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INSTRUÇÕES 
1- Preencha com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de material 

transparente, de maneira legível, os dados de IDENTIFICAÇÃO  solicitados no Caderno 
de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine no Cartão Resposta. 
 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (16 
páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 
substituído sob qualquer alegação.   

 
3- A PROVA OBJETIVA contém 50 ( cinquenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 2,00 (dois pontos) cada, devendo o candidato obter 
no mínimo 60% de acerto para ser aprovado. 

 
4- No Cartão Resposta, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 

Preencha, FORTEMENTE , com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a opção 
de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 
                             

     Exemplo: Questão 01 - A 
 

 
  

 
5- O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela 
coordenação do Concurso. 

 
6- NÃO RASURE o Cartão Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA , caso contrário, o cartão ou a questão poderão ser ANULADOS . Evite 
deixar questões sem respostas. 

 
7- Para o correto preenchimento do Cartão Resposta aguarde a orientação do fiscal. 
 
8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 
 
9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 
 
10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de 

Prova completo, juntamente com o Cartão Resposta. 
 

11- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da Prova. A 
não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

 
12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 

poderá levar consigo o Caderno de Prova. 
 
13- O gabarito será publicado no dia 26/03/2019, e a CLASSIFICAÇÃO FINAL  a partir do 

dia 30/04/2019 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 31, de 08/11/2018 
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      Prefeitura Municipal de Bauru 
  

Concurso Público para o Cargo de Técnico em Gestão Administrativa e Serviços – 
 TÉCNICO TRIBUTÁRIO 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01) A respeito das pessoas jurídicas, o Código Civil dispõe que: 
 
A) As pessoas jurídicas de direito público interno não são civilmente responsáveis por 
atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros. O agente irá 
responder diretamente pelo dano. 
B) Decai em 3 anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito 
privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição 
no registro. 
C) Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria 
de votos dos presentes, não podendo o ato constitutivo dispor de modo diverso. 
D) O direito de anular decisões tomadas pela maioria dos votos presentes de pessoa 
jurídica de administração coletiva decai em dois anos, quando violarem a lei ou estatuto, 
ou forem eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude. 
 
 
02) Existem vários tipos de sociedades no Código Civil, sobre esse assunto leia as 
afirmativas a seguir relacionadas a responsabilidade civil nas sociedades: 
 
I - Na sociedade em nome coletivo, todos os sócios respondem solidária e 
ilimitadamente pelas obrigações sociais. Contudo, sem prejuízo da responsabilidade 
perante terceiro, podem os sócios limitar entre si a responsabilidade de cada um, desde 
que obedecendo à formalidade legal. 
II - Na sociedade em conta de participação, obriga-se perante o terceiro tão somente o 
sócio participante e, exclusivamente perante este, o sócio ostensivo, nos termos do 
contrato social. 
III - Na sociedade em comandita simples há duas categorias de sócios: os comanditários, 
pessoas físicas, responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, e os 
comanditados, obrigados somente pelo valor de sua cota. 
IV - Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
 
Após ler as afirmativas, assinale a alternativa CORRETA : 
 
A) Apenas I e II estão corretas. 
B) Apenas II e III estão corretas. 
C) Apenas III e IV estão corretas. 
D) Apenas I e IV estão corretas. 
 
 
03) Uma igreja tem um prédio no centro de uma cidade para realização dos seus cultos, 
durante os quais vende bíblias. Além disso, a igreja dispõe de um terreno que 
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transformou em um estacionamento pago. Nesse caso, assinale a alternativa 
CORRETA  com relação à questão tributária: 
 
A) A igreja detém imunidade tributária garantida pela Constituição Federal, assim, não 
terá que pagar nenhum imposto, desde que relacionado com as finalidades essenciais da 
igreja. 
B) A imunidade tributária para templos é conferida apenas para os templos que tenham 
aprovação por um processo municipal. 
C) A imunidade tributária não atinge o estacionamento da igreja, assim haverá a 
tributação, mesmo se estiver relacionado com a finalidade essencial da igreja.  
D) A imunidade tributária recai apenas sobre impostos de competência da União, 
demais impostos são competências dos Estados-Membros e dos Municípios se haverá 
ou não imunidade. 
 
 
04) Assinale a alternativa CORRETA  sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza: 
 
A) O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza não incide sobre os serviços 
públicos explorados mediante delegação administrativa, em que haja pagamento de 
tarifa. 
B) A regra quanto ao município de incidência do imposto é o local da prestação de 
serviço, sendo exceção, admitida em hipóteses prevista na lei, a incidência onde o 
contribuinte mantém estabelecimento prestador ou domicílio tributário. 
C) As pessoas jurídicas contratantes, tomadoras ou intermediárias de serviços, com 
estabelecimento fora do município de Bauru, deverão reter o montante de ISS por 
ocasião da ocorrência do fato gerador, recolhendo-o aos cofres da Fazenda Pública 
Municipal de Bauru até o quinto dia útil do mês seguinte, independente do serviço 
prestado. 
D) Os contribuintes sujeitos ao regime de alíquotas específicas recolherão o imposto 
trimestralmente, até o último dia dos meses de março, junho, setembro e dezembro. 
 
 
05) O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza incide sobre: 
 
A) exportação de serviços para o exterior do País. 
B) serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no 
exterior do País. 
C) a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos 
diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedade e 
fundações, bem como dos sócios gerentes e dos gerentes-delegados. 
D) o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários. 
 
 
06) Sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano, assinale a alternativa disposta de 
acordo com a Lei Municipal nº 7.022/2017:  
 
A) O valor venal dos imóveis para efeito de tributação pelo Imposto Predial será obtido 
pela soma do valor venal dos terrenos e edificações a ele incorporadas, observado o 
fator de obsolescência em função da idade da construção. 
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B) Nos terrenos com construção que possuam conformação topográfica muito irregular, 
em desnível acentuado, requerendo serviços de terraplanagem para aproveitamento com 
construções, deverá incidir o fator de desvalorização. 
C) A inscrição dos imóveis urbanos no Cadastro Imobiliário deverá ser 
permanentemente atualizada, ficando o responsável obrigado a comunicar à repartição 
competente, dentro de 15 (quinze) dias, a contar da data em que ocorreram fatos que 
dão causa à alteração do sujeito passivo do imposto, do endereço de notificação do 
contribuinte ou alterações que possam afetar a base de cálculo do lançamento do 
Imposto Predial e Territorial Urbano. 
D) Os logradouros ou trechos de logradouros que não constarem do Mapa de Valores 
para cálculo do Imposto Territorial terão seus valores unitários de metro quadrado de 
terreno fixados pelo prefeito por meio de ato discricionário. 
 
 
07) A Instrução Normativa nº 69 de 12 de setembro de 2017 afirma que: 
 
A) A baixa de inscrição municipal será autorizada apenas se não houver débitos do 
contribuinte.  
B) É garantida ao auditor fiscal tributário a lavratura de auto de infração com 
autorização da chefia ou de qualquer agente político. 
C) O contribuinte tem o direito de apresentar qualquer documento exigido pela Fazenda 
Municipal em arquivo eletrônico, sendo obrigatório o reconhecimento de firma. 
D) As informações sobre créditos inscritos em dívida ativa poderão ser fornecidas 
mesmo a quem não seja sujeito passivo da obrigação tributária.  
 
 
08) Sobre o parcelamento administrativo ordinário assinale a alternativa INCORRETA  
de acordo com o Decreto Municipal nº 11. 579/2011: 
 
A) O parcelamento administrativo é uma prerrogativa do Município e não gera direito 
adquirido, não se configurando transação ou novação de dívida, podendo não ser aceito 
ou ser rescindido de ofício, se constatado o não cumprimento de seus requisitos. 
B) O mero pedido do devedor ou responsável legal não gera direito ao parcelamento 
administrativo e não garante a concessão de eventuais benefícios legais. 
C) É permitido, no âmbito da administração direta do Município, o conhecimento ou o 
julgamento a impugnações e recursos, que versem sobre crédito fazendário municipal já 
consolidado em parcelamento administrativo. 
D) A existência presente ou futura de impugnações e recursos, no âmbito administrativo 
ou judicial, relativamente ao crédito parcelado, impede à formalização do acordo ou 
obriga a sua imediata rescisão. 
 
 
09) Certo município gera um termo de inscrição da dívida ativa de determinado 
contribuinte, contudo não apresenta o cálculo dos juros de mora. Diante desse caso, esse 
termo:  
 
A) Será válido, porque é obrigatório apresentar apenas a quantia devida, cabendo o 
cálculo dos juros para o contador judicial. 
B) Tem presunção de validade, devendo o erro ser sanado por meio do Judiciário. 
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C) Será nulo, por omissão dos cálculos dos juros de mora. 
D) Será inexistente, por falta de um requisito essencial, o cálculo dos juros. 
 
 
10) De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA  sobre a 
repartição das receitas tributárias: 
 
A) Pertencem aos Municípios 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação 
do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis 
neles situados. 
B) Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto da 
União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre 
rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que 
instituírem e mantiverem. 
C) A União entregará do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos 
de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 49% (quarenta e nove por 
cento), da forma prevista na Constituição. 
D) Pertencem aos Municípios 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação 
do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 
 
 
11) Observando as normas constitucionais atinentes ao Sistema tributário nacional, leia 
as afirmativas abaixo: 
 
I - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural é competência dos Estados e do 
Distrito Federal. 
II - as Taxas e Contribuições de Melhorias podem ser instituídas pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios. 
III - O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e doação é competência dos 
Municípios. 
 
Assinale a alternativa CORRETA : 
 
A) Apenas a afirmativa I está correta. 
B) Apenas a afirmativa II está correta. 
C) Apenas a afirmativa III está correta. 
D) As afirmativas I, II, III estão corretas. 
 
 
12) O Código Tributário Nacional não dispõe que: 
 
A) No caso de cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido, o direito de 
pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da 
data da extinção do crédito tributário. 
B) Prescreve em 2 (dois) anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a 
restituição de pagamento indevido. 
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C) O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 
(cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 
lançamento poderia ter sido efetuado. 
D) A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 2 (dois)  anos, contados da 
data da sua constituição definitiva. 
 
 
13) Sobre a responsabilidade tributária, assinale a alternativa CORRETA : 
 
A) A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou 
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato 
pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. 
B) A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer 
título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e 
continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou 
nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento 
adquirido, devidos até à data do ato integralmente, se o alienante prosseguir na 
exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade 
no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. 
C) É pessoalmente responsável o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a 
quitação de todos. 
D) Os créditos tributários relativos aos impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o 
domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos às taxas pela 
prestação de serviços referentes a tais bens, ou as contribuições de melhoria, sub rogam-
se na pessoa dos respectivos adquirentes, quando conste do título a prova de sua 
quitação. 
 
 
14) No tocante a aquisição da propriedade imóvel e o Código Civil, está INCORRETA  
a seguinte alternativa: 
 
A) Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse 
direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m² (duzentos e cinquenta 
metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que 
abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o 
domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 
B) Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no 
Registro de Imóveis. Cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel, 
independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente. 
C) Se a construção, feita parcialmente em solo próprio, invade solo alheio em proporção 
não superior à vigésima parte deste, adquire o construtor de boa-fé a propriedade da 
parte do solo invadido, se o valor da construção exceder o dessa parte, e responde por 
indenização que represente, também, o valor da área perdida e a desvalorização da área 
remanescente. 
D) O aluvião é quando, por força natural violenta, uma porção de terra se destacar de 
um prédio e se juntar a outro, o dono deste adquirirá a propriedade do acréscimo, se 
indenizar o dono do primeiro ou, sem indenização, se, em um ano, ninguém houver 
reclamado. 
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15) Observando o Código Civil, assinale a alternativa CORRETA  a respeito do 
adimplemento e extinção da obrigação: 
 
A) Na imputação do pagamento, não tendo o devedor declarado em qual das dívidas 
líquidas e vencidas quer imputar o pagamento, se aceitar a quitação de uma delas, terá 
direito a reclamar contra a imputação feita pelo credor. 
B) Na dação em pagamento, se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, 
restabelecer-se-á a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada, inclusive 
nos direitos de terceiros. 
C) A novação por substituição do devedor pode ser efetuada independentemente de 
consentimento deste. 
D) Dá-se a novação quando o credor consentir em receber prestação diversa da que lhe 
é devida. 
 
 
16) Tendo em vista os direitos e garantias fundamentais resguardados pela Constituição 
Federal, assinale a alternativa CORRETA : 
 
A) conceder-se-á habeas data sempre que a falta de norma regulamentadora torne 
inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas 
inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 
B) partido político com representação no Congresso Nacional é parte legítima para 
propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de 
que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 
histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais 
e do ônus da sucumbência. O cidadão individualmente não é parte legítima. 
C) conceder-se-á habeas corpus para proteger direito líquido e certo, não amparado por  
habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade 
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 
D) o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por organização sindical, 
entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo 
menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. 
 
 
17) Assinale a alternativa INCORRETA  sobre previsão constitucional a respeito da 
organização político-administrativa de município: 
 
A) A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, 
mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo 
Municipal, na forma da lei. 
B) O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais 
de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos 
Municípios, onde houver. 
C) É permitida a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais. 
D) O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve 
anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da 
Câmara Municipal. 
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18) Assinale a alternativa CORRETA  sobre as normas constitucionais que a 
Administração Pública deve obedecer: 
 
A) os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham 
os requisitos estabelecidos em lei, vedada a contratação de estrangeiro. 
B) as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo 
efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos 
casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se a qualquer 
atribuição escolhida e fundamentada pelo órgão público. 
C) os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados 
nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. 
D) 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 
delegada, neste último caso, definir as áreas de sua atuação 
 
 
19) Assinale a alternativa INCORRETA  sobre as normas do Código Civil a respeito do 
domicílio: 
 
A) O agente diplomático do Brasil, que, citado no estrangeiro, alegar 
extraterritorialidade sem designar onde tem, no país, o seu domicílio, deverá ser 
demandado no último ponto do território brasileiro onde o teve. 
B) Têm domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o 
preso. 
C) Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um 
deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. 
D) Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é do Município, o lugar onde funcione a 
administração municipal. 
 
 
20) Sobre a vigência da legislação tributária assinale a alternativa CORRETA : 
 
A) Entram em vigor os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas na 
data neles prevista. 
B) Entram em vigor as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição 
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa quanto a seus efeitos normativos, 
15 (quinze) dias após a data da sua publicação. 
C) Entram em vigor na data da publicação os dispositivos de lei, referentes a impostos 
sobre o patrimônio ou a renda que instituem ou majoram tais impostos. 
D) A legislação tributária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios vigora, no 
País, fora dos respectivos territórios, nos limites em que lhe reconheçam 
extraterritorialidade os convênios de que participem, ou do que disponham esta ou 
outras leis de normas gerais expedidas pela União. 
 

MATEMÁTICA 
 
21) João compra os produtos que vende em sua mercearia em um dos depósitos 
atacadistas de sua cidade. Desta vez, João está precisando comprar os produtos da lista 
seguinte: 
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PRODUTO QUANTIDADE (kg) 
Arroz 50 
Feijão 20 
Sal 5 
Açúcar 10 
Café 10 

 
Uma prévia pesquisa possibilitou a elaboração de uma tabela em que os preços foram 
anotados em reais (R$). 
 
DEPÓSITO Arroz (kg) Feijão (kg) Sal (kg) Açúcar (kg) Café (kg) 

X 4,00 3,00 1,00 1,50 6,50 
Y 5,00 2,50 1,50 1,00 5,50 
Z 4,50 2,00 2,00 0,50 6,00 

 
Chamando M a matriz formada com os preços dos produtos e N a matriz coluna 
formada com as quantidades a serem compradas, o produto de M por N será uma nova 
matriz que indicará em suas linhas os custos totais das compras em cada um dos três 
depósitos. Assinale a opção mais econômica para a compra de João. 
 
A) Comprar no depósito X. 
B) Comprar no depósito Y. 
C) Comprar no depósito Z. 
D) Evitar o depósito Y. Os custos totais nos depósitos X e Z empatam. 
 
 
22) A distribuição de frequências dos salários dos funcionários de uma repartição 
pública é mostrada na figura seguinte. Analisando as informações do gráfico, é possível 
concluir que a média salarial nessa repartição é: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) R$ 2500,00. 
B) R$ 2200,00. 
C) R$ 2000,00. 
D) R$ 1833,00. 
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23) O tempo necessário para que um capital aplicado a juros simples de 8% ao ano 
dobre de valor é: 
 
A) 25 anos. 
B) 16 anos. 
C) 12 anos e 6 meses. 
D) 1 ano e três meses. 
 
 
24) O transporte coletivo de passageiros entre Bauru e as vizinhas cidades A, B e C é 
realizado por meio de ônibus circulares. Partindo da estação rodoviária de Bauru, saem 
ônibus para a cidade A a cada 15 minutos, para a cidade B a cada 20 minutos e para a 
cidade C a cada 25 minutos. Os três ônibus partem simultaneamente de Bauru, para as 
primeiras viagens do dia, a partir das 6 horas da manhã. No mesmo dia, o próximo 
horário em que ocorrerão partidas simultâneas dos três circulares será: 
 
A) 7 horas. 
B) 7 horas e 40 minutos. 
C) 8 horas e 45 minutos. 
D) 11 horas. 
 
 
25) Para que o ponto (x,3) pertença à curva dada pela função f(x)=x2 – 18x +83 é 
necessário que x seja igual a: 
 
A) 8 ou 10. 
B) 7 ou 11. 
C) 0 ou 18. 
D) 9 − 3√2		ou 9 + 3√2. 
 
 
26) Já gastei, neste mês, 1/4 do meu salário e ainda me restam R$ 981,00. Meu salário é 
de: 
 
A) R$ 1308,00. 
B) R$ 1380,00. 
C) R$ 1962,00. 
D) R$ 3924,00. 
 
 
27) A secretaria de uma escola faz 8000 cópias de provas diversas utilizando 4 
máquinas copiadoras durante 6 dias de 8 horas em cada bimestre. Ao final do ano letivo, 
uma das máquinas apresentou problemas e foi desativada. Operando com as restantes, 
durante 8 horas diárias, a secretaria deu conta de reproduzir 2000 cópias para os exames 
finais, trabalhando: 
 
A) menos de 2 dias. 
B) 2 dias. 
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C) 3 dias. 
D) 6 dias. 
 
 
28) Uma caixa contém 15 bolas numeradas de 1 a 15. Uma bola é retirada ao acaso. A 
probabilidade de que essa bola esteja numerada com um múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo 
tempo é: 
 

A) 
�
	 . 

 

B) 


�� . 

 

C) 


�� . 

 

D) 

�� . 

 
 

29) Se � ���
� = � − �

3� − 2� = 14, então 2x + y é igual a: 

 
A) 91. 
B) 35. 
C) 28. 

D)	145 . 

 
 
30) Pretende-se trocar o piso e o rodapé de uma sala que mede 3m de largura por 5m de 
comprimento e que tem uma única porta com 1m de largura (sem rodapé, portanto). O 
piso escolhido é formado por peças quadradas, com 50 cm de lado. Cada uma dessas 
peças pode ser recortada para a confecção de 2,5 m de rodapé. Supondo que as peças 
são vendidas em caixas com 8 unidades cada uma, não se admitindo a venda de peças 
unitárias em separado, a quantidade de caixas que deve ser comprada é: 
 
A) 9. 
B) 8. 
C) 60. 
D) 66. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Eles também têm anorexia 
 
O barulho na imprensa induz muita gente a pensar que anorexia é “coisa de mulher”, 
além de os homens também estarem sujeitos à doença. O número de rapazes com 
distúrbio teve um acrescimento inédito. Para ter uma ideia do avanço da doença entre os 
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homens, no primeiro semestre deste ano eles ocuparam mais da metade dos leitos do 
Ambulatório de Bulimia e Transtornos Alimentares (Ambulim) do Hospital das Clínicas 
de São Paulo. “Temos dez vagas para internação, e seis estavam com rapazes entre 18 e 
28 anos. Hoje as meninas são maioria, mas todos os garotos continuam fazendo o 
tratamento ambulatorial”, diz o coordenador do grupo de meninos do Ambulim, 
Raphael Cangelli Filho. Além do número elevado de homens, também assustou a 
condição física com a qual eles chegaram, muitos debilitados, segundo o psicólogo. 
“Durante anos acreditou‐se que a anorexia e a bulimia eram transtornos exclusivamente 
femininos. Por isso, os homens poderiam não estar sendo corretamente diagnosticados. 
É preciso acabar com a falsa crença de que são doenças de jovens ricas” diz a psicóloga 
Alexandra M. Araújo, da Academy for EatingDisorders, órgão internacional que estuda 
distúrbios alimentares. 
 A anorexia masculina, segundo os especialistas, é igual à feminina. E, como no caso 
delas, uma das grandes culpadas por seu crescimento entre os rapazes é a valorização 
excessiva do corpo. 
 “Os homens passaram a se preocupar mais com a aparência física. A mídia transmite 
diariamente mensagens que associam jovens magros e musculosos à ideia de beleza, 
sucesso e aceitação social”, diz Alexandra. Para Cangelli, o que esses jovens têm em 
comum são dificuldades sociais, timidez excessiva e distorção da própria imagem. 
A perda excessiva de peso traz consequência muito grave nos homens. “Eles 
apresentam sintomas relacionados à desnutrição, como desmaios frequentes, perda de 
memória e braquicardia [redução dos batimentos cardíacos]”, diz Cangelli. Também 
causa disfunção endócrina, que leva à diminuição da libido e disfunção sexual. De 
acordo com a psicóloga Alexandra, os rapazes podem sofrer também de osteopenia e 
osteoporose. “No caso dos adolescentes, ainda há um significativo atraso no 
crescimento, depressão, transtornos de ansiedade, aumento do risco de tentativa de 
suicídio e abuso de substâncias.” 
Para tratar a doença, o primeiro passo é acabar com o preconceito. Os critérios de 
diagnóstico são os mesmos, mas os homens parecem ter mais dificuldade em procurar 
ajuda. “Além disso, a maioria das equipes está mais preparada para acompanhar 
pacientes do sexo feminino”, diz o coordenador do ambulatório da Unicamp. Feito o 
diagnóstico, é preciso ajuda especializada.  
“É fundamental procurar um profissional da área de saúde para passar por um 
tratamento especializado, com uma equipe multidisciplinar. Ela deve ser composta por, 
pelo menos, um psiquiatra, um psicólogo e um nutricionista”, diz Alexandra. E, quanto 
mais cedo a anorexia for diagnosticada, mais aumentam as chances de o tratamento dar 
certo. 

(MATTIUSSI, Luciana. Galileu, nº 198. p. 17. Jan. 2008.) 
  

31) A tese defendida pela autora é: 
 
A) A anorexia é uma doença também diagnosticada em homens. 
B) A anorexia é uma doença essencialmente feminina. 
C) A anorexia é um distúrbio que jamais atinge os homens. 
D) A anorexia nunca foi diagnosticada em homens. 
 
 
32) O conector MAS, que aparece no primeiro parágrafo do texto expressa ideia de: 
 
 



 

 
Cargo: Técnico em Gestão Administrativa e Serviços – TÉCNICO TRIBUTÁRIO (Edital nº 31/2018)      12 

 

A) Finalidade 
B) Explicação. 
C) Conclusão.  
D) Oposição.  
 
 
33) Um recurso argumentativo foi usado para dar credibilidade as declarações da autora 
sobre anorexia no primeiro parágrafo. Assinale a alternativa em que aparece esse 
recurso. 
 
A) Entrevistas com pacientes que apresentam o mesmo problema. 
B) Depoimento do coordenador do ambulatório de um hospital paulista. 
C) Declarações dadas por especialistas da Unicamp. 
D) Declaração de uma psicóloga que acompanha os pacientes com esse distúrbio. 
 
 
34) De acordo com o que a autora expõe no terceiro parágrafo, a causa da doença entre 
os homens é: 
 
A) Uma busca incessante pela saúde. 
B) Acreditar que o transtorno acontece apenas com mulheres. 
C) A busca da perfeição física. 
D) Não enxergar a anorexia como distúrbio alimentar. 
 
 
35) Segundo a autora, um dos caminhos para resolver o problema do distúrbio alimentar 
é: 
 
A) Não ter preconceito e procurar um especialista. 
B) Fazer leituras e se informar sobre o assunto. 
C) Esforçar-se para melhorar a alimentação. 
D) Alimentar-se bem e fazer exercícios físicos diariamente. 
 
 
36) Assinale a alternativa que NÃO está de acordo com as regras de concordância 
verbal. 
 
A) Do lado de fora, ouviam-se os gemidos do doente. 
B) Analisou-se os planos de reforma agrária. 
C) Entregou-se uma flor à mulher. 
D) Entregaram-se flores à mulher. 
 
 
37) Assinale a alternativa INCORRETA  quanto à regência verbal. 
 
A) Já pagaram ao conferencista. 
B) O homem do campo precisa de terra para trabalhar. 
C) Todo o país simpatizou com a proposta apresentada. 
D) Fui no clube. 
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38) Assinale a alternativa CORRETA  quanto à concordância nominal. 
 
A) É proibido entrada de pessoas estranhas. 
B) É bom a plantação de erva-cidreira. 
C) É necessária segurança para se viver bem. 
D) É necessário a luta pela democracia. 
 
 
39) Na oração: “Embora houvesse leite estocado, ninguém conseguia encontrá-lo no 
mercado.”A conjunção destacada expressa ideia de: 
 
A) Condição. 
B) Causa. 
C) Concessão. 
D) Tempo. 
 
 
40) Assinale a alternativa que apresenta uma oração exprimindo ideia de 
CONSEQUÊNCIA. 
 
A) Estávamos tão cansados na viagem que víamos imagens duplas. 
B) Os policiais reagiram como havíamos previsto. 
C) Eu ficaria lendo até que o sono viesse. 
D) Voltaremos para casa, desde que o tempo continue bom. 
 

LEGISLAÇÃO 
 
41) Com base no disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e 
em matéria de fiscalização do Município, aponte a única alternativa CORRETA : 
 
A) A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, 
mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo 
Municipal, na forma da lei. 
B) A fiscalização do Município será exercida exclusivamente pelos sistemas de controle 
interno do próprio Poder Executivo Municipal. 
C) As contas do Município ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de 
qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual, contudo, não poderá questionar 
a legitimidade de tais contas. 
D) A fiscalização do Município será exercida exclusivamente mediante controle externo 
do Poder Legislativo Municipal. 
 
 
42) Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e em 
matéria de estabilidade do servidor público, aponte a única alternativa CORRETA : 
 
A) São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo 
de provimento efetivo em virtude de processo seletivo simplificado. 
B) São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo 
de provimento efetivo em virtude de concurso público. 
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C) São estáveis após dois anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo 
em comissão. 
D) São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo 
em comissão em virtude de processo seletivo simplificado. 
 
 
43) Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e ainda em 
matéria de estabilidade do servidor público, aponte a única alternativa CORRETA : 
 
A) O servidor público estável não perderá o cargo em hipótese alguma. 
B) O servidor público estável perderá o cargo em virtude de sentença judicial ainda que 
não transitada em julgado. 
C) O servidor público estável perderá o cargo mediante procedimento de avaliação 
periódica de desempenho, não assegurada a ampla defesa. 
D) O servidor público estável perderá o cargo mediante processo administrativo em que 
lhe seja assegurada ampla defesa. 
 
 
44) Com base na Lei Orgânica do Município de Bauru, aponte a única alternativa que 
CORRETAMENTE  reproduz competência que o Município deve exercer em 
concorrência com o Estado: 
 
A) Criar, organizar e suprimir Distritos, garantida a participação popular. 
B) Elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. 
C) Promover a orientação e defesa do consumidor. 
D) Organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico dos seus servidores. 
 
 
45) Aponte a única alternativa que reproduz CORRETAMENTE a definição do direito 
à saúde preconizada na Lei Orgânica do Município de Bauru: 
 
A) A saúde é direito de todos e dever do Poder Público, assegurada mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à eliminação do risco de doenças e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. 
B) A saúde, dever do Poder Público, é direito exclusivo dos residentes no Município, 
assegurada mediante políticas sociais e econômicas que visem à eliminação do risco de 
doenças e de outros agravos e ao acesso igualitário, porém, não universal, às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
C) A saúde, dever do Poder Público, é direito exclusivo daqueles que recolhem tributo 
específico para o seu financiamento, assegurada mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à eliminação do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso igualitário, 
porém, não universal, às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
D) A saúde é direito de todos e dever do Poder Público, assegurada exclusivamente 
mediante políticas sociais que visem à eliminação do risco de doenças e de outros 
agravos, restando, contudo, a critério do Poder Público promover o acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
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46) Nos termos do artigo 14, da Lei Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1994 
(Dispõe sobre o Direito de Petição e sobre o Regime Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru), é dever do servidor: 
 
A) Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. 
B) Guardar sigilo, se possível, sobre assuntos da repartição. 
C) Cooperar, somente se houver determinação expressa da chefia, com os companheiros 
de trabalho. 
D) Proceder na vida pública e privada, se possível, na forma que dignifique a função 
pública. 
 
 
47) Nos termos do artigo 15, da Lei Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1994 
(Dispõe sobre o Direito de Petição e sobre o Regime Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru), é proibição dirigida ao servidor: 
 
A) Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem qualquer exceção. 
B) Recusar fé a documentos públicos. 
C) Retirar, sem qualquer exceção, documento ou objeto da repartição. 
D) Deixar de comparecer ao serviço, mesmo que com causa justificada. 
 
 
48) Nos termos do artigo 155, da Lei Municipal nº 1.574, de 1º de janeiro de 1971 
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru), indique a alternativa abaixo 
que veicula hipótese na qual o servidor ocupante de cargo em comissão não poderá ser 
licenciado:  
 
A) Por motivo de doença em pessoa de sua família. 
B) Para tratamento de saúde. 
C) Como prêmio assiduidade. 
D) Para cumprir obrigações concernentes ao serviço militar. 
 
 
49) Nos termos da Lei Municipal nº 5.975, de 1º de outubro de 2010 (Dispõe sobre o 
Plano de Cargos, Carreiras e Salário – PCCS), indique a alternativa abaixo que 
contempla princípio/ diretriz que expressamente norteia o Plano de Cargos, Carreiras e 
Salário - PCCS:  
 
A) Não participação na gestão. 
B) Disparidade. 
C) Sigilo. 
D) Concurso público. 
 
 
50) Nos termos da Lei Municipal nº 5.975, de 1º de outubro de 2010 (Dispõe sobre o 
Plano de Cargos, Carreiras e Salário – PCCS), indique a alternativa abaixo que 
CORRETAMENTE  define a forma como, em regra, se dá o provimento de cargos 
efetivos: 
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A) O provimento de cargos efetivos, compreendendo-se os atos administrativos pelos 
quais esses são preenchidos, dar-se-á obrigatoriamente mediante Processo Seletivo 
Simplificado, inclusive para os cargos de livre exoneração e nomeação. 
B) O provimento de cargos efetivos, compreendendo-se os atos administrativos pelos 
quais esses são preenchidos, dar-se-á obrigatoriamente mediante Processo Seletivo 
Simplificado, ressalvados os cargos de livre exoneração e nomeação, na forma da lei. 
C) O provimento de cargos efetivos, compreendendo-se os atos administrativos pelos 
quais esses são preenchidos, dar-se-á obrigatoriamente mediante Concurso Público de 
Provas e/ou Provas e Títulos, inclusive para os cargos de livre exoneração e nomeação. 
D) O provimento de cargos efetivos, compreendendo-se os atos administrativos pelos 
quais esses são preenchidos, dar-se-á obrigatoriamente mediante Concurso Público de 
Provas e/ou Provas e Títulos, ressalvados os cargos de livre exoneração e nomeação, na 
forma da lei. 
 
 


