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Leia atentamente as instruções abaixo. 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
a) Este Caderno, com 50 (cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a 

prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. 

 
Português Informática Conhecimentos Específicos 

15 05 30 
     

 

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 

quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 

responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 

questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros. 

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

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

qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado em ata e será 

automaticamente eliminado do Concurso Público. 

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

minutos. 

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

08. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público. 

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

 

 

NOME:____________________________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO_____________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

CARGO CÓD 103: AUDITOR FISCAL 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

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

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.concursopacolumiar@outlook.com 

 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS 

 

B A 

Exemplo: 

D A 

DATA: (1ª ETAPA) 

24 de fevereiro de 2019 

 

DURAÇÃO: 

4 horas 

 

HORÁRIO: (MANHÃ) 

8h às 12h 

 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO  

TEXTO 

 
Em um mundo globalizado, dominado pelo capitalismo, o consumo está diretamente interligado ao 1 

desenvolvimento da sociedade. Quanto mais se consome, maior seria o desenvolvimento e a estabilidade econômica 2 
de cada estado e região. 3 

Para os pesquisadores, o consumo desenfreado é reflexo das diversas crises econômicas que o mundo já 4 

enfrentou e vem enfrentando. Estudos apontam que a sociedade atual reconhece que o consumo é sinônimo de 5 
felicidade e bem-estar, e até mesmo de prestígio e de status. 6 

O problema é que há uma relação estreita e forte entre o consumismo, a sociedade e o meio ambiente. Isso 7 

porque para atender a demanda da produção e do consumo é necessário retirar matérias-primas da natureza, fabricar e 8 

transportar materiais, fazer grande uso de energia elétrica e de água, entre outros. Tudo isso gera emissão de gases 9 
poluentes, degradação e devastação ambiental, poluição geral e, consequentemente, a destruição de ecossistemas. 10 

As pessoas, devido ao sistema em que vivem, onde o importante é o que você tem e não que você é, 11 

tendem a desenvolver distúrbios caracterizados pela compulsão em comprar coisas desnecessárias que talvez nunca 12 
usarão. Além disso, elas são influenciadas por um dos maiores difusores do consumismo: a mídia. Todos os dias 13 

somos “bombardeados” com milhares de propagandas. São milhões e milhões de gastos para tentar nos fazer 14 

comprar os produtos. 15 

O consumismo também causa consequências à sociedade, já que contribui para o processo de degradação 16 
das relações sociais. Muitas vezes, excluímos pessoas, as quais julgamos pelo simples fato de elas não possuírem tal 17 

coisa ou não estarem com “roupas da moda”. É surpreendente como uma pessoa é “crucificada” pelo simples fato de 18 

não se submeter ao sistema que privilegia poucos, faz você valer o que possui, e que paga centavos a uma criança 19 

chinesa para produzir produtos que são vendidos do outro lado do mundo, por preços absurdamente altos. Além de 20 

consequências ruins ao consumista, que sofre processos de alienação, multiplicação de supérfluos (que contribuem 21 

para o processo de degradação das relações sociais e entre sociedades) e a oneomania (que é um distúrbio 22 

caracterizado pela compulsão de gastar dinheiro que é mais comum nas mulheres tomando uma proporção de quatro 23 

por um). 24 

Mas a parte mais desastrosa é a do meio ambiente. Como é possível um planeta suportar um sistema em 25 

que a lei vigente é: “use, descarte, compre sempre o novo”? Estamos destruindo a Terra para satisfazermos nossos 26 
prazeres supérfluos, que incentivam o desperdício e geram uma enorme quantidade de lixo. Estamos caminhando 27 

para um colapso ambiental e prova disso são as mudanças climáticas que vem ocorrendo no Planeta Terra. 28 

Essa relação entre consumo e sustentabilidade, no entanto, vai além da etapa de produção. Com a grande 29 
quantidade de opções e a alta tecnologia, cada vez mais os produtos têm menor tempo de vida útil e maior 30 

dificuldade de conserto, o que gera um enorme número de resíduo eletrônico. 31 

Atualmente, o desenvolvimento sustentável é a principal solução contra a crise ambiental que o planeta 32 

enfrenta, já que é considerado o equilíbrio entre sociedade, natureza e economia. 33 
Nesse sentido, com o aumento dos problemas ambientais, muitas empresas e organizações se unem para 34 

procurar maneiras de fazer com que o país se desenvolva de forma sustentável, a fim de garantir seu progresso sem 35 

comprometer o futuro. Algumas estratégias e políticas foram instituídas para possibilitar mudanças nos padrões de 36 
consumo. A educação ambiental é um importante passo para o desenvolvimento sustentável. Isso porque é preciso 37 

conscientizar todos os setores da sociedade para que haja um movimento completo e eficiente em prol do meio 38 

ambiente. 39 

Nossa relação de consumo atual está nos levando a uma séria crise ambiental. Por isso, a urgência em 40 
trabalhar políticas mais eficientes e concretas sobre esse tema. Já estamos atrasados, mas ainda há tempo. 41 

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

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

FONTE: https://ecotelhado.com/consumismo-voce-sabe-as-consequencias-que-geram-na-sua-vida/ 
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1 
 

Constitui um ponto de vista do autor expresso no texto: 

 

A) O ato de comprar sem necessidade, numa sociedade 

capitalista, faz parte de uma cultura em declínio. 

B) O consumo exacerbado, fomentado pelo ciclo produtivo 

do mercado, torna o consumista mais uma mercadoria a 

ser consumida pela engrenagem industrial.  

C) O modelo de produção em série adotado pelo 

capitalismo colabora, de forma vital, para a satisfação 

duradoura e significativa do cidadão consumidor. 

D) O poder de criar necessidades de uso de novos 

produtos, próprio da sociedade de consumo, faz o 

consumidor racionalizar as suas opções de compra. 

 

 

 

 

Depreende-se do texto: 

 

A) O sistema de produção, ao criar novos produtos para 

satisfazer a novas necessidades fomentadas pelo 

mercado, proporciona o aumento de agressão ao meio-

ambiente e provoca impactos negativos nas relações 

pessoais. 

B) A sociedade capitalista cria maior abundância de 

produtos para satisfazer às necessidades reais dos 

cidadãos, e isso tende a promover uma transformação 

positiva da realidade social contemporânea e do meio 

ambiente. 

C) Os meios de produção, nas sociedades capitalistas, 

estão baseados na acumulação de armazenamento de 

produtos para atender à satisfação do detentor do 

capital e à do consumidor deles. 

D) A ideologia do capitalismo está voltada para a produção 

de mercadorias supérfluas comercializáveis, em 

seguida, substituídas por outras, com a finalidade de 

distribuir os resultados do trabalho humano. 

 

 

 

 

O enunciador na construção de seu discurso: 

 

A) Vale-se tão somente da linguagem literal. 

B) Mostra-se impassível na análise da realidade enfocada. 

C) Estrutura os parágrafos a partir de posicionamentos 

filosóficos nem sempre abonados integralmente. 

D) Apresenta, em certos trechos, pontuação emotiva e 

aproveitamento do nível coloquial da linguagem. 

 

 

Sobre os recursos linguísticos usados no texto, é CORRETO 

afirmar: 

 

A) Os conectores “que” e “que”, em “Estudos apontam que 

a sociedade atual” (L.5), e, em “o importante é o que 

você tem” (L.11), são iguais do ponto de vista 

morfológico. 

B) Os vocábulos “o” e “o”, em “onde o importante é o que 

você tem e não que você é,” (L.11)  possuem o mesmo 

valor morfológico. 

C) A expressão “relação” (L.7) mudará de função sintática 

caso haja a substituição do verbo “haver” pela forma 

verbal correlata “existir”. 

D) A expressão “da natureza” (L.8) complementa o sentido 

de um verbo, na função de objeto indireto. 

 

 

 

 

A ação verbal que está devidamente explicada é:  
 

A) “vem enfrentando” (L.5) – presente momentâneo. 

B) “haja” (L.38) – ação incerta no presente. 

C) “seria” (L.2) - ação passada que expressa incerteza. 

D) “enfrentou” (L.5) – ação passada concluída anterior a 

uma outra ação passada. 

 

 

 

 

Com referência ao texto, é CORRETO afirmar: 
 

A) O termos “até” (L.6) é marcador de limite. 

B) “tendem” (L.12) é forma verbal anunciadora de 

indeterminação do sujeito. 

C) “nos” (L.40) exerce função sintática de objeto indireto. 

D) Na oração “Todos os dias somos “bombardeados” com 

milhares de propagandas.” (L.13/14), o predicado é 

verbal. 

 

 

 

 

Há uma relação de proporcionalidade em:  
 

A) “Quanto mais se consome, maior seria o 

desenvolvimento e a estabilidade econômica de cada 

estado e região.” (L.2/3). 

B) “Para os pesquisadores, o consumo desenfreado é 

reflexo das diversas crises econômicas que o mundo já 

enfrentou e vem enfrentando.” (L.4/5). 

C) “Além disso, elas são influenciadas por um dos maiores 

difusores do consumismo: a mídia.” (L.13). 

D) “O consumismo também causa consequências à 

sociedade, já que contribui para o processo de 

degradação das relações sociais.” (L.16/17). 

QUESTÃO 05 

 
 

QUESTÃO 06 

 
 

QUESTÃO 07 

 
 

QUESTÃO 01 

 
 

QUESTÃO 02 

 
 

QUESTÃO 03 

 
 

QUESTÃO 04 

 
 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                      Página | 5  

 

CARGO: AUDITOR FISCAL 

    CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR (EDITAL 01/2018) 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

 

O verbo é o elemento central da informação em: 

 

A) “o consumo desenfreado é reflexo das diversas crises 

econômicas” (L.4). 

B) “o consumo é sinônimo de felicidade” (L.5/6). 

C) “elas são influenciadas por um dos maiores difusores do 

consumismo: a mídia.” (L.13). 

D) “Mas a parte mais desastrosa é a do meio ambiente. ” 

(L.25). 

 

 

 

 

No texto, a palavra “altos” (L.21) exerce a mesma função 

sintática que a expressão: 

 

A) “das relações sociais” (L.22). 

B) “de cada estado” (L.3). 

C) “de energia elétrica” (L.9). 

D) “de gases poluentes” (L.9/10). 

 

 

 

 

Introduz uma ideia de causa: 

 

A) “Para” (L.8). 

B) “onde” (L.11). 

C) “pelo” (L.19). 

D) “com” (L.35). 

 

 

 

 

No texto: 

 

A) “como” (L.18) indica comparação. 

B) “já que” (L.16) expressa causa. 

C) “já que” (L.33) introduz uma explicação. 

D) “a fim de” (L.35) indica direção. 

 

 

 

 

A base primitiva de formação das palavras “empresas” (L.34) 

e “conscientizar” (L.38) é um 

 

A) verbo e substantivo 

B) substantivo e adjetivo. 

C) verbo e adjetivo 

D) substantivo e verbo. 

 

 

 

Leia os itens abaixo 

 

I. “excluímos pessoas” (L.17). 

II. “elas não possuírem tal coisa” (L.17/18). 

III. “paga centavos a uma criança chinesa” (L.19/20). 

 

Nos fragmentos transcritos, os termos em negrito podem ser 

substituídos, respectivamente, por 

 

A) I = nas, II = na, III = lhe. 

B) I =  lhes, II = lhe, III = lhe. 

C) I = las, II = na, III =  lhe. 

D) I = as, II = a, III = a. 

 

 

 

 

Há ditongo e dígrafo, respectivamente, na alternativa 

 

A) “energia” (L.9) e “mulheres” (L.23). 

B) “lei” (L.26) e “vem” (L.28). 

C) “sociedade” (L.5) e “isso” (L.9). 

D) “vivem” (L.11) e “mundo” (L.1). 

 

 

 

 

A forma verbal transcrita à esquerda que pode ser 

substituída, mantendo-se o seu sentido original, pela 

expressão indicada à direita é 

 

A) “contribuem” (L.16) – tínhamos contribuído. 

B) “vivem” (L.11) – estavam vivendo. 

C) “haja” (L.38) – possa haver. 

D) “gera” (L.9) – teria gerado. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

QUESTÃO 08 

 
 

QUESTÃO 09 

 
 

QUESTÃO 10 

 
 

QUESTÃO 11 

 
 

QUESTÃO 13 

 
 

QUESTÃO 14 

 
 

QUESTÃO 15 

 
 

QUESTÃO 12 

 
 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                      Página | 6  

 

CARGO: AUDITOR FISCAL 

    CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR (EDITAL 01/2018) 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 
 

 

 
 

 

 

Em sistemas operacionais da família Windows que utilizam o 

sistema de arquivos NTFS, é CORRETO afirmar:  

 

I. Fornece menos segurança que o sistema de arquivo 

FAT16. 

II. Cria partições maiores que o sistema de arquivo FAT32. 

III. Use compactação de sistema de arquivos para 

maximizar a quantidade de dados que podem ser 

armazenados. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

A) I e II, apenas. 

B) II, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, II e III 

 

 

 

 

Sobre a janela Configurações que compõem o sistema 

Windows 10, analise as afirmativas a seguir: 

 

I. É possível desinstalar programas utilizando 

funcionalidade do item “Aplicativos”. 

II. No item “Hora e idioma” é possível alterar a Data do 

sistema. 

III. No item “Privacidade” é possível configurar que os 

aplicativos acessem seu microfone.  

 

A) Todos os itens estão corretos.  

B) Apenas os itens I e II estão corretos.  

C) Apenas os itens I e III estão corretos.  

D) Apenas os itens II e III estão corretos 

 

 

 
 

No Microsoft Word 2016, em português, NÃO é possível: 
 

A) Copiar uma tabela do Word e colá-la em uma planilha 

do Excel. 

B) Salvar o documento no OneDrive, para que outras 

pessoas possam trabalhar nele. 

C) Utilizar a tecla de atalho CTRL + C para copiar somente 

a formatação de um texto. 

D) Salvar o documento no formato PDF 

 

 

 

 

 

 
 

Sobre conceitos de proteção e segurança, julgue os itens 

seguintes: 

 

I. Vírus de macro é um tipo específico de vírus, escrito em 

linguagem de macro, que tenta infectar arquivos 

manipulados por aplicativos que utilizam esta linguagem 

como, por exemplo, os que compõe o Microsoft Office 

(Excel, Word e PowerPoint, entre outros). 

II. Hijackers é um programa capaz de armazenar a posição 

do cursor e a tela apresentada no monitor, nos 

momentos em que o mouse é clicado, ou a região que 

circunda a posição onde o mouse é clicado.  

III. Firewall pessoal é um tipo específico de firewall que é 

utilizado para proteger um computador contra acessos 

não autorizados vindos da Internet.  

 

A) Todos os itens estão corretos.  

B) Apenas os itens I e II estão corretos.  

C) Apenas os itens II e III estão corretos 

D) Apenas os itens I e III estão corretos.  

 

 

 

 

Um usuário criou a planilha abaixo no programa Microsoft 

Excel: 
 

 
 

Após ter criado a planilha, ele selecionou a célula D4 e 

digitou a seguinte fórmula: 

=MÉDIA(B3:C4) 

 

Qual valor exibido na célula D4 após o usuário digitar a 

fórmula e teclar ENTER? 
 

A) 5 

B) 4,5 

C) 6 

D) 3 

 

  INFORMÁTICA                                                            QUESTÕES DE 16 A 20 

QUESTÃO 16 

 
 

QUESTÃO 17 

 
 

QUESTÃO 18 

 
 

QUESTÃO 19 

 
 

QUESTÃO 20 
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“A Contabilidade é uma Ciência que possibilita, por meio de 

suas técnicas, o controle permanente do Patrimônio das 

empresas, e tendo como Patrimônio o conjunto de riquezas 

de propriedade de alguém ou de uma empresa. São aqueles 

itens que a civilização convencionou chamar de riquezas, por 

serem raros, úteis, fungíveis, tangíveis, desejáveis etc.” 

(PADOVEZE, 2015). Sobre o objeto e finalidade da 

contabilidade em relação ao conceito apresentado, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

A) Atos contábeis, Gerenciar recursos. 

B) Patrimônio, Fornecer informações sobre o patrimônio. 

C) Controlar, Fornecer informações sobre o patrimônio. 

D) Aziendas, Gerenciar Recursos. 
 

 

 

 

Relatório Contábil é a exposição (informações) resumida e 
ordenada dos dados colhidos pela contabilidade com vistas a 
apresentar, através das demonstrações contábeis, o 
resultado da gestão e a situação patrimonial da empresa, 
relatando essas informações às pessoas que se utilizam da 
contabilidade (usuários da contabilidade) os principais fatos 
registrados pela contabilidade em determinado período. 
Assim, sobre a estrutura conceitual para elaboração e 
apresentação das demonstrações contábeis há a divisão das 
características qualitativas da informação contábil-financeira, 
em qualitativas fundamentais e de melhoria. São 
características de melhoria da informação contábil: 
 

A) Comparabilidade, verificabilidade, tempestividade, 
compreensibilidade. 

B) Relevância, representação fidedigna, essência sobre a 
forma, prudência. 

C) Representação fidedigna, prudência, essência sobre a 
forma, verificabilidade. 

D) Tempestividade, compreensibilidade, relevância, 
oportunidade. 

 

 

 

 
O Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI – 
está sujeito ao: 
 
I. Princípio da Legalidade. 
II. Princípio da Anterioridade. 
III. Princípio da Noventena. 
 
Pode-se dizer que a sujeição afirmada do enunciado é, 
respectivamente: 
 

A) Verdadeira, falsa, verdadeira. 

B) Falsa, falsa, falsa. 

C) Verdadeira, verdadeira, verdadeira. 

D) Falsa, verdadeira, falsa. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Determinada empresa de pequeno porte possui um sócio 

domiciliado no exterior. Tentando se habilitar ao recolhimento 

de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, 

seria CORRETO dizer que: 

 

A) A empresa em questão já estará impedida pelo simples 

fato de ter sócio domiciliado no exterior. 

B) Não haverá impedimento, desde que não exerça 

atividade de produção ou venda no atacado de cigarros 

ou charutos. 

C) Não haverá impedimento, desde que não se dedique ao 

loteamento e à incorporação de imóveis. 

D) Tal empresa não estará impedida, desde que exerça 

atividade de importação de combustíveis. 

 

 

 

 

Álvaro, Bruno e César, três amigos que sempre passam 

férias no litoral, tomaram a decisão de adquirirem juntos uma 

casa na praia, de modo que cada um deles, como 

proprietário, poderia utilizá-la quando desejasse. No ano 

seguinte à aquisição do bem, eles receberam uma cobrança 

do IPTU (Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana). 

Como um confiou que o outro pagaria, nenhum dos três 

pagou. A Prefeitura, ao final, ingressou com execução judicial 

contra Álvaro apenas. Sobre a situação descrita, assinale a 

única alternativa que NÃO está correta: 

 

A) A Interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos 

obrigados, favorece ou prejudica somente a este. 

B) Álvaro poderá ser cobrado por até 100% (cem por 

cento) da dívida. 

C) O pagamento efetuado por um dos obrigados 

aproveitará aos demais. 

D) Trata-se, a situação narrada, de uma hipótese de 

solidariedade de fato. 

 
 
 
 
Havendo sido constituído um crédito tributário e, buscando o 
sujeito passivo discuti-lo, encontrou a necessidade de 
suspender-lhe a exigibilidade antes. Segundo as disposições 
legais, assinale a única alternativa que não apresenta 
corretamente uma modalidade de suspensão da exigibilidade 
de um crédito tributário: 
 

A) Concessão de medida liminar em mandado de 

segurança. 

B) Depósito do montante parcial. 

C) Moratória. 

D) Parcelamento. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 50 

QUESTÃO 21 

 
 

QUESTÃO 22 

 
 

QUESTÃO 23 

 
 

QUESTÃO 24 

 
 

QUESTÃO 25 

 
 

QUESTÃO 26 
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Tipo de inventário realizado a qualquer tempo, com o objetivo 

de verificar um bem ou conjunto de bens: 

 

A) De extinção. 

B) De criação. 

C) Anual. 

D) De verificação. 

 

 

 
 

A principal função das contas de compensação é: 

 

A) Avaliar as mutações. 

B) Controlar o resultado financeiro. 

C) Efetuar a compensação. 

D) Efetuar o controle. 

 

 

 

 

Considere as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a 

alternativa que apresenta corretamente todos os itens 

verdadeiros: 

 

I. A exclusão do crédito tributário impede a própria 

constituição do crédito. 

II. A isenção exclui crédito tributário relativo a tributo. 

III. A anistia exclui crédito tributário relativo à penalidade 

pecuniária. 

IV. Tanto na isenção, quanto na anistia, as obrigações 

acessórias também são dispensadas. 

 

A) Apenas a I é falsa. 

B) Apenas a II é falsa. 

C) Apenas a III é falsa. 

D) Apenas a IV é falsa. 

 

 

 

 

O Artigo 153 da Constituição enuncia os impostos de 

competência da União. Assim, dos elencados nesse 

dispositivo, assinale o que tem as seguintes características: 

Extrafiscalidade, Indireto, Não Cumulatividade e Seletividade: 

 

A) Imposto de operações de Crédito, Câmbio e Seguro.  

B) Imposto de Produtos Industrializados. 

C) Imposto de Renda. 

D) Imposto sobre Grandes Fortunas. 

 

 

 
A Constituição, em aspectos da Tributação e do Orçamento, 
separa um Título para preceituar sobre o tema, e neste 
retrata as imunidades tributárias. Portanto, a Constituição 
concede imunidade tributária a, EXCETO: 

 

A) Livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua 
impressão. 

B) Patrimônio e a renda ou serviços de instituições 
educacionais e esportivas sem fins lucrativos, 
observados alguns requisitos. 

C) Patrimônio e a renda ou serviços dos partidos políticos, 
inclusive suas fundações. 

D) Templos de qualquer natureza. 
 
 
 
 
O princípio da Legalidade estabelece que os entes 
federativos não podem exigir ou aumentar tributos sem que 
isto tenha sido estabelecido por lei. Assim, devido a esse 
princípio, ao da noventena e ao da anterioridade, qual 
imposto, de competência da União, NÃO é exceção a todos 

esses princípios? 
 

A) Imposto sobre Produtos Industrializados. 

B) Imposto Sobre Grandes Fortunas. 

C) Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. 

D) Imposto de Renda. 
 
 
 
 
Para o Crédito Tributário, há três causas modificativas dele: a 
suspensão, a extinção e a exclusão. Dessa forma, a 
prescrição é prevista como causa de extinção do crédito 
tributário e sobre a interrupção desta. Marque a alternativa 
que NÃO se enquadra: 

 

A) Pelo despacho do juiz que ordenar a citação em 
execução fiscal. 

B) Pelo protesto judicial. 

C) Por qualquer ato judicial que constitua em mora o 
devedor. 

D) Sob condição do pagamento de tributo, no prazo fixado 
pela lei que a conceder, ou cuja fixação seja atribuída 
pela mesma lei à autoridade administrativa. 

 
 
 
 
Analise as proposições e marque a sequência de verdadeiro 
(V) ou falso (F). 
 

(  ) A obrigação tributária principal tem a mesma natureza do 
crédito tributário. 

(  ) É ato privativo da administração competente e sob pena 
de responsabilidade funcional; a atividade administrativa 
de lançamento é vinculada e obrigatória. 

(   ) A lei prevê a hipótese de incidência tributária. 
 

A) F, V, V. 

B) V, F, V. 

C) F, F, F. 

D) V, V, F. 

QUESTÃO 27 

 
 

QUESTÃO 28 

 
 

QUESTÃO 29 

 
 

QUESTÃO 30 

 
 

QUESTÃO 31 

 
 

QUESTÃO 32 

 
 

QUESTÃO 33 

 
 

QUESTÃO 34 
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Sobre as características do processo de constituição do 

crédito tributário, analise as assertivas e marque a sequência 

de verdadeiro (V) ou falso (F) que se enquadra nas 

proposições: 

 

(    ) O crédito tributário surge com o lançamento e não com o 

fato gerador. 

(  ) A partir do surgimento da obrigação tributária, a 

autoridade administrativa pode efetuar o lançamento, 

com o qual constitui o crédito tributário. 

(   ) A obrigação tributária decorre da subsunção do fato da 

vida, ocorrência do fato gerador, à hipótese de 

incidência tributária prevista em lei. 

 

A) F, F, F. 

B) V, V, V. 

C) F, F, V. 

D) V, V, F. 

 

 

 

 

Para que haja a constituição do crédito tributário, o 

procedimento de lançamento deve constar dos seguintes 

passos, EXCETO: 

 

A) Calcular o montante do tributo devido. 

B) Determinar a matéria tributável. 

C) Identificar o sujeito ativo. 

D) Verificar a ocorrência do fato gerador. 

 

 

 

 
A respeito da Responsabilidade Tributária, julgue os 

seguintes itens e assinale a alternativa CORRETA: 

 

I. O inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio, 

responde solidariamente no caso de impossibilidade de 

exigência do cumprimento da obrigação principal. 

II. Os empregados são pessoalmente responsáveis pelos 

créditos correspondentes a obrigações tributárias 

resultantes de atos praticados com excesso de poderes. 

III. Os diretores ou gerentes são pessoalmente 

responsáveis pelos créditos relativos a impostos cujo 

fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a 

posse de bens imóveis. 

 

A) Somente o item I está correto. 

B) Somente o item III está correto. 

C) Somente os itens I e II estão corretos. 

D) Somente o item II está correto. 

 

 

 

Imposto de competência exclusiva dos municípios e que 

incide sobre a doação em pagamentos de bens imóveis: 

 

A) ICMS. 

B) IPTU. 

C) ISS. 

D) ITBI. 

 

 

 

 

A Cia. Aprovados S.A. adquiriu, em 01/01/2016, um ativo 

intangível com vida útil indefinida, pelo valor de R$ 

500.000,00. 

 

Em 31/12/2018, a Cia. realizou o teste de recuperabilidade do 

ativo (impairment) e obteve as seguintes informações: 

 

• Valor em uso: R$ 540.000,00. 

• Valor justo líquido das despesas de venda: R$ 520.000,00. 

 

Sabendo que as evidências indicaram que a vida útil desse 

ativo continuava indefinida, a Cia. Aprovados S.A., em 

dezembro de 2018, deveria: 

 

A) Manter o valor contábil de R$ 500.000,00. 

B) Reconhecer um ganho no valor de R$ 40.000,00, 

decorrente da valorização do bem. 

C) Reconhecer uma perda por desvalorização no valor de 

R$ 20.000,00. 

D) Reconhecer uma perda por desvalorização no valor de 

R$ 40.000,00. 

 

 

 

 

No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo 

os seguintes critérios: 

 

A) Os elementos do ativo decorrentes de operações de 

longo prazo serão ajustados a valor presente, sendo os 

demais ajustados quando houver efeito relevante. 

B) Os direitos que tiverem por objeto mercadorias e 

produtos do comércio da companhia, assim como 

matérias-primas, produtos em fabricação e bens em 

almoxarifado, pelo custo de aquisição ou produção, 

deduzido de provisão para ajustá-lo ao valor de 

mercado, quando este for superior. 

C) Os direitos classificados no intangível, pelo custo 

incorrido na aquisição, deduzido do saldo da respectiva 

conta de depreciação. 

D) Os direitos classificados no imobilizado, pelo custo de 

aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de 

despesa de depreciação. 

QUESTÃO 35 

 
 

QUESTÃO 36 

 
 

QUESTÃO 37 

 
 

QUESTÃO 38 

 
 

QUESTÃO 39 

 
 

QUESTÃO 40 
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A escrituração do livro Diário, em idioma e moedas nacionais, 

com individuação e clareza, por ordem cronológica de dia, 

mês e ano, atende a uma: 
 

A) Formalidade extrínseca prevista para os livros 

obrigatórios. 

B) Formalidade intrínseca prevista para os livros 

obrigatórios.  

C) Formalidade extrínseca prevista para os livros 

facultativos. 

D) Formalidade intrínseca prevista para os livros 

facultativos. 

 
 
 
 
A respeito do Balanço Patrimonial e da Demonstração das 
Variações Patrimoniais, julgue os seguintes itens e assinale a 
alternativa CORRETA:  

 
I. O principal objetivo da Demonstração das Variações 

Patrimoniais é demonstrar a movimentação financeira 
do disponível. 

II. O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que 
evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação 
patrimonial da entidade pública em um dado momento, 
por meio de contas de ativo, passivo e patrimônio 
líquido, além das contas de compensação. 

III. O resultado patrimonial do exercício é apurado a partir 
do levantamento do balanço patrimonial e pode 
apresentar superávit, déficit ou resultado nulo. 

 

A) Todos os itens estão corretos. 

B) Somente o item I está correto. 

C) Somente o item II está correto. 

D) Somente o item III está correto. 
 
 
 
 
Qualquer que seja o tipo de entidade, a conta a ser creditada 
no lançamento de constituição do capital será sempre: 
 

A) Caixa. 

B) Banco Conta-Vinculada. 

C) Capital. 

D) Depósito Bancário à Vista. 
 
 
 
 
É possível, na legislação tributária, a verificação de causas 
que modificam o processo do crédito tributário e as causas 
suspensivas que têm o efeito de impedir o ajuizamento da 
exigibilidade de executar a cobrança do tributo. Assim, 
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, EXCETO: 

 

A) A concessão de medida liminar em mandado de 
segurança. 

B) Moratória. 

C) O depósito do seu montante integral. 

D) O pagamento. 

 

 

 

Acerca do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Inter 

Vivos (ITBI), é CORRETO afirmar que: 

 

A) Incide sobre a transmissão de bens, decorrentes de 

incorporação de pessoa jurídica. 

B) Não incide sobre a transmissão de bens incorporados 

ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de 

capital. 

C) Incide sobre a transmissão de direitos, decorrentes de 

fusão ou cisão de pessoa jurídica.  

D) Incide sobre a transmissão de bens ou direitos, 

decorrentes de extinção de pessoa jurídica. 

 

 

 

 

Como Ativo Intangível são classificados os direitos que 

tenham por objeto bens incorpóreos destinados à 

manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade. 

Portanto, existem alguns critérios estabelecidos para sua 

identificação, EXCETO: 

 

A) Precisa ser controlado, quando detém o poder de obter 

benefícios econômicos futuros, gerados por este, e de 

restringir o acesso a terceiros. 

B) Quando seu preço de venda pode ser estimado no 

curso normal dos negócios, deduzido dos custos para 

sua conclusão e dos gastos estimados necessários para 

se concretizar a venda. 

C) Resulta de direitos contratuais, independente de tais 

direitos serem transferíveis ou separáveis da entidade. 

D) Tem que ser separável, ou seja, pode ser separado da 

entidade e vendido. 

 

 

 

 

Algumas pessoas, em janeiro de 2018, decidiram abrir a Cia. 

Capacitar e, sendo sócios, integralizaram totalmente o capital 

no valor de R$ 2.400.000. No decorrer do exercício financeiro 

tiveram somente duas mutações no patrimônio líquido da 

empresa, sendo a entrada de lucros no valor de R$ 720.000 e 

um investimento no aumento de capital equivalente a 30% do 

capital inicial que ainda não foi integralizado. No 

encerramento do exercício, o patrimônio bruto da empresa 

contabilizava o valor de R$ 4.780.000, com esses dados 

marque a alternativa correspondente ao valor do Passivo da 

Cia. Capacitar em reais: 

 

A) R$ 1.434.000. 

B) R$ 1.660.000. 

C) R$ 2.380.000. 

D) R$ 3.440.000. 

QUESTÃO 41 

 
 

QUESTÃO 42 

 
 

QUESTÃO 43 

 
 

QUESTÃO 44 

 
 

QUESTÃO 45 

 
 

QUESTÃO 46 

 
 

QUESTÃO 47 
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“Quando a Constituição Federal foi promulgada, o texto do 

art.150, III, alínea, b, continha a proibição da cobrança de um 

tributo no mesmo exercício financeiro da lei que o houvesse 

instituído ou aumentado, efetuadas algumas exceções aos 

tributos que, por sua natureza extrafiscal, ou seja, de 

intervenção na economia, necessitavam de uma maior 

agilidade em suas mudanças” (RESENDE, Amaury, 2010). 

Sobre o que explana o texto, marque a assertiva CORRETA:  

 

A) Formas de Lançamentos tributários. 

B) Princípio da Anterioridade. 

C) Princípio da Legalidade. 

D) Reserva de Lei Complementar. 

 

 

 

“A Consolidação das Demonstrações Contábeis, 

tradicionalmente conhecida por Consolidação de Balanços, é 

uma técnica contábil que consiste na unificação das 

demonstrações contábeis da empresa controladora e de suas 

controladas, visando apresentar a situação econômica e 

financeira de todo o grupo como se fosse uma única 

empresa” (MOURA, Osni, 2010). Assim, sobre esse processo 

e suas regras, é INCORRETO afirmar: 

 

A) A Lei nº 6.404/76, em seu artigo 249, limita a 

obrigatoriedade apenas para a companhia aberta que 

tiver mais de 30% do valor do seu patrimônio líquido, 

representado por investimento em sociedades 

controladas. 

B) A Lei nº 6.404/76, em seu artigo 249, limita a 

obrigatoriedade para a companhia aberta que tiver mais 

de 40% do valor do seu patrimônio líquido, representado 

por investimento em sociedades controladas. 

C) As companhias abertas que possuírem investimento em 

sociedades controladas, incluindo as sociedades 

controladas em conjunto, referidas na instrução da CVM 

nº 247/96, estão obrigadas a elaborarem e divulgarem 

suas demonstrações consolidadas. 

D)  Também ficam obrigadas à elaboração e divulgação 

das demonstrações contábeis a sociedade de comando 

de grupo de sociedade que inclua companhia aberta. 

 

 

 

Segundo as normas de contabilidade: passivo é uma 

obrigação presente da entidade, derivada de eventos 

passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de 

recursos da entidade, capazes de gerar benefícios 

econômicos. Nesse, as contas serão classificadas nos 

seguintes grupos: I) Passivo Circulante; II) Passivo Não 

Circulante; e III) Patrimônio Líquido; por sua vez, o 

Patrimônio Líquido é também dividido. Portanto, podemos 

marcar o que NÃO compreende corretamente: 

 

A) Ações em tesouraria. 

B) Capital social. 

C) Dividendos a pagar. 

D) Reservas de capital.  

 

 

 

 
 
 

 

 
 

QUESTÃO 48 

 
 

QUESTÃO 49 

 
 

QUESTÃO 50 

 
 


