
viagem. 

 

As questões de 18 a 20 são referentes à citação 
abaixo: 

“A sabedoria dos velhos é um grande engano. 
Eles não se tornam mais sábios, mas sim mais 
prudentes” – Ernest Hemingway. 

18. Quanto ao sentido, a oração “mas sim mais 
prudentes” auxilia na produção do efeito de:  

a) desabafo; 

b) mistério; 

c) quebra de expectativa; 

d) dúvida; 

e) certeza  

 

19. Infere-se do pensamento acima que: 

a) a sabedoria na juventude é a mesma que na 
velhice; 

b) o termo “engano” se refere a velhice;  

c) a velhice é uma fase da vida superior à 
juventude;  

d) “juventude” e “velhice” são ideias sinônimas; 

e) “sabedoria” é como um engano na juventude. 

 

20. Sobre as orações “Eles não se tornam mais 
sábios, mas sim mais prudentes”, é correto 
afirmar que:  

a) é possível inserir uma vírgula depois de “mas 
sim”; 

b) a supressão de “sim” prejudica a correção do 
texto; 

c) “mais sábios” pode ser substituído por “mas 
sábios”; 

d) a partícula “se” pode ser deslocada para depois 
do verbo; 

e) o advérbio “sim” deveria estar intercalado por 
vírgulas. 
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MATEMÁTICA FINANCEIRA E ESTATÍSTICA 
Carlos Henrique 

21. Carlos Henrique comprou um tablet que 
custava R$ 4.000,00 à vista, pagando em duas 
parcelas: 

 - a primeira, no ato da compra, no valor de R$ 
2.200,00; 

 - a segunda, um mês após a compra, no valor de 
R$ 2.250,00. 

 A taxa mensal de juros cobrada de Carlos 
Henrique nessa compra foi de: 

a) 5%; 

b) 10%; 

c) 15%; 

d) 20%; 

e) 25%. 

 

22. Um investidor aplica em um determinado 
banco R$ 10.000,00 a juros simples. Após 6 
meses, resgata totalmente o montante de R$ 
10.900,00 referente a esta operação e o aplica 
em outro banco, durante 5 meses, a uma taxa de 
juros simples igual ao dobro da correspondente 
à primeira aplicação. O montante no final do 
segundo período é igual a  

a) R$ 12.862,00  

b) R$ 12.750,00  

c) R$ 12.650,00  

d) R$ 12.550,00  

e) R$ 12.535,00  

 

 

 

 

 

 

23. Um capital é aplicado, durante 8 meses, a uma 
taxa de juros simples de 15% ao ano, 
apresentando um montante igual a R$ 13.200,00 
no final do prazo. Se este mesmo capital tivesse 
sido aplicado, durante 2 anos, a uma taxa de 
juros compostos de 15% ao ano, então o 
montante no final deste prazo seria igual a  

a) R$ 17.853,75.  

b) R$ 17.192,50.  

c) R$ 16.531,25.  

d) R$ 15.870,00.  

e) R$ 15.606,50. 

 

24. Uma taxa de juros nominal de 21% ao 
trimestre, com juros capitalizados mensalmente, 
apresenta uma taxa de juros efetiva, trimestral 
de, aproximadamente, 

a) 21,7% 

b) 22,5% 

c) 24,8% 

d) 32,4% 

e)  33,7% 

 

25. Um financiamento no valor de R$ 360.000,00 
deve ser pago em 180 prestações mensais, pelo 
Sistema de Amortizações Constantes - SAC, a 
uma taxa nominal de 12% ao ano, vencendo a 
primeira prestação ao fim do primeiro mês, a 
segunda ao fim do segundo mês e assim 
sucessivamente. Calcule o valor mais próximo da 
décima prestação. 

a) R$ 5.600,00 

b) R$ 5.420,00 

c) R$ 5.400,00 

d) R$ 5.380,00 

e) R$ 5.500,00 
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26. Maria adquiriu uma moto a ser paga pelo 
Sistema Price de Amortização. Ao final do 12º 
mês ele ainda deve R$ 14.696,13. Sabendo-se 
que a taxa de juros do empréstimo é de 2% ao 
mês e que a prestação tem o valor de R$ 777,00, 
o saldo devedor, após o pagamento da próxima 
prestação, será de: 

a) R$ 14.000,00. 

b) R$ 14.147,53. 

c) R$ 14.198,84. 

d) R$ 14.213,05. 

e) R$ 14.322,01. 

 

27. Ao descontar em um banco, 5 meses antes de 
seu vencimento, um título de valor nominal igual 
a R$ 50.000,00, uma empresa recebe na data da 
operação de desconto comercial simples o valor 
de R$ 45.000,00. Utilizando a mesma taxa de 
desconto anterior e ainda a operação de 
desconto comercial simples, descontando um 
título de valor nominal de R$ 36.000,00, 3 meses 
antes de seu vencimento, receberá 

a) R$ 33.420,00 

b) R$ 35.000,00 

c) R$ 32.450,00 

d) R$ 34.560,00 

e) R$ 33.840,00 

 

28. Analise as afirmativas a seguir, a respeito de 
sistemas de amortização de empréstimos: 

I. No sistema francês, as prestações são 
constantes; os juros, decrescentes; e as 
amortizações, crescentes. 

II. No sistema de amortização constante (SAC), as 
amortizações são constantes; as prestações, 
crescentes; e os juros, decrescentes. 

III. No sistema americano de amortização, apenas 
os juros são pagos durante o financiamento, e, 

ao final do prazo, a dívida é amortizada de uma 
só vez. 

Assinale: 

a) se somente a afirmativa I estiver correta. 

b) se somente as afirmativas I e II estiverem 
corretas. 

c) se somente as afirmativas I e III estiverem 
corretas. 

d) se somente as afirmativas II e III estiverem 
corretas. 

e) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 

29. O preço à vista de um apartamento é R$ 
210.000,00. Jorge fez uma proposta ao 
proprietário para adquirir esse imóvel pagando o 
em três parcelas iguais, a primeira à vista, a 
segunda após 1 ano e a terceira depois de 2 
anos. O proprietário aceitou a proposta, desde 
que fossem cobrados juros compostos de 100% 
ao ano sobre o saldo devedor após o pagamento 
de cada parcela. Nas condições impostas pelo 
proprietário, o valor de cada uma das três 
parcelas a serem pagas por Jorge, em reais, 
deverá ser igual a  

a) 120.000,00 

b) 90.000,00 

c) 100.000,00 

d) 70.000,00 

e) 130.000,00 
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30. Considere o fluxo de caixa abaixo, que se 
refere a um projeto cujo desembolso inicial foi 
de R$ 15.000,00. 

 
A uma taxa de atratividade de 20% ao ano, o 

índice de lucratividade do projeto tem valor de 
1,6. Nessas condições, o valor de X é 

a) R$ 14.600,00 

b) R$ 15.000,00 

c) R$ 14.800,00 

d) R$ 14.400,00 

e) R$ 14.200,00 

 

31. Em uma vila, um estatístico estudou uma 
amostra de cinco residências, e registrou os 
seguintes números de moradores de cada 
residência:  

 
 

A variância amostral do número de moradores é:  

a) 5,7 

b) 5,5  

c) 5,2  

d) 4,8  

e) 4,4  

 

 

32. Em uma urna há cinco bolas, iguais na forma, 
porém duas são brancas e três são pretas. No 
escuro, Maria retirou duas bolas na urna. 

A probabilidade de que Maria tenha retirado duas 
bolas da mesma cor é de 

a) 20%. 

b) 30%. 

c) 40%. 

d) 50%. 

e) 60%. 

 

33. Sejam A e B dois eventos associados a um 
experimento. Supondo que P(A) = 0,4 e P(A U B) 
= 0,7 e P(B) = p. Os valores de p que fazem com 
que A e B sejam mutuamente exclusivos e A e B 
sejam independentes são, respectivamente:  

a) 0,3 e 0,4  

b) 0,6 e 0,2  

c) 0,5 e 0,2  

d) 0,4 e 0,2  

e) 0,3 e 0,5  

 

34. Em um órgão público com 1000 servidores, 
40% são fiscais. O quadro de servidores é 
formado por 480 homens, sendo que 200 
mulheres não são fiscais.  

Escolhendo aleatoriamente 1 servidor dessa 
empresa e verificando que é homem, a 
probabilidade de ele NÃO ser fiscal é igual a: 

a) 1/3 

b) 2/5 

c) 5/6 

d) 7/8 

e) 8/9 
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35. A tabela a seguir apresenta as probabilidades 
de, em um certo dia, haver 0, 1, 2 ou 3 colisões 
de carros em um cruzamento. 

 
A variância do número de acidentes é igual a: 

a) 1,53 

b) 1,61 

c) 1,74 

d) 1,87 

e) 1,98 

 

O ENUNCIADO A SEGUIR REFERE-SE ÀS 
QUESTÕES 36, 37 e 38. 

Na Strategy Land, a probabilidade p de um 
professor engordar é igual a 0,25. Essa 
estimativa foi obtida com base em um 
levantamento por amostragem aleatória simples 
de 1.875 professores. 

Sabendo que P(Z < - 2) = 0,025, em 
que Z representa a distribuição normal padrão, 
julgue os itens que seguem, em relação a essa 
situação hipotética. 

36. Em um grupo formado aleatoriamente por 5 
professores, com reposição, estima-se que a 
probabilidade de que apenas um deles engorde 
é igual a 

a) 405/1024 

b) 407/1024 

c) 409/1024 

d) 411/1024 

e) 413/1024 

 

 

 

 

 

37. Se X seguir uma distribuição binomial com 
parâmetros n = 500 e probabilidade de 
sucesso p, calcule a estimativa da variância. 

a) 91,25 

b) 92,75 

c) 93,75 

d) 94,65 

e) 95,45 

 

38. A estimativa intervalar de 95% de confiança do 
parâmetro populacional p possui amplitude igual 
a: 

a) 0,02 

b) 0,04 

c) 0,06 

d) 0,08 

e) 1,0 
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Em 10 anos (de 2012 a 2021), foi registrado, em 
cada ano, o faturamento anual (Y) da empresa 
TOFER RADO, em milhões de reais, e o 
respectivo gasto anual com propaganda (X), em 
milhões de reais. Um modelo de regressão linear 
simples Yt = α + 𝛽Xt + ε , t = 1, 2, ... foi 
elaborado para se prever Y em função de X, 
considerando as informações registradas, em 
que Y1 e X1 são o faturamento e o gasto com 
propaganda em 2012, Y2 e X2 são o faturamento 
e o gasto com propaganda em 2013, e assim por 
diante. Os parâmetros α e β são desconhecidos e 
ε é o erro aleatório com as respectivas hipóteses 
do modelo de regressão linear simples.  

As estimativas de α e β foram obtidas pelo 
método dos mínimos quadrados, e sabe-se que 
o valor da soma dos faturamentos e dos gastos 
com propaganda de 2012 a 2021 foram, em 
milhões de reais, iguais a 120 e 15, 
respectivamente. 

Baseado no texto, responda as questões 39 e 40 

39. Se a estimativa do coeficiente angular da reta 
obtida por meio do método dos mínimos 
quadrados foi de 1,8, então o valor de α é, 
milhões de reais,  

a) 9,3 

b) 10,4 

c) 11,5 

d) 12,7 

e) 13,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Se a estimativa do coeficiente angular da reta 
obtida por meio do método dos mínimos 
quadrados foi de 1,8, então a previsão do 
faturamento em um determinado ano, uma vez 
que a empresa gastou com propaganda neste 
ano 2 milhões de reais, é, em milhões de reais: 

a) 10,4 

b) 11,6 

c) 12,9 

c) 13,7 

e) 14,8 

 
 

ADMINISTRAÇÃO E ÉTICA NA GESTÃO PÚBLICA 
Stefan Fantini 

41. João das Neves, prefeito do Município XYZ, 
contratou o cantor Mário Bros para um cargo em 
comissão no Município XYZ. Como condição 
dessa contratação, João das Neves deixou claro 
que Mário Bros deveria fazer um show em seu 
aniversário de casamento, tendo em vista que 
Daenerys, esposa de João das Neves, é bastante 
fã do trabalho de Mário Bros. 

No contexto dos paradigmas da administração 
pública, a atitude de João das Neves, que utiliza 
o aparelho estatal como instrumento do detentor 
do poder, pode ser considerada típica do 
modelo: 

a) burocrático 

b) gerencial 

c) patrimonialista 

d) democrata 

e) pós-burocrático 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZN_pt-BRBR961BR961&sxsrf=AOaemvLKAsg4tPDvHM56B7HYSCUK5-ve1A:1638465376810&q=Daenerys&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjqqouWz8X0AhW2pZUCHcRkAdoQkeECKAB6BAgBEDk
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42. Relacione os modelos de Administração 
Pública (COLUNA I) às suas respectivas 
características (COLUNA II) 

Coluna I 

I. Patrimonialista 

II. Burocrático 

III. Gerencial 

Coluna II 

( ) confusão entre a coisa pública (res publica) e a 
coisa privada (res principis). 

( ) Foco nos resultados e flexibilização. 

( ) Ênfase no controle dos processos. 

Assinale a opção que indica a relação correta, de 
acordo com a ordem apresentada. 

a) I, II, III 

b) III, II, I 

c)  II, I, III 

d) I, III, II 

e) III, I, II 

 

43. Considere as seguintes assertivas sobre os 
modelos de Administração Pública: 

I - O modelo gerencial é marcado por uma 
estrutura hierárquica rígida, enquanto o modelo 
burocrático é mais flexível, com redução de 
níveis hierárquicos. 

II - No modelo burocrático não existe a separação 
entre propriedade e a administração, sendo que 
somente a partir do modelo gerencial é que foi 
introduzido o conceito de meritocracia.  

III - No modelo burocrático a ênfase está no 
controle de resultados, enquanto no modelo 
gerencial a ênfase é no controle a priori. 

Assinale a opção correta: 

a) apenas uma assertiva está correta. 

b) apenas duas assertivas estão corretas. 

c) todas assertivas estão corretas. 

d) todas assertivas estão erradas. 

e) nenhuma das anteriores 

 

44. No âmbito do Plano Diretor de Reforma do 
Aparelho do Estado, da década de 90, a 
transferência de serviços públicos não exclusivos 
de Estado a entidades privadas sem fins 
lucrativos, é chamada de: 

a) privatização. 

b) desestatização. 

c) publicização 

d) governança 

e) governabilidade 

 

45. O Plano Diretor de Reforma do Aparelho do 
Estado identificou quatro setores em que o 
Estado opera: o núcleo estratégico, as atividades 
exclusivas, os serviços não exclusivos e a 
produção de bens e serviços para o mercado. 
Nesse contexto, considera-se que as agências 
reguladoras pertencem ao setor 

a) do núcleo estratégico 

b) das atividades exclusivas 

c) dos serviços não exclusivos 

d) da produção de bens e serviços para o mercado 

e) do setor concorrencial 
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46. A instituição, na década de 30, do 
Departamento de Administração do Serviço 
Público (DASP), teve como objetivos principais: 

a) modernizar a administração pública e suprimir o 
modelo burocrático 

b) suprimir o modelo burocrático e implantar o 
modelo gerencial 

c) modernizar a administração pública e suprimir o 
modelo patrimonialista 

d) modernizar a administração pública e suprimir o 
modelo gerencial 

e) implantar o modelo gerencial e suprimir a 
burocracia 

 

47. De acordo com Matias-Pereira (2018), uma 
boa governança pública está apoiada em quatro 
princípios. Indique qual alternativa não traz um 
dos princípios elencados pelo autor. 

a) Relações éticas 

b) Conformidade  

c) Prestação de Contas Responsável  

d) Sigilo 

e) transparência 

 

48. O conceito de accountability está relacionado 
à ideia de que 

a) existe uma mitigação entre os limites do 
patrimônio público e do patrimônio privado. 

b) o foco deve ser no controle dos processos. 

c) o gestor público deve prestar contas de suas 
ações e se responsabilizar por essas ações. 

d) o Estado deve buscar garantir os serviços por 
meio de uma atitude empreendedora. 

e) o gestor público deve prestar contas de suas 
ações e se responsabilizar os cidadãos por essas 
ações. 

 

49. O tipo de accountability que ocorre quando os 
cidadãos controlam as ações dos governantes 
por meio do referendo, do plebiscito, do voto, 
ou então mediante o exercício do controle social, 
é chamada de: 

a) accountability vertical 

b) accountability societal 

c) accountability horizontal 

d) accountability social 

e) accountability integrada 

 

50. De acordo com a Lei de Acesso à Informação 
(Lei n.º 12.527/2011), ___________ se refere à 
qualidade da informação que tenha sido 
produzida, expedida, recebida ou modificada 
por determinado indivíduo, equipamento ou 
sistema; ao passo que a _____________ se refere 
à qualidade da informação não modificada, 
inclusive quanto à origem, trânsito e destino. 

As palavras que preenchem corretamente as 
lacunas são, respectivamente: 

a) integridade; autenticidade 

b) autenticidade; disponibilidade 

c) autenticidade; integridade 

d) primariedade; integridade 

e) disponibilidade; autenticidade 

 

51. As políticas públicas que buscam alterar o grau 
de concentração de recursos, deslocando 
conscientemente recursos das classes mais 
abastadas financeiramente da sociedade para as 
classes menos abastadas da sociedade, são 
classificadas como  

a) políticas distributivas 

b) políticas de apoio 

c) políticas redistributivas 

d) políticas da sociedade 

e) políticas integradas 
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52. A fase conhecida como “consumerism”, que 
marcou a evolução do modelo gerencial de 
Administração, está diretamente relacionada 
com: 

a) equidade e cidadania. 

b) redução de custos e equidade. 

c) transparência e cidadania 

d) qualidade e efetividade 

e) cidadania e redução de custos. 

 

53. No que concerne aos modelos de 
Administração Pública e reformas 
administrativas, julgue os itens a seguir. 

I - A reforma de 1967 buscou superar a rigidez do 
modelo burocrático, com o objetivo de conferir 
maior eficiência à máquina pública. Nesse 
sentido, o Decreto-lei n.º 200/1967 estabeleceu 
cinco princípios fundamentais: Planejamento, 
Coordenação, Descentralização, Delegação de 
Competência e Controle. 

II - A reforma gerencial da administração pública 
iniciada em 1995 tinha como uma de suas 
diretrizes o foco no controle dos processos, com 
o objetivo de evitar o descontrole dos gastos 
públicos. 

III - João das Neves, gestor de determinado 
departamento Secretaria da Fazenda do Pará, 
adota, em sua gestão, práticas autorreferidas, 
com foco no controle dos processos e com 
racionalidade absoluta. Pode-se afirmar que 
João das Neves emprega, em sua gestão, 
princípios típicos da administração pública 
gerencial. 

Está correto o que se afirma em: 

a) III, apenas. 

b) I, apenas. 

c) II, apenas. 

d) I e II, apenas. 

e) I e III, apenas. 

54. O ciclo de políticas públicas é composto por 
algumas fases. Indique, dentre as alternativas a 
seguir, qual não traz uma dessas fases. 

a) Construção da agenda 

b) Formulação da política 

c) Implementação 

d) Tomada de contas 

e) Avaliação 

 

55. Considerando o conceito de transparência na 
Administração Pública, assinale V para 
Verdadeiro e F para falso. 

(  ) Transparência pode ser definida como a 
característica de não se ocultar nada, ou seja, a 
qualidade de transmitir a verdade sem a 
adulterar. 

(   ) Transparência relaciona-se à ação de tornar 
pública determinada informação. No Estado, 
efetiva-se por meio do acesso do cidadão à 
informação governamental, o que torna mais 
democráticas as relações entre o Estado e 
sociedade civil. 

(   ) A transparência envolve a prestação de contas 
e a disponibilização de todos os atos e decisões 
públicas à sociedade, com o fim de permitir o 
controle social. 

Assinale a alternativa que representa a sequência 
correta: 

a) V, V, V. 

b) V, V, F. 

c) V, F, V. 

d) F, V, V. 
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56. “Participação da sociedade na verificação, 
acompanhamento e fiscalização das políticas 
públicas. Trata-se de o cidadão participar das 
ações e decisões do governo, sugerindo novas 
ideias, correções e alterações. É uma forma de o 
cidadão exercer ativamente a cidadania.” 

A descrição relaciona-se ao conceito de 

a) política pública. 

b) fiscalização coletiva. 

c) controle social. 

d) controle estadual. 

e) governança 

 

57. A sociedade espera que a gestão pública seja 
eficiente, eficaz e efetiva. Nesse sentido, pode-
se dizer que a utilização racional e otimização 
dos recursos disponíveis está relacionada à 
___________, ao passo que a _____________ se 
relaciona ao alcance de resultados e 
disponibilização de serviços públicos nos prazos 
demandados pela população. A ______________, 
por fim, se relaciona aos impactos e benefícios 
causados pelas ações públicas. 

As palavras que preenchem corretamente as 
lacunas, respectivamente, são: 

a) efetividade; eficácia; eficiência. 

b) eficiência; eficácia; efetividade. 

c) eficácia; eficiência; efetividade. 

d) eficiência; efetividade; eficácia. 

e) qualidade; economia; eficiência. 

 

58. De acordo com o Tribunal de Contas da União 
(TCU), as variáveis componentes dos indicadores 
são: 

a) eficiência, eficácia, efetividade e 
economicidade. 

b) economia, economicidade, equidade e 
qualidade. 

c) economia, equidade, qualidade e quantidade. 

d) financeira, cliente, processos internos e 
aprendizado. 

e) custo, tempo, qualidade e quantidade. 

 

59. Desde a sua formação inicial, o estado 
moderno atravessou três séculos de evolução, 
passando por quatro estágios consecutivos de 
desenvolvimento. A respeito desses estágios, é 
correto afirmar que o quarto estágio de 
desenvolvimento do estado moderno é o (a) 

a) Estado liberal. 

b) Monarquia 

c) Crise do Estado Liberal 

d) Estado Democrático Liberal 

e) Estado Monárquico Liberal 

 

60. A ética pode ser classificada de acordo com 04 
“escolas éticas”. Uma dessas escolas defende a 
ideia de que o conhecimento advém da 
experiência, baseando-se no exame da vida 
moral. Não se deve questionar o que o indivíduo 
“deve fazer”, mas sim o que ele, de fato, faz. 
Isso, pois, o homem deve agir “naturalmente”. 

O texto trata da 

a) Ética dos Bens 

b) Ética Formal 

c) Ética Informal 

d) Ética Valorativa 

e) Ética Empírica 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 
Antônio Daud 

61. Nos termos previstos na Lei paraense 
5.810/1994, é penalidade disciplinar aplicável ao 
servidor do Estado do Pará: 

a) advertência.   

b) suspensão de no máximo 60 dias.  

c) inabilitação para o exercício de cargo em 
comissão. 

d) suspensão de no máximo 90 dias.  

e) censura. 

 

62. A respeito dos serviços públicos, é correto 
afirmar que: 

a) A concessão de serviço público consiste na 
delegação de sua prestação, mediante licitação 
exclusivamente na modalidade concorrência, à 
pessoa jurídica ou consórcio de empresas.  

b) A permissão de serviço público representa um 
dos instrumentos da descentralização por 
serviços, em que opera-se a delegação da 
titularidade e de sua prestação, sempre 
mediante prévia licitação. 

c) A interrupção da prestação do serviço público 
devido ao inadimplemento do usuário 
caracteriza-se como descontinuidade do serviço. 

d) Concessão administrativa representa o contrato 
de prestação de serviços de que a Administração 
Pública é a usuária direta ou indireta,  quando 
envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos 
usuários, contraprestação pecuniária do parceiro 
público ao parceiro privado. 

e) A contraprestação do parceiro público ao 
parceiro privado, em uma concessão especial, 
será obrigatoriamente precedida da 
disponibilização do serviço objeto do contrato, 
embora se admita o pagamento relativo a 
parcela fruível do serviço em questão. 

 

63. Considerando o que dispõe a Lei de Acesso à 
Informação, é correto afirmar que: 

a) é de quinze anos o prazo máximo de restrição 
de acesso a informações classificadas como 
ultrassecretas.  

b) autenticidade diz respeito à qualidade da 
informação não modificada, inclusive quanto à 
origem, trânsito e destino. 

c) as informações de interesse público devem ser 
divulgadas, desde que existente a respectiva 
solicitação por legitimado ativo. 

d) os pedidos de acesso à informação de interesse 
público obedecem ao princípio da motivação, 
sob pena de não serem recebidos. 

e) a negativa de acesso a informação requerida 
deve ser motivada pelo agente público 
competente.  

 

64. No que se refere aos atos de improbidade 
administrativa previstos na Lei 8.429/1992, com 
redação dada pela Lei 14.230/2021, assinale a 
alternativa correta: 

a) Admite-se conduta culposa para a 
caracterização de ato de improbidade 
administrativa que causa lesão ao erário.  

b) Para a caracterização dos atos de improbidade, 
a legislação exige apenas a existência da 
voluntariedade do agente. 

c) Considera-se dolo a vontade livre e inconsciente 
de alcançar o resultado ilícito tipificado em lei. 

d) O exercício ilegal da função pública caracteriza 
a responsabilidade por ato de improbidade 
administrativa, ainda que não reste comprovado 
ato doloso com fim ilícito. 

e) Não configura improbidade a ação ou omissão 
decorrente de divergência interpretativa da lei, 
baseada em jurisprudência, ainda que não 
pacificada.  
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65. Considerando que determinado agente 
público foi condenado pela prática de ato de 
improbidade consistente em receber vantagem 
econômica para a tolerar a exploração de 
atividade ilícita, pode-se concluir que foram 
aplicadas as seguintes condenações, isoladas ou 
cumulativamente: 

a) Perda dos bens acrescidos ilicitamente, 
suspensão dos direitos políticos por até 14 anos, 
multa equivalente ao acréscimo patrimonial e 
perda da função pública, entre outras.  

b) Perda dos bens acrescidos ilicitamente, 
suspensão dos direitos políticos por até 12 anos, 
multa equivalente ao dano ao erário e perda da 
função pública, entre outras. 

c) Perda dos bens acrescidos ilicitamente, 
suspensão dos direitos políticos por até 10 anos, 
multa equivalente a no máximo 3 vezes o valor 
do acréscimo patrimonial e perda da função 
pública, entre outras. 

d) Perda dos bens acrescidos ilicitamente, 
suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, 
multa equivalente ao acréscimo patrimonial e 
perda da função pública, entre outras. 

e) Perda dos bens acrescidos ilicitamente, multa 
civil de até 24 vezes a remuneração do agente, 
perda dos direitos políticos e proibição de 
contratar com o poder público pelo prazo de 4 
anos.  

 

66. No que diz respeito ao poder de polícia e suas 
etapas (ciclo de polícia), assinale a alternativa 
correta: 

a) a fase da legislação diz respeito à expedição de 
decretos pelo chefe do Poder Executivo para 
permitir a fiel execução das leis. 

b) os atos de consentimento estarão sempre 
presentes no ciclo de polícia, materializando-se 
na expedição de licenças e autorizações em favor 
dos particulares. 

c) fiscalização consiste na verificação do 
cumprimento das ordens de polícia, a exemplo 
do que ocorre em uma blitz de trânsito. 

d) a etapa de sanção diz respeito à apuração de 
infrações e aplicação de penalidades àqueles 
sujeitos à disciplina interna da Administração.  

e) na fase de ordem, a administração pública 
distribui e escalona funções entre seus órgãos e 
estabelece a relação de subordinação entre os 
servidores de seu quadro. 

 

67. A respeito das sociedades de economia mista 
estaduais exclusivamente exploradoras de 
atividade econômica em sentido estrito, é 
correto afirmar que: 

a) ostentam personalidade de direito privado, se 
submetem a concurso público e não são 
controladas pelo Tribunal de Contas Estadual.  

b) subordinam-se às regras do direito privado 
quanto à responsabilidade civil relativa aos 
danos causados por seus agentes e à limitação 
remuneratória constitucional para seu quadro de 
pessoal, indistintamente. 

c) são automaticamente criadas a partir da edição 
de lei específica. 

d) compete aos juízes federais processar e julgar 
as causas em que forem interessadas na 
condição de autoras, rés, assistentes ou 
oponentes, exceto as de falência, as de 
acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça 
Eleitoral e à Justiça do Trabalho. 

e) não se sujeitam à falência e seu pessoal em 
geral é regido pela Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT).  
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68. Consoante previsto na Lei 8.666/1993, a 
licitação é dispensada na seguinte situação: 

a) quando a União tiver que intervir no domínio 
econômico para regular preços ou normalizar o 
abastecimento. 

b) nos casos de emergência ou de calamidade 
pública, quando caracterizada urgência de 
atendimento de situação. 

c) quando não acudirem interessados à licitação 
anterior e esta, justificadamente, não puder ser 
repetida sem prejuízo para a Administração, 
mantidas, neste caso, todas as condições 
preestabelecidas.  

d) para aquisição de materiais, equipamentos, ou 
gêneros que só possam ser fornecidos por 
produtor, empresa ou representante comercial 
exclusivo, vedada a preferência de marca.  

e) dação em pagamento de bens imóveis, quando 
houver autorização legislativa, avaliação prévia e 
interesse público devidamente justificado. 

 

69. Trata-se de modalidade licitatória marcada por 
menor objetividade, que deve ser utilizada para 
escolha de trabalho técnico, científico ou 
artístico: 

a) concorrência.   

b) consulta.  

c) concurso. 

d) convite.  

e) leilão.   

 

 

 

 

 

 

 

70. Assinale a situação abaixo na qual incide a 
responsabilidade civil objetiva prevista no texto 
constitucional: 

a) dano decorrente da atuação de empresa estatal 
que explora atividade econômica. 

b) prejuízo decorrente de omissão geral do poder 
público. 

c) dano causado por detento foragido do sistema 
penitenciário há 1 ano. 

d) dano causado a particular por conduta irregular 
de agente público, pertencente a um tribunal 
estadual, no exercício de suas funções. 

e) dano causado a particular por agente público 
atuando fora de suas atribuições.  

 

 

DIREITO CIVIL  
Mário Godoy 

71. Com relação aos defeitos do negócio jurídico, 
assinale a alternativa correta. 

a) O erro de cálculo autoriza a anulação do 
negócio jurídico. 

b) O dolo do representante legal de uma das 
partes obriga-o a responder solidariamente com 
o representado por perdas e danos. 

c) Considera-se coação o temor reverencial. 

d) Não se decretará a anulação do negócio 
jurídico viciado por lesão se for oferecido 
suplemento suficiente, ou se a parte favorecida 
concordar com a redução do proveito.  

e) Os credores com créditos constituídos após os 
atos praticados em fraude contra credores 
poderão pleitear a anulação destes. 
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72. Com relação à inexecução das obrigações, 
assinale a alternativa correta.  

a) Nas obrigações negativas, o devedor é havido 
por inadimplente desde o dia em que executou 
o ato de que se devia abster. 

b) É nula a cláusula que obriga o devedor a 
responder por caso fortuito ou força maior.  

c) Os juros moratórios fluem a partir da citação, 
em caso de responsabilidade extracontratual. 

d) A cláusula penal compensatória pode ser 
pleiteada cumulativamente ao cumprimento da 
obrigação principal.  

e) Para exigir a pena convencional, é necessário 
provar o montante do prejuízo. 

 

73. Com relação à teoria geral dos contratos, 
assinale a alternativa correta. 

a) A supressio significa o surgimento de um direito 
em favor do contratante, diante do exercício 
contínuo de uma prerrogativa não prevista 
contratualmente, e da confiança resultante do 
seu reconhecimento pelo contratante adverso. 

b) A teoria do adimplemento substancial, pautada 
pela boa-fé objetiva, defende a impossibilidade 
de resolução contratual diante do cumprimento 
de parte considerável da prestação pelo 
devedor, assegurada, porém, a cobrança judicial 
da parte inadimplida. 

c) Nos contratos civis e consumeristas, a 
vulnerabilidade é presumida, o mesmo não se 
dizendo dos contratos empresariais, que 
presumem-se paritários e simétricos. 

d) A interpretação das cláusulas negociais segue 
os parâmetros estabelecidos em lei, que são 
inalteráveis pela vontade das partes. 

e) Nos contratos de adesão, as cláusulas ambíguas 
ou contraditórias são havidas como nulas. 

 

 

74. Com relação aos direitos reais sobre coisas 
alheias, assinale a alternativa correta. 

a) O direito de superfície não pode ser transferido 
a terceiros pelo superficiário. 

b) Extinta a concessão da superfície, o proprietário 
passará a ter propriedade plena sobre as 
construções e plantações, devendo, porém, 
indenizar o superficiário. 

c) Somente as servidões aparentes admitem a 
usucapião.  

d) Nas servidões de trânsito, as de menor incluem 
as de maior ônus. 

e) As servidões extinguem-se pelo desuso durante 
cinco anos contínuos. 

 

75. Com relação aos regimes de bens entre 
cônjuges, assinale a alternativa correta. 

a) É nulo o pacto antenupcial se lhe não seguir o 
casamento. 

b) É dispensável a outorga do outro cônjuge para 
que um deles possa prestar aval.  

c) No regime da comunhão universal, consideram-
se comuns os bens doados com cláusula de 
incomunicabilidade. 

d) Na comunhão parcial, consideram-se 
particulares os bens doados e os adquiridos por 
fato eventual durante a relação. 

e) No regime da separação legal de bens, 
comunicam-se os adquiridos na constância do 
casamento, condicionada a comunicabilidade à 
prova do esforço comum do casal. 
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DIREITO PENAL  
Priscila Silveira 

76. A respeito da aplicação da lei penal, assinale a 
alternativa correta. 

a) Considera-se praticado o crime no lugar em que 
ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em 
parte, bem como onde se produziu ou deveria 
produzir-se o resultado, sendo adotada, 
portanto, a teoria do resultado. 

b) A lei posterior, que de qualquer modo 
favorecer o agente, aplica-se aos fatos 
anteriores, salvo se decididos por sentença 
condenatória transitada em julgado. 

c) O dia do começo não se inclui no cômputo do 
prazo, e os dias, meses e anos devem ser 
contados pelo calendário comum. 

d) Ninguém pode ser punido por fato que lei 
posterior deixa de considerar crime, cessando 
em virtude dela a execução e os efeitos penais e 
extrapenais da sentença condenatória. 

e) A sentença estrangeira, quando a aplicação da 
lei brasileira produz na espécie as mesmas 
consequências, pode ser homologada no Brasil 
para obrigar o condenado à reparação do dano, 
a restituições e a outros efeitos civis. 

 

77. Acerca do tema penas, considere os seguintes 
itens. 

I- O condenado não reincidente, cuja pena seja 
superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 
(oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em 
regime semiaberto.   

II- A prestação de serviços à comunidade ou a 
entidades públicas é aplicável às condenações 
superiores a seis meses de privação da 
liberdade. 

III- São espécies de pena, apenas as privativas de 
liberdade e restritivas de direitos. 

Está correto apenas o disposto em: 

a) I, II e III. 

b) I e II. 

c) II e III. 

d) Apenas I. 

e) Apenas III. 

 

78. Segundo o Código Penal, é um causa de 
extinção de punibilidade, EXCETO: 

a) retroatividade de lei que não mais considera o 
fato como criminoso. 

b) graça. 

c) renúncia do direito de queixa. 

d) morte do ofendido. 

e) prescrição. 

 

79. Thor, prefeito do Município X, por meio de 
suas redes sociais, divulgou que Bento, o qual 
havia falecido há dois meses e também era seu 
antigo rival, praticou o crime de estelionato, 
mesmo sabendo se tratar de uma imputação 
falsa. A conduta de Thor configura o crime de: 

a) Calúnia. 

b) Injúria. 

c) Exercício arbitrário das próprias razões. 

d) Conduta atípica. 

e) Difamação. 

 

80. A conduta de exigir, para si ou para outrem, 
direta ou indiretamente, ainda que fora da 
função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, 
vantagem indevida configura o delito de: 

a) corrupção passiva. 

b) concussão. 

c) prevaricação. 

d) condescendência criminosa. 

e) excesso de exação. 
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
Raphael Lacerda 

81. A respeito das definições do PMBOK, é 
correto afirmar que: 

a) Projeto é uma atividade contínua e repetitiva. 

b) PMBOK é uma metodologia que define regras 
rígidas para o gerenciamento de projetos 

c) É um conjunto de melhores práticas para o 
gerenciamento de projetos, abordando itens 
como o ciclo de vida  

d) Não é possível customizá-lo 

e) Não lista as competências que um gerente de 
projetos deve ter 

 

82. Assinale o item categorizado como fator 
ambiental externo 

a) distribuição geográfica 

b) instalações 

c) software 

d) restrições legais 

e) disponibilidade de recursos 

 

83. Ativos de processo dizem respeito a qualquer 
ativo que traga valor ao processo. Eles são 
divididos em duas categorias: 

a) Processos/procedimentos e Bases de 
conhecimento corporativa 

b) gerenciamento e suporte 

c) suporte e primários 

d) processos de execução e monitoramento 

e) processos primários e secundários 

 

84. A respeito das definições do PMBOK, é 
correto afirmar que: 

I - Um projeto só pode ser finalizado quando 
atingir o seu objetivo 

II - O término do projeto é alcançado quando a 
necessidade deixa de existir 

III - Um projeto só é bem sucedido se ficar dentro 
do orçamento 

a) Somente I correta 

b) Somente II correta 

c) Somente III correta 

d) Somente I e II corretas 

e) Somente II e III corretas 

 

85. Qual escritório de projetos fornece SUPORTE 
e exige conformidade através de adoção de 
estruturas/metodologias representadas por 
modelos, formulários ou ferramentas 

a) suporte 

b) controle 

c) diretivo 

d) primário 

e) gerenciamento 

 

86. RC4 é um exemplo de: 

a) criptografia simétrica 

b) criptografia assimétrica 

c) certificado digital 

d) assinatura digital 

e) hash criptográfico 

 

87. A topologia de redes na qual há um 
mecanismo de arbitragem para resolver conflito, 
utilizado quando máquinas fazem transmissões 
simultâneas: 

a) barramento 

b) estrela 

c) anel 

d) mash 

e) client/server 
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88. A classificação de rede adequada para um 
cenário em que uma empresa multinacional 
localizada em diversos países precise integrar 
todas as filiais é: 

a)LAN 

b)MAN 

c)WAN 

d)PAN 

e)BPN 

 

89. Perspectiva do BSC que exige a medição da 
disponibilidade de informações críticas em 
tempo real para disponibilizar aos funcionários 

a) cliente 

b) financeira 

c) processos internos 

d) melhoria contínua 

e) aprendizado e conhecimento 

 

90. Qual dos itens abaixo não diz respeito à 
governança de T.I e alinhamento estratégico 

a) É uma responsabilidade da alta administração 

b) O alinhamento tem o objetivo de garantir que a 
T.I sustente estratégias do negócio 

c) Definir melhor o R.O.I dos investimentos em T.I 

d) Melhorar políticas de segurança da organização 

e) Definir padrões de linguagem e 
comportamento de código 

 

91. Uma das propriedades básicas de uma 
transação em um banco de dados relacional 
estabelece que cada transação seja tratada como 
uma entidade única, a qual deve ser executada 
por completo ou falhar completamente.Essa 
propriedade denomina-se 

a) durabilidade 

b) isolamento 

c) consistência 

d) integridade 

e) atomicidade 

 

92. Em um processo de ETL, pode ser utilizada 
uma área temporária, preservando as 
características originais dos dados e facilitando o 
processo de transformação. Essa área é 
posicionada na imagem abaixo pelo número 1 e 
é conhecida como: 

 
a) CMS 

b) SMS 

c) Data Mart 

d) Staging 

e) Data Mining 

 

93. Em BPM, os processos de negócios que 
entregam valor diretamente ao cliente e 
impactam diretamente o core business da 
organização são definidos como 

a) primários 

b) secundários 

c) diretivos 

d) controles 

e) normativos 
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94. Em gestão de processos de negócios, qual 
nível de detalhamento de processos é adequado 
para aquele que dá uma visão mais geral, sem 
muito detalhamento, incluindo processos 
principais ou secundários 

a) Macroprocesso 

b) Subprocesso 

c) Hiperprocesso 

d) Atividade 

e) Tarefa 

 

95. Na modelagem de processos de negócio, qual 
representação que define um maior nível de 
detalhe, chegando ao nível operacional. 

a) diagrama 

b) mapa 

c) modelo 

d) BPMN 

e) Value Streaming Mapping 

 

96. Uma das notações utilizadas para representar 
modelos de processos de negócios foi 
originalmente aprovado como um padrão ANSI e 
inclui um conjunto simples e limitado de 
símbolos não padronizados. Qual é essa 
notação? 

a) BPMN 

b) EPC 

c) Value Stream Mapping 

d) UML 

e) Fluxograma 

97. Na notação BPMN, o evento  é definido 
como  

a) mensagem 

b) timer 

c) erro 

d) compensação 

e) link 

 

98. Assinale a opção que apresenta a 
denominação de dados com maior variedade 
que chegam em volumes crescentes e com 
velocidade cada vez maior 

a) NoSQL 

b) data science 

c) data warehouse 

d) Big Data 

e) machine learning 

 

99. Na técnica de mineração conhecida como 
associação, qual índice é o responsável por 
definir a probabilidade que exista algo 

a) suporte 

b) confiança 

c) realista 

d) determinístico 

e) probabilístico 

 

100. Assinale o item que não representa uma 
característica de portal corporativo 

a)  facilitar o acesso às diversas informações e aos 
conteúdos digitais da organização 

b) disponibilizam ao usuário informações e 
recursos necessários para que o usuário 
mantenha sua rotina de trabalho 

c) fornecem vários canais diferentes para consulta 
com informações em tempo real  

d) viabilizam a disponibilização da informação 
sempre atualizada. 

e) tem uma camada extra de personalização e 
otimização de navegação por usuário 
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DIREITO TRIBUTÁRIO  
Fernando Maurício 

101. Em relação aos Conceitos e Classificação dos 
Tributos, julgue os itens a seguir: 

I-) Impostos são tributos cuja obrigação tem por 
fato gerador uma situação independente de 
qualquer atividade estatal específica, relativa ao 
contribuinte. 

II-) Os serviços públicos são considerados 
específicos quando suscetíveis de utilização, 
separadamente, por parte de cada um dos seus 
usuários. 

III-) As taxas podem ser cobradas apenas em razão 
de efetivo serviço público prestado diretamente 
ao contribuinte. 

Está correto o que se afirma apenas em: 

a) II.      

b) I e III.     

c) I e II. 

d) I, II e III. 

e) I. 

 

102. Conforme dispõe o Código Tributário 
Nacional, assinale a alternativa incorreta a 
respeito da contribuição de melhoria: 

a) pode ser cobrada pela União, pelos Estados, 
pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no 
âmbito de suas respectivas atribuições. 

b) é instituída para fazer face ao custo de obras 
públicas de que decorra valorização imobiliária. 

c) sua receita está vinculada à obra pública 
realizada. 

d) possui como limite total a despesa realizada. 

e) possui como limite individual o acréscimo de 
valor que da obra resultar para cada imóvel 
beneficiado. 

 

103. A respeito dos Conceitos e Classificação dos 
Tributos, julgue os itens a seguir: 

I-) Um tributo é considerado extrafiscal quando a 
Lei que o cria nomeia outra pessoa jurídica para 
ser sujeito ativo, e destina-lhe os recursos 
arrecadados. 

II-) Os impostos somente podem ser cobrados 
mediante atividade plenamente vinculada, 
apesar de, em regra, ser vedada a destinação do 
produto de sua arrecadação a finalidade 
específica. 

III-) Compete à União instituir nos Territórios 
Federais os impostos atribuídos aos Estados, e 
se eles não forem divididos em Municípios, 
também competirá à União a instituição dos 
impostos municipais. 

Está correto o que se afirma apenas em: 

a) II.      

b) I e II.     

c) II e III. 

d) I, II e III.  

e) I. 

 

104. Conforme prevê a Constituição Federal, 
alguns tributos só podem ser instituídos através 
de Lei Complementar. É o que alguns juristas 
denominam de Reserva de lei Complementar. 
Exige Lei Complementar para a sua instituição os 
tributos abaixo, exceto: 

a) Empréstimos Compulsórios. 

b) Impostos Extraordinários de Guerra. 

c) Impostos Residuais. 

d) Contribuições Residuais. 

e) Imposto sobre Grandes Fortunas. 

 

 

 



26 
1º Simulado SEFA PA – Cargo: Fiscal de Receitas Estaduais – Pós-Edital – 22/01/2022 

 

105. A União alugou um imóvel de sua 
propriedade a uma pessoa jurídica de direito 
privado XYZ, para que esta exerça atividade 
econômica com fins lucrativos, no local do 
imóvel. Com os valores recebidos do aluguel, a 
união financia suas atividades institucionais. 

Em relação à cobrança de Imposto sobre 
Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 
do imóvel, assinale a afirmativa correta. 

a) É vedada a cobrança do IPTU do imóvel 
alugado, tendo em vista a imunidade concedidas 
à União. 

b) É vedada a cobrança do IPTU do imóvel, tendo 
em vista que a União é isenta do pagamento do 
IPTU de imóveis de sua propriedade. 

c) O IPTU é devido e a União, contribuinte do 
imposto, deve realizar o pagamento. 

d) O IPTU não é devido, uma vez que a União não 
é sujeito passivo de nenhum tributo. 

e) O IPTU é devido e a pessoa jurídica de direito 
privado é a responsável tributária e quem deve 
realizar o pagamento. 

 

106. Em relação aos impostos de Competência 
dos Estados, julgue os itens a seguir: 

I-) Cabe à Resolução do Senado Federal 
estabelecer as alíquotas máximas do ITCMD - 
Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e 
Doação. 

II-) Resolução do Senado Federal poderá 
estabelecer as alíquotas internas mínimas do 
ICMS. 

III-)  Salvo deliberação em contrário dos Estados e 
do Distrito Federal, as alíquotas internas, nas 
operações relativas à circulação de mercadorias 
e nas prestações de serviços, não poderão ser 
superiores às previstas para as operações 
interestaduais. 

Está correto o que se afirma apenas em: 

a) II.      

b) I e III.     

c) I e II. 

d) I, II e III.  

e) I. 

 

107. Em relação à Repartição das Receitas 
Tributárias, assinale a alternativa incorreta: 

a) 50% do produto da arrecadação do IPVA é 
repartido aos Municípios. 

b) 50% do produto da arrecadação do ITR é 
repartido aos Municípios que optarem pela 
fiscalização e cobrança deste Imposto. 

c) 29% do produto da arrecadação da CIDE-
Combustíveis é repartido aos Estados. 

d) Pertencerá aos Municípios 70% do IOF sobre o 
ouro quando considerado Ativo Financeiro ou 
Instrumento Cambial. 

e) Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal 
20% do produto da arrecadação dos impostos 
que a União instituir no uso de sua competência 
residual. 
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108. Com relação à responsabilidade tributária, 
analise as afirmativas a seguir. 

I-) No caso de hasta pública de bem imóvel, os 
créditos tributários relativos a impostos cujo fato 
gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a 
posse de bens imóveis se sub-rogam sobre o 
respectivo preço. 

II-)  Encerrado o inventário com a partilha de bens, 
eventual débito, posteriormente aferido, não 
poderá mais ser cobrado do espólio e dos 
herdeiros. 

III-)  A empresa sucessora, resultante de fusão, é 
responsável pelos tributos devidos pela sucedida 
e pelas multas de mora e punitiva. 

Está correto o que se afirma em 

a) I, apenas. 

b) II, apenas. 

c) I e II, apenas. 

d) III, apenas. 

e) I e III, apenas. 

 

109. O Prefeito de Santarém, por meio de 
Decreto publicado em 20 de dezembro de 2021, 
alterou a base de cálculo do IPTU para 
incorporar a ela a atualização do valor monetário, 
conforme os índices oficiais de correção. 

 Sobre esta alteração de base de cálculo, assinale 
a afirmativa correta. 

a) Somente pode ser feita através de lei, e terá 
eficácia imediata a partir da data em que esta lei 
tenha sido publicada. 

b) Somente pode ser feita através de lei, e 
somente terá eficácia após decorridos noventa 
dias da data em que a lei tenha sido publicada. 

c) Somente pode ser feita através de lei, e 
somente terá eficácia no exercício financeiro 
seguinte àquele em que a lei tenha sido 
publicada. 

d) Embora possa ser feita mediante Decreto, 
somente terá eficácia depois de decorridos 
noventa dias da data em que o Decreto tenha 
sido publicado. 

e) Não é considerada majoração de tributo para 
fins de aplicação do princípio da reserva legal em 
sentido estrito. 

 

110. Segundo a Constituição Federal de 1988, 
cabe a qual meio normativo dispor sobre 
conflitos de competência, em matéria tributária, 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios? 

a) Lei Ordinária. 

b) Emenda Constitucional. 

c) Lei Complementar. 

d) Decreto Legislativo. 

e) Dispositivo Constitucional. 

 

111. Com relação ao lançamento tributário, 
analise os itens a seguir: 

I-) Compete privativamente à autoridade 
administrativa constituir o crédito tributário pelo 
lançamento. 

II-) O lançamento é um procedimento 
administrativo tendente a verificar a ocorrência 
do fato gerador da obrigação correspondente. 

III-) A entrega de declaração pelo contribuinte 
reconhecendo débito fiscal constitui o crédito 
tributário, dispensada qualquer outra 
providência por parte do fisco 

Está correto o que se afirma em 

a) I, apenas. 

b) II, apenas. 

c) I e II, apenas. 

d) I e III, apenas. 

e) I, II e III. 
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112. As opções a seguir apresentam os efeitos da 
Concessão de Medida Liminar em Mandado de 
Segurança, à exceção de uma. Assinale-a. 

a) Impedir a propositura da ação de execução 
fiscal. 

b) Afastar a situação de inadimplência, 
possibilitando a expedição de certidão positiva 
com efeitos de negativa. 

c) Suspender o curso do prazo prescricional. 

d) Impedir o lançamento do crédito tributário. 

e) Suspender a inscrição no CADIN (Cadastro 
Informativo de Créditos Não Quitados de 
Órgãos e Entidades Federais). 

 

113. Em relação à moratória, julgue os itens a 
seguir: 

I-) A moratória em caráter individual somente 
pode ser concedida por despacho da autoridade 
administrativa, desde que autorizada por lei. 

II-) A lei concessiva de moratória pode 
circunscrever expressamente a sua aplicabilidade 
à determinada região do território da pessoa 
jurídica de direito público que a expedir, ou a 
determinada classe ou categoria de sujeitos 
passivos. 

III-) A concessão da moratória em caráter geral 
gera direito adquirido. 

Está correto o que se afirma apenas em: 

a) II.      

b) I e II.     

c) I e III. 

d) I, II e III. 

e) I. 

 

 

 

 

 

114. Em relação à exclusão do Crédito Tributário, 
julgue os itens a seguir: 

I-) A isenção pode ser restrita a determinada 
região do território da entidade tributante. 

II-) Salvo disposição de lei em contrário, a isenção 
não é extensiva às taxas e às contribuições de 
melhoria; e nem aos tributos instituídos 
posteriormente à sua concessão. 

III-) A anistia abrange exclusivamente as infrações 
cometidas anteriormente à vigência da lei que a 
concede. 

Está correto o que se afirma apenas em: 

a) II.      

b) I e III.     

c) II e III. 

d) I, II e III.  

e) I. 

 

115. A sociedade empresária ABDY Ltda. teve sua 
falência decretada, tendo dívidas de obrigação 
tributária principal relativas a tributos e multas, 
dívidas decorrentes de acidente de trabalho, 
bem como dívidas com garantia real. Diante 
desse cenário, assinale a afirmativa correta. 

a) O crédito tributário de obrigação principal tem 
preferência sobre as dívidas com garantia real. 

b) A dívida decorrente de acidente de trabalho 
tem preferência sobre o crédito tributário de 
obrigação principal. 

c) O crédito tributário decorrente de multas tem 
preferência sobre a dívida decorrente de 
acidente de trabalho. 

d) O crédito relativo às multas tem preferência 
sobre o crédito tributário de obrigação principal. 

e) O crédito tributário de obrigação principal tem 
preferência sobre a dívida decorrente de 
acidente de trabalho. 
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116. Sobre as garantias e os privilégios do crédito 
tributário, julgue os itens a seguir: 

I-) A natureza das garantias atribuídas ao crédito 
tributário não altera a natureza deste nem a da 
obrigação tributária a que corresponda. 

II-) Desde que ocorra a regular inscrição em dívida 
ativa, e não sendo reservados bens ao 
pagamento desta dívida, pode-se presumir como 
fraudulenta a alienação de bens realizada pelo 
sujeito passivo que esteja em débito com a 
fazenda pública. 

III-) Os bens gravados por ônus real ou cláusula de 
inalienabilidade ou impenhorabilidade não 
respondem pelo pagamento do crédito 
tributário. 

Está correto o que se afirma apenas em: 

a) II.      

b) I e II.     

c) II e III. 

d) I, II e III.  

e) I. 

 

117. Além de outras informações, o termo de 
inscrição da dívida ativa, autenticado pela 
autoridade competente, indicará 
obrigatoriamente: 

a) o nome do devedor e do seu cônjuge ou 
companheiro, bem como, sempre que possível, o 
domicílio ou a residência de um e de outro. 

b) a quantia devida e a maneira de calcular os 
juros de mora acrescidos. 

c) a existência de indícios de crime contra a ordem 
tributária na origem da dívida. 

d) a data em que houve a ocorrência do fato 
gerador do tributo. 

e) o número do processo judicial de que se 
originar o crédito. 

 

118. A respeito da Dívida Ativa e da Certidão 
Negativa, julgue os itens a seguir: 

I-) A dívida tributária, ainda que não inscrita, goza 
da presunção de certeza e liquidez e tem o 
efeito de prova pré-constituída. 

II-) A presunção de certeza e liquidez da dívida 
ativa regularmente inscrita é relativa e pode ser 
ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito 
passivo ou do terceiro a que aproveite. 

III-) A lei poderá exigir que a prova da quitação de 
determinado tributo, quando exigível, seja feita 
por certidão negativa, expedida à vista de 
requerimento do interessado, que contenha 
todas as informações necessárias à identificação 
de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de 
negócio ou atividade e indique o período a que 
se refere o pedido. 

Está correto o que se afirma apenas em: 
a) II.      
b) I e II.     
c) II e III. 
d) I, II e III.  
e) I. 
 
119. A respeito da Fiscalização, conforme dispõe 

o CTN, julgue os itens a seguir: 
I-) Para os efeitos da legislação tributária, não têm 

aplicação quaisquer disposições legais 
excludentes ou limitativas do direito de examinar 
livros fiscais, dos comerciantes industriais ou 
produtores, ou da obrigação destes de exibi-los. 

II-) É vedada a divulgação de informações relativas 
a representações fiscais para fins penais. 

III-) Não é vedada a divulgação de informações 
relativas a parcelamentos. 

Está correto o que se afirma apenas em: 
a) II.      
b) I e II.     
c) I e III. 

d) I, II e III.  

e) I. 
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120. Possui o mesmo efeito previsto para a 
Certidão Negativa, exceto: 

a) A certidão que conste a existência de créditos 
parcelados. 

b) A certidão que conste a existência de créditos 
não vencidos. 

c) A certidão que conste a existência de créditos 
objeto de recurso administrativo. 

d) A certidão que conste a existência de créditos 
em curso de cobrança executiva em que tenha 
sido efetivada a penhora. 

e) A certidão que conste a existência de créditos 
objeto de reclamação judicial. 

 
 

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DO 
PARÁ 

Rafael Rocha e Eduardo Rocha 
121. Com base no Decreto 2.057/18, podem ser 

objeto de parcelamento os seguintes créditos da 
Fazenda Pública, exceto: 

a) ICMS. 

b) IPVA. 

c) Contribuições de Melhoria. 

d) Taxa Serviços de Arrecadação por Documento 
de Arrecadação Estadual. 

e) Dívida Ativa Não Tributária. 

 

122. O prazo para a conclusão da fiscalização, sob 
pena de o contribuinte ter sua espontaneidade 
restabelecida, é de: 

a) 180 dias. 

b) 120 dias. 

c) 90 dias. 

d) 60 dias. 

e) 30 dias. 

 

123. De acordo com a lei estadual nº 6.182/98, 
qual recurso não possui previsão legal: 

a) recurso voluntário. 

b) recurso de ofício. 

c) recurso de reconsideração. 

d) recurso de revisão. 

e) recurso especial. 

 

124. De acordo com a lei estadual nº 6.182/98, os 
Conselheiros do TARF perderão o mandato se: 

a) faltar, sem justo motivo, a duas sessões 
consecutivas ou 5 alternadas, durante o período 
de 12 meses. 

b) solicitar prorrogações de prazos para relatar 
expediente sob sua responsabilidade duas vezes 
consecutivas, durante o período de um ano 
calendário. 

c) deixar de relatar expedientes sob sua 
responsabilidade, em qualquer hipótese, durante 
duas sessões consecutivas àquela em que 
deveria ser relatado. 

d) praticar atos de improbidade administrativa ou 
que deliberadamente impeçam a tramitação 
normal dos expedientes. 

e) solicitar prorrogações de prazos, em relação a 
expedientes diversos, 5 vezes alternadas, 
durante o período de um ano calendário. 

 

125. De acordo com a lei estadual nº 6.182/98, 
considera-se efetuada a intimação por edital: 

a) 15 dias após a data da publicação. 

b) 10 dias após a data da publicação. 

c) 8 dias após a data da publicação. 

d) 5 dias após a data da publicação. 

e) 5 dias úteis após a data da publicação. 
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126. De acordo com a lei estadual nº 6.182/98, 
considera-se instaurada a fase litigiosa do 
procedimento com: 

a) Propositura da ação de execução fiscal. 

b) Lavratura de termo de apreensão de 
documentos. 

c) Apresentação de impugnação pelo sujeito 
passivo.  

d) Lavratura de auto de infração. 

e) Envio de intimação ao sujeito passivo. 

 

127. A regra-matriz de incidência tributária é uma 
norma de conduta que visa disciplinar a relação 
jurídico-tributária entre o fisco e o contribuinte. 
A lei prevê um determinado fato jurídico 
tributário como hipótese de incidência tributária 
e, uma vez ocorrido o fato previsto, aparece a 
relação jurídica entre sujeito ativo e sujeito 
passivo. Concretizando-se os fatos descritos na 
hipótese, ocorre a consequência, e esta, por sua 
vez, prescreve uma obrigação patrimonial. Nela, 
encontraremos uma pessoa (sujeito passivo) 
obrigada a cumprir uma prestação em dinheiro.  

Segundo o RICMS-PA, indique a alternativa que 
não apresenta uma hipótese de incidência do 
ICMS: 

a) prestações onerosas de serviços de 
comunicação, por qualquer meio, inclusive a 
geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a 
retransmissão, a repetição e a ampliação de 
comunicação de qualquer natureza. 

b) serviços prestados no exterior ou cuja prestação 
se tenha iniciado no exterior. 

c) entrada, no Pará, de petróleo, inclusive 
lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos 
dele derivados, e de energia elétrica quando não 
destinados à comercialização ou à 
industrialização. 

d) venda do bem ao arrendatário, na operação de 
arrendamento mercantil. 

e) fornecimento de mercadorias com prestação de 
serviços compreendidos na competência 
tributária dos Municípios. 

 

128. Diferentemente do direito empresarial, a 
legislação tributária conceitua estabelecimento, 
não como um complexo de bens, mas sim como 
um local. O estabelecimento funciona, para a 
legislação tributária, como elemento de conexão 
para a fixação da competência tributária, tendo 
um caráter eminente operacional em relação ao 
aspecto espacial da regra matriz de incidência 
tributária. 

Acerca do conceito de estabelecimento no 
RICMS-PA, julgue os itens a seguir e assinale a 
alternativa correta. 

I. Estabelecimento é o local, desde que público, 
construído ou não, mesmo que pertencente a 
terceiro, onde o contribuinte exerça toda ou 
parte de sua atividade, em caráter permanente 
ou temporário, ainda que se destine a simples 
depósito ou armazenagem de mercadorias ou 
bens relacionados com o exercício dessa 
atividade. 

II. Na impossibilidade de determinação do 
estabelecimento, considera-se como tal o local 
em que tiver sido efetuada a operação ou a 
prestação, encontrada a mercadoria ou 
constatada a prestação. 

III. Considera-se estabelecimento autônomo o 
veículo de qualquer espécie utilizado na 
prestação de serviço de transporte, sendo o 
proprietário inscrito no Cadastro de 
Contribuintes do ICMS do Estado. 

a) F-V-F. 

b) F-F-F. 

c) V-V-V. 

d) F-V-V. 

e) F-F-V. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sujeitos_ativo_e_passivo
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129.  De acordo a legislação tributária paraense, 
Ocorre fato gerador do ICMS 

a) da entrada, a qualquer título, de mercadoria 
de estabelecimento de contribuinte, ainda que 
para outro do mesmo titular. 

b) da entrada de mercadoria no estabelecimento 
adquirente, em licitação pública de mercadoria 
ou bem importados do exterior, apreendidos ou 
abandonados. 

c) do ato final da prestação de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal, por 
qualquer via. 

d) do encerramento das atividades, em relação 
às mercadorias existentes em estoque, 
excetuada a hipótese de sucessão. 

e) do desembaraço aduaneiro de mercadorias ou 
bens importados do exterior, quando a entrada 
ocorrer antes do desembaraço. 

 

130. Considere as seguintes situações: 

I - Contribuinte do ICMS paraense remete, a título 
de venda, fogos de artifício a consumidor final 
não contribuinte localizado na mesma cidade. 

II – Posto de gasolina, localizado em Belém-PA, 
fornece álcool para fins combustíveis a um 
contribuinte localizado em Santarém-PA. 

III – O supermercado CARÃO, em Marabá-PA, 
remete arroz para contribuinte pernambucano. 

IV - Posto de gasolina, localizado em Belém-PA, 
fornece gasolina para fins combustíveis a um não 
contribuinte localizado em Santarém-PA. 

As alíquotas devidas ao Estado do Pará nessas 
operações são respectivamente: 

a) 25% -  25% - 12% - 28% 

b) 30% -  25% - 12% - 28% 

c) 30% -  25% - 17% - 25% 

d) 30% -  17% - 12% - 28% 

e) 25% -  17% - 25% -25% 

 

131. Segundo o RICMS-PA, é vedado o 
creditamento relativo à mercadoria entrada no 
estabelecimento ou a prestação a ele feita 
quando:  

I. para integração ou consumo em processo de 
industrialização ou produção rural, quando a 
saída do produto resultante não for tributada ou 
estiver isenta do imposto, exceto na saída para o 
exterior. 

II.  quando a mercadoria for considerada já 
tributada nas demais fases de comercialização, 
salvo exceções previstas. 

III. quando alheio à atividade do estabelecimento, 
presumindo-se alheio às atividades do 
estabelecimento os veículos de transporte de 
mercadorias e pessoal. 

Após julgar os itens assim, marque a sequência 
correta. 

a) F-V-F. 

b) V-V-F. 

c) V-V-V. 

d) F-V-V. 

e) F-F-V. 
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132. De acordo com o RICMS-PA, constitui crédito 
acumulado o imposto anteriormente cobrado 
relativo às entradas ou aquisições de bens do 
ativo imobilizado, energia elétrica, matérias-
primas, material secundário, produtos 
intermediários, mercadorias, material de 
embalagem e serviços de transporte e 
comunicação de que resultem ou que venham a 
ser objeto de operações ou prestações que 
destinem, ao exterior, mercadorias e serviços 
com não-incidência do imposto.  

Sobre o tema, julgue os itens a seguir e assinale a 
opção correta. 

I – O crédito acumulado por contribuinte paraense 
pode ser transferido a contribuintes de outros 
Estados. 

II – Ainda que o contribuinte possua ICMS a 
recolher no regime normal, pode o contribuinte 
optar por utilizar todo o crédito acumulado para 
pagamento de débitos decorrentes de entrada 
de mercadoria importada do exterior. 

III – O crédito acumulado poderá ser imputado 
pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento 
seu no Estado. 

IV – A utilização de crédito acumulado na 
compensação prevista no regime normal de 
apuração do imposto a recolher independe de 
autorização prévia do Fisco. 

a) Só há um item correto. 

b) Só há dois itens corretos. 

c) Só há três itens corretos. 

d) Todos os itens estão corretos. 

e) Nenhum item está correto. 

 

 

 

 

 

133. Considere que um contribuinte de Belém 
remeta mercadoria sujeita a substituição 
tributária a revendedor localizado no mesmo 
Estado. Suponha que: 

1) O valor da mercadoria seja de R$20.000,00; 

2) O IPI seja de R$ 3.000,00; 

3) A MVA (margem de valor agregado) seja de 
50%; 

4) A mercadoria esteja sujeita à alíquota interna de 
12%; 

5) O frete na operação seja de R$ 2.000,00, 
contratado pelo destinatário junto a terceiros 
que não o remetente; e 

6) Haja seguro da mercadoria no valor de R$ 
1.000,00, cobrado pelo remetente. 

Supondo que não há preço fixado, pauta ou 
qualquer outra fórmula de cálculo do ICMS ST 
que não a utilização de MVA, o valor do ICMS a 
ser retido pela empresa substituta é 

a) Menor ou igual a R$ 1.0000,00 

b) Entre R$ 1.000,00 e R$ 1.300,00 

c) Entre R$ 1.300,00 e R$ 1.600,00 

d) Entre R$ 1.600,00 e R$ 1.900,00 

e) Maior que R$ 1.900,00 
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134. Acerca do Cadastro de Contribuintes do 
ICMS do Estado do Pará assinale a opção 
incorreta. 

a) O Cadastro de Contribuintes do ICMS tem por 
finalidade registrar os elementos de 
identificação, localização e classificação das 
pessoas jurídicas que nele se inscreverem como 
contribuintes. 

b) A Secretaria Executiva de Estado da Fazenda 
poderá dispensar ou autorizar inscrição, bem 
como determinar a inscrição de estabelecimento 
ou pessoas não enquadradas como contribuintes 
do imposto. 

c) Quando o estabelecimento for imóvel rural 
situado em território de mais de um Município, a 
inscrição será concedida em função da 
localidade do Município onde se localize a maior 
parte de sua área neste Estado.  

d) A imunidade, a não-incidência e a isenção por si 
só não têm o condão de desobrigar a inscrição 
no Cadastro de Contribuintes do ICMS. 

e) A inscrição estadual deve ser requerida, quando 
exigida, antes do início das atividades. 

 

135. Acerca do IPVA na lei 6.017/96, julgue os 
itens a seguir e assinale a alternativa correta. 

I. O veículo nacional novo terá como base de 
cálculo o valor constante no documento fiscal 
emitida pelo revendedor, excluindo-se opcionais 
e acessórios. 

II. Em se tratando de veículos montados por 
encomenda de consumidor final em local diverso 
do estabelecimento fabricante do chassis, a base 
de cálculo será o somatório dos valores 
constantes dos documentos fiscais relativos à 
aquisição de partes e peças, não se incluindo os 
serviços prestados, que estão sujeitos ao ISS, de 
competência municipal.  

III. Nos casos de veículo usado, a base de cálculo 
constará de tabela baixada pela Secretaria da 
Fazenda, que poderá, visando à manutenção do 

poder aquisitivo da moeda, ser atualizado 
monetariamente até a data do pagamento, 
mediante a aplicação de indexador oficial 
instituído pelo Governo Estadual até a data do 
pagamento.  

a) Estão corretos os itens I e III, apenas. 

b) Estão corretos os itens I e II, apenas. 

c) Estão corretos os itens II e III, apenas. 

d) Estão corretos os itens I, II e III. 

e) Está correto o item III, apenas. 

 

136. A alíquota do IPVA no Estado do Pará ara 
aeronaves destinadas a aviação comercial é de 

a) 3%. 

b) 2%. 

c) 1%. 

d) 0,5. 

e) 0%. 

 

137. De acordo com a lei 6.017/96, são 
contribuintes do IPVA, exceto: 

a) o locador de veículo, nos contratos de locação. 

b) o credor fiduciário, nos contratos de alienação 
fiduciária em garantia.  

c) a pessoa física proprietária de veículo 
automotor. 

d) o titular do domínio. 

e) o arrendador, nos contratos de arrendamento 
mercantil. 
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138. O Estado do Pará não se fez representar na 
reunião do CONFAZ que aprovou o Convênio 
XX/2022. O convênio cumpriu todos os trâmites 
legais e foi aprovado autorizando a concessão de 
isenção nas saídas internas de milho nos Estados 
do Sudeste.  

Diante dessas informações assinale a alternativa 
correta de acordo com a lei 24/75. 

a) O governador do Pará não pode ter ratificado o 
convênio tacitamente. 

b) Ainda que o convênio preveja a entrada em 
vigor em 10 dias, deve-se respeitar o prazo 
mínimo de 30 dias. 

c) Devido à isonomia, não poderia o convênio 
limitar a aplicação da isenção somente aos 
Estados do Sudeste. 

d) Pode-se afirmar que com certeza todos os 
Estados da Federação ratificaram o convênio. 

e) A reunião do CONFAZ pode ter sido realizado 
sem a presença do Estado do Pará e de mais 14 
Estados. 

 

139. De acordo com a lei 24/75, faz-se necessário 
Convênio CONFAZ para: 

a) Concessão de isenção de IPVA, ICMS e ITCMD. 

b) Concessão de redução de base de cálculo de 
ICMS, IPVA e ITCMD. 

c) Concessão de crédito presumido de ICMS. 

d) Concessão de parcelamento de ICMS. 

e) Devolução parcial de IPVA pago. 

 

140. De acordo com o RICMS-PA, qualquer 
estabelecimento que praticar, com habitualidade 
ou em volume que caracterize intuito comercial, 
operações e prestações sujeitas ao ICMS e que 
não estiver devidamente inscrito no Cadastro de 
Contribuintes do ICMS será considerado  

a) clandestino. 

b) inapto. 

c) com inscrição baixada. 

d) com inscrição reativada de ofício. 

e) com inscrição nula. 

 
 

CONTABILIDADE GERAL  
Marcondes Fortaleza 

141. De acordo com o CPC 00 (R2), que trata da 
Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro, 
no que diz respeito às características qualitativas 
de informações financeiras úteis, marque a 
alternativa correta: 

a) As características qualitativas de melhoria 
podem também ajudar a determinar qual de 
duas formas deve ser utilizada para representar o 
fenômeno caso se considere que ambas 
fornecem informações igualmente relevantes e 
representação igualmente fidedigna desse 
fenômeno. 

b) De modo geral, quanto mais antiga a 
informação, mais útil ela é. 

c) Relatórios financeiros são elaborados para 
usuários que não têm conhecimento razoável das 
atividades comerciais e econômicas, embora 
revisem e analisem as informações de modo 
diligente. 

d) Capacidade de verificação significa que 
diferentes observadores bem informados e 
independentes podem chegar ao consenso, a um 
acordo necessariamente completo, de que a 
representação específica é representação 
fidedigna 

e) Consistência é a meta; a comparabilidade ajuda 
a atingir essa meta. 
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142. A companhia MAVIFOR Ltda comprou um 
equipamento pelo valor de R$ 90.000,00 que, 
acrescido de despesas de frete, seguro e 
instalação, totaliza R$ 107.500,00. A vida útil 
calculada para esse maquinário foi de 15 anos, e 
o valor residual do bem foi estimado em R$ 
7.500,00. A data da aquisição e instalação do 
equipamento foi em 1º de abril de 2020. A 
despesa de depreciação calculada e 
contabilizada, para efeito societário, no ano de 
2020, considerando hipoteticamente a data de 
encerramento do exercício em 31/12, em reais, 
foi de:  

a)  3.333,33  

b)  5.000,00  

c)  5.500,00  

d)  6.666,66  

e) 10.000,00 

 

143. Sobre o Patrimônio Líquido, analise as 
assertivas a seguir: 

I. No caso das sociedades que não sejam por 
ações, podem existir lucros ainda não retidos 
ainda não destinados a reservas ou à distribuição 
aos sócios. Nesse caso, podem ficar sob a 
rubrica de Lucros Acumulados.  

II. A subscrição do Capital Social é o ato através 
do qual o interessado formaliza sua vontade de 
adquirir um valor mobiliário.   

III. A operação em que a companhia paga aos 
acionistas o valor de suas ações por razões de 
dissidência nos casos previstos na legislação 
societária é denominada resgate de ações.  

IV. Quando o lucro a realizar é decorrente da 
receita de equivalência patrimonial, sua 
realização se dará apenas quando houver a baixa 
ou alienação de tais investimentos. 

Marque a alternativa que contém todas as 
assertivas escorreitas: 

a) I e II 

b) I e III 

c) II, III e IV 

d) III e IV 

e) I, II e IV 

 

144. Em determinado exercício social, uma 
empresa distribuiu dividendos de R$ 14.000 
sobre seu lucro líquido e, nesse mesmo período, 
foram verificadas as seguintes modificações em 
saldos patrimoniais:  

• diminuição de R$ 8.500 em contas a receber;  

• aumento de R$ 24.500 em estoques;  

• aumento de R$ 61.500 no imobilizado;  

• aumento de R$ 46.500 em depreciações 
acumuladas;  

• aumento de R$ 22.000 em fornecedores a pagar;  

• aumento de R$ 1.500 em salários e encargos a 
pagar;  

• aumento de R$ 3.000 em impostos e 
contribuições a recolher;  

• aumento de R$ 1.000 em debêntures a resgatar 
no curto prazo;  

• redução de R$ 21.500 em financiamentos de 
longo prazo a pagar;  

• redução de R$ 1.000 em impostos parcelados a 
vencer;  

• aumento de R$ 1.000 no capital social;  

• aumento de R$ 56.000 nas reservas de lucros.  

Nessa situação hipotética, o caixa gerado nas 
atividades operacionais foi  

a) R$ 124.000.  

b) R$ 112.000.  

c) R$   56.000.  

d) R$ 126.000.  

e) R$ 128.000.  
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145. Dados extraídos da Demonstração de Lucros 
Acumulados da Cia. MAVIFOR, relativos ao 
exercício encerrado em 31/12/2020 (em R$): 

 
O saldo inicial em 31/12/2019 correspondia a um 

prejuízo acumulado, em R$, de 

a)   60.000,00. 

b)  100.000,00. 

c) 120.000,00. 

d) 130.000,00. 

e) 140.000,00. 

 

146. A MAVIFOR tinha prejuízos acumulados de 
R$ 20.000,00, mas durante o exercício social 
apurou lucro. Desse lucro, após destinar R$ 
40.000,00 para imposto de renda e CSLL, a 
empresa distribuiu 10% em participação de 
debenturistas, no valor de R$ 2.000,00, 10% em 
participação de administradores, no valor de R$ 
1.620,00 e 10% em participação de empregados. 

De acordo com as informações acima e com as 
normas em vigor, podemos dizer que a Cia. 
MAVIFOR, no final da Demonstração de 
Resultado do Exercício, vai indicar o lucro líquido 
do exercício no valor de 

a) R$ 14.580,00. 

b) R$ 34.580,00. 

c) R$ 34.380,00. 

d) R$ 20.000,00. 

e) R$ 74.580,00. 

 

147. Sobre a Lei 6.404/1976, marque a alternativa 
correta. 

a) No ativo circulante teremos as disponibilidades, 
os direitos realizáveis no curso do exercício social 
e as aplicações de recursos em despesas do 
exercício seguinte. 

b) Na companhia em que o ciclo operacional da 
empresa tiver duração diferente do exercício 
social, a classificação no circulante ou longo 
prazo terá por base o prazo desse ciclo. 

c) Como ajustes de exercícios anteriores serão 
considerados apenas os decorrentes de efeitos 
da mudança de critério contábil, ou da 
retificação de erro imputável a determinado 
exercício anterior que possam ser atribuídos a 
fatos subsequentes. 

d) O valor justo das matérias-primas e dos bens 
em almoxarifado é o preço líquido de realização 
mediante venda no mercado, deduzidos os 
impostos e demais despesas necessárias para a 
venda, e a margem de lucro. 

e) O valor obtido por meio de modelos 
matemático-estatísticos de precificação pode ser 
o valor justo de  instrumentos financeiros. 

 

148. A Cia. MAVIFOR adquiriu à vista um lote de 
mercadorias, revendendo-o, em seguida, por R$ 
140.000,00. A companhia está sujeita, nas suas 
operações de compra e venda, à incidência do 
ICMS à alíquota de 18% e à do PIS e da COFINS, 
no regime não-cumulativo, com alíquotas, 
respectivamente, de 1,65% e 7,6%. O lucro 
auferido pela sociedade nessas transações foi de 
R$ 29.100,00. 

 O valor pago pela companhia ao fornecedor, ao 
efetuar a referida aquisição, foi equivalente a, 
R$: 

a) 101.850,00. 

b) 72.750,00. 

c) 100.000,00. 

d) 110.900,00. 

e) 145.500,00. 
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149. Sobre sociedades empresárias: tipos e 
características, marque a alternativa correta.  

a) Toda atividade econômica configura atividade 
empresarial. 

b) A grande diferença entre as sociedades simples 
e as sociedades empresárias está no fato de 
estas possuírem finalidade lucrativa. 

c) A responsabilidade dos sócios pode ser limitada 
ou ilimitada. A responsabilidade da sociedade, 
por sua vez, será sempre ilimitada.   

d) O contrato social da sociedade limitada deve 
ser registrado na Junta Comercial. 

e) Uma sociedade anônima nem sempre será uma 
sociedade empresária.  

 

150. É parte integrante do projeto SPED e tem 
por objetivo a substituição da escrituração em 
papel pela escrituração transmitida via arquivo, 
ou seja, corresponde à obrigação de transmitir, 
em versão digital, dentre outros, os livro Diários 
e  Razão:   

a) A Escrituração Contábil Fiscal (ECF). 

b) A EFD-Contribuições. 

c) O Projeto Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). 

d) A Escrituração Contábil Digital (ECD). 

e) A e-Financeira. 

 
 

ECONÔMIA 
Amanda Aires 

151. A microeconomia aborda problemas relativos 
às unidades primárias de decisão no mercado, 
utilizando o esquema de análise baseado na 
oferta e na demanda. Em relação ao tema, 
assinale a alternativa CORRETA. 

a) Segundo o princípio da igualdade marginal, 
cada bem é demandado até o ponto em que a 
utilidade marginal da última unidade monetária 
dispendida com ele maior que a utilidade 

marginal da última dispendida com qualquer 
outro bem. 

b) Parte da explicação para a inclinação negativa 
da curva de demanda é dada pelo efeito renda, 
segundo o qual o aumento do preço de um bem 
A, tudo o mais constante, reduz o poder 
aquisitivo do consumidor e, consequentemente, 
a demanda por A, sendo válida essa análise para 
os bens inferiores. 

c) No caso dos bens de Giffen, para os quais há 
uma relação direta entre preço e quantidade 
procurada do bem, há um paradoxo que 
constitui uma exceção à lei da demanda. 

d) O excedente do consumidor de um bem é a 
diferença entre o preço máximo que o 
consumidor estaria disposto a pagar e o número 
de unidades do bem demandado. 

e) O coeficiente de elasticidade-preço da 
demanda é dado pela razão entre a variação 
percentual da quantidade demandada de um 
bem e a variação percentual de seu preço, 
mantendo-se constantes todos os demais fatores 
que afetam a quantidade demandada. Bens com 
substitutos próximos tendem a ter uma demanda 
menos elástica do que os que não o são. 

 

152. Dada a função de produção de uma firma Q 
= 3K0,5 L0,5 e a disponibilidade de fatores de 
produção Capital (K) = 196 e Trabalho (L) = 144, 
onde Q representa o produto, a produtividade 
média do trabalho, caso ambos os fatores sejam 
plenamente empregados, será: 

a) 2,07 

b) 2,57 

c) 3,50 

d) 504 

e) 1,48 

 

 



39 
1º Simulado SEFA PA – Cargo: Fiscal de Receitas Estaduais – Pós-Edital – 22/01/2022 

 

153. Considere uma função de produção de longo 
prazo representada por Q = 2KL, sendo Q = 
quantidade produzida de um bem; K = 
quantidade do fator capital e L = quantidade do 
fator trabalho. 

Sendo assim, pode-se afirmar que essa função: 

a) Possui rendimentos crescentes de escala. 

b) Possui rendimentos constantes de escala. 

c) Possui rendimentos decrescentes de escala. 

d) Não apresenta rendimentos de escala. 

e) Possui taxa marginal de substituição técnica 
igual a 0. 

 

154. A condição necessária e suficiente de 
maximização de lucro no longo prazo, para uma 
firma inserida em uma estrutura de concorrência 
perfeita, é dada por: 

a) a receita marginal seja igual ao custo marginal, 
na parte decrescente da curva de custo marginal 

b) o preço seja igual à receita marginal 

c) o preço seja igual ao custo médio, na parte 
mínima da curva de custo médio. 

d) a oferta de mercado seja igual à demanda 
individual 

e) o custo marginal seja igual ao custo fixo médio 

 

155. No curto prazo, ao se comparar o 
comportamento da curva de produtividade 
médio do único fator variável com a 
correspondente curva de custo médio da 
empresa, assumindo-se que o preço dos fatores 
de produção é constante, pode-se dizer que: 

a) elas não apresentam nenhuma relação quanto à 
forma. 

b) quando uma delas cresce, a outra é 
decrescente. 

c) elas sempre se apresentam igualmente 
decrescentes. 

d) quando uma delas cresce, a outra também é 
crescente. 

e) elas sempre se apresentam igualmente 
crescentes. 

 

156. Sobre a estrutura de mercado de um 
determinado bem ou serviço, analise as 
afirmativas abaixo: 

I. O monopólio somente se mantém se a firma 
conseguir possibilitar a entrada de outras firmas 
no seu mercado de atuação. 

II. O Monopsônio tem vários compradores que 
influenciam o preço que pagam pelo produto de 
um único vendedor. 

III. O monopólio bilateral ocorre quando há 
apenas um vendedor e diversos compradores. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 

b) Apenas a afirmativa I está correta 

c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 

d) Apenas a afirmativa III está correta 

e) Todas as alternativas estão incorretas 

 

157. Considere a moderna teoria da curva de 
Phillips, relacionando a taxa de inflação e o nível 
de atividade econômica. 

Essa teoria prediz que se a inércia e a expectativa 
inflacionárias forem nulas e se não houver 
capacidade ociosa na economia e exista uma 
tendência de crescimento, tenderá a ocorrer, a 
curto prazo, uma situação de 

a) deflação 

b) aceleração da inflação 

c) redução dos juros nominais 

d) redução do produto potencial 

e) valorização cambial da moeda doméstica 
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158. Os determinantes do investimento segundo a 
teoria keynesiana são: 

a) a taxa de juros e taxa de inflação. 

b) o retorno esperado e a carga tributária. 

c) a carga tributária e a taxa de câmbio. 

d) a taxa de juros e o custo-país. 

e) a taxa de juros e a taxa interna de retorno. 

 

159. considere as seguintes afirmações: 

I. A Curva de Phillips expressa uma relação 
negativa de curto prazo entre inflação e 
desemprego nas economias. 

II. A rigidez de salários nominais é uma das 
hipóteses adotadas na construção do modelo de 
oferta agregada de curto prazo cuja inclinação é 
positiva. 

III. Se considerarmos uma economia com curva de 
oferta agregada perfeitamente elástica em 
relação ao nível de preços, uma elevação dos 
gastos do governo não alterará o nível geral de 
preços. 

IV. Se a oferta agregada de uma economia tem 
elasticidade positiva e finita em relação ao nível 
de preços, as políticas fiscal e monetária são 
eficientes para elevar o produto de curto prazo 
da economia caso haja desemprego involuntário 
de mão de obra. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

a) III e IV. 

b) I e III. 

c) II e III. 

d) I e IV. 

e) I, I, III e IV 

 

160. Com base na teoria macroeconômica, 
assinale a opção incorreta. 

a) Os lucros das empresas estrangeiras 
reinvestidos no Brasil são contabilizados como 

débito na conta capital e financeira do balanço 
de pagamentos brasileiro. 

b) Segundo o paradoxo da parcimônia, um 
aumento da poupança, no longo prazo, contribui 
para elevar o investimento e o nível de equilíbrio 
do produto interno bruto. 

c) As necessidades de financiamento no setor 
público, no conceito nominal, incluem a correção 
monetária, aplicando-se, portanto, a taxa de 
juros nominal sobre o estoque da dívida pública. 

d) Com o aumento das reservas nos bancos 
comerciais, reduz-se o multiplicador monetário, o 
que contribui para a retração da oferta de 
moeda. 

e) Em uma economia aberta, caso a propensão 
marginal para poupar seja igual a 0,25 e a 
propensão marginal para consumir bens 
importados, igual a 0,15, então o multiplicador 
keynesiano será igual a 2,5. 

 

161. Sobre tipos e teorias da inflação, é incorreto 
afirmar: 

a) A Curva de Phillips expressa uma relação 
inversa entre a taxa de inflação e a taxa de 
desemprego de um país. 

b) A inflação de custos decorre de choques 
exógenos na oferta agregada da economia, tal 
como uma quebra de safra agrícola em virtude 
de condições climáticas desfavoráveis. 

c) A inflação consiste em uma alta persistente e 
generalizada dos preços da economia. 

d) Uma política fiscal expansiva, tudo o mais 
permanecendo constante, tende a provocar uma 
inflação de oferta. 

e) Um aumento real de salários dos trabalhadores 
no mesmo percentual do aumento em sua 
produtividade não pode ser considerado uma 
das causas possíveis da inflação de custos. 
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162. Uma economia apresenta a seguinte função 
consumo (C) em relação à sua renda disponível 
(Yd): 

C = 120 + 0,2 Yd 
São dados para essa economia os seguintes 

valores: 
I (Investimentos) ........................................      250. 
G (Gastos do Governo).............................       420. 
T (Tributação) ...........................................      450. 
X (Exportações) ......................................      190. 
M (Importações).....................................       170. 
Se a renda de pleno emprego dessa economia for 

igual a 2.400, ela apresentará um hiato 
a) deflacionário de 1500. 
b) deflacionário de 2000. 
c) inflacionário de 1500. 
d) deflacionário de 2500. 
e) inflacionário de 1800. 
 
163. No modelo IS-LM para uma economia 

fechada, é incorreto afirmar que 
a) uma política fiscal expansiva tende sempre a 

reduzir a taxa de juros da economia, exceto no 
caso teórico denominado por Keynes de 
armadilha da liquidez. 

b) a curva LM é positivamente inclinada e sua 
declividade é função da relação positiva 
existente entre o nível de renda e a demanda de 
moeda para fins de precaução e transação. 

c) uma política de expansão monetária por parte 
do Banco Central será bem sucedida no objetivo 
de aumentar o nível de renda e diminuir a taxa 
de desemprego da economia, se a demanda por 
investimentos for elástica em relação à taxa de 
juros. 

d) a curva IS é negativamente inclinada e sua 
declividade é função inversa da propensão 
marginal a consumir e da elasticidade do 
investimento em relação à taxa de juros. 

e) se a demanda de moeda for totalmente 
insensível a variações da taxa de juros, uma 
política fiscal monetária tenderá a reduzir a taxa 
de desemprego da economia. 

 
164. No balanço de pagamentos de um país, diz-

se que a recebimento líquido de recursos para o 
exterior é positiva quando 

a) a absorção interna é menor que a produção 
interna de bens e serviços. 

b) a balança comercial é positiva. 
c) a produção interna é menor que a produção 

nacional de bens e serviços. 
d) as exportações de mercadorias forem menores 

que as importações de mercadorias. 
e) o saldo da balança de serviços for positivo. 
 
165. Assinale a afirmativa que NÃO está correta: 
a) em períodos de alta inflação, o aumento da taxa 

de juros nominal e a redução dos custos de 
transação entre moeda e outras aplicações 
financeiras reduzem a demanda real por moeda; 

b) uma determinação do Banco Central que eleve 
a taxa de recolhimento compulsório dos bancos 
comerciais irá aumentar o multiplicador 
monetário e, consequentemente, a oferta 
monetária; 

c) uma determinação do Banco Central que reduza 
a taxa de redesconto, não altera a base 
monetária e aumenta a oferta de moeda; 

d) uma redução na base monetária pode ser 
compensada por um aumento no multiplicador 
monetário de forma que a oferta de moeda seja 
mantida constante; 

e) uma determinação do Banco Central que 
reduza a taxa de recolhimento compulsório dos 
bancos comerciais manterá constante a base 
monetária, deixando inalterada a sua 
composição. 
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DIREITO CONSTITUCIONAL 
Nelma Fontana 

166. João é brasileiro naturalizado, tem 33 anos 
de idade, no pleno gozo dos direitos políticos, 

filiado a partido político, residente e domiciliado 
em Florianópolis, local em que vota, deseja 

disputar um mandato eletivo. É correto afirmar 
que 

a) João ainda não possui idade para concorrer a 
um mandato de deputado federal. 

b) Por ser brasileiro naturalizado, não poderá 
concorrer a Governador de Santa Catarina, 

embora possua a idade mínima para o cargo. 

c) João preenche os requisitos, em tese, para ser 
eleito prefeito de Florianópolis. 

d) João não pode concorrer a deputado estadual 
de Santa Catarina, porque não possui a idade 

mínima para o cargo, mas pode concorrer a 
prefeito de Florianópolis. 

e) João, embora tenha a capacidade eleitoral 
ativa, não possui capacidade eleitoral passiva, 

uma vez que estrangeiros são absolutamente 
inelegíveis. 

 

167. Conforme disposto expressamente no texto 
da Constituição Federal, são direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais 

a) seguro-desemprego, em caso de desemprego 
voluntário e involuntário. 

b) remuneração do trabalho noturno superior à do 
diurno em pelo menos 50%. 

c) repouso semanal remunerado aos domingos. 

d) gozo de férias anuais remuneradas com 
acréscimo de 50% em relação ao salário normal. 

e) aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, 
sendo no mínimo de trinta dias. 

 

168. A respeito das garantias e das vedações 
constitucionais aplicáveis aos magistrados, 
indique 

a assertiva incorreta. 
a) Os juízes gozam da garantia da inamovibilidade, 

salvo por motivo de interesse público. 
b) A vitaliciedade, na magistratura, só será 

adquirida após dois anos de exercício, 
dependendo 

a perda do cargo, nesse período, de deliberação 
do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, 

nos demais casos, de sentença judicial transitada 
em julgado. 

c) Aos juízes é vedado exercer, ainda que em 
disponibilidade, outro cargo ou função, salvo 

uma de magistério. 
d) Juízes não podem exercer atividade político-

partidária. 
e) Juízes aposentados ou exonerados só poderão 

exercer a advocacia no juízo ou tribunal do 
qual se afastaram depois de decorridos três anos 

do afastamento. 
 
169. Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, 

em recurso ordinário 
a) as causas decididas em única ou última 

instância, quando a decisão recorrida julgar 
válida lei 

ou ato de governo local contestado em face da 
Constituição Federal. 

b) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo 
internacional e a União, o Estado, o Distrito 

Federal ou o Território. 
c) as causas em que forem partes Estado 

estrangeiro ou organismo internacional, de um 
lado, e, do outro, Município ou pessoa residente 
ou domiciliada no País. 

d) o crime político. 

e) a extradição solicitada por Estado estrangeiro. 
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170. Acerca do Poder Executivo, conforme 
disposto na Constituição Federal, indique a 
assertiva 

incorreta. 

a) Compete ao Supremo Tribunal Federal 
processar e julgar, originariamente, o Presidente 
da 

Republica nas infrações penais comuns. Nos 
crimes de responsabilidade, a competência é do 

Senado Federal. 

b) O Presidente ficará suspenso de suas funções, 
nas infrações penais comuns, se admitida a 

acusação por dois terços da Câmara dos 
Deputados. 

c) O Presidente da República, durante o mandato, 
não será preso enquanto não sobrevier 

sentença condenatória. 

d) O Presidente da República, na vigência de seu 
mandato, não pode ser responsabilizado por 

atos estranhos ao exercício de suas funções. 

e) Atentar contra o livre exercício do Ministério 
Público é crime de responsabilidade praticado 

pelo Presidente da República. 

 

171. A respeito do Ministério Público, indique a 
assertiva correta. 

a) O Ministério Público abrange o Ministério dos 
Estados e o Ministério Público Federal, que 

compreende o Ministério Público do Trabalho, o 
Ministério Público Militar e o Ministério 

Público do Distrito Federal e Territórios. 

b) O Ministério Público da União tem por chefe o 
Procurador-Geral da República, nomeado 

pelo Presidente da República dentre integrantes 
de lista tríplice elaborada pelo próprio 

Ministério Público, após a aprovação de seu nome 
pela maioria absoluta dos membros do 

Senado Federal, para mandato de dois anos, 
permitida uma recondução. 

c) É função institucional do Ministério Público a 
defesa dos direitos individuais e coletivos dos 

necessitados. 

d) O Conselho Nacional do Ministério Público 
compõe-se de quatorze membros nomeados 

pelo Presidente da República, depois de aprovada 
a escolha pela maioria absoluta do Senado 

Federal, para um mandato de dois anos, vedada a 
recondução. 

e) Unidade, indivisibilidade e independência 
funcional são princípios institucionais do 

Ministério Público. 

 

172. Por iniciativa de deputado federal, foi 
apresentado ao Congresso Nacional projeto de 
lei complementar que objetiva a criação do 
Estado de Camboriú, a partir do 
desmembramento do Estado de Santa Catarina. 

A respeito do assunto, indique a alternativa 
compatível com o disposto na Constituição 
Federal. 

a) A Constituição Federal proíbe a secessão, 
motivo pelo qual o projeto de lei complementar 

deveria ser arquivado pela Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara. 

b) A votação do projeto pelo Congresso Nacional 
dependeria de autorização, por meio de 
plebiscito, da população brasileira. 

c) A criação do Estado de Camboriú dependeria 
de divulgação dos Estudos de Viabilidade 

Estadual, apresentados e publicados na forma da 
lei. 
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d) O Estado de Camboriú poderia ser criado por 
lei complementar aprovada pelo Congresso 
Nacional, após consulta prévia à população 
diretamente interessada, desde que o resultado 
do plebiscito fosse positivo. 

e) O projeto de lei complementar destinado à 
criação de novos Estados é da iniciativa privativa 
do Presidente da República, razão pela qual há 
vício de iniciativa no processo legislativo que não 
pode ser convalidado pela sanção presidencial. 

 

173. Joinville, segundo o levantamento do 
IBGE/2018, possui 583.144 habitantes, sendo 
considerada a cidade mais populosa do Estado 
de Santa Catarina. Nos termos expressos na 
Constituição Federal, a quantidade máxima de 
vereadores por Município leva em conta o 
número de habitantes da cidade. Considerando 
o número informado de habitantes e o texto da 
Constituição Federal, é correto afirmar que a 
quantidade máxima de vereadores em 

Joinville é de: 

a) 25 

b) 19 

c) 17 

d) 21 

e) 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174. Nos termos da Constituição Federal: 

a) Compete privativamente ao Senado Federal 
proceder à tomada de contas do Presidente da 
República, quando não apresentadas ao 
Congresso Nacional dentro de sessenta dias 
após a abertura da sessão legislativa. 

b) Compete privativamente à Câmara dos 
Deputados processar e julgar o Presidente e o 
Vice- Presidente da República nos crimes de 
responsabilidade, bem como os Ministros de 
Estado e os Comandantes da Marinha, do 
Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma 
natureza conexos com aqueles. 

c) Compete privativamente ao Senado Federal 
autorizar, por dois terços de seus membros, a 
instauração de processo contra o Presidente e o 
Vice-Presidente da República e os Ministros de 
Estado. 

d) Compete privativamente ao Presidente da 
República exercer, com o auxílio do Senado 
Federal, a direção superior da administração 
federal 

e) Compete privativamente ao Presidente da 
República dispor, mediante decreto, sobre a 
organização e funcionamento da administração 
federal, quando não implicar aumento de 
despesa nem criação ou extinção de órgãos 
públicos. 
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175. A respeito do processo legislativo 
constitucional, indique a alternativa INCORRETA. 

a) No processo legislativo das emendas à 
Constituição Federal, diferente do que ocorre no 

processo legislativo ordinário, não há sanção e 
nem veto. A única participação do Presidente da 
República e na iniciativa. 

b) É vedada a edição de medida provisória a 
respeito de direito penal incriminador e de 
direito processual penal. 

c) A irrepetibilidade é princípio do processo 
legislativo, de modo que a matéria que constou 
de uma proposição rejeitada não poderá ser 
objeto de nova proposta na mesma sessão 
legislativa. A irrepetibilidade, diferente do que 
se dá no processo legislativo das leis, é absoluta 
no processo legislativo das emendas à 
Constituição Federal e no das medidas 
provisórias. 

d) Por decreto legislativo, poderá o Congresso 
Nacional delegar ao Presidente da República a 
competência para criação de leis delegadas. 

e) Salvo disposição constitucional em contrário, as 
deliberações de cada Casa do Congresso 
Nacional serão tomadas por maioria dos votos, 
presente a maioria absoluta de seus membros. 

Esse quórum não se aplica às emendas à 
Constituição Federal e nem às leis 
complementares. 

 

176. A ideia de que o fundamento da Constituição 
não está em uma norma jurídica precedente 

e nem em si mesma, mas na vontade política que 
a antecede retrata o sentido 

a) sociológico de Constituição. 

b) político de constituição. 

c) normativo de Constituição. 

d) ontológico de Constituição. 

e) cultural de Constituição. 

177. O Presidente da República enviou ao 
Congresso Nacional proposta de emenda à 
Constituição (PEC), para reestruturar a Ordem 
Tributária. Ocorre que a proposta, na opinião de 
juristas, viola princípios federativos e garantias 
individuais. A respeito do fato narrado, para 
combater as supostas inconstitucionalidades 
contidas na referida PEC, nos termos da 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
admite-se 

a) ação direta de inconstitucionalidade, desde que 
observados os requisitos contidos na Lei 
9.868/1999. 

b) arguição de descumprimento de preceito 
fundamental, cumpridas as exigências 
processuais da Lei 9.882/1999. 

c) ação civil pública, desde que proposta por 
parlamentar e observados os pressupostos da Lei 

7.347/1985. 

d) mandado de segurança, desde que impetrado 
por parlamentar da Casa em que tramita a 
proposta e atendidas as exigências da Lei 
12.016/2009. 

e) mandado de injunção, impetrado por qualquer 
prejudicado pelo descumprimento da norma 
constitucional. 
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178. Lei do estado da Paraíba estabeleceu que, 
durante a vigência de carência contratual, as  
operadoras de planos de saúde no âmbito do 
ente federativo não poderão recusar 
atendimento ou prestação de qualquer serviço 
aos seus usuários que estejam com quadro 
clínico ainda não diagnosticado ou com 
diagnóstico positivo de contaminação pela 
COVlD-19. 

A respeito do caso narrado, conforme se 
depreende do texto da Constituição Federal e 

segundo jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, aponte a única alternativa incorreta. 

a) A lei estadual é inconstitucional, uma vez que a 
competência para legislar sobre Direito Civil, 

Comercial e Política de Seguros é privativa da 
União. 

b) O Legislativo estadual não pode, sem 
delegação de competência da União, inovar 
sobre a imposição de períodos de carências 
pelas operadoras de planos de saúde. 

c) A lei estadual é constitucional, porque dispõe 
sobre proteção ao consumidor e sobre saúde, 
assuntos que são da competência concorrente 
da União, dos estados e do Distrito Federal. 

d) A lei da Paraíba apresenta uma 
inconstitucionalidade orgânica que pode ser 
combatida por meio da ação direta de 
inconstitucionalidade. 

e) A lei estadual interferiu em matéria contratual 
firmada entre operadoras e usuários, causando 
prejuízo financeiro, o que gera a sua 
inconstitucionalidade. 

 

 

 

 

 

 

179. Acerca da organização constitucional do 
Poder Executivo, marque a alternativa incorreta: 

a) Nos Municípios com menos de duzentos mil 
eleitores, há turno único para eleição do Prefeito 
e do Vice-Prefeito. 

b) Os subsídios dos chefes do Executivo federal, 
estadual e municipal serão fixados pelo Poder 
Legislativo do respectivo ente federativo, 
mediante decreto legislativo. 

c) Na eleição do Presidente e do Vice-Presidente 
da República, se antes de realizado o segundo 
turno, ocorrer morte, desistência ou 
impedimento legal de candidato, convocar-se-á, 
dentre os remanescentes, o de maior votação. 

d) No Executivo, a eleição é majoritária, de 
maneira que serão considerados eleitos aqueles 
candidatos que, registrados por partido político, 
obtiverem a maioria absoluta de votos, não 
computados os em branco e os nulos. 

e) Vagando os cargos de Presidente e Vice-
Presidente da República, nos dois primeiros anos 
do mandato, far-se-á eleição noventa dias depois 
de aberta a última vaga. Ocorrendo a vacância 
nos últimos dois anos do período presidencial, a 
eleição para ambos os cargos será feita trinta 
dias depois da última vaga, pelo Congresso 
Nacional, na forma da lei. 
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180. O grupo autodenominado República 
Fracassada, movimento armado revolucionário, 
após 

aplicar um golpe de Estado, designou uma 
comissão de juristas para elaboração de nova 

Constituição, sem a consulta popular. Conforme 
redação dessa Carta, parte de seus 

dispositivos, para serem alterados, dependeriam 
de processo legislativo bem mais rigoroso do 

que o utilizado para a atualização de leis comuns. 
Outra parte, entretanto, poderia ser alterada 

da mesma maneira das leis. Considerando as 
informações fornecidas, é correto afirmar que 

essa Constituição deve ser classificada como: 

a) outorgada e semirrígida. 

b) promulgada e rígida. 

c) cesarista e semirrígida. 

d) cesarista e flexível. 

e) outorgada e rígida. 
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