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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

 

TÉCNICO FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término 
da prova. 
 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra “responsabilidade” (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Em relação à classificação das Constituições, quanto 

à estabilidade, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) Constituição imutável é aquela onde é vedada 

qualquer modificação. Essa imutabilidade pode ser, 

em alguns casos, relativa, quando prevê a assim 

chamada limitação temporal, consistente em um 

prazo em que não se admitirá qualquer alteração do 

legislador constituinte reformador. 

B) Constituição rígida é aquela escrita, mas que pode 

ser alterada através de um processo legislativo mais 

solene e com maior grau de dificuldade do que 

aquele normalmente utilizado em outras espécies 

normativas. Exemplo: Constituição brasileira de 

1988. 

C) Constituição flexível é aquela em regra escrita e que 

pode ser alterada pelo processo legislativo ordinário, 

sem qualquer outra exigência ou solenidade. 

D) Constituição semi-rígida ou semiflexível é aquela que 

pode ter algumas de suas regras alteradas pelo 

processo legislativo ordinário, enquanto outras 

somente podem sê-las por um processo legislativo 

mais solene e com maior grau de dificuldade. 

 

22) A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e NÃO tem como fundamentos: 

 

A) Soberania. 

B) Cidadania 

C) Dignidade da pessoa humana. 

D) Autodeterminação dos povos. 

 

23) Em relação à aplicação da lei penal, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A) Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há 

pena sem prévia cominação legal.  

B) Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior 

deixa de considerar crime, cessando em virtude dela 

a execução e os efeitos penais da sentença 

condenatória. 

C) A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o 

agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que 

decididos por sentença condenatória transitada em 

julgado.   

D) A lei excepcional ou temporária, justamente por 

decorrido o período de sua duração ou cessadas as 

circunstâncias que a determinaram, não se aplica ao 

fato praticado durante sua vigência.   

 

24) Sobre a Administração Pública, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) A proibição de acumular estende-se a empregos e 

funções e abrange autarquias, fundações, empresas 

públicas, sociedades de economia mista, suas 

subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou 

indiretamente, pelo poder público. 

B) A administração fazendária e seus servidores fiscais 

terão, dentro de suas áreas de competência e 

jurisdição, precedência sobre os demais setores 

administrativos, na forma da lei. 

C) Somente por lei específica poderá ser criada 

autarquia e autorizada a instituição de empresa 

pública, de sociedade de economia mista e de 

fundação, cabendo à lei ordinária, neste último caso, 

definir as áreas de sua atuação.  

D) As administrações tributárias da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, atividades 

essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas 

por servidores de carreiras específicas, terão 

recursos prioritários para a realização de suas 

atividades e atuarão de forma integrada, inclusive 

com o compartilhamento de cadastros e de 

informações fiscais, na forma da lei ou convênio. 

 

25) Em relação aos crimes de falsidade documental, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) Falsidade ideológica: Omitir, em documento público 

ou particular, declaração que dele devia constar, ou 

nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou 

diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade 

sobre fato juridicamente relevante. 

B) Falso reconhecimento de firma ou letra: Reconhecer, 

como verdadeira, no exercício de função privada, 

firma ou letra que o não seja. 

C) Certidão ou atestado ideologicamente falso: Atestar 

ou certificar falsamente, em razão de função pública, 

fato ou circunstância que habilite alguém a obter 

cargo público, isenção de ônus ou de serviço de 

caráter público, ou qualquer outra vantagem. 

D) Falsidade material de atestado ou certidão: Falsificar, 

no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar 

o teor de certidão ou de atestado verdadeiro, para 

prova de fato ou circunstância que habilite alguém a 

obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço 

de caráter público, ou qualquer outra vantagem. 

 

 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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26) Em relação à aposentadoria dos servidores públicos, 

assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

excluindo suas autarquias e fundações, é 

assegurado regime de previdência de caráter 

contributivo e solidário, mediante contribuição do 

respectivo ente público, dos servidores ativos e 

inativos e dos pensionistas, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.  

B) Os servidores abrangidos pelo regime de previdência 

serão aposentados voluntariamente, desde que 

cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo 

exercício no serviço público e cinco anos no cargo 

efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas 

as seguintes condições: sessenta anos de idade e 

trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta 

e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se 

mulher e sessenta e cinco anos de idade, se homem, 

e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos 

proporcionais ao tempo de contribuição.  

C) Os proventos de aposentadoria e as pensões, por 

ocasião de sua concessão, poderão exceder a 

remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo 

em que se deu a aposentadoria ou que serviu de 

referência para a concessão da pensão. 

D) Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por 

ocasião da sua concessão, não serão consideradas 

as remunerações utilizadas como base para as 

contribuições do servidor aos regimes de 

previdência. 

 

27) NÃO ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos 

no estrangeiro, os crimes: 

 

A) Contra a vida ou a liberdade do Presidente da 

República. 

B) Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do 

Distrito Federal, de Estado, de Território, de 

Município, de empresa pública, sociedade de 

economia mista, autarquia ou fundação instituída 

pelo Poder Público. 

C) Contra a administração pública, por quem não está a 

seu serviço. 

D) De genocídio, quando o agente for brasileiro ou 

domiciliado no Brasil. 

 

28) Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 

indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 

assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, 

ou aceitar promessa de tal vantagem é crime de: 

 

A) Corrupção passiva. 

B) Prevaricação. 

C) Concussão. 

D) Excesso de exação. 

29) Sobre os atos administrativos, assinale a alternativa 

INCORRETA: 
 

A) Competência se define pelo fato de existir sempre 

um agente público ao qual a lei dá competência para 

prática de ato específico. Ela é um elemento 

irrenunciável, imprescritível, improrrogável e 

intransferível.  

B) A forma como elemento do ato administrativo é o 

meio pelo qual o ato se apresenta. Em geral, é 

escrito. Ele não busca sempre a forma, como traz o 

princípio da instrumentalidade das formas, pois 

mesmo que ele tenha sido editado de forma 

incorreta, se alcançar o objetivo para o qual foi 

criado, ele será válido. 

C) A finalidade do ato administrativo é aquilo que ele 

procura quando é editado, a finalidade que pretende 

alcançar, para afirmar a busca pelo interesse público, 

mas além disso, sempre há uma finalidade prevista 

na lei. Tal elemento é sempre vinculado, vez que 

está sempre previsto em lei (também passível de 

controle pelo Judiciário).  

D) O motivo constitui aquilo que se pode traduzir no 

conteúdo/matéria do ato. Por meio dele, a 

administração manifesta a sua vontade ou trata sobre 

situações preexistentes. Consiste, em outras linhas, 

na alteração que esse elemento causa no universo 

jurídico, que é imediato. 

 

30) É a transferência da posse de bens entre órgãos ou 

entidades públicas, gratuitamente. Assemelha-se ao 

comodato do Direito Privado. Depende de 

autorização legal e formaliza-se através de simples 

termo ou anotação cadastral. Como não opera a 

transferência da propriedade, prescinde de registro 

imobiliário. Esse conceito se refere à: 
 

A) Concessão de Uso 

B) Permissão de Uso 

C) Autorização de Uso 

D) Cessão de Uso 

 

31)  Não constitui um dos objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil: 

 
A) Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 
B) Garantir o desenvolvimento nacional. 
C) Estabelecer a autodeterminação dos povos. 
D) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais. 
 

32) NÃO é forma de provimento de cargo público: 

 

A) Nomeação. 

B) Promoção. 

C) Transferência. 

D) Aproveitamento. 
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33) Em relação à instituição dos tributos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A) Taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou 

pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços 

públicos específicos e divisíveis, prestados ao 

contribuinte ou postos a sua disposição. 

B) Contribuição de melhoria, decorrente de obras e 

serviços públicos. 

C) Sempre que possível, os impostos terão caráter 

pessoal e serão graduados segundo a capacidade 

econômica do contribuinte, facultado à administração 

tributária, especialmente para conferir efetividade a 

esses objetivos, identificar, respeitados os direitos 

individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os 

rendimentos e as atividades econômicas do 

contribuinte. 

D) As taxas não poderão ter base de cálculo própria de 

impostos. 

 

34) Acerca da sujeição ativa e passiva da obrigação 

tributária, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A) Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de 

direito público, titular da competência para exigir o 

seu cumprimento. 

B) Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa 

obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade 

pecuniária. 

C) Salvo disposições de lei em contrário, as convenções 

particulares, relativas à responsabilidade pelo 

pagamento de tributos, podem ser opostas à 

Fazenda Pública, para modificar a definição legal do 

sujeito passivo das obrigações tributárias 

correspondentes. 

D) Salvo disposição de lei em contrário, a pessoa 

jurídica de direito público, que se constituir pelo 

desmembramento territorial de outra, subroga-se nos 

direitos desta, cuja legislação tributária aplicará até 

que entre em vigor a sua própria. 

 

35) Dentre os tipos de Constituição, aquelas com 

reduzido número de artigos são chamadas de: 
 

A) Constituição sintética 

B) Constituição sistemática 

C) Constituição unitária 

D) Constituição dogmática 

 

36) Com relação à estrutura normativa da Constituição, 

as regras que visam assegurar a supremacia da 

Constituição, a solução de conflitos constitucionais e 

a solução de crises são classificadas como: 
 

A) Sócio ideológicas 

B) De estabilidade constitucional 

C) Limitativas 

D) Orgânicas 

37) Com relação aos Direitos e Deveres presentes na 

Constituição Federal, qual alternativa apresenta 

informação INCORRETA? 

 

A) A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito 

B) A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 

imperfeito e a coisa julgada 

C) Não haverá juízo ou tribunal de exceção 

D) É reconhecida a instituição do júri, com a 

organização que lhe der a lei, assegurados 

 

38) Qual alternativa não representa um dos princípios da 

Administração Pública não previstos na Constituição 

Federal? 

 

A) Princípio da Razoabilidade 

B) Princípio da Autotutela 

C) Princípio da Isonomia 

D) Princípio da Eficiência 

 

39) O princípio da insignificância tem o sentido de excluir 

ou de afastar a própria tipicidade penal, ou seja, não 

considera o ato praticado como um crime; por isso, 

sua aplicação resulta na absolvição do réu e não 

apenas na diminuição e substituição da pena ou não 

sua não aplicação. Para ser utilizado, faz-se 

necessária a presença de certos requisitos, 

EXCETO: 

 

A) Mínima ofensividade da conduta 

B) Ausência de periculosidade social da ação 

C) Prática de dois ou mais crimes da mesma espécie 

D) Reduzido grau de reprovabilidade de comportamento 

 

40) No Art. 18, da Lei nº 7.209/84, diz-se o crime 

__________, quando o agente quis o resultado ou 

assumiu o risco de produzi-lo; e crime __________ 

quando o agente deu causa ao resultado por 

imprudência, negligencia ou imperícia. Qual 

alternativa completa correta e respectivamente as 

lacunas? 
 

A) Doloso e culposo 

B) Culposo e doloso 

C) Impossível e doloso 

D) Culposo e consumado 

 

41) O responsável pelo ato de improbidade está sujeito 

às cominações, que podem ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato, 

com EXCEÇÃO de: 
 

A) Perda dos direitos políticos 

B) Perda da função pública 

C) Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 

patrimônio 

D) Ressarcimento integral do dano 
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42) Observe as afirmações abaixo, acerca de empresas 

públicas e sociedades de economia mista: 

 

I. Após a criação de uma empresa pública, a mesma 

tem autorizado o seu funcionamento imediato por 

meio de publicação de lei ordinária específica; 

II. Com base na lei, as sociedades de economia mista 

devem, necessariamente, realizar concurso público 

para contratar empregados. 

 

As afirmações I e II estão, respectivamente: 
 

A) Correta e incorreta 

B) Correta e correta 

C) Incorreta e correta 

D) Incorreta e incorreta 

 

43) O art. 78 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, 

define o poder de polícia como "atividade da 

administração pública que, limitando ou disciplinando 

direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato 

ou abstenção de fato, em razão de interesse público 

concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos 

costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao 

exercício de atividades econômicas dependentes de 

concessão ou autorização do Poder Público, à 

tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e 

aos direitos individuais ou coletivos." São atributos do 

Poder de Polícia, EXCETO: 
 

A) Discricionariedade 

B) Coercibilidade 

C) Autoexecutoriedade 

D) Vinculação 

 

44) Conforme a Constituição Federal, acerca dos direitos 
e deveres individuais e coletivos assinale a 
alternativa correta: 

 

A) A casa é asilo inviolável a qualquer tempo, 
independente de qualquer situação; 

B) Durante o dia a casa não é asilo inviolável, desde 
que seja por determinação judicial; 

C) Apenas nos casos de flagrantes de delitos a casa 
deixa de ser inviolável;  

D) Sem o consentimento do morador a casa jamais 
deixa de ser inviolável; 

45) Observe as afirmações abaixo, acerca de atos 
administrativos: 

 
I - Os atributos do ato administrativo são presunção de 

legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade e 
prudência; 

II - São requisitos para a formação do ato administrativo, 
dentre outros, obrigatoriedade, objeto e forma. 

 
As afirmações I e II estão, respectivamente: 
 

A) Correta e incorreta 
B) Correta e correta 
C) Incorreta e correta 
D) Incorreta e incorreta 

46) A obrigação __________ decorre da legislação 

tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou 

negativas, nela previstas no interesse da 

arrecadação ou da fiscalização dos tributos. A 

obrigação __________ surge com a ocorrência do 

fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo 

ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente 

com o crédito dela decorrente. Qual alternativa 

completa correta e respectivamente as lacunas? 

 

A) Principal e acessória 

B) Acessória e principal 

C) Principal e trabalhista 

D) Trabalhista e acessória 

 

47) Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 

contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos 

sobre: 
 

 

I. Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 

II. Templos de qualquer culto; 

III. Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, 

inclusive suas fundações, das entidades sindicais 

dos trabalhadores, das instituições de educação e de 

assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os 

requisitos da lei; 

IV. Fonogramas e videofonogramas musicais produzidos 

no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais 

de autores brasileiros e/ou obras em geral 

interpretadas por artistas brasileiros bem como os 

suportes materiais ou arquivos digitais que os 

contenham, salvo na etapa de replicação industrial 

de mídias ópticas de leitura a laser.  
 

Qual alternativa apresenta todas as informações 

verdadeiras? 

 

A) I, II e III apenas; 

B) II e IV apenas; 

C) I e II apenas; 

D) I, II, III e IV 

48) A concessão se serviço público exige: 

 

I - Autorização executiva; 

II - Regulamentação por decreto; 

III - Concorrência pública. 
 

Qual alternativa apresenta somente informações 

verdadeiras? 
 

 

A) I e II 

B) I e III 

C) II e III 

D) I, II e III 
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49) Segundo o art. 5º, XXV, CF/88, nos casos de 

iminente perigo público, a autoridade competente: 
 

A) Poderá usar a propriedade do particular, desde que 

seja feita indenização prévia, independente da 

ocorrência de dano; 

B) Poderá utilizar a propriedade do particular mediante 

indenização ulterior, independente da ocorrência de 

dano, mediante contrato de aluguel; 

C) Não poderá utilizar propriedade de particular, uma 

vez que é asilo inviolável, e o seu direito prevalece 

sobre o interesse público; 

D)  Poderá usar propriedade do particular, assegurada 

ao proprietário indenização ulterior, se houver dano; 
 

50) Sobre a organização do Estado assinale a única 

alternativa incorreta: 
 

A) A organização político-administrativa da República 

Federativa do Brasil compreende a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos 

autônomos, nos termos desta Constituição; 

B) Os territórios federais podem ser divididos em 

municípios; 

C) O Distrito Federal é a capital federal; 

D) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios recusar fé aos documentos públicos; 

 

51) De acordo com o que dispõe a Constituição Federal 

pode-se afirmar corretamente que os Estados 

Federados: 
 

A) Organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis 

que adotarem, independente dos princípios da 

Constituição Federal; 

B) Poderão criar distinções entre brasileiros ou 

preferências entre si; 

C) Poderão incorporar-se entre si, subdividir-se ou 

desmembrar-se para se anexarem a outros, ou 

formarem novos Estados ou Territórios Federais, 

mediante aprovação da população diretamente 

interessada, através de plebiscito, e do Congresso 

Nacional, por lei complementar.  

D) Possuem a competência para declarar guerra e 

celebrar paz; 
 

52) Em relação aos crimes contra a fé pública, sobre o 

crime de moeda falsa pode-se afirmar corretamente: 
 

A) Falsificar moeda apenas alterando-a não caracteriza 

crime; 

B) A pena para este crime será de até três anos; 

C) As pessoas que, depois de conhecerem sobre a 

falsidade, venderem ou trocarem a moeda falsa não 

incorrem em crimes, pois não participaram da 

fabricação; 

D) Quem, tendo recebido de boa-fé, como verdadeira, 

moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação, 

depois de conhecer a falsidade, é punido com 

detenção, de seis meses a dois anos, e multa. 

53) Sobre o crime de falsificação de títulos ou papéis 

públicos, assinale a alternativa correta: 

 

A) Falsificar, fabricando ou alterando, o vale postal não 

constitui um crime, pois o vale postal não é título e 

nem papel público; 

B) A pena se resume a aplicação de multa de até dois 

salários mínimos; 

C) Incorre nas mesmas penas de quem falsifica 

fabricando o selo destinado a controle tributário a 

pessoa que o vende ou troca, sabendo de sua 

falsidade; 

D) Qualquer papel destinado a arrecadação pública 

pode ser fabricado livremente, pois dessa forma 

facilita o ingresso de recursos públicos; 

 

54) Em relação ao poder de polícia, pode-se afirmar 

corretamente: 

 

A) Possui como atributos a discricionariedade, a auto-

executoriedade e a coercibilidade; 

B) Não está presente na esfera administrativa dos 

Municípios; 

C) Incide sobre pessoas apenas no combate ao ilícito 

penal; 

D) Possui, como meio de atuação, apenas medidas de 

caráter repressivo; 

 

55) Assinale a alternativa que está melhor relacionada 

com a expressão “Refere-se a possibilidade de 

edição de atos gerais no âmbito da Administração 

regulamentar  Pública”: 

 

A) Poder disciplinar. 

B) Poder Hierárquico. 

C) Poder vinculado. 

D) Poder Regulamentar. 

 

56) Na classificação dos atos administrativos quanto ao 

alcance, estes poderão ser: 

 

A) Internos ou externos; 

B) Unilaterais ou bilaterais; 

C) Modificativos ou enunciativos; 

D) Normativos ou ordinatórios; 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                     Página | 12  

 

  CARGO: TÉCNICO FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

57)  De acordo com a definição de tributo assinale a 

única alternativa correta: 

 

A) Tributo tem caráter compulsório e é instituído 

mediante lei ou ato do poder judiciário; 

B) Não podem constituir sanção de atos ilícitos e são 

cobrados mediante atividade administrativa 

parcialmente vinculada; 

C) Deve ser expresso em moeda ou valor equivalente, 

sem a característica da compulsoriedade; 

D) São instituídos mediante lei, com caráter de 

compulsoriedade, não devem constituir sanção de 

ato ilícito, e são cobrados mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada; 

 

58) Segundo o Código Tributário Nacional, os tributos 

subdividem-se em: 

 

A) Impostos, taxas e contribuições sociais; 

B) Impostos, tarifas e Contribuições de melhoria; 

C) Impostos diretos, preço público e contribuições 

especiais; 

D) Impostos, taxas e contribuições de melhoria; 

 

59) Assinale a alternativa que contém apenas tributos de 

competência da União: 

 

A) IPTU, ITBI e IR; 

B) IPVA, IPI, IE e II; 

C) IR, II, IE e IPI; 

D) ITCMD, IR e ICMS; 

 

60) As Contribuições para a Seguridade Social poderão 

incidir sobre as seguintes bases econômicas, 

EXCETO: 

 

A) Receita ou faturamento; 

B) Lucro; 

C) Exportação de bens ou serviços para o exterior; 

D) Folha de salários e demais rendimentos do trabalho 

pagos ou creditados; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


