CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ - SP
FISCAL DE RENDAS MUNICIPAIS
Nome do(a) Candidato(a)

Número de Inscrição

Este caderno de questões está assim constituído:
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa
Legislação
Conhecimentos específicos

Nº QUESTOES
5
10
10

Total de questões

25

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):
 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver
falha, solicite a presença do fiscal.
 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE
no espaço indicado na frente do cartão.
 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta
grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão,
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”.
 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição
do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material
de consulta.
 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.
 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE
RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.
 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de
acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local,
simultaneamente, depois de concluído.
 APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA.
USO DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA.
Destaque aqui:
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LÍNGUA PORTUGUESA

estrutura do colégio. Os pedregulhos da avenida. As roupas
das moças. Mudaram os carros e os cortes de cabelo.
Aparentemente, nada resistiu ao tempo. Mas basta lançar um
olhar mais atento à foto para notar a única brava resistência:
Alair Arengue, hoje com 66 anos, e seu carrinho de algodãodoce permanecem na mesma calçada do colégio, a
exatamente sete passos da entrada.
Vestindo uma camisa branca, com três botões refrescando
o calor infernal - o mesmo calor dos tempos d'outrora -, o
ambulante escapa do sol debaixo do boné branco e vermelho.
Há 53 anos, Alair oferece raspadinhas, algodão-doce e
chicletes nesse ponto da Mauá, em frente ao Santo Inácio.
"Durante 32 anos, eu ficava aqui pela manhã e, à tarde, fazia
o Marista. Hoje tô velho. Só fico aqui", diz, sossegadão,
encostado
em
seu
carrinho
adocicado.
De raspadinha em raspadinha, Alair foi esquentando a
poupança. Comprou casa própria, há 35 anos, na Vila
Operária e, desde que adquiriu um Fusca em 1973, nunca
mais abriu mão de um carro próprio. (...).
Testemunha ocular dos sentimentos maringaenses,
presenciou o amor tomar forma, à sua volta, com os 79.873
casais de adolescentes que, cheios de paixão, engataram
namoros bebericando a mais doce das raspadinhas. Também
viu o amor morrer, com os 79.871 casais de adolescentes
que, tempos depois, empunhando a mais amarga das
raspadinhas, terminaram seus relacionamentos. Ao lado do
carrinho, Alair ouviu brigas de mães com seus filhos, brigas
de pais com suas esposas e sustentou conversas com 76.324
crianças esquecidas pelos pais à frente do colégio, após o
término das aulas. Culpa dos tantos atrasos paternos?
Alguma reunião importante? Algum amado secreto? Alguma
irrecusável amante? (...).

A tabela abaixo foi retirada da terceira edição da pesquisa
Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto Pró-Livro
em parceria com o IBOPE Inteligência entre junho e julho de
2011.
Tabela referente a questão 1 e 2.

Fonte:
<http://bibliotecacomunitariawolgran.blogspot.com.br/2012/03/
resulttados-da-pesquisa-retrato-da.html >.
Acesso em: 09/05/17

GAIOTO, Alexandre.
In:<http://alexandregaioto.blogspot.com.br/2016/11/raspadinademocratica.html>. Publicado em: 29/11/16.
3) Sobre a função da linguagem no excerto “Raspadinha
Democrática” de Alexandre Gaioto, pode-se afirmar
que:
a) Há as presenças da função referencial ao transmitir
informações sobre Alair Arengue e da função poética
através de metáforas e jogos de palavras.
b) Há as presenças da função referencial ao transmitir
informações sobre Alair Arengue e da função
metalinguística, pois o texto fala sobre si mesmo.
c) Há as presenças da função poética através de metáforas
e jogos de palavras e da função fática, pois o texto se
preocupa em verificar a eficiência do canal de comunicação.
d) Nenhuma das alternativas.

1) De acordo com a tabela acima, é correto afirmar que:
a) As atividades “descansar”, “navegar na Internet” e “ler
(jornais, revistas, livros, textos na Internet)” se mantiveram
estáveis em 2007 e 2011.
b) A média de atividades por entrevistado cresceu 10% no
ano de 2011.
c) O crescimento da atividade de leitura em 2011 é igual ao
crescimento da atividade “navegar na Internet”.
d) Nenhuma das alternativas.
2) Sobre os hábitos de leitura do brasileiro como
atividade de lazer, a tabela ajuda a concluir que:
a) Os índices em 2007 e 2011 se mantiveram regulares,
mostrando que este hábito não aumentou e nem diminuiu.
b) Este hábito perdeu espaço exclusivamente para
atividades fora de casa, como a prática de esportes e viajar.
c) Este hábito diminuiu sensivelmente, mostrando que o
brasileiro não prioriza a leitura como atividade de lazer.
d) Nenhuma das alternativas.

4) Na oração “Rapazotes com o mesmo cabelo do Xororó
e meninas de longos saiotes cruzam a Avenida Mauá,
de olho nas Belinas e Fuscas.” , o sujeito se classifica
como:
a) Simples, pois tem apenas um núcleo: rapazotes.
b) Composto, pois tem dois núcleos: rapazotes e meninas.
c) Composto, pois tem dois núcleos: meninas e Fuscas.
d) Nenhuma das alternativas.

O excerto da reportagem abaixo é referente às questões
3, 4 e 5:

5) As frases “Testemunha ocular dos sentimentos
maringaenses” e “Culpa dos tantos atrasos paternos?”
são classificadas respectivamente como:
a) Nominal e verbal.
b) Ambas são nominais.
c) Verbal e nominal.
d) Nenhuma das alternativas.

RASPADINHA DEMOCRÁTICA
Rapazotes com o mesmo cabelo do Xororó e meninas de
longos saiotes cruzam a Avenida Mauá, de olho nas Belinas e
Fuscas. A sete passos do portão do colégio de madeira,
outros estudantes se aglomeram em volta de uma carriola de
algodão-doce. A foto, feita em 1982, hoje está pendurada na
secretaria do Colégio Santo Inácio. Quase tudo mudou. A
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§ 1º - A política a ser definida pelo Conselho Estadual de
Ciência e Tecnologia deverá orientar-se pelas seguintes
diretrizes: Assinale V(verdadeiro) e F(falso):
(M) desenvolvimento do sistema produtivo estadual.
(M) aproveitamento racional dos recursos naturais,
preservação e recuperação do meio ambiente.
(M) doação de equipamentos e insumos para a pesquisa.
(M) aperfeiçoamento das atividades dos órgãos e entidades
responsáveis pela pesquisa científica e tecnológica.
(M) garantia de acesso da população aos benefícios do
desenvolvimento científico e tecnológico.
(M) atenção especial às empresas nacionais, notadamente
às médias, pequenas e microempresas.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA:
a) V, V, F, V, V, V.
b) V, F, V, F, V, V.
c) F, V, V, V, F, V.
d) Nenhuma das alternativas.

LEGISLAÇÂO
6)De acordo com a
Lei Orgânica do Município de
Osvaldo Cruz- SP
Artigo 158 - O Poder Público
Municipal garantirá o direito à saúde mediante: Analise
as afirmativas abaixo:
I- políticas que visem o bem-estar físico, mental e social do
indivíduo e da coletividade e à redução do risco de doenças
e outros agravos.
II- acesso universal e igualitário às ações e ao serviço de
saúde, em todos os níveis.
III- garantida a participação de representantes da
comunidade, em especial, dos trabalhadores, entidades e
prestadores de serviços na área de saúde.
IV- direito à obtenção de informações e esclarecimentos de
interesse da saúde individual e coletiva, assim como as
atividades desenvolvidas pelo sistema.
V- atendimento integral do indivíduo, abrangendo a
promoção, preservação e recuperação de sua saúde.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a) Somente I, III, V.
b) Somente I, II, IV, V.
c) Somente II, III, IV, V.
d) Nenhuma das alternativas.

10)De acordo com a
Constituição Estadual – SP
Artigo 139 - A Segurança Pública, dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos, é exercida para a
preservação da ordem pública e incolumidade das
pessoas e do patrimônio. Referente a esse artigo
assinale a alternativa INCORRETA:
a) O Estado manterá a Segurança Pública por meio de sua
polícia, subordinada ao Governador do Estado.
b) A polícia do Estado será integrada pela Polícia Civil,
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.
c) A Polícia Militar, integrada pelo Corpo de Bombeiros, é
força auxiliar, reserva do Exército.
d) Nenhuma das alternativas.

7) Conforme a Constituição da República Federativa do
Brasil: Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e
a difusão das manifestações culturais. § 3º A lei
estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração
plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País
e à integração das ações do poder público que
conduzem à: Analise as afirmativas abaixo:
I- defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro.
II- universalização do acesso aos bens e serviços culturais.
III- produção, promoção e difusão de bens culturais.
IV- formação de pessoal qualificado para a gestão da
cultura em suas múltiplas dimensões.
V- democratização do acesso aos bens de cultura.
VI- valorização da diversidade étnica e regional.
VII- diversidade das expressões culturais.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a) Apenas II, III, V, VI.
b) Apenas I, IV, V, VI, VII.
c) Apenas I, III, IV, V, VI.
d) Nenhuma das alternativas.

11) Baseado no Estatuto do Servidor Público de Osvaldo
Cruz- SP os cargos públicos são isolados ou de
carreira. Assinale a alternativa CORRETA sobre os
cargos isolados:
a) São de provimento efetivo ou em comissão, conforme
dispuser a sua lei ou resolução criadora, não integram
classes e correspondem a uma certa e denominada função.
b) São sempre de provimento efetivo, se integram em
classes e correspondem a profissão ou atividades com
denominação própria.
c) São atribuições dos titulares dos cargos públicos
estabelecidas na lei criadora do cargo ou em decreto
regulamentar.
d) Nenhuma das alternativas.
12) De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente: Art. 68. O programa social que tenha por
base o trabalho educativo, sob responsabilidade de
entidade governamental ou não-governamental sem fins
lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele
participe condições de capacitação para o exercício de
atividade regular remunerada. Assinale a alternativa
CORRETA que completa o § 1º Entende-se por trabalho
educativo.....
a) a capacitação profissional adequada ao mercado de
trabalho.
b) a atividade compatível com o desenvolvimento do
adolescente.
c) a atividade laboral em que as exigências pedagógicas
relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando
prevalecem sobre o aspecto produtivo.
d) Nenhuma das alternativas.

8) Dando veracidade a Constituição da República
Federativa do Brasil, Art. 39. A União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de
política de administração e remuneração de pessoal,
integrado por servidores designados pelos respectivos
Poderes. § 1º A fixação dos padrões de vencimento e
dos demais componentes do sistema remuneratório
observará: Assinale a alternativa INCORRETA:
a) a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade
dos cargos componentes de cada carreira.
b) os requisitos para a investidura.
c) as peculiaridades dos cargos.
d) Nenhuma das alternativas.
9) Com base na Constituição Estadual – SP Artigo 269 - O
Estado manterá Conselho Estadual de Ciência e
Tecnologia com o objetivo de formular, acompanhar,
avaliar e reformular a política estadual científica e
tecnológica e coordenar os diferentes programas de
pesquisa.

13) Com ênfase em Políticas públicas o Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE) com o objetivo de
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melhorar substancialmente a educação oferecida às
nossas crianças, jovens e adultos, sistematiza várias
ações na busca de uma educação equitativa e de boa
qualidade e se organiza em torno de quatro eixos:
educação básica; educação superior; educação
profissional e alfabetização tendo por objetivo criar
condições para que cada brasileiro tenha acesso a uma
educação de qualidade e seja capaz de atuar crítica e
reflexivamente no contexto em que se insere, como
cidadão cônscio de seu papel num mundo cada vez
mais globalizado.
Analise as afirmativas abaixo sobre essas ações,
assinalando V(verdadeiro) e F(falso):
(M) O Ideb é um dos eixos do PDE que permite realizar uma
transparente prestação de contas para a sociedade de
como está a educação em nossas escolas. Assim, a
avaliação passa a ser a primeira ação concreta para se
aderir às metas do Compromisso e receber o apoio técnico /
financeiro do MEC, para que a educação brasileira dê um
salto de qualidade.
(M) O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais “Anísio Teixeira” (Inep) é uma autarquia
federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), cuja
missão é promover estudos, pesquisas e avaliações sobre o
Sistema Educacional Brasileiro sendo um de seus objetivos
subsidiar a formulação e implementação de políticas
públicas para a área educacional a partir de parâmetros de
qualidade e equidade, bem como produzir informações
claras e confiáveis aos gestores, pesquisadores,
educadores e público em geral.
(M) A Provinha Brasil tem como objetivos: avaliar o nível
dos cursos superiores para oferecer às redes de ensino um
diagnóstico da qualidade da alfabetização e colaborar para
a melhoria da qualidade de ensino e redução das
desigualdades educacionais em consonância com as metas
e políticas estabelecidas pelas diretrizes da educação
nacional.
(M) O Enem é um exame individual, de caráter voluntário,
oferecido anualmente aos estudantes que estão concluindo
ou que já concluíram o ensino médio em anos anteriores.
Seu objetivo principal é possibilitar uma referência para auto
avaliação do(a) participante, a partir das competências e
habilidades que o estruturam, com vistas à continuidade de
sua formação e à sua inserção no mundo do trabalho.
Assinale a alternativa que contém a sequência
CORRETA, de cima para baixo.
a) V, V, F, V.
b) F, F, V, V.
c) V, V, V, F.
d) Nenhuma das alternativas.

Município ficarão, durante------------------------, anualmente,
à disposição de qualquer contribuinte, para exame e
apreciação, o qual poderá questionar-lhes a
legitimidade nos termos da lei.
a) sessenta dias
b) noventa dias
c) trinta dias
d) Nenhuma das alternativas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) A Demonstração das Variações Patrimoniais
evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da
União durante o exercício financeiro, resultantes ou
independentes da execução orçamentária. Nas
Variações Ativas Orçamentárias sobre receitas é
CORRETO afirmar:
a) Representam a arrecadação líquida dos recursos, em
cumprimento à legislação pertinente.
b) Decorrem do registro de uma despesa orçamentária na
contabilização de um fato permutativo, com o objetivo de
neutralizar uma redução indevida do Patrimônio Líquido.
c) Retratam as variações ocorridas em função das
Incorporações de Créditos, Baixa de Obrigações e os
ajustes correspondentes.
d) Nenhuma das alternativas.
17)Na demonstração do resultado econômico a análise
da consistência tem o objetivo de:
a) Verificar se os saldos que compõem a demonstração
guardam consistência com os apresentados no Balanço
Patrimonial.
b) Verificar se as informações evidenciadas da
demonstração têm suporte em um sistema de custos
confiável, que permita a mensuração do custo das ações e
serviços prestados e da receita econômica do serviço
público.
c) Verificar se o saldo de disponibilidade está compatível
com o apresentado no Balanço Patrimonial.
d) Nenhuma das alternativas.
18) De acordo com a Constituição Federal de 1988 Art.
145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios poderão instituir os seguintes tributos:
EXCETO:
a) impostos.
b) 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.
c) contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.
d) Nenhuma das alternativas.

14)De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Osvaldo Cruz- SP Artigo 5.º - Constituem objetivos
fundamentais do município, contribuir para: Analise os
itens abaixo:
I- construir uma sociedade livre, justa e solidária.
II- promover o bem comum de todos os munícipes.
III- erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais.
IV- observar a legislação e o atendimento aos requisitos.
Estão CORRETOS os itens:
a) Somente I, II, IV.
b) Somente II, IV.
c) Somente I, II, III.
d) Nenhuma das alternativas.

19) De acordo com a Lei 8666/93 Art. 19. Os bens
imóveis da Administração Pública, cuja aquisição haja
derivado de procedimentos judiciais ou de dação em
pagamento, poderão ser alienados por ato da
autoridade competente, observadas as seguintes
regras: Analise as afirmativas abaixo:
I- avaliação dos bens alienáveis.
II- comprovação da necessidade ou utilidade da alienação.
III- a alienação, aos legítimos possuidores diretos.
IV- adoção do procedimento licitatório, sob a modalidade de
concorrência ou leilão.
V- previsão de rescisão automática da concessão.
Estão CORRETAS as afirmativas;
a) Apenas I, III, IV, V.

15)Conforme a Lei Orgânica do Município de Osvaldo
Cruz- SP Complete a lacuna do Artigo 64 - As contas do
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b) Apenas II, III, IV, V.
c) Apenas I, II, IV.
d) Nenhuma das alternativas.

23) Segundo o Código Tributário Nacional, imposto é o
tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma
situação independente de qualquer atividade estatal
específica, relativa ao contribuinte. Sobre imposto
indireto é CORRETO afirmar:
a) Imposto não explicitado na Nota Fiscal, cujo valor,
embutido no preço final do produto, é repassado ao
consumidor..
b) Imposto em
que
a
alíquota
é
constante
(igual/uniforme/fixa) e cujo resultado só aumenta à
proporção em que aumenta o valor sobre o qual incide.
c) Imposto, que, para ser pago e/ou recolhido aos cofres
públicos, depende da vontade ou de providências por parte
do Contribuinte ou do Responsável.
d) Nenhuma das alternativas.

20)com base no Código Tributário Nacional Art. 122.
Sujeito passivo da obrigação acessória é:
a) a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu
objeto.
b) o contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com
a situação que constitua o respectivo fato gerador.
c) o responsável, quando, sem revestir a condição de
contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa
de lei.
d) Nenhuma das alternativas.
21) A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) representa um
instrumento para auxiliar os governantes a gerir os
recursos públicos dentro de um marco de regras claras
e precisas, aplicadas a todos os gestores de recursos
públicos e em todas as esferas de governo, relativas à
gestão da receita e da despesa públicas, ao
endividamento e à gestão do patrimônio público.
Referente a algumas normas e princípios estabelecidos
pela LRF assinale V(verdadeiro) e F(falso).
( ) Limites para o endividamento público: a lei fixa limites
para essa despesa em relação à receita corrente líquida
para os três Poderes e para cada nível de governo (União,
Estados, Distrito Federal e Municípios).
( ) Limites de gasto com pessoal: serão estabelecidos pelo
Senado Federal por proposta do Presidente da República.
( ) Mecanismos de compensação para despesas de caráter
permanente: o governante não poderá criar uma despesa
continuada (por prazo superior a dois anos) sem indicar
uma fonte de receita ou uma redução de outra despesa.
( ) Mecanismo para controle das finanças públicas em anos
de eleição: a Lei impede a contratação de operações de
crédito por antecipação de receita orçamentária (ARO) no
último ano de mandato e proíbe o aumento das despesas
com pessoal nos 180 dias que antecedem o final do
mandato.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
a) F, V, F, V.
b) V, V, F, F.
c) F, F, V.V.
d) Nenhuma das alternativas.

24)A responsabilidade fiscal apresenta três modalidades:
responsabilidade dos sucessores, responsabilidade de
terceiros, responsabilidade por infrações. Assinale a
alternativa CORRETA sobre responsabilidade por
infrações.
a) A responsabilidade por infrações aplica-se por igual aos
créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso
de constituição à data dos atos nela referidos, e aos
constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que
relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida
data.
b) A responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
c) A responsabilidade por infrações nos casos de
impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com
este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que
forem responsáveis.
d) Nenhuma das alternativas.
25) A Seguridade Social é exclusivamente contributiva
depende dos ingressos denominados contribuições
sociais. Estas contribuições são apuradas de acordo
com o que se define como salário de contribuição.
Assinale a alternativa CORRETA que define salário de
contribuição.
a) É o valor que serve de base de incidência das alíquotas
das contribuições previdenciárias, fração numérica com a
qual, aplicando-se a alíquota, se obtém o montante da
contribuição a ser recolhida para a Previdência Social.
b) É o valor que provê o atendimento das necessidades
básicas, traduzidas em proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora de
deficiência,
independentemente
de
contribuição
à
Seguridade Social.
c) É o valor destinado à execução do Orçamento da
Seguridade Social aos respectivos órgãos e unidades
gestoras nos mesmos prazos legais estabelecidos para a
distribuição dos Fundos de Participação dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
d) Nenhuma das alternativas.

22) Receita Pública é uma derivação do conceito contábil
de Receita agregando outros conceitos utilizados pela
administração
pública
em
virtude
de
suas
peculiaridades. Assinale a alternativa CORRETA sobre
Receita Pública Efetiva:
a) É aquela em que os ingressos de disponibilidades de
recursos foram precedidos de registro do reconhecimento
do direito e por isto não alteram a situação líquida
patrimonial.
b) É aquela em que os ingressos de disponibilidades de
recursos não foram precedidos de registro de
reconhecimento do direito e não constituem obrigações
correspondentes e por isto alteram a situação líquida
patrimonial.
c) É aquela em que os ingressos de disponibilidades de
recursos foram precedidos de registro do reconhecimento
do direito e não constituem obrigações correspondentes e
por isto alteram a situação líquida patrimonial.
d) Nenhuma das alternativas.
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