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          PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  PACUJÁ  –  CE 

       CONCURSO  PÚBLICO  –  EDITAL  001/2019 

FISCAL  DE  TRIBUTOS 

NOME DO CANDIDATO: ____________________________________________________________________________________ 
 

RG: ______________________________                       ÓRGÃO EXPEDIDOR: _________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO 

ASSINATURA: _____________________________________________________          

 

LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES: 
 

1. Este caderno contém 60 (sessenta) questões de 

múltipla escolha, numeradas de 1 (um) a 60 

(sessenta). 

2. Cada uma das questões apresenta um enunciado 

seguido de 5 (cinco) alternativas, das quais somente 

uma deve ser assinalada. 

3. Examine se a prova está completa com a sequência 

numérica das questões, se há falhas ou 

imperfeições gráficas que causem dúvidas. 

Qualquer reclamação deverá ser feita durante os 20 

minutos iniciais. Após esse tempo, qualquer 

reclamação será desconsiderada. 

4. Depois de decorridas 2 (duas) horas do início da 

prova, será distribuído o cartão-resposta, o qual será 

o único documento válido para a correção. Ao 

recebê-lo, verifique se seu nome e seu número de 

inscrição estão corretos. Reclame imediatamente se 

houver discrepância. 

5. A folha de respostas não pode ser dobrada, 

amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua 

assinatura e data de nascimento, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às 

respostas. Tenha muita atenção ao marcar sua folha 

de respostas, pois não haverá substituição por erro 

do candidato. Marque sua resposta pintando 

completamente o espaço correspondente à 

alternativa de sua opção. 

 

Ex.: A  B  C  D  E 

6. A leitora de marcas não registrará as respostas em 

que houver falta de nitidez, uso de corretivo, 

marcação a lápis ou marcação de mais de uma letra. 

Não serão computadas questões não assinaladas. 

7. Durante a prova, é proibido o intercâmbio e o 

empréstimo de material de qualquer natureza entre 

os candidatos. A tentativa de fraude, a indisciplina e 

o desrespeito às autoridades encarregadas dos 

trabalhos são faltas que implicarão a 

desclassificação do candidato. 

8. Qualquer forma de comunicação entre candidatos 

implicará a eliminação de ambos do certame. 

9. Não será permitido ao candidato, durante a 

realização das provas, portar armas, aparelhos 

eletrônicos de qualquer natureza, relógios, bolsas, 

livros, jornais e impressos em geral; bonés, 

chapéus, lenço de cabelo, bandanas etc. 

10. É vedado o uso de telefone celular ou de qualquer 

outro meio de comunicação. O candidato que for 

flagrado portando aparelho celular ou qualquer outro 

meio de comunicação, durante o período de 

realização da prova, e/ou o aparelho celular tocar 

será sumariamente eliminado do certame. 

11. Em caso de dúvida, durante a prova, levante o braço 

para solicitar atendimento da fiscalização. Jamais 

pergunte em voz alta. 

12. Ao terminar a resolução da prova, entregue-a ao 

fiscal de sala juntamente com a folha de respostas 

(devidamente assinada). Não se esqueça, também, 

de assinar a folha de frequência. 

13. O candidato que permanecer na sala de provas, por 

mais de 3h30min, poderá levar consigo o caderno 

de provas, fornecido pela ORGANIZADORA. 

14. As provas terão duração de 4 (quatro) horas com 

início às 08h e término às 12h. O candidato só 

poderá ausentar-se da sala depois de decorridas 

duas horas do início das provas. 

15. Os Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas 

serão divulgados 72 (setenta e duas) horas após a 

realização das mesmas. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

Leia o Texto a seguir para responder as questões de 1 a 11. 

Estátua Falsa 

Só de oiro falso meus olhos se douram; 
Sou esfinge sem mistério no poente. 
A tristeza das coisas que não foram 
Na minha alma desceu veladamente. 

Na minha dor quebram-se espadas de ânsia, 
Gomos de luz em treva se misturam. 
As sombras que eu dimano não perduram, 
Como ontem para mim, hoje é distância. 

Já não estremeço em face de segredo; 
Nada me aloira, nada me aterra 
A vida corre sobre mim em guerra, 
E nem sequer um arrepio de medo! 

Sou estrela ébria que perdeu os céus, 
Sereia louca que deixa o mar; 
Sou templo prestes a ruir sem deus, 
Estátua falsa ainda erguida no ar... 

Mário de Sá Carneiro. 

1. O poema mostra que a dor do poeta é 

a) incontrolável. 
b) Invencível. 
c) passageira. 
d) sustentável. 
e) Incômoda. 
 
2. No último quarteto, o poeta extravasa um sentimento de 

a) alegria. 
b) Vingança. 
c) fuga. 
d) isolamento. 
e) idealismo. 
 
3. A expressão “gomos de luz” significa 

a) fachos de luz intensa. 
b) divisões de uma fruta. 
c) pouca claridade. 
d) tempos de reflexão. 
e) poucos momentos de felicidade. 
 
4. “’Como ontem para mim, hoje é distância” significa que o 
poeta não 

a) vive em sofrimento. 
b) dá valor à vida. 
c) distingue o presente do passado. 
d) deve ter alegria. 
e) não se preocupa com seus afazeres. 
 
5. A hostilidade da vida em relação ao poeta está expressa 
no verso 

a) 2. 
b) 6. 
c) 9. 
d) 11. 
e) 15. 
 
6. A primeira estrofe do poema contém, em sua totalidade, 

a) dois períodos: um por coordenação com duas orações 
coordenadas; outro por subordinação com uma oração 
principal e uma subordinada. 

b) um período composto / uma oração subordinada e uma 
principal. 

c) dois períodos compostos / duas orações coordenadas / duas 
subordinadas 

d) dois períodos simples e um composto / três orações 
coordenadas e uma subordinada. 

e) uma oração absoluta / duas orações independentes e duas 
coordenadas. 

7. Marque a alternativa que indica a classificação CORRETA 
da regência verbal dos verbos a seguir retirados do texto.  

a) ... desceu : transitivo indireto. 
b) ... dimano: transitivo direto. 
c) ... aloira: intransitivo. 
d) ... perdeu: transitivo indireto. 
e) ... perduram: bitransitivo. 
 
8. [...] “que perdeu os céus” classifica-se, sintaticamente, 
como uma oração 

a) principal. 
b) coordenada. 
c) absoluta. 
d) subordinada. 
e) Independente. 
 
9. O sujeito de “desceu”, v. 4 é 

a) oiro . 
b) esfinge. 
c) tristeza. 
d) alma. 
e) poente. 
 
10. ... “de oiro falso”, sintaticamente, é 

a) adjunto adverbial. 
b) adjunto adnominal. 
c) complemento nominal. 
d) agente da passiva. 
e) objeto indireto. 
 
11. Numere a Coluna B pela Coluna A, considerando a 
classificação gramatical das palavras sublinhadas da Coluna 
B retiradas do texto. 

COLUNA A  

I. Pronome apassivador. 
II. Conjunção comparativa. 
III. Advérbio de tempo. 
IV. Pronome relativo. 
V. Locução adjetiva. 
VI. Palavra denotativa. 

COLUNA B 

( ) ... se douram; 
( ) ... sem mistério ...  
( ) ... que não foram ...  
( ) ... sequer um arrepio ...  
( ) ... como ontem,  

( ) ... ainda erguida no ar... 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) I – II – III – IV – V – VI. 
b) II – III – IV – V – VI – I. 
c) I – V – IV – VI – II – III. 
d) IV – II – VI – I – V – III. 
e) V – I – II – IV – III – VI. 
 
12. Analise as palavras a seguir e marque a alternativa em 
que todas as palavras devem ser acentuadas. (Atenção! 

Todas estão sem acento gráfico) 

a) Jeremiada / fortuito / alopecia. 
b) Nefelibata / cateter / pegada. 
c) Alcoois / lucifer / ipsilon. 
d) Avaro / pudica / rubrica.  
e) Alopata / biologia / gratuito. 
 
13. Está CORRETA a divisão silábica de todas as palavras 
da alternativa 

a) Subs-tra-to / pers- pi-caz / ab-ro-gar. 
b) Ab-sces-so / ab-ru-pto. 
c) Feld-spa-to / des-in-to-xi-car. 
d) A-mné-sia / su-bli-nhar / zoo-bi-o-lo-gia. 
e) In-ex-au-rí-vel / ar-te-rios- cle-ro-se. 



4 

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  PACUJÁ  –  CE  –  FISCAL  DE  TRIBUTOS  –  10/03/2019 

14. [...] oiro e [...] aloira, segunda forma escrita de ouro e 
aloura. Ambas são corretas. Outras palavras há com essa 
mesma propriedade. Assinale a alternativa em que isso NÃO 
ocorre. 

a) Abdômen / abdome. 
b) Efeminado / afeminado. 
c) Bêbado / bêbedo. 
d) Bilhão / bilião. 
e) Cinquenta / cincoenta. 
 
15. Assinale a alternativa em que há grau comparativo de 
superioridade de “pequeno”. 

a) Esta casa é muito pequena. 
b) Está casa é menor do que aquela. 
c) Este livro é o menor da coleção. 
d) Este menino é o menos pequeno da família. 
e) Esta casa é pequeníssima. 
 
16. Assinale a opção em que a afirmativa apresenta um erro 
de concordância nominal. 

a) Os filhos são tais quais os pais. 
b) Os torcedores eram bagunceiros e foram punidos como tal. 
c) O vaidoso, mesmo derrotado, é orgulhoso. 
d) Eles só fizeram isto. 
e) Nós moramos junto há muito tempo. 
 
17. Qual o resultado do cálculo a seguir? 

0,3 x 0,15 - 0,2

0,4 x 0,8 - 0,01
 

a) 1/2. 
b) -1/2. 
c) 1. 
d) 0,15/31. 
e) 15/13. 
 
18. Pedrinho quer medir a distância entre sua casa e a do 
seu melhor amigo. Para isso, ele mediu o comprimento de 
seu passo, obtendo 60 centímetros. Em seguida, observou 
que, para ir até a casa do seu melhor amigo, ele deveria dar 
3.000 passos. Considerando iguais todos os passos do 
Pedrinho, a distância entre a dele e a casa do seu melhor 
amigo é 

a) 1,8 km. 
b) 1 km. 
c) 3,0 km. 
d) 2,7 km. 
e) 1,3 km. 
 
19. Na reunião de uma pequena empresa, compareceram 
homens e mulheres. Após iniciada a reunião, um homem 
retirou-se, e o número de mulheres presentes ficou sendo o 
dobro do número de homens. Depois de algum tempo, o 
homem que havia saído retornou. Em seguida, saíram seis 
mulheres, e o número de homens e mulheres presentes ficou 
igual. O número de pessoas presentes quando a reunião foi 
iniciada era 

a) 12. 
b) 10. 
c) 22. 
d) 8. 
e) 17. 
 
20. Marque a solução CORRETA da equação a seguir. 

2x2 + x 

11
 = 2x + 1 

a) 1. 
b) 7. 
c) 11. 
d) 17. 
e) 21. 

21. Um muro de 315 m de extensão foi construído por três 
equipes X, Y e Z, cada uma delas atuando em um trecho 
diretamente proporcional aos números 2, 3 e 4 
respectivamente. O trecho do muro construído em metros, 
pela equipe Z foi de 

a) 50. 
b) 65. 
c) 120. 
d) 140. 
e) 180. 
 
22. Em um supermercado, Carla que é caixa, leva, em 
média, 5 minutos para atender 3 clientes. Qual é o tempo que 
ela vai levar para atender 36 clientes? 

a) 1h 25 min. 
b) 1 h. 
c) 55 min. 
d) 25 min. 
e) 1h 40 min. 
 
23. Três escavadeiras trabalharem durante 6 horas por dia, 
em 2 dias, ao custo de R$ 1.800,00. Se uma escavadeira 
apresentar defeito e parar de funcionar, o custo da operação 
por 4 dias, com um funcionamento de 5 horas por dia, é igual 
a 

a) R$ 1.000,00. 
b) R$ 2.000,00. 
c) R$ 1.900,00. 
d) R$ 2.650,00. 
e) R$ 1.800,00. 
 
24. Num treinamento de basquete, dos 25 lançamentos 
feitos pelo jogador A, ele converteu 18; dos 50 lançamentos 
feitos pelo jogador B, ele acertou 36. Sendo assim, o 
aproveitamento do jogador A e B respectivamente é de 

a) 50% e 45%. 
b) 72% e 55%. 
c) 80% e 72%. 
d) 72% e 72%. 
e) 50% e 55%. 
 
25. Paulo tem uma loja de importados, e em determinado 
produto teve um aumento de 60% no preço de importação. 
Para manter inalterado o total de gastos com a importação 
desse produto, Paulo deverá reduzir o volume de importação 
desse produto em 

a) 20%. 
b) 50%. 
c) 33%. 
d) 60%. 
e) 37,5%. 
 
26. Qual o tempo de aplicação de R$ 9.600,00, sabendo-se 
que a 7% ao ano produziu R$ 3.024,00 de juros? (Juros 
simples) 

a) 2 anos e 2 meses. 
b) 4 anos e 4 meses. 
c) 4 anos e 6 meses. 
d) 2 anos e 8 meses. 
e) 3 anos e 6 meses. 
 
27. Carlos vendeu uma casa por R$ 90.000,00 e aplicou todo 
o dinheiro que, após 5 anos, gerou um montante de R$ 
180.000,00. Qual foi a taxa anual de juros nessa aplicação? 
(Juros Simples) 

a) 10%. 
b) 20%. 
c) 2%. 
d) 100%. 
e) 25%. 
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28. Carla quer dividir os números 36 e 54 respectivamente 
por números menores inteiros e positivos de modo que ela 
obtenha os mesmos quocientes em divisões exatas. Então 
ela terá que dividir por 

a) 2 e 4. 
b) 2 e 3. 
c) 18 e 3. 
d) 3 e 18. 
e) 4 e 6. 
 
29. Somando as idades de Jonas e Matheus tem-se um total 
de 63 anos. A divisão da idade de um pela do outro é igual a 
6. Se Jonas é mais velho que Matheus, pode-se afirmar que 
sua idade é igual a 

a) 14 anos. 
b) 23 anos. 
c) 35 anos. 
d) 44 anos. 
e) 54 anos. 
 
30. Inteiro mais próximo de 77/6 é 

a) 9. 
b) 10. 
c) 11. 
d) 12. 
e) 13. 
 
31. Qual o valor de 1.400 sacos, sabendo que um milheiro 
desses sacos custa R$ 400,00? 

a) R$ 560,00. 
b) R$ 450,00. 
c) R$ 700,00. 
d) R$ 520,00. 
e) R$ 600,00. 
 
32. É CORRETO afirmar, segundo os dados do IBGE, acerca 
da história e formação administrativa de Pacujá, que o(a) 

a) primeira construção foi a casa de madeira, onde, atualmente, 
funciona a capela São Vicente de Paulo. 

b) terreno para construção de Pacujá foi doado pela Igreja 
Católica. 

c) Padre Vicente Jorge é considerado o fundador da Vila. 
d) grande lutador pela emancipação de Pacujá Foi Padre 

Vicente Jorge. 
e) Distrito foi criado com a denominação de Pacujá, pela Lei  

nº 2.054/1883 e subordinado ao Município de Sobral. 
 
33. Analise as afirmativas a seguir sobre o Município de 
Pacujá. 

I. As primeiras casas construídas em Pacujá pertenciam a José 
Rodrigues. 

II. O Município de Pacujá possui apenas dois distritos. 
III. Os primeiros professores do Município de Pacujá foram a 

Sra. Alta Melo, Maria Liberotina Guimarães Ramos e Mestre 
Levinho.  

IV. O aniversário do Município é no dia 22 de setembro. 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

a) I – II – III. 
b) II – IV. 
c) I – II – III – IV. 
d) I – III – IV. 
e) II – III – IV. 
 
34. Marque a opção CORRETA que apresenta a origem da 
palavra Pacujá e seu significado respectivamente. 

a) Tupi / fruto da terra. 
b) Quimbunda / folha de enrolar. 
c) Grega / fruto da bananeira. 
d) Tupi / moradia. 
e) Tupi / fruto da pacova. 

Leia a manchete para responder às questões 35 a 37. 

Davi Alcolumbre (DEM-AP) é eleito 
presidente do Senado. 

35. Eleito na segunda votação do Senado, após a primeira 
votação ter sido cancelada. Marque a opção que apresenta o 
motivo do cancelamento da primeira votação. 

a) O STF determinou que a eleição fosse feita por meio de 
votação secreta, e a primeira havia sido em votação aberta. 

b) Devido a muito tumulto e bate-boca entre os senadores 
durante a primeira votação. 

c) Pelo motivo de ter sido detectada uma cédula a mais na urna.  
d) Devido a desistência de alguns senadores que concorriam à 

presidência. 
e) Nenhum candidato ter atingido a quantidade mínima exigida 

para assumir a presidência do senado. 
 
36. Davi Alcolumbre é senador eleito pelo Estado do(a) 

a) Bahia. 
b) Distrito Federal. 
c) Amapá. 
d) Acre. 
e) São Paulo. 
 
37. Marque a opção que apresenta a quantidade de votos 
recebida por Davi Alcolumbre e a qual partido ele pertence. 

a) 42 / DEM. 
b) 41 / PSL. 
c) 42 / PT. 
d) 44 / DEM. 
e) 43 / PP. 
 
Leia a manchete para responder as questões 38 a 40. 

Rodrigo Maia é eleito presidente da Câmara pela 
terceira vez 

Agora, caberá a ele tocar a agenda econômica do governo de 
Bolsonaro, à qual já se declarou favorável. 

38. Marque a opção CORRETA que apresenta a quantidade 
de votos obtidos por Rodrigo Maia. 

a) 112. 
b) 212.  
c) 289. 
d) 334. 
e) 362. 
 
39. Marque a opção que apresenta os nomes dos deputados 
que ficaram em segundo e terceiro lugares respectivamente. 

a) Fábio Ramalho / Marcelo Freixo. 
b) Marcelo Freixo / Marcel Van Hattem. 
c) Ricardo Barros / Fábio Ramalho. 
d) Fábio Ramalho / General Petternelli. 
e) Marcelo Freixo / João Henrique Caldas. 
 
40. Marque a opção que apresenta o tempo do mandato de 
um Presidente da Câmara. 

a) 4 anos. 
b) 3 anos. 
c) 2 anos. 
d) 1 anos. 
e) 18 meses. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

41. Analise as afirmativas a seguir: 

Os poderes administrativos são inerentes à Administração 
Pública e possuem caráter instrumental, ou seja, são 
instrumentos de trabalho essenciais para que a Administração 
possa desempenhar as suas funções atendendo o interesse 
público. 
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São poderes administrativos: 

I. Poder Vinculado. 
II. Poder Discricionário. 
III. Poder Hierárquico. 
IV. Poder Disciplinar. 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

a) I – II. 
b) III – IV. 
c) II – III. 
d) I – II – III – IV. 
e) I – II – III. 
 
42. Analise as afirmativas a seguir sobre os atos 
administrativos e marque a opção INCORRETA. 

a) A diferença essencial entre ato jurídico e ato administrativo 
reside em que o ato administrativo tem finalidade pública, e 
o ato administrativo é uma espécie de ato jurídico. 

b) "A Administração deve anular seus próprios atos, quando 
eivados de vícios de legalidade, e pode revogá-los por motivo 
de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos". 

c) O direito da Administração de anular os atos administrativos 
de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários 
decai em cinco anos, contados da data em que foram 
praticados, salvo comprovada má-fé". 

d) Quando importem anulação, revogação ou convalidação de 
ato administrativo, os atos administrativos deverão ser 
motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos 
jurídicos 

e) A administração pode anular atos quando inconvenientes ou 
inoportunos ao interesse público e revogar atos ilegais. 

 
43. De acordo com a Lei 8.666/93 sobre dispensa e 
inexigibilidade de licitação, analise as afirmativas a seguir e 
marque (V) para as VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS. 

( ) As hipóteses de inexigibilidade de licitação estão previstas 
de forma taxativa na Lei de Licitações, não se admitindo a sua 
interpretação extensiva. 
( ) Ocorre a licitação deserta quando nenhum interessado 
acudir ao certame e ele não puder ser repetido sem prejuízo para 
a administração.  
( ) A licitação para contratação direta pode ser dispensada 
pelo Poder Público quando houver profissionais com notória 
especialização, desde que por preço de mercado. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) V – V – V. 
b) V – F – V. 
c) F – V – F. 
d) F – F – F. 
e) F – F – V. 
 
44. A modalidade de licitação-pregão, foi festejada por 
imprimir maior celeridade e maior economicidade nas 
licitações e contratações públicas. Sobre o pregão analise as 
afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA. 

a) É vedada a exigência de garantia de proposta. 
b) O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) 

dias, se outro não estiver fixado no edital. 
c) O pregão é adequado para aquisição de bens e serviços 

comuns, sendo considerados como tais, aqueles cujos 
padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais no mercado. 

d) No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e 
os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela, poderão fazer novos lances verbais e 
sucessivos até a proclamação do vencedor. 

e) O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado 
a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito) 
dias úteis. 

45. Analise as afirmativas a seguir sobre contratos 
administrativos de acordo com a Lei 8.666/93 e marque a 
opção INCORRETA. 

a) O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por 
esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a 
prerrogativa de fiscalizar-lhes a execução. 

b) As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos 
contratos administrativos não poderão ser alteradas sem 
prévia concordância do contratado. 

c) A declaração de nulidade do contrato administrativo opera 
retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que ele, 
ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já 
produzidos. 

d) A nulidade exonera a Administração do dever de indenizar o 
contratado pelo que este houver executado até a data em 
que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente 
comprovados. 

e) É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado. 
 
46. Sobre a intervenção do Estado na propriedade, marque 
(V) para as afirmativas VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS. 

( ) Caso ocorra desapropriação indireta em virtude da 
desobediência aos requisitos legais, o particular poderá 
reivindicar o bem expropriado.  
( ) Bens públicos podem ser objeto de desapropriação.  
( ) A servidão administrativa não pode ser instituída por meio 
de acordo extrajudicial entre a administração pública e o 
proprietário, regra essa que visa evitar abusos por parte da 
administração, exigindo-se o ajuizamento de ação judicial. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) V – V – V. 
b) V – F – V. 
c) F – V – F. 
d) F – F – F. 
e) F – F – V. 
 
47. De acordo com a Lei.8.112/90, o Plano de Seguridade 
Social visa dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos o 
servidor e sua família. Os benefícios do Plano de Seguridade 
Social do servidor compreendem quanto ao 

I. servidor: garantia de condições individuais e ambientais de 
trabalho satisfatórias. 

II. servidor: assistência à saúde. 
III. dependente: assistência à saúde. 
IV. dependente: auxilio-natalidade.  

Marque a opção que indica a(s) afirmativa(s) CORRETA(S). 

a) I – II – III. 
b) I – II – III – IV. 
c) I – II – IV.  
d) I. 
e) II. 
 
48. Analise a afirmativa a seguir. 

_______________ técnica contábil usada no registro dos fatos 
contábeis e no controle do patrimônio e das variações desse 
patrimônio, através de lançamentos destinados ao registro das 
operações que o afetam. 

Marque a opção que completa corretamente a lacuna. 

a) Provisão.  
b) Escrituração.  
c) Classificação. 
d) Avaliação. 
e) Demonstração. 
 
49. Determinado órgão público comprou, a prazo, um 
veículo. De acordo com as definições contidas nas Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, 
essa compra classifica-se como 

a) Mutação Patrimonial Qualitativa. 
b) Superveniência Ativa. 
c) Mutação Patrimonial Aumentativa. 
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d) Variação Patrimonial Quantitativa. 
e) Variação Patrimonial Qualitativa. 
 
50. De acordo com a legislação vigente sobre as receitas e 
as despesas extraorçamentárias, analise as afirmativas a 
seguir e marque (V) para as VERDADEIRAS e (F) para as 
FALSAS. 

( ) Os restos a pagar do exercício, no Balanço Financeiro, 
serão computados na receita extraorçamentária para compensar 
sua inclusão na despesa orçamentária. 
( ) Os recebimentos de receita extraorçamentária constituem 
passivos exigíveis cujas restituições não se sujeitam à 
autorização legislativa. 
( ) O pagamento de restos a pagar não consta da Lei 
Orçamentária anual e é classificado como despesa 
extraorçamentária. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) V – V – V. 
b) V – F – V. 
c) F – V – F. 
d) F – F – F. 
e) F – V – V. 
 
51. Qual a indagação que a classificação funcional da 
despesa procura responder? 

a) Qual a amplitude da ação governamental que será realizada. 
b) Em que área territorial serão aplicados os recursos. 
c) Em quais áreas de despesa a ação governamental será 

realizada. 
d) Em qual instituição ou ministério serão alocados os recursos. 
e) Qual forma os recursos públicos serão aplicados. 
 
52. Sabe-se que excluem o crédito tributário, a isenção e a 
anistia. Deste modo, analise as afirmativas a seguir: 

I. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento 
das obrigações acessórias dependentes da obrigação 
principal cujo crédito seja excluído, ou dela consequente. 

II. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é 
efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade 
administrativa, em requerimento com o qual o interessado 
faça prova do preenchimento das condições e do 
cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para 
sua concessão. 

III. A anistia pode ser concedida limitadamente, 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. 

IV. A anistia, quando não concedida em caráter geral, é 
efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade 
administrativa, em requerimento com a qual o interessado 
faça prova do preenchimento das condições e do 
cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua 
concessão. 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

a) I – II. 
b) II – IV. 
c) II – III – IV. 
d) I – IV. 
e) I – II – III – IV. 
 
53. O prefeito do Município de Pacujá – CE concedeu, por 
10 (dez) anos, isenção de IPTU a proprietários de imóveis, 
que possuam deficiência física, que realizem investimentos 
nas condições de acessibilidade de seu imóvel. Marque a 
opção CORRETA. 

a) Esse tipo de isenção, concedida em determinada condição, 
pode a qualquer tempo ser revogada.  

b) O Município pode instituir a isenção por meio de decreto. 
c) Referida isenção constitui caso de suspensão da 

exigibilidade daqueles créditos tributários.  

d) Não poderá ser revogada a isenção em um prazo mínimo de 
05 (cinco) anos. 

e) A isenção de IPTU só pode ser concedida por meio de lei 
específica municipal. 

 
54. Sobre a obrigação tributária, analise as afirmativas a 
seguir e marque a opção INCORRETA. 

a) A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, 
tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade 
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela 
decorrente. 

b) A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem 
por objeto as prestações positivas ou negativas, nela 
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos 
tributos. 

c) A obrigação acessória, pelo simples fato da sua 
inobservância, converte-se em obrigação principal 
relativamente à penalidade pecuniária. 

d)  Fato gerador da obrigação acessória é a situação definida 
em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. 

e)  A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-
se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados 
pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da 
natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. 

 
55. De acordo com o Código Tributário Nacional, marque (V) 
para as afirmativas VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS.  

( ) Não suspende a exigibilidade do crédito tributário, a 
concessão de Tutela Antecipada. 
( ) É inconstitucional a lei que condiciona ao prévio depósito 
integral do débito tributário, a admissibilidade de reclamações 
administrativas e os respectivos recursos destinados a 
desconstituí-lo na órbita administrativa. 
( ) Ajuizamento de Ação Anulatória ou Declaratória Negativa 
de Dívida Fiscal suspende a exigibilidade do crédito tributário 
independente de depósito prévio.  

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) V – V – V. 
b) V – F – V. 
c) F – V – F. 
d) F – F – F. 
e) F – V – V. 
 
56. De acordo com a Lei Complementar 116/03 que dispõe 
sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza, de 
competência dos Municípios e do Distrito Federal, ISS, 
analise as afirmativas a seguir. 

I. O imposto incide também sobre o serviço proveniente do 
exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no 
exterior do País. 

II. A incidência do imposto não depende da denominação dada 
ao serviço prestado. 

III. O imposto não incide sobre as exportações de serviços para 
o exterior do País. 

IV. Os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão 
atribuir, de modo expresso, a responsabilidade pelo crédito 
tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da 
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do 
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do 
cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive 
no que se refere à multa e aos acréscimos legais. 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

a) I – II. 
b) II – IV. 
c) II – III – IV. 
d) I – IV. 
e) I – II – III – IV. 
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57. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Pacujá, 
ao Município compete dispor sobre assuntos de interesse 
local, cabendo-lhe entre outras, as seguintes atribuições: 

I. elaborar o orçamento, prevendo a receita e fixando a 
despesa com base em planejamento adequado. 

II. instituir e arrecadar os tributos de sua competência e fixar e 
cobrar preços. 

III. arrecadar e aplicar as rendas, que lhe pertencerem, na forma 
da lei. 

IV. organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão 
ou permissão, os seus serviços públicos. 

V. aprovar o Plano Diretor. 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

a) I – II – V. 
b) III – IV. 
c) I – II – III – IV. 
d) I – II – III – IV – V. 
e) I – II – III. 
 
58. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Pacujá, 
a lei orçamentária anual compreenderá o orçamento 

I. fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos, 
órgãos e entidades da administração direta e indireta. 

II. de investimentos das empresas em que o Município, direta 
ou indiretamente, detenha maioria de capital social com 
direito a voto. 

III. da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e 
órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, 
bem como os fundos instituídos pelo Poder Público. 

Marque a opção que indica a(s) afirmativa(s) CORRETA(S). 

a) I – II – III. 
b) I – II. 
c) II – III.  
d) I. 
e) II. 
 
59. Assinale a alternativa que indica corretamente as ações 
realizadas ao utilizar a tecla de atalho Ctrl+B no WORD. 

a) Centralizar o texto. 
b) Abrir a caixa de ferramenta de impressão. 
c) Justificar o texto. 
d) Abrir novo documento. 
e) Salvar o documento. 
 
60. Os arquivos, as pastas e os programas são nomes de 
bibliotecas-padrão do Sistema Operacional Windows 10: 

a) Câmera e Google. 
b) Documentos e Imagens. 
c) Nuvem e OneDrive. 
d) Músicas e E-mails. 
e) Vídeos e Backup. 


