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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 02/2022

Função: Fiscal de Tributos
Português
Leia atentamente o poema Poema da necessidade, de Carlos Drummond de Andrade, escritor
brasileiro, para responder às questões de 1 a 5.

Poema da necessidade
É preciso casar João,
é preciso suportar Antônio,
é preciso odiar Melquíades
é preciso substituir nós todos.
É preciso salvar o país,
é preciso crer em Deus,
é preciso pagar as dívidas,
é preciso comprar um rádio,
é preciso esquecer fulana.
É preciso estudar volapuque1,
é preciso estar sempre bêbado,
é preciso ler Baudelaire,
é preciso colher as flores
de que rezam velhos autores.
É preciso viver com os homens
é preciso não assassiná-los,
é preciso ter mãos pálidas
e anunciar O FIM DO MUNDO
1 Volapuque:

língua auxiliar de comunicação internacional criada em 1879 pelo alemão Johann M.

Schleyer.
1-Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – É possível afirmar que o título é uma síntese do poema, que elenca as necessidades pessoais
e sociais, de acordo com o ponto de vista do eu-lírico.
II – Carlos Drummond de Andrade preocupa-se com a forma do poema, valendo-se de métricas
rígidas e rimas para a elaboração dos versos.
III – As inquietações e as preocupações do cotidiano frenético são representadas por meio da
repetição da estrutura inicial dos versos.
É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a) I e III.
b) II e III.
c) Apenas I.
d) Todas.

02-Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – No verso “é preciso não assassiná-los,”, há um desvio da norma culta. Segundo a norma
padrão, nas orações em que haja adverbio sem que exista pausa, o pronome deve vir antes do
verbo, ou seja, o adequado seria a ênclise: “é preciso não os assassinar”.
II – No verso “É preciso casar João,”, há um desvio da norma culta da língua, pois deveria haver
uma vírgula separando o vocativo “João”.
III – No último verso, a expressão FIM DO MUNDO, que finaliza o poema, é destacada pelo uso
de maiúsculas. O recurso enfatiza a opinião do eu-lírico de que o mundo da forma como se
apresenta, frenético, insaciável, não se sustenta, não é viável.
É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a) I e II.
b) Todas.
c) Apenas III.
d) I e III.
3-O poema é construído a partir de um paralelismo, caracterizado pela repetição de palavras e de
estruturas sintáticas, que:
a) causa um efeito estritamente estético, pois a repetição estrutural dos versos não causa efeitos
sobre o conteúdo poético.
b) causa um efeito sonoro, pois o paralelismo traz cadência ao poema; e um efeito sobre o
conteúdo poético, pois a reiteração da estrutura inicial dos versos dá a ideia de algo que se repete
no cotidiano, marcando a constante necessidade – e a falta – de algo.
c) demonstra a falta de repertório lexical do autor, visto que o paralelismo não transmite efeito
sobre a forma nem sobre o conteúdo.
d) causa um efeito sobre o conteúdo, já que a repetição da estrutura inicial dos versos demonstra
a constante necessidade e a ansiedade do eu-lírico em supri-las, mas não causa efeitos sonoros
e estéticos, pois a repetição não traz ritmo ao poema.
4-A figura de linguagem presente ao longo de todo o poema é:
a) Metáfora.
b) Metonímia.
c) Anáfora.
d) Paradoxo.
5-A oração em destaque, no verso “é preciso suportar Antônio” é um exemplo de:
a) Oração subordinada substantiva completiva nominal.
b) Oração subordinada substantiva predicativa.
c) Oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida de infinitivo.
d) Oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo.
6-Assinale a alternativa correta, segundo o padrão culto da Língua:
a) Ainda não entendi o porque disso tudo.
b) Victoria entregou os panfletos afim de promover seus produtos.
c) O rei está em cheque.
d) É perigoso conduzir com esta cerração.
7-Leia as afirmações a seguir, acerca dos tipos de sujeito:
I – Não há na língua portuguesa orações sem sujeito.
II – O sujeito determinado pode ser classificado como simples, composto ou implícito.
III – Um exemplo de sujeito indeterminado é o presente na sentença “Procuraram você por toda a
tarde!”.

É(são) incorreta(s) a(s) afirmação(ões):
a) Todas.
b) Apenas I.
c) II e III.
d) Apenas II.
8-Leia as afirmações a seguir, acerca dos pronomes de tratamento:
I – Apesar de indicarem nosso interlocutor, ou seja, a segunda pessoa do discurso, após os
pronomes de tratamento utilizamos o verbo na terceira pessoa gramatical.
II – Os pronomes de tratamento que possuem “Vossa (s)”, como Vossa Excelência, são
empregados em relação à pessoa com quem falamos, ou seja, a terceira pessoa do discurso.
III – A sentença “Quando você vier, eu abraçar-te-ei fortemente!” está gramaticalmente correta.
É(são) incorreta(s) a(s) afirmação(ões):
a) II e III.
b) I e III.
c) Apenas I.
d) Apenas II.
9-Assinale a alternativa em que a partícula “se” exerce a mesma função que a presente nesta
frase: “Foi-se embora de vez”.
a) Gabriel machucou-se com a faca.
b) Confia-se em teorias absurdas.
c) Construiu-se um altar em poucas semanas.
d) Passaram-se os anos e o sucesso aumentava.
10-Assinale a alternativa incorreta, segundo o padrão culto da Língua Portuguesa:
a) Há celebridades com quem não simpatizo.
b) O filme a que assistimos era ótimo.
c) Lembrei-me de seu endereço.
d) Ele aspirava o cargo de diretor.

Conhecimentos Gerais
11-“Uma operação militar dos Estados Unidos realizada em agosto de 2022 no _____________
matou o principal líder da(o) _____________, Ayman al-Zawahiri, segundo autoridades militares
em Washington. Tido como um dos coordenadores dos ataques de 11 de Setembro, era
procurado pelos americanos há mais de duas décadas. O ataque em Cabul foi feito usando com
um drone.” Preenche corretamente as lacunas, respectivamente:
a) Afeganistão - Al Qaeda.
b) Síria - Al Qaeda.
c) Cabul – Talibã.
d) Paquistão – Ira.
12-Sobre a Operação Resgate II, pode-se afirmar que:
a) É a maior ação conjunta no país com a finalidade de combater o trabalho análogo ao de
escravo e o tráfico de pessoas, integrada pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) do
Ministério do Trabalho e Previdência, Ministério Público do Trabalho (MPT), Ministério Público
Federal (MPF), Defensoria Pública da União (DPU), Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária
Federal (PRF).

b) É a maior ação conjunta no país com a finalidade de combater o uso de drogas no Brasil. Ela
foi criada primeiramente para combater a cracolândia em São Paulo.
c) É a maior ação conjunta no país com a finalidade de combater o tráfico de entorpecentes
principalmente nas favelas brasileiras.
d) É a maior ação conjunta no país com a finalidade de diminuir a fome no Brasil. As prefeituras
cadastraram as pessoas com dificuldades para receberem cestas básicas e vales gás.
13-A Polícia Federal prendeu na manhã de 06 de agosto de 2022, três suspeitos de participação
na ocultação dos corpos do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira em uma
operação no Amazonas. A corporação cumpriu sete mandados de prisão preventiva, entre eles
dois contra Amarildo Costa de Oliveira, conhecido como Pelado, e Ruben Dario da Silva Villar, o
Colômbia, que já estavam detidos. Qual a motivação do crime segundo a investigação?
a) Tráfico de drogas.
b) Discussão banal.
c) Indícios de que Colômbia seria líder e financiador de uma associação criminosa armada
dedicada à prática da pesca ilegal na região do Vale do Javari.
d) Escravidão dos índios que moram na região.
14-O mundo registra boas notícias, em novas soluções para câncer como a imunoterapia e a
terapia-alvo. No mundo, qual o câncer que mais mata?
a) Câncer do pulmão.
b) Câncer de mamas.
c) Câncer de intestino.
d) Câncer de próstata.
15-Segundo o Ministério da Saúde, de acordo com as evidências mais atuais, o SARS-CoV-2, da
mesma forma que outros vírus respiratórios tem como meios de transmissão:
I. A transmissão por contato é a transmissão da infecção por meio do contato direto com uma
pessoa infectada (por exemplo, durante um aperto de mão seguido do toque nos olhos, nariz ou
boca), ou com objetos e superfícies contaminados (fômites).
II. A transmissão por gotículas é a transmissão da infecção por meio da exposição a gotículas
respiratórias expelidas, contendo vírus, por uma pessoa infectada quando ela tosse ou espirra,
principalmente quando ela se encontra a menos de 1 metro de distância da outra.
III. A transmissão por aerossol é a transmissão da infecção por meio de gotículas respiratórias
menores (aerossóis) contendo vírus e que podem permanecer suspensas no ar, serem levadas
por distâncias maiores que 1 metro e por períodos mais longos (geralmente horas).
Estão corretas as afirmativas:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) todas afirmativas estão corretas.
16-O dia 05 de agosto foi escolhido como o Dia Nacional da Saúde:
I. em homenagem ao nascimento do médico e sanitarista Oswaldo Cruz.
II. pela descoberta da cura da Aids.
III. pela descoberta da cura da hanseníase.
IV. pela descoberta da vacina contra varíola dos macacos.
São corretas as afirmativas:
a) I, II e IV.
b) II, III, IV e V.
c) I, II, III e IV.
d) todas afirmativas estão corretas.

17-De acordo com a Lei Orgânica do município de Queluz, o Prefeito poderá licenciar-se:
I- para tratar, sem remuneração, de interesse particular, por período não superior a sessenta dias
corridos.
II- em missão oficial de representação do Município.
III- quando impossibilitado do exercício do cargo, por motivo de doença devidamente comprovada.
IV- para gozo de férias, em período não superior a trinta dias por ano.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.
a) São corretas apenas as afirmativas I e III.
b) São corretas apenas as afirmativas II e III.
c) São corretas apenas as afirmativas II, III e IV
d) Todas as alternativas estão corretas

18-De acordo com a Lei Orgânica do município de Queluz ,compete privativamente ao Prefeito
Municipal a iniciativa das leis que versem sobre:
I – regime jurídico dos servidores.
II – criação de cargos, empregos e funções na administração direta e autárquica do Município, ou
aumento de sua remuneração.
III – orçamento anual, diretrizes orçamentárias e plano plurianual.
IV – criação, estruturação e atribuições dos órgãos da Administração direta do Município.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.
a) São corretas apenas as afirmativas I e III.
b) São corretas apenas as afirmativas II e III.
c) São corretas apenas as afirmativas II, III e IV.
d) Todas as alternativas estão corretas.
19- _____________é um tipo de _____________ projetado para não ser detectado no dispositivo
infectado, ele pode monitorar praticamente todas as atividades do usuário sem que o mesmo
tenha conhecimento. Com relação a segurança na internet as lacunas correspondem
respectivamente a:
a) malware e spyware
b) phishing e malware
c) spyware e malware
d) malware e phishing

20-Sobre tipos de discos de armazenamento de dados do computador Hard Disk Drive (HDD) e
Solid State Drive (SSD) análise:
I. O disco de SSD tem um valor mais alto comparado ao HDD.
II. Tanto o SSD quanto o HDD utilizam processos mecânicos para gravar e ler arquivos.
III. O HDD é mais resistente a impactos que o SSD.
Esta correto o contido em:
a) apenas I.
b) apenas I e II.
c) apenas II e III.
d) apenas I e III.

Conhecimentos Específicos

21-Segundo o artigo 202, do Código Tributário Nacional, assinale a alternativa incorreta:
O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará
obrigatoriamente:
a) O nome do credor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o
domicílio ou a residência de um e de outros;
b) A quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
c) A origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja
fundado;
d) A data em que foi inscrita;
22-Segundo o artigo 11 da Lei Orgânica de Queluz é vedado ao Município:
I – subvencionar ou auxiliar de qualquer modo, com recursos pertencentes aos cofres públicos,
quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto falante ou qualquer outro meio de
comunicação, propaganda político partidária ou fins estranhos à administração;
II – manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas
de órgãos públicos que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social, assim
como a publicidade da qual constem nomes, símbolos ou imagens que caracterize promoção
pessoal de autoridades ou servidores públicos;
III – instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente,
proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida,
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.
IV-dispensar às microempresas e as empresas de pequeno porte, tratamento jurídico
diferenciado.
São corretas:
a) I e II
b) I e III
c) I, II e III
d) I, II, III e IV
23-O princípio da ___________estabelece que a Administração Pública possui o poder de
controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes
ou inoportunos. Assim, a Administração não precisa recorrer ao Poder Judiciário para corrigir os
seus atos, podendo fazê-lo diretamente
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da assertiva.
a) Impessoalidade.
b) Moralidade.
c) Razoabilidade.
d) Autotutela.
24-Poder de polícia é a faculdade que dispõe a administração pública de condicionar e restringir o
uso e gozo de bens, atividades, e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio
Estado. São atributos do Poder de Polícia:
a) A finalidade e o motivo.
b) A discricionariedade e o objeto.
c) A autoexecutoriedade e a coercibilidade.
d) A forma e a autoexecutoriedade.

25-Em quantos anos prescreve o direito de a fazenda pública cobrar o crédito tributário?
a) 03.
b) 05.
c) 15.
d) 20.
26-Segundo a Lei Orgânica do Município ,no seu Artigo 185, Os atos de improbidade
administrativa importarão:
I. A suspensão dos direitos políticos,
II. A perda da função pública,
III. A indisponibilidade dos bens
IV. O ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal
cabível.
São corretas:
a) II, III e IV
b) I,III e IV
c) II e IV
d) I, II, III e IV
27-É vedado ao Município de Queluz;
I. Instituir taxas em razão do exercício do poder de polícia
II. Instituir imposto sobre patrimônio de concessionárias de serviços públicos.
III. Conceder qualquer anistia ou remissão que envolva matéria tributária ou previdenciária, ainda
que mediante a edição de lei municipal específica.
IV. Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua
procedência ou destino.
Está correto
a) I e II
b) II e III
c) I, II e IV
d) I, II, III e IV
28-A lei complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – trata da
renúncia de receita. Renunciar à receita é deixar de receber valores que poderiam ser utilizados
para realização de despesas visando diversos direitos e efetivação de políticas públicas, daí a
necessidade de serem limitadas, para que sejam realizadas apenas quando necessárias ao
interesse público Assinale a alternativa indicativa do que NÃO é considerada renúncia de receita
a) Anistia.
b) Subsídio.
c) Credito presumido
d) A majoração de tributo ou contribuição.
29-Segundo o Art. 21, Código Tributário de Queluz:- Será punido com multa de
__________________da Unidade Fiscal de Referência -UFIR, o não comparecimento do
contribuinte à Prefeitura para solicitar a inscrição do imóvel no cadastro fiscal imobiliário ou a
anotação das alterações cadastrais ocorridas.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da assertiva.
a) 100%
b) 50%
c) 40%
d) 30%.

30-Segundo o artigo 43 do Código Tributário de Queluz, o fato gerador do imposto sobre serviços
de qualquer natureza é a prestação, com ou sem estabelecimento fixo, de serviços previstos em
Lei Complementar á Constituição Federal. O fato gerador do imposto se configura,
independentemente:
I - Da existência de estabelecimento fixo;
II - Do resultado financeiro do exercício da atividade;
III - Do cumprimento de qualquer exigência legal ou regulamentar, sem prejuízo das penalidades
cabíveis;
IV – Do pagamento ou não do preço do serviço no mesmo mês ou exercício
Está correto
a) I e II
b) II e III
c) I, II e IV
d) I, II, III e IV

