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Instrução: As questões 01 a 10 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
Um escritor trabalha um conceito. Após anos de 

pesquisa, mobiliza toda a sua energia e coloca as 
ideias num livro. Em seguida, batalha pela publicação 
nas editoras. Por conta do talento – e da sorte –, 
conquista-se um best-seller. Aí entram em cena os 
parasitas literários. Na carona do sucesso alheio, 
autores publicam livros para explicar o original, superin-
terpretar e até mesmo dar continuidade ________ 
história. É o fenômeno pós-best-seller que atinge 
obras como "Harry Potter", "O Senhor dos Anéis", "O 
Código Da Vinci" e, mais recentemente, "A Cabana", 
que está na lista dos mais vendidos. Com capa, título 
e elementos visuais semelhantes, não é raro que as 
obras-clones confundam o leitor. A riqueza dos deta-
lhes copiados confere _____ publicação a impressão 
de ter o aval do original. 

Com frequência, esses casos vão parar na Justiça. 
No início do mês, a corte americana proibiu a publicação 
do livro "60 Years Later: Coming Through the Rye" 
(60 anos depois: desbravando o centeio) nos Estados 
Unidos. Tratava-se de uma continuação não autorizada 
de "O Apanhador no Campo de Centeio", de J. D. 
Salinger. O autor Fredrik Colting ainda utilizava o 
pseudônimo J. D. California, em referência ao mestre. 
Outra decisão judicial semelhante beneficiou _____ 
escritora J. K. Rowlings, autora da saga de Harry Potter. 
Em setembro do ano passado, a Justiça proibiu o 
ex-bibliotecário Steven Vander Ark, um dos seus fãs 
mais obcecados, de publicar "The Harry Potter Lexicon", 
uma enciclopédia das poções mágicas, localização de 
cidades e feitiços da saga do bruxinho. Ark e a editora 
RDR tiveram, ainda, de pagar indenização de US$ 6,7 
mil. 
 A diferença entre artistas e copistas está no nível 
da apropriação da obra original e na inexistência dos 
direitos autorais – uma obra se torna de domínio 
público 200 anos após a morte do seu criador. Tam-
bém pesa o fato de o parasita literário claramente 
tentar surfar no sucesso de um best-seller. "A diferença 
está na questão comercial", diz Leda Tenório Motta, 
crítica literária e professora da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. Segundo ela, o limite entre a 
ação criativa e a criminalidade é a relação que o autor 
estabelece com a obra original e o apelo comercial do 
produto. 
 No quesito superinterpretação da obra original, 
Deus é o alvo preferencial dos imitadores. Transbor-
dam nas livrarias publicações como "Looking for God 
in Harry Potter" (Procurando Deus em Harry Potter), 
"Finding God in The Lord of the Rings" (Encontrando 
Deus no Senhor dos Anéis) ou "The Gospel According 
to Harry Potter" (O evangelho de acordo com Harry 
Potter), de Connie Neal, mestre na arte de encontrar 
Deus em todo lugar. A autora Nancy Brown decidiu 
aproximar Harry das famílias religiosas em "The Mystery 
of Harry Potter: A Catholic Family Guide" (O mistério 
de Harry Potter: um guia para as famílias católicas). 

Em "Deus e a Cabana", lançado em maio, o profes-
sor de teologia Roger E. Olson aborda _____ presença 
divina no best-seller "A Cabana", de William P. Young 
– com a foto de capa quase idêntica à original. Em seu 
livro, ele garante que Jesus é o grande herói, fazendo 
críticas contra os desvios bíblicos e militando a favor 
da "doutrina correta" que o livro esqueceu. Este é um 
exemplo de que a ilegalidade não está apenas na 
reprodução ou repetição da história. "Indiretamente, 
esses autores tentam entrar na cabeça do autor origi-
nal", afirma o advogado Pedro Bhering, especialista 
em propriedade intelectual. "E isso é ilegal." 

 
Adaptado de: RABELO, C. Parasitas literários. IstoÉ 
independente. Seção Comportamento. Site: www.terra. 
com.br/istoeonline/. Acessado em 24/07/2009. 

 
 

01. No que se refere à ocorrência de crase, assinale a 
alternativa que preenche correta e respectivamente 
as lacunas das linhas 08, 15, 25 e 59. 

 
(A) à – a – à – a 

(B) à – à – a – a  

(C) a – à – à – a 

(D) a – a – à – à 

(E) a – à – a – à 
 

02. O texto trata essencialmente 
 

(A) das diferenças entre artistas e copistas. 

(B) do uso da figura divina na superinterpretação de 
best-sellers feita por copistas. 

(C) das dificuldades encontradas pelos escritores para 
publicar seus livros. 

(D) das semelhanças entre as obras-clones e os origi-
nais. 

(E) de obras que se apropriam de ideias, personagens 
ou características contidas em grandes sucessos 
literários. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50.
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 

58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
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03. Considere as seguintes afirmações sobre o texto. 
 

I - Obras superinterpretadas têm ainda mais apelo 
comercial do que as obras-clones que apenas 
explicam ou dão continuidade ao original, já que 
ali se apresentam novas perspectivas para a 
história. 

II - O juízo de que o uso de ideias e personagens de 
um best-seller por outros escritores caracteriza 
cópia é apresentado como consenso. 

III - O termo parasitas é empregado numa analogia 
com o mundo biológico, isto é, para veicular a 
ideia de que os "copistas" vivem às custas 
de seus hospedeiros – os escritores das obras 
originais. 

 
Considerando a fidelidade às ideias veiculadas pelo 
texto, quais são verdadeiras? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas I e III. 

 

04. A expressão Segundo ela (l. 42) NÃO poderia ser 
substituída, no texto, por 

 
(A) Para ela. 

(B) De acordo com ela. 

(C) Em conformidade com sua opinião. 

(D) Em sua opinião. 

(E) A despeito dela. 
 

05. Se substituirmos a expressão Um escritor (l. 01) 
pela forma pluralizada Escritores, quantos outros 
vocábulos do parágrafo obrigatoriamente terão de ser 
também pluralizados? 

 
(A) Um. 
(B) Dois. 
(C) Três. 
(D) Quatro. 
(E) Cinco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06. Considere as seguintes possibilidades de reescrita da 
frase Com capa, título e elementos visuais seme-
lhantes, não é raro que as obras-clones confun-
dam o leitor. (l. 12-14). 

 
I - Por possuírem capa, título e elementos 

visuais semelhantes, eventualmente as 
obras-clones confundem o leitor. 

II - Com certa frequência, as obras-clones con-
fundem o leitor, já que têm capa, título e 
elementos visuais semelhantes. 

III - Tendo capa, título e elementos visuais 
semelhantes, as obras-clones confundem, 
comumente, o leitor. 

IV - Por possuírem, excepcionalmente, capa, 
título e elementos visuais semelhantes é 
que as obras-clones confundem o leitor. 

 
Quais poderiam substituí-la sem alteração de sentido? 

 
(A) Apenas I e II. 
(D) Apenas I e III. 
(C) Apenas I e IV. 
(D) Apenas II e III. 
(E) Apenas III e IV. 

 

07. Assinale as afirmações abaixo com V (verdadeiro) ou 
F (falso), no que se refere ao emprego de formas pro-
nominais no texto. 

 

(  ) No trecho conquista-se um best-seller (l. 05), 
se tem função reflexiva. 

(  ) que, em que está na lista (l. 12), recupera a 
expressão a "A Cabana" (l. 11). 

(  ) Em esses autores (l. 67), o pronome esses 
serve para designar os copistas em geral. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) F – V – F. 
(B) V – F – F. 
(C) V – F – V. 
(D) V – V – F. 
(E) F – V – V. 

 

08. Assinale a alternativa que contém um vocábulo 
formado pelos mesmos processos que constituem o 
vocábulo superinterpretação (l. 46). 

 
(A) recentemente (l. 11) 
(B) inexistência (l. 35) 
(C) criminalidade (l. 43) 
(D) bíblicos (l. 63) 
(E) intelectual (l. 69) 
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09. Considere as seguintes afirmações sobre a pontuação 
empregada no texto. 

 
I - Os travessões que isolam a expressão e da sorte 

(l. 04) poderiam ser suprimidos sem que o sentido 
pretendido pela frase fosse afetado. 

II - A vírgula que precede o vocábulo que (l. 12) 
garante o sentido explicativo da oração que ali se 
inicia. 

III - A função das aspas empregadas em "Harry 
Potter" (l. 10) e em "doutrina correta" (l. 64) 
é a mesma. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas I e III. 

 

10. Assinale a alternativa que apresenta um contexto em 
que a retirada da vírgula não produz erro gramatical 
nem altera o sentido pretendido pela frase em que se 
insere. 

 
(A) Depois do vocábulo original (l. 07). 
(B) Depois do vocábulo e (l. 11). 
(C) Antes e depois do vocábulo ainda (l. 32). 
(D) Depois da expressão comercial (l. 40). 
(E) Antes do vocábulo especialista (l. 68). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrução: As questões 11 a 15 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
O Ministério da Saúde analisa se a obesidade (índice 

de massa corporal, ou IMC, igual ou superior a 30) 
deve entrar para a lista dos fatores de risco para a 
gripe A (vírus H1N1). A avaliação sobre o risco da 
obesidade nos casos dessa gripe está sendo feita 
também por outros países e pela Organização Mundial 
da Saúde, diz Eduardo Hage, diretor de Vigilância 
Epidemiológica do Ministério da Saúde. 

Apesar de não estar no mais recente protocolo de 
atendimento da doença, a informação de que a obesi-
dade mórbida (com IMC a partir de 40) é fator de risco – 
com recomendação de uso do remédio Tamiflu – já foi 
repassada às secretarias da Saúde dos Estados há 
uma semana, diz Hage. O Ministério também alertou 
para que se prestasse mais atenção aos casos de 
obesidade com IMC entre 30 e 39, cujos riscos e uso 
do remédio específico, por ora, devem ser avaliados 
individualmente. 

Uma equipe do Ministério acompanha os óbitos no 
Rio Grande do Sul para traçar o perfil das causas e 
dos fatores de risco. Assim será possível comparar a 
proporção de mortes em grupos de obesos e não 
obesos na forma grave da doença. Também será 
possível identificar outros fatores de risco ainda não 
detectados. Hage diz que a obesidade pode não repre-
sentar fator de risco mesmo quando o caso é grave ou 
há óbito. 

 
Adaptado de: NUBLAT, Johanna. Governo avalia se obesi-
dade é fator de risco. Folha de São Paulo, 23 de julho de 
2009, p. C1. 

 

11. Considere as seguintes afirmações sobre o conteúdo 
dos parágrafos do texto. 

 
I - O primeiro parágrafo trata do fato de a obesidade 

estar sendo analisada como um dos fatores de 
risco para a gripe A. 

II - De acordo com o segundo parágrafo, a obesidade 
mórbida foi considerada em protocolos anteriores 
fator de risco para a gripe A. 

III - O terceiro parágrafo refere o estudo do número de 
óbitos no estado do Rio Grande do Sul resultantes 
da gripe A e sua correlação com fatores de risco, 
tais como a obesidade. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 
 
 
 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
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12. Assinale com C (certo) as indicações corretas de 
substituições de termos do texto e com E (errado) as 
indicações incorretas. 

 
(  ) para a (l. 03) – à 

(  ) de que (l. 10) – de acordo com a qual 

(  ) às (l. 13) – para as 

(  ) cujos (l. 16) – dos quais os 
 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) E – C – C – C. 
(B) C – E – C – E. 
(C) C – E – E – C. 
(D) C – C – E – C. 
(E) E – C – C – E. 

 

13. Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido 
contextual, é possível substituir 

 
(A) está sendo feita (l. 05) por vem sendo feita. 

(B) foi repassada (l. 12-13) por fora repassada. 

(C) alertou (l. 14) por tinha alertado. 

(D) será (l. 21) por é. 

(E) é (l. 26) por for. 
 

14. Considere o enunciado abaixo e as três propostas para 
completá-lo. 
Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido 
contextual, é possível substituir 

 
1 - Apesar de (l. 09) por Em virtude de. 
2 - para (l. 20) por com o objetivo de. 
3 - Assim (l. 21) por Ademais. 

 
Quais propostas estão corretas? 

 
(A) Apenas 1. 
(B) Apenas 2. 
(C) Apenas 3. 
(D) Apenas 1 e 2. 
(E) 1, 2 e 3. 

 

15. Assinale a alternativa em que a segunda palavra NÃO 
substitui adequadamente a primeira, considerando o 
contexto em que esta ocorre. 

 
(A) recente (l. 09) – novo 

(B) específico (l. 17) – próprio 

(C) perfil (l. 20) – entorno 

(D) identificar (l. 24) – reconhecer 

(E) detectados (l. 25) – constatados 
 

16. Assinale a alternativa correta em relação a vencimento 
e remuneração, conforme a Lei Municipal nº 730/1994.  

 
(A) Remuneração é a retribuição para o servidor pelo 

efetivo exercício do cargo, correspondente ao valor 
básico fixado em lei. 

(B) Vencimento é a retribuição percebida pelo servidor 
pelo exercício do cargo, acrescida das vantagens 
pecuniárias. 

(C) Em hipótese alguma, poderá incidir desconto sobre 
a remuneração do servidor público municipal. 

(D) A remuneração atribuída a cargo público poderá 
ser superior a doze vezes o valor do menor padrão 
de vencimentos. 

(E) O servidor perderá a remuneração dos dias que 
faltar injustificadamente ao serviço, bem como 
dos dias de repouso da respectiva semana. 

 

17. Sobre as licenças, previstas nos artigos 105 e seguintes 
da Lei Municipal nº 730/1994, é INCORRETO afirmar 
que 

 
(A) à servidora gestante será concedida licença de 

cento e vinte dias, mediante inspeção médica, 
assegurada a retribuição pecuniária. 

(B) ao servidor que for convocado para o serviço militar 
será concedida licença sem remuneração. 

(C) ao servidor é concedida licença-paternidade por 
cinco dias consecutivos, mediante apresentação 
da Certidão de Nascimento. 

(D) o servidor estatutário fará jus a seis meses de 
licença-prêmio a cada três anos ininterruptos de 
serviço prestado à Administração. 

(E) a licença para acompanhar cônjuge é concedida 
mediante requerimento, instruído com a prova do 
afastamento do cônjuge ou companheiro. 

 

18. Assinale a alternativa correta em relação ao regime 
disciplinar dos servidores públicos municipais, conforme 
a Lei Municipal nº 730/1994.  

 
(A) O servidor deve zelar pela economia do material e 

pela conservação do patrimônio público. 

(B) É vedada, em qualquer caso, a acumulação 
remunerada de cargos públicos municipais. 

(C) O servidor responde apenas administrativamente 
pelo exercício irregular de suas atribuições. 

(D) É proibido ao servidor criticar, ainda que do ponto 
de vista doutrinário, os atos do Poder Público. 

(E) O servidor pode aceitar presente ou vantagem de 
qualquer espécie em razão de suas atribuições. 
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19. Assinale a alternativa correta sobre as penalidades 
previstas nos artigos 138 e seguintes da Lei Municipal 
nº 730/1994.  

 
(A) O prazo da suspensão preventiva de servidor 

público é de 30 dias, prorrogável por igual período. 

(B) Será aplicada ao servidor a pena de demissão no 
caso de crime praticado contra a administração 
pública. 

(C) Na aplicação das penalidades, serão consideradas 
tão-somente a natureza e a gravidade da infração 
cometida. 

(D) O ato de aplicação da penalidade é de competência 
dos Vereadores, com a sanção do Vice-Prefeito. 

(E) Podem ser aplicadas cumulativamente ao servidor, 
em razão da mesma infração, as penalidades de 
advertência e demissão. 

 

20. Em matéria de concessões (artigo 114 da Lei Municipal 
nº 730/1994), o servidor poderá ausentar-se do serviço, 
sem qualquer prejuízo, na seguinte hipótese: 

 
(A) até dois dias consecutivos, a cada dois meses de 

trabalho, para doação de sangue. 

(B) até sete dias consecutivos, para se alistar como 
eleitor. 

(C) até dois dias consecutivos pelo falecimento de 
sogra ou sogro. 

(D) até quinze dias consecutivos por motivo de casa-
mento. 

(E) até dois dias consecutivos pelo falecimento de 
irmão. 

 

21. Indique a alternativa que apresenta uma atividade 
que NÃO compete ao Município, conforme a lei orgânica 
de Alvorada e os preceitos constitucionais. 

 
(A) Conceder e permitir os serviços públicos locais e 

os que lhe sejam concernentes. 

(B) Regulamentar qualquer meio de publicidade e pro-
paganda, espetáculos e divertimentos públicos. 

(C) Disciplinar e fiscalizar a limpeza dos logradouros 
públicos, remover e dar destinos finais aos resí-
duos sólidos residenciais, industriais, hospitalares e 
de laboratórios. 

(D) Legislar sobre as normas gerais de licitação e con-
tratação, obedecendo ao disposto no artigo 37 da 
Constituição Federal. 

(E) Legislar sobre serviço público e regulamentar os 
processos de instalação, distribuição e consumo 
de água, energia elétrica e todos os demais serviços 
de caráter e uso coletivo. 

 
 
 

22. Assinale a alternativa correta com relação à estrutura 
administrativa dos municípios. 

 
(A) É constituída dos órgãos integrados na estrutura 

administrativa da Prefeitura e de entidades dotadas 
de personalidade jurídica própria. 

(B) As entidades que compõem a administração indi-
reta não são dotadas de personalidade jurídica 
própria. 

(C) As autarquias municipais possuem apenas auto-
nomia orçamentária. 

(D) As sociedades de economia mista não necessitam 
de lei municipal que estabeleça sua criação. 

(E) Apenas as autarquias e empresas públicas fazem 
parte da administração direta. 

 

23. Assinale a alternativa correta com relação aos bens do 
Município de Alvorada.  

 
(A) Os bens patrimoniais do Município são classificados 

como móveis e imóveis. 

(B) Todos os bens municipais deverão ser cadastrados, 
com as identificações respectivas, numerando-se 
os móveis segundo o que for estabelecido em 
regulamento.  

(C) O Município, preferentemente à venda ou doação 
de seus bens móveis, outorgará a concessão de 
direito real de uso, sem prévia autorização legis-
lativa. 

(D) É permitida a doação ou venda de qualquer fração 
dos parques, praças, jardins ou largos públicos, 
desde que aprovada a autorização pelo conselho 
municipal de habitação. 

(E) A concessão administrativa de bens públicos de 
uso comum para empresas privadas somente 
poderá ser outorgada mediante autorização do 
conselho municipal de habitação. 

 

24. A intervenção do Município no domínio econômico 
dar-se-á 

 
(A) quando vislumbrar possibilidades de ganhos 

financeiros na operação. 

(B) na instituição de cooperativas de microcrédito aos 
pequenos empresários e profissionais liberais. 

(C) por meios previstos em lei, para orientar e esti-
mular a produção, corrigir distorções da atividade 
econômica e prevenir abusos do poder econômico. 

(D) independentemente do disposto no plano de 
desenvolvimento econômico municipal ou progra-
mas similares existentes. 

(E) a cada três anos, por ocasião da realização do 
Plano Plurianual. 
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25. Os investimentos do Município atenderão, em caráter 
prioritário, às necessidades básicas da população, e 
deverão estar compatibilizadas com o 

 
(A) Plano Plurianual. 
(B) Plano de Diretrizes Orçamentárias. 
(C) Plano de Orçamento e Finanças. 
(D) Plano de Desenvolvimento Econômico. 
(E) Plano de Despesas de Capital.  

 

26. A receita e a despesa públicas obedecerão às seguin-
tes leis de iniciativa do Poder Executivo, EXCETO 

 
(A) o Plano Plurianual. 
(B) a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
(C) o Orçamento Anual. 
(D) o Orçamento Anual de Investimentos. 
(E) o Plano Diretor de Desenvolvimento. 

 

27. A Prefeitura Municipal de Alvorada é obrigada, por 
força da Lei Orgânica, a fornecer a qualquer interes-
sado, no prazo máximo de ________ dias, certidões 
dos atos, contratos e decisões, desde que requeridas 
para fim de direito determinado. 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna do trecho acima. 

 
(A) 10 
(B) 15 
(C) 20 
(D) 30 
(E) 45 

 

28. Considere os seguintes procedimentos.  
 

I - o abastecimento de água em quantidade sufici-
ente para assegurar adequada higiene e conforto, 
com qualidade compatível com os padrões de 
potabilidade 

II - a coleta, disposição e tratamento de esgotos 
cloacais, dos resíduos sólidos domiciliares e a 
drenagem das águas pluviais, na perspectiva de 
prevenir ações danosas à saúde e ao ambiente 

III - o controle de vetores, sob a ótica de proteção à 
saúde pública, com utilização de métodos espe-
cíficos para cada vetor e que não causem pre-
juízos ao homem, a outras espécies ou ao meio 
ambiente. 

 
Quais constituem garantia inalienável do cidadão do 
Município de Alvorada, no setor de saneamento básico? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

29. O transporte coletivo é serviço púbico essencial, sendo 
de competência do poder público municipal o plane-
jamento e a operação do sistema local. Assinale a 
alternativa correta em relação ao transporte coletivo 
municipal. 

 
(A) A operacionalização dos serviços de transporte se 

dará apenas indiretamente através de permis-
sões, conforme lei especifica. 

(B) A fiscalização e o controle dos serviços de transporte 
prestados pelas permissionárias competem ao 
Poder Público Municipal. 

(C) A política de isenção de tarifa somente será permitida 
mediante subsídio por parte de algum órgão federal, 
instituído por lei. 

(D) A fiscalização e o controle dos serviços de transporte 
prestados pelas permissionárias competem ao 
Poder Legislativo Municipal. 

(E) A política de isenção de tarifa somente será permitida 
mediante subsídio por parte de algum órgão estadual, 
instituído por lei. 

 

30. Assinale a alternativa INCORRETA com relação ao 
transporte coletivo público do Município de Alvorada. 

 
(A) A fiscalização e o controle dos serviços de trans-

porte prestados pelas permissionárias é compe-
tência exclusiva do Poder Executivo. 

(B) O Município deve ser o fiscalizador do vale-trans-
porte, passagem escolar e qualquer tipo de subsí-
dio definido em lei. 

(C) O Poder Executivo poderá intervir em empresas 
privadas de transporte coletivo quando afetado o 
superávit das receitas do Município.  

(D) O Conselho Municipal de Transporte urbano tem a 
finalidade de atuar como órgão de colaboração 
junto ao Poder Público Municipal. 

(E) Todos os usuários do transporte coletivo pagarão 
tarifa real, exceto os isentos por lei. 

 

31. Considere os seguintes aspectos relacionados a infra-
ções no município de Alvorada. 

 
I - a maior ou menor gravidade da infração 

II - as circunstâncias da infração, atenuantes ou agra-
vantes 

III - a existência de antecedentes criminais do infrator, 
em virtude das imposições do Código de Postura do 
Município 

 
Quais afetam a fixação dos valores de multa? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas I e III. 
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32. Para preservar de maneira geral a higiene pública, o 
Código de Posturas do Município de Alvorada consente 
 
(A) a lavagem de roupas em chafarizes, fendas ou 

tanques situados nas vias públicas. 

(B) o escoamento de águas servidas das residências 
para as ruas. 

(C) a condução, sem as precauções devidas, de quais-
quer materiais que possam comprometer o asseio 
das vias públicas. 

(D) a lavagem ou a varredura do passeio e da sarjeta 
por parte dos moradores, desde que efetuada 
em hora conveniente e de pouco trânsito. 

(E) o aterramento de vias públicas com lixos, materiais 
velhos ou qualquer detrito. 

 

33. Os hospitais, casas de saúde e maternidades, além de 
cumprir as disposições legais e gerais presentes no 
Código de Postura do Município de Alvorada, são obriga-
dos a manter as seguintes instalações, EXCETO 
 
(A) lavanderia a água quente com instalação completa 

de desinfecção. 

(B) estacionamento privativo para portadores de 
necessidades especiais. 

(C) depósito apropriado para roupa servida. 

(D) necrotério. 

(E) cozinha segundo normas específicas. 
 

34. Assinale a alternativa que contém ocorrência que o con-
tribuinte de Alvorada é obrigado a comunicar à Secre-
taria Municipal de Indústria e Comércio, conforme os 
dispositivos da Lei Municipal nº 881/97 e suas altera-
ções posteriores.  
 
(A) alteração de razão social e transferência de local 

(B) alteração de objeto social 

(C) transferência de local de filiais 

(D) transferência de propriedade entre sócios e/ou 
representantes legais 

(E) transferência de propriedade entre matriz e filiais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. Assinale a alternativa correta com relação ao Imposto 
Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS), instituído 
no Município de Alvorada pela Lei Municipal nº 881/97 
e por suas alterações posteriores. 
 
(A) Consideram-se profissionais autônomos apenas as 

pessoas jurídicas que exercem atividades de pres-
tação de serviços nos limites do município. 

(B) O profissional autônomo equipara-se à empresa 
quando se utilizar de empregado nos seus serviços 
prestados. 

(C) A base de cálculo do ISS é o preço médio do 
serviço, na localidade de Alvorada, corrigido 
anualmente pelo índice de inflação divulgado 
pela Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. 

(D) Fica isento do ISS o transporte de passageiros 
realizado por táxi. 

(E) A alíquota do ISS para instituições financeiras 
localizadas no Município de Alvorada é de oito 
por cento (8%), sendo esse percentual igual para 
as agências de publicidade. 

 

36. Considere as seguintes afirmações sobre a averbação 
de bens imóveis no município de Alvorada. 
 
I - O imóvel pode ser averbado pelo proprietário. 

II - O imóvel pode ser averbado pelo titular do domínio 
útil ou possuidor a qualquer título. 

III - O imóvel pode ser averbado pelo promitente 
comprador, cessionário, não havendo cláusulas 
contratuais impeditivas. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
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37. Assinale a alternativa correta com relação à Taxa de 
Coleta e destino final de lixo (TCL), vigente no Muni-
cípio de Alvorada. 

 
(A) A TCL é devida pela utilização efetiva ou potencial 

do serviço de coleta e destino final do lixo, pres-
tado ao contribuinte ou posto a sua disposição. 

(B) É contribuinte da TCL apenas o proprietário do 
imóvel beneficiado. 

(C) A TCL incide apenas sobre imóveis edificados, 
inscritos no Cadastro Imobiliário do Município de 
modo individualizado. 

(D) Terrenos ou lotes de terrenos estão isentos do 
pagamento da TCL. 

(E) A TCL incide apenas sobre imóveis que estejam 
habitados ou que sirvam para fins comerci-
ais/industriais. 

 

38. Considere as seguintes ações. 
 

I - Intimação, preliminar, do contribuinte para com-
parecer no setor responsável, no prazo máxi-
mo de cinco (05) dias, a fim de ajustar provi-
dências para os fatos evidenciados, que deve-
rão ser tomadas em até trinta (30) dias. 

II - Notificação pelo não-atendimento de intimação ou 
infração não dolosa, para que, no prazo de trinta 
(30) dias, o contribuinte regularize a situação ou 
atenda ao solicitado. 

III - Aplicação de penalidade. 
 

Quais são atribuições de Fiscalização Tributária do 
Município de Alvorada? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. Segundo o artigo 182 da Lei Municipal nº 881/97 e 
suas alterações posteriores, quando o contribuinte 
efetuar pagamento correspondente ao total do 
valor do exercício, terá direito a uma redução de 
__________________________, com vencimento em 
__________________. 

 
Assinale a alternativa que preenche correta e respecti-
vamente as lacunas do trecho acima. 

 
(A) 20% (vinte por cento), mais 2% (dois por cento) 

para cada ano quitado dos últimos cinco anos – 
15 (quinze) de fevereiro 

(B) 10% (dez por cento), mais 1% (um por cento) 
para cada ano quitado dos últimos cinco anos – 
31 (trinta e um) de março 

(C) 5% (cinco por cento), mais 1% (um por cento) 
para cada ano quitado dos últimos cinco anos – 
15 (quinze) de abril 

(D) 5% (cinco por cento), mais 1% (um por cento) 
para cada ano quitado dos últimos cinco anos – 
15 (quinze) de dezembro 

(E) 10% (dez por cento), mais 1% (um por cento) 
para cada ano quitado dos últimos cinco anos – 
1° (primeiro) de janeiro 

 

40. A Lei Municipal nº 881/97 e suas alterações posteriores 
estabelecem os requisitos para isenção do pagamento 
do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana (IPTU) no Município de Alvorada. Assinale a 
alternativa correta com relação a tais normas. 

 
(A) A isenção passa a valer a partir do momento de 

sua solicitação, mediante requerimento por escrito 
do proprietário. 

(B) Constatado que quaisquer documentos ou decla-
rações exteriorizem conteúdo falso, a isenção será 
revogada, e os tributos tornar-se-ão imediata-
mente devidos e cobrados, em sua integralidade, 
incidindo apenas sobre os impostos vincendos. 

(C) O Requerimento de Isenção, feito por escrito pelo 
proprietário, terá validade por cinco (05) anos, 
podendo ser renovado por período indeterminado. 

(D) As instituições beneficiadas pela isenção do IPTU 
ficam igualmente isentas da prestação de contas 
contábeis no Município de Alvorada. 

(E) Os imóveis abrangidos pela isenção são exclusi-
vamente os utilizados em serviços diretamente 
relacionados com os seus objetivos institucionais, 
previstos nos respectivos estatutos ou atos consti-
tutivos.  

 
 

 
 
 
 


