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INSCRIÇÃO NOME

IDENTIDADE TIPO DE PROVA SEQUENCIAL
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CADERNO DE QUESTÕES

Agente de Fiscalização Fazendária
' ■ . .....■. .1.: _ sssss

Leia atentamente as Instruções Referentes à Prova Objetiva

• Verifique se este caderno contém 60 questões, sendo 
10 de Língua Portuguesa, 09 de Matemática, 05 de 
Noções de Informática, 06 História e Geografia do 
Município e 30 de Conhecimentos Específicos.

• Ao receber a Folha de Respostas, verifique se o seu 
nome e número do documento de identificação estão 
corretos.

• A Prova Objetiva terá a duração total de 4 horas, esse 
tempo inclui a marcação da Folha de Respostas.

• Só será permitido se retirar do local da realização da 
prova depois de transcorrida 1 (uma) hora do seu 
início e levar o Caderno de Questões depois que se 
completem 3 (três) horas de prova.

•Utilize caneta esferográfica fabricada em material 
transparente, de tinta cor preta ou azul.

i Cada questão possui apenas uma alternativa correta.
• Mais de uma resposta assinalada para a mesma questão 
provoca a anulação dessa questão.

• Ao final da prova, devolva ao fiscal de sala a Folha de 
Respostas assinada no local indicado.

• Os 2 (dois) últimos candidatos de cada sala somente poderão 
entregar as respectivas Folhas de Respostas e se retirar do 
local de aplicação simultaneamente.

• O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será publicado em até 
24 (vinte e quatro) horas a contar do dia subsequente ao de 
sua realização, no site oficial da Fundação Sousândrade.

Transcreva a frase de segurança, abaixo, para o local indicado na Folha de Respostas. (Autoria de Gonçalves Dias)

Se o duro combate os fracos abate, aos fortes, aos bravos, só pode exaltar.

Fundação
|~Jsousândrade
DE APO 0 AO DESENVOLVIMENTO DA UFMA



CONCURSO PÚBLICO -  EDITAL N° 002 , DE 31/10/2019 -  PREFEITURA M UNIC IPAL DE IMPERATRIZ/M A

”
LÍNGUA p o r t u g u e s a

........  ....................................

01 1283fSS1O01
Com base nas informações do texto, analise as 
assertivas a seguir.

Leia o texto.

Os problemas enfrentados pelo Japão por ter 
restringido de maneira dura a imigração
Laura Plitt

Essa relutância em aceitar pessoas diferentes é 
algo que foi -  e, em menor grau, ainda é -  enraizado 
na sociedade japonesa.

Em parte por causa de seu status como uma ilha, o 
Japão sempre tendeu ao isolacionismo e mantém hoje 
o orgulho de ser uma nação homogênea construída em 
torno de uma rígida política de imigração. Enquanto os 
imigrantes representam 28% da população da 
Austrália, quase 21% no Canadá e mais de 14% no 
Reino Unido, são apenas 1,9% dos 126,2 milhões de 
habitantes do Japão.

Embora essa situação esteja mudando, muitos 
problemas que afligem o país, como o envelhecimento 
da população, a queda na taxa de fecundidade, a 
escassez de trabalhadores e a baixa participação das 
mulheres no mercado profissional, têm se agravado 
com a falta de imigrantes, argumenta o historiador e 
cientista americano Jared Diamond em seu último 
livro.

Não só é um país com uma população em idade 
avançada, mas também com uma que, há cerca de dez 
anos, está encolhendo. De acordo com números do 
Ministério da Administração Interna, diminuiu em mais 
de 430 mil pessoas no ano passado.

Enquanto a taxa de fecundidade para manter uma 
população estável é, em média, de 2,1 filhos por 
mulher, no Japão está em 1,4. O mesmo acontece com 
o número de casamentos, que está em declínio.

Estes não são problemas exclusivos do Japão. 
“Embora os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália e a 
Europa Ocidental também têm uma queda na taxa de 
natalidade e um envelhecimento de sua população 
nativa, esses países minimizaram as consequências ao 
admitirem um grande número de imigrantes’’, diz o 
historiador.

Na opinião de Gabriele Vogt, professora de política 
e sociedade japonesa na Universidade de Hamburgo, 
na Alemanha, as mudanças recentes na legislação são 
um marco na postura do Japão em relação à imigração 
(mas a cota ainda é muito baixa), pois “as autoridades 
estão dizendo pela primeira vez que precisam de 
trabalhadores imigrantes para o setor não qualificado e 
estão abrindo uma nova categoria de visto para 
recrutar mão de obra barata”.

I. A Austrália, o Canadá e o Reino Unido são 
países cuja política de imigração é igual à do 
Japão.

II. Os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália e a 
Europa Ocidental, assim como o Japão, 
minimizaram as consequências de contratarem 
imigrantes.

III. A severa política de imigração tem impacto 
negativo na demografia e no crescimento do 
Japão.

IV. A baixa taxa de fecundidade e a queda no 
registro de casórios somam-se às razões do 
declínio da população japonesa.

Está correto o que se afirma nas assertivas

a) II, apenas.
b) I, II e III, apenas.
c) III e IV, apenas.
d) I e IV, apenas.
e) I, II, III e IV.

02 1283M1Q02

Com base nas informações do 1o e 2o parágrafos, é 
correto afirmar que o Japão

a) alimenta cada vez mais o preconceito étnico.
b) define-se como um país economicamente 

homogêneo.
c) aceita imigrantes oriundos de outros países 

orientais.
d) abriga mais imigrantes australianos que 

canadenses.
e) é uma nação acentuadamente xenofóbica.

03 1283BS1Q03

Uma das formas de evitar a repetição de palavras é a 
substituição por outra equivalente e que preserve o 
sentido do texto. Esse recurso, tomando-se como 
referência o 4o e 5o parágrafos, foi estabelecido entre

a) “população” e “pessoas”.
b) “encolhendo” e “em declínio”.
c) “fecundidade” e “filhos”.

Disponível em: https:/AA/ww.bbc.com/portuguese/internacional- 
48916176. Acesso em: 08 dez. 2019. Adaptado.

• 1 8f£I figa g * BKB3I o«s»cí ,'VS. v Z,

R A SC U N H O lllllS iljp RASCUNHO

d) “estável” e “mesmo”.

89A_ag_fiscal_faz Agente de Fiscalização Fazendária
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Trecho de referência para responder às questões 04 e 
05.

“Na opinião de Gabriele Vogt, professora de política e 
sociedade japonesa na Universidade de Hamburgo, na 
Alemanha, as mudanças recentes na legislação são um 
marco na postura do Japão em relação à imigração 
(mas a cota ainda é muito baixa), pois “as autoridades 
estão dizendo pela primeira vez que precisam de 
trabalhadores imigrantes para o setor não qualificado e 
estão abrindo uma nova categoria de visto para 
recrutar mão de obra barata.”

04 1233R*1«04

Dentre as informações relativas à imigração no Japão, 
a jornalista apresenta no parágrafo acima uma 
ressalva. Identifique essa passagem do texto.

a) "mas a cota ainda é muito baixa”
b) “Na opinião de Gabriele Vogt”
c) “estão abrindo uma nova categoria de visto”
d) “para o setor não qualificado”
e) “as mudanças recentes na legislação são um 

marco na postura do Japão”

05 1233M1Q05

No parágrafo, com qual objetivo a atuação profissional 
de Gabriele Vogt foi citada?

a) Incentivar trabalhadores não qualificados a 
deixarem a Alemanha.

b) Provocar o interesse de estrangeiros por trabalhos 
no Japão.

c) Criar uma imagem acolhedora do Japão no 
exterior.

d) Conferir autoridade e confiabilidade a suas 
informações sobre o Japão.

e) Divulgar seus conhecimentos sobre a cultura 
nipônica.

Trecho de referência para responder às questões 06 e 
07.

“Embora essa situação esteja mudando, muitos 
problemas que afligem o país, como o envelhecimento 
da população, a queda na taxa de fecundidade, a 
escassez de trabalhadores e a baixa participação das 
mulheres no mercado profissional, têm se agravado 
com a falta de imigrantes, argumenta o historiador e 
cientista americano Jared Diamond em seu último 
livro.”

89A_ag_fiscal_faz

06 1283RHQ06

Em relação à organização sintática do parágrafo, é 
correto afirmar que o primeiro período é iniciado por 
uma oração subordinada

a) consecutiva.
b) conformativa.
c) condicional.
d) comparativa.
e) concessiva.

07 1283RS1O07

Há no trecho uma oração subordinada adjetiva: “que 
afligem o país”. Essa oração está modificando um

a) sujeito.
b) objeto direto.
c) agente da passiva.
d) complemento nominal.
e) objeto indireto.

08 1283M1Q08

Dentre os excertos que compõem as alternativas, 
assinale o que apresenta uma forma verbal no 
subjuntivo.

a) “pois ‘as autoridades estão dizendo pela primeira 
vez’”

b) “o Japão sempre tendeu ao isolacionismo”
c) “Embora essa situação esteja mudando,”
d) “Enquanto a taxa de fecundidade para manter uma 

população estável”
e) “argumenta o historiador e cientista americano 

Jared Diamond em seu último livro.”

Trecho de referência para responder às questões 09 e 
10.

“Estes não são problemas exclusivos do Japão. 
‘Embora os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália e a 
Europa Ocidental também têm uma queda na taxa de 
natalidade e um envelhecimento de sua população 
nativa, esses países minimizaram as consequências 
ao admitirem um grande número de imigrantes’, diz o 
historiador.”

RASCUNHO

Agente de Fiscalização Fazendária
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09 ~ 1283M1Q09

As flexões verbais estão relacionadas ao modo, ao 
tempo, ao número e à pessoa. Sobre esse tema, 
assinale o verbo que está flexionado erroneamente.

a) “são”
b) “têm”
c) “minimizaram”
d) “diz”
e) “admitirem”

10 1283M1Q10

Analise as palavras que compõem o trecho e, em 
seguida, assinale a que é um adjetivo.

a) “países”

"" '
MATEMÁTICA

mu........ .... ................. .....ir—..... .........

11 1283Miai1

São necessários três copos cheios de água para 
encher um cone cujo raio da base é 3 cm. Sabendo 
que os copos têm a forma de um cilindro com raio da 
base 2 cm e altura 5 cm, é correto afirmar que o cone 
tem altura de

a) 30 cm.
b) 25 cm.
c) 20 cm.
d) 15 cm.
e) 10 cm.

b) “problemas”
c) “natalidade”
d) “exclusivos”
e) “imigrantes”

RASCUNHO

12 1283M1Q12

Marcos estipulou que o aluguel do seu trator seria 
cobrado da seguinte forma: R$ 250,00 (deve ser 
sempre cobrado, independente da quantidade de 
horas) mais R$ 200,00 por cada hora de trabalho. 
Assinale a alternativa que apresenta o valor do aluguel 
Vcomo função do tempo t  (em horas).

a) V(t)=200+25Qt
b) V(t)=250t
c) V(t)=250+200t
d) V(t)=200t
e) V(t)=450t

13 1283M1013

Uma decoração deve ser feita com 6 peças. Sabendo 
que cada peça possui uma forma diferente, de 
quantas maneiras essa decoração pode ser feita?

a) 6 maneiras.
b) 720 maneiras.
c) 12 maneiras.
d) 240 maneiras.
e) 360 maneiras.

RASCUNHO

89A_ag_fiscai_faz Agente de Fiscalização Fazendária
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14 12838*1014

Se x = 1 é uma raiz de -2 x 2 + 5x + k -  0 , 
então o produto das raízes dessa equação é igual a:

a)

b)

c)

d)

e)

3
2

2
5
2

2
5

15 1283M1Q15

Sabendo que as medidas dos lados AB e AC de um 
triângulo ABC são 3 m e 8 m e que o ângulo formado 
entre eles é de 30°, então é correto afirmar que a área 
desse triângulo é igual a:

a) 3 m2
b) 4 m2
c) 8 m2

d) 5 m2
e) 6 m2

16
A afirmação

12838*1016

“Se Pedro é engenheiro e Carlos não é médico, então
Eduardo é físico.”

é equivalente a:

a) Se Eduardo não é físico, então Pedro não é 
engenheiro e Carlos não é médico.

b) Se Eduardo é físico, então Pedro não é engenheiro 
e Carlos é médico.

c) Se Eduardo não é físico, então Pedro é engenheiro 
e Carlos não é médico.

d) Se Eduardo não é físico, então Pedro não é 
engenheiro e Carlos é médico.

e) Se Eduardo é físico, então Pedro é engenheiro e 
Carlos é médico.

igglll
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17 1283M1Q17

Jonas despachou exatamente a metade dos 
processos que estavam sob sua mesa. A metade dos 
processos que ainda restaram foi destinada a seu 
colega Paulo. Sabendo que ainda sobraram 6 
processos, quantos processos Jonas tinha 
inicialmente sob a mesa?

a) 20
b) 24
c) 28
d) 26
e) 30

18 1283M1CH8

Uma empresa de manutenção de aparelhos de ar 
condicionado conta com equipes de 3 funcionários 
para o serviço externo. Pensando em aumentar a 
quantidade de equipes, o dono da empresa decidiu 
formar equipes de 2 funcionários apenas. Assim, com 
o mesmo número de funcionários, conseguiu formar 
mais três equipes e então atender a mais clientes. 
Dessa forma, qual é o número total de funcionários 
que ele tem para formar essas equipes? ,

a) 27
b) 21
c) 15
d) 24
e) 18

19 1283M1Q19

O lucro L(x), em reais, obtido com a venda de um 
produto é função da quantidade x de unidades 
vendidas. O lucro em função da quantidade de itens 
vendidos é dado por:

Z (x) =  1 0 0 x -x 2

Nessas condições, a quantidade de itens vendidos 
para que o lucro seja máximo é:

a) 20
b) 35
c) 15
d) 50
e) 25

RASCUNHO

89A_ag_fiscal_faz Agente de Fiscalização Fazendária
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ilSSsí
lis NOÇÕES DE INFORMÁTICA

2 0  12838*1020
É comum nas atividades diárias com computadores o 
uso de outros dispositivos que possibilitam a inserção 
ou obtenção de informações do computador, seja para 
escrever um documento ou para imprimi-lo, por 
exemplo. Nesse contexto, assinale a alternativa que 
apresenta apenas periféricos de saída de dados.

a) Monitor, impressora e projetores.
b) Monitor, impressora e webcam.
c) Teclado, webcam e scanner.
d) Monitor, mouse e impressora.
e) Scanner, webcam e monitor.

21 1283RS1Q21

O MS Excel possui diversas funcionalidades que 
facilitam a elaboração, análise ou otimização de 
relatórios, por meio de filtros e fórmulas, por exemplo. 
Nesse contexto, após a análise da planilha abaixo que 
descreve um controle de despesas mensais de uma 
família, assinale a opção correta que apresenta as 
fórmulas que realizam a soma de todas as despesas 
(Célula C6) e o saldo (Célula C8), respectivamente.

A A B ç D
1_ Despesas Janeiro
2 Energia R$200,00
3 Supermercado R$800,00
4 Transporte R$500,00
5 Lazer R$500,00
6 Total Despesas
7 Receitas R$2.000,00
8 Saldo
9

a) “C6=SOMA(C1 :C5)” e “c8=C7-C6”
b) “=SOMA(C2:C5)” e “=C7-C6”
c) “SOMA(C2;C5)” e “C7-C6”
d) “=ADICAO(C2:C5)” e ‘ -C6-C7”
e) “=SOMA(C2;C5)” e ”=C7-C6"

RASCUNHO Bi
TC s. I

22 1283M1Q22

Permite acessar os arquivos existentes em um 
computador com Sistema Operacional Windows. É 
nele que o usuário pode navegar entre as pastas, 
realizar pesquisas, alterar o nome de um arquivo ou 
excluí-lo.
O texto acima trata-se de:

a) Menu Iniciar.
b) Área de Trabalho.
c) Windows Explorer.
d) Gerenciador de Tarefas.
e) Gerenciador de Pastas.

23 1283M1Q23

Os Sistemas Operacionais Windows e Linux estão
entre os mais utilizados no mundo. A respeito desses
dois ambientes, assinale a opção correta.

a) O sistema de arquivos do Linux é robusto e 
permite criar e manter diversas partições. Porém, 
não possui compatibilidade com sistema de 
arquivos NTFS da Microsoft.

b) Os dois Sistemas Operacionais possuem 
diferenças entre si e, por isso, são utilizados para 
fins específicos: o Windows para o usuário final e o 
Linux para servidores dedicados.

c) O Linux possui diferentes distribuições gratuitas 
com o objetivo de competir com as versões 
existentes do Windows.

d) O Linux possui uma interface baseada em 
caractere para a execução de comandos para 
diversos tipos de tarefas. O Windows, por sua vez, 
não possui esse tipo de interface.

e) Tanto o Windows quanto o Linux possuem 
ferramentas que atendem as necessidades para 
atividades de escritório, como navegação na 
internet, criação e edição de documentos, planilhas 
e apresentações e leitura de imagens e arquivos 
pdf.

24 1283IW1Q24

Ao utilizar serviços como DropBox, Google Drive e 
One Drive, o usuário estará

a) armazenando arquivos na nuvem.
b) realizando backup local.
c) armazenando arquivos off-line.
d) armazenando arquivos virtuais.
e) realizando backup em tempo real.

RASCUNHO

89A_ag_fisca!_faz ‘ Agente de Fiscalização Fazendária
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HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO MUNICÍPIO

25  1283M1G25

Dentre as opções abaixo, uma contempla todos os 
símbolos municipais de Imperatriz. Assinale-a.

a) A bandeira, o hino e o selo.
b) A bandeira, o hino e o brasão de armas.
c) A bandeira, o hino, o brasão de armas, o selo e a 

chave da cidade.
d) A bandeira, o hino, o brasão de armas e a chave 

da cidade.
e) A bandeira, o hino, o brasão de armas e o selo.

26 1283RS1Q28

Uma das opções abaixo contempla apenas feriados 
instituídos pela Lei Municipal n° 370/1985. Assinale-a.

a) Corpus Christi e 25 de dezembro.
b) Sexta-feira santa e 16 de julho.
c) 12 de outubro e 16 de julho.
d) 15 de outubro e 10 de maio.
e) 29 de junho e sexta-feira santa.

27 1283M1Q27

Somente uma, dentre as opções abaixo, é exemplo de 
limite e confrontação norte do perímetro da área 
urbana de Imperatriz. Assinale-a.

a) Vila Bom tempo e Subestação da Cemar.
b) Ferrovia Carajás e Vila Machado.
c) Município de Paria Norte e Ferrovia Norte Sul.
d) Município de São Miguel e Vila Fiquene.
e) Vila Machado e Vila Bom Jesus.

28 1283M102S

Dentre as opções abaixo, assinale a que contempla 
apenas municípios pertencentes à mesma 
microrregião geográfica de Imperatriz.

a) Turiaçu e Lajeado Novo.
b) Açailândia e Paulo Ramos.
c) Ribamar Fiquene e Cidelândia.
d) João Lisboa e Açailândia.
e) Itinga do Maranhão e Zé Doca.

29 1283RS1Q29

Fazem parte da bandeira imperatrizense as “forças 
vivas” do município: agricultura e pecuária, comércio e 
indústria e educação e cultura. O criador da Bandeira 
foi o pintor_______________ , natural do município de

Assinale a opção que completa corretamente as 
lacunas do texto apresentado.

a) Etevaldo Moreno de Araújo -  Barra do Corda.
b) Antônio Carlos da Silva -  Pedreiras.
c) Etevaldo Moreno de Araújo -  Pedreiras.
d) Antônio Carlos da Silva -  Barra do Corda.
e) Antônio Rodrigues Bayma Junior -  Imperatriz.

30 1283WHG30

A história e o desenvolvimento de Imperatriz também 
passou por uma rodovia maranhense conhecida como
“estrada _____________ ”, por ter feito parte do
corredor que ligava Imperatriz à Cidelândia durante 
um dos ciclos econômicos vividos pelo município.

a) da soja.
b) da borracha.
c) do arroz.
d) do gado.
e) da madeira

R A S C U N H O

89A_ag_fiscal_faz < Agente de Fiscalização Fazendáría
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31 12S3E0O31

Ao adquirir, parte a prazo e parte à vista, um lote de 
mercadorias para revenda, a Comercial Tocantins 
movimenta em sua contabilidade as Contas de 
Estoques de Mercadorias, Caixa e Duplicatas a Pagar. 
Sobre a Conta “Duplicatas a Pagar”, é correto afirmar 
que representa

a) aplicação de recursos.
b) origem de recursos.
c) obrigação de longo prazo.
d) passivo diferido.
e) diferença de capital circulante.

3 2  1Z83E0Q32

Aos registros de débitos e créditos da mesma 
natureza, identificados por um título que distingue 
um componente do patrimônio ou uma variação 
patrimonial, associa-se o conceito de

a) Conta.
b) Rédito.
c) Bens, Direitos e Obrigações.
d) Fato Contábil.
e) Lançamento.

33 1283E0Q33

Um lançamento a crédito de conta de ativo em 
contrapartida de débito em conta de passivo, sem, 
contudo, alterar quantitativamente o patrimônio líquido, 
é produzido por meio de

a) absorção de prejuízos operacionais com reservas 
de lucro anteriormente constituídas.

b) recebimento, em caixa, de parcela do saldo de 
duplicatas a receber.

c) aquisição, a prazo, de estoques de mercadorias 
para revenda.

d) provisão de cota mensal do 13° salário com 
empregados.

e) pagamento, em cheque, de parcela do saldo de 
fornecedores.

R A S C U N H O

34 1283E0Q34

No lançamento resumido abaixo, verifica-se que não 
há informações de data e histórico, mas este 
demonstra as contas que foram movimentadas no 
evento.

Diversos
a Bancos Cl Movimento
Fornecedores R$ 8.500,00
Juros Incorridos R$ 420,00 R$ 8.920,00

Com base nessa informação, é correto afirmar que o 
registro contábil apresentado se refere ao lançamento 
de

a) ato modificativo.
b) 2a fórmula.
c) 3a fórmula.
d) fato permutativo.
e) venda com incidência de juros.

3 5  1233E0O35

Assinale a opção que completa as lacunas do texto 
abaixo, em conformidade com o que estabelece a Lei 
das Sociedades Anônimas.

No balanço, classificam-se as contas conforme
_______________________________ do patrimônio que elas registram.
No ativo, as contas estão dispostas em ordem
_______________________________ de grau de liquidez, e o ativo não
circulante, composto pelo realizável a longo prazo, 
investimentos, imobilizado e _______________________________ .

a) os segmentos — decrescente — goodwill.
b) os segmentos -  decrescente -  diferido.
c) as classes -  crescente -  intangível.
d) os elementos -  decrescente -  intangível.
e) as naturezas -  crescente -  diferido.

35 1283E0Q36

Segundo a Lei das Sociedades Anônimas, as 
aplicações de recursos em despesas do exercício 
seguinte são classificadas

a) em investimentos.
b) no ativo circulante.
c) como despesas futuras.
d) como resultados diferidos.
e) no ativo realizável a longo prazo.

R A S C U N H O
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37 1283E0Q3?

No exercício findo de 2018, a Tocantins Comércio & 
Serviço Ltda. computou despesas com as vendas 
(R$ 13.200,00), despesas gerais (R$ 27.100,00), 
despesas administrativas (R$ 20.000,00), receitas 
financeiras (R$ 4.400,00) e despesas financeiras 
(R$7.000,00).
Em conformidade com o Art. 187, da Lei das S/A, na 
demonstração do resultado do exercício de 2018, o 
total das despesas operacionais dessa empresa será 
de

a) R$ 67.300,00.
b) R$ 60.300,00.
c) R$ 62.900,00.
d) R$ 35.800,00.
e) R$ 49.700,00.

38 1283ESQ3S 

Analise o rol discriminado abaixo.

I. Receita bruta das vendas e serviços, as 
deduções das vendas, os abatimentos e os 
impostos.

II. As reversões de reservas e o lucro líquido do 
exercício.

III. O resultado do exercício antes do Imposto sobre 
a Renda e a provisão para o imposto.

IV. O lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu 
montante por ação do capital social.

V. As transferências para reservas, os dividendos, 
a parcela dos lucros incorporada ao capital e o 
saldo ao fim do período.

Desse rol, a Demonstração de Lucros ou Prejuízos 
Acumulados discrimina os incisos

a) II e V, apenas.
b) II, III e V, apenas.
c) II, III e IV, apenas.
d) I e V, apenas.
e) I, II, III, IV eV.

39 1283E0Q39

O valor da riqueza gerada pela empresa e sua 
distribuição entre os elementos que contribuíram para 
a geração dessa riqueza, a exemplo de empregados, 
financiadores, acionistas, bem como a parcela não 
distribuída da riqueza, está associada à peça 
denominada

a) fluxo dos financiamentos e investimentos.
b) balanço patrimonial.
c) demonstração dos lucros acumulados.
d) demonstração do valor adicionado.
e) demonstração das mutações do patrimônio líquido.

40 1283E0Q40

Para sua produção industrial, a Cia. Tocantins adquiriu 
um equipamento por R$ 25.000,00 e incorreu em mais 
R$ 5.000,00 com gastos de instalação.
Anos depois, ao modernizar seu parque fabril, a 
empresa se desfez do equipamento, vendendo-o por 
60% do valor histórico contabilizado na sua aquisição. 
Sabendo que no momento da venda, a depreciação 
acumulada do equipamento somava R$ 12.000,00, 
então é correto afirmar que a operação de venda

a) gerou ganho de capital de R$ 2.000,00.
b) não produziu perda de capital.
c) gerou perda de capital de R$ 3.000,00.
d) produziu ganho de capital de R$ 1.000,00.
e) produziu perda de capital de R$ 1.000,00.

41 1283E0Q41

Assinale a alternativa que contempla uma conta cujo 
saldo aumenta com o lançamento de um Débito.

a) Capital Social.
b) Duplicatas a Pagar.
c) Fornecedores.
d) Receita de Venda de Mercadorias.
e) Móveis e Utensílios.

42 128360042

Considere as seguintes operações, todas ocorridas 
em 28/11/2019, expressas abaixo em Reais.

Pagamento de Duplicatas 2.100,00
Recebimento de Duplicatas 3.000,00
Recolhimento de Impostos 400,00
Vendas a Prazo de Mercadorias 1.200,00
Vendas à Vista de Mercadorias 2.800,00

Sabendo o caixa da empresa fechou, em 27/11/2019, 
com saldo de R$ 800,00, então o saldo final que terá o 
caixa em 28/11 será de

a) R$ 4.600, O o

b) R$ 4.500,,00.

c) R$ 5.100,,00.
d) R$ 4.100,,00.
e) R$ 3.700,,00.

R A S C U N H O

89A_ag_fiscal_faz Agente de Fiscalização Fazendária
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43 1283E0Q43

Em 07/12/2019 a Comercial L & T Ltda. efetuou a 
venda de um estoque de mercadoria que custou 
R$ 40.000.00. A vencia foi realizada com um lucro de 
25% sobre o preço de custo do estoque e sobre a 
receita de vendas, houve incidência de tributos à 
alíquota de 15%. Desse modo, o resultado operacional 
da Comercial L & T Ltda. foi de

a) RS 42.500,00.
b) RS 2.500,00.
c) R$8.500,00.
d) R$48.500,00.
e) R$4.000,00.

44 1283E0Q44

É fato contábil que produz aumento do patrimônio 
líquido:

a) constituição de reserva para contingência.
b) absorção de prejuízo pelas reservas de lucros.
c) quitação de uma duplicata com desconto.
d) pagamento de salários e encargos.
e) aquisição de máquinas e equipamentos.

45 1283E0Q45

Em razão do exercício do poder de polícia, é facultado 
ao município de Imperatriz, no âmbito de suas 
atribuições, exigir do sujeito passivo uma prestação 
compulsória denominada

a) alvará.
b) contribuição.
c) tarifa.
d) taxa.
e) emolumento.

46 1283E©«4«

Ao dispor sobre as limitações ao poder de tributar, a 
Constituição Federal estabelece a proibição de cobrar 
tributo antes de decorridos noventa dias da data em 
que tenha sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou.
Essa regra, no entanto, não é aplicável para

a) produtos industrializados.
b) operações de crédito, câmbio e seguro.
c) imposto sobre serviços de qualquer natureza.
d) imposto sobre grandes fortunas.
e) propriedade territorial rural.

47 1283E0Q47

Para estabelecer normas gerais em matéria de 
legislação tributária, como, por exemplo, obrigação, 
lançamento, crédito e prescrição de tributos, o fisco 
municipal de Imperatriz deverá se valer de

a) Lei Delegada da Câmara de Vereadores.
b) Lei Ordinária Municipal.
c) Lei Complementar Municipal.
d) Decreto do Poder Executivo.
e) Lei Federal ou Estadual, conforme o tributo.

48 1283E0G48

A legislação tributária que trata da suspensão ou 
exclusão do crédito tributário deve ser interpretada de 
forma

a) literal.
b) equânime.
c) sistemática.
d) histórica.
e) lógica.

49 1283E0G49

Quando a autoridade competente, para aplicar a 
legislação tributária, se vê diante de uma lacuna -  ou 
seja, se depara com a ausência de disposição 
expressa para um caso específico -  deve se utilizar, 
para suprir essa lacuna, principalmente,

a) do dever fiscal de arrecadar.
b) da equidade.
c) dos princípios gerais de direito tributário.
d) dos princípios gerais de direito público.
e) da analogia.

50 1283EOG50

Sobre a obrigação tributária acessória, é correto 
afirmar que

a) converte-se em obrigação principal sempre que o 
fato gerador do tributo assim dispuser.

b) surge com a ocorrência do fato gerador e 
extingue-se com a entrega da declaração.

c) restringe-se às declarações de interesse fiscal para 
a arrecadação ou a fiscalização de tributos.

d) decorre da legislação tributária e tem por objeto 
prestações positivas ou negativas previstas na 
legislação.

e) refere-se às penalidades pecuniárias de multas e 
juros incidentes sobre parcelas de tributos pagas 
em atraso.

89A_ag_físcal_faz Agente de Fiscalização Fazendária
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51 1203E0OS1

Aquele que, sem se revestir da condição de 
contribuinte, tem uma obrigação fiscal decorrente de 
disposição expressa em lei, é denominado

a) sujeito passivo responsável.
b) sujeito ativo da obrigação principal.
c) sujeito ativo competente.
d) sujeito passivo solidário.
e) sujeito passivo coobrigado.

52 íimmotsi
Segundo o Código Tributário Nacional, quando o 
contribuinte pessoa física não possui residência 
habitual ou ela é incerta ou desconhecida, seu 
domicílio tributário passa a ser o(a)

a) local estabelecido pelo sujeito ativo da obrigação.
b) residência de seus pais ou, na ausência, dos seus 

filhos.
c) centro habitual de sua atividade.
d) agência tributária de seu município de nascimento.
e) lugar em que ele dispuser de bens imóveis.

53 1283EQG53

As empresas ALFA e BETA fundiram seus patrimônios 
para formar uma nova sociedade, a SIGMA.
Com relação à responsabilidade tributária, é correto 
afirmar que a SIGMA se torna

a) contribuinte de todos os impostos que ainda vierem 
a ser lançados contra ALFA e BETA.

b) responsável pelos tributos devidos por ALFA e 
BETA após a data da fusão.

c) corresponsável pelos tributos devidos por ALFA e 
BETA até a data da fusão.

d) corresponsável pelos tributos devidos por ALFA e 
BETA após a data da fusão.

e) responsável pelos tributos devidos por ALFA e 
BETA até a data da fusão.

54 1283E0QS4

Classifica-se como contribuição na composição do 
Sistema Tributário Municipal de Imperatriz o(a)

a) tarifa de fiscalização de obras de engenharia.
b) alvará de estabelecimento comercial.
c) taxa de serviço de fiscalização sanitária.
d) imposto sobre serviços de qualquer natureza.
e) custeio do serviço de iluminação pública.

89A_ag_fiscal_faz

55 1283EGQ5S
De acordo com o Código Tributário Municipal de 
Imperatriz, o procedimento fiscal compreende atos e 
formalidades. Nesse sentido, assinale a opção que 
contempla apenas formalidades do procedimento 
fiscal.

a) Auto de Apreensão e Inspeção.
b) Relatório de Fiscalização e Auto de Interdição.
c) Arbitramento e Estimativa.
d) Certificação e Diligência.
e) Exame e Termo de Intimação.

56 123360056
Consoante a Lei Complementar n° 001/2003, que 
dispõe sobre as normas gerais de direito tributário 
aplicáveis ao Município de Imperatriz, o fato gerador 
do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana -  IPTU ocorre no

a) primeiro dia útil de cada exercício financeiro.
b) dia 31 de dezembro de cada exercício financeiro.
c) último dia de cada mês no ano-calendário.
d) último dia útil de cada exercício financeiro.
e) dia 1o de janeiro de cada exercício financeiro.

57  128310057

Segundo o Código Tributário Municipal de Imperatriz, 
para efeito do Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana -  IPTU, pode ser considerada zona 
urbana a área que apresentar, pelo menos, os 
melhoramentos construídos ou mantidos pelo Poder 
Público de

a) rede de iluminação pública, com posteamento, e 
ruas asfaltadas.

b) unidade escolar e praça pública.
c) calçamento com blocos intertravados e chafariz.
d) abastecimento de água e sistema de esgotos 

sanitários.
e) posto de saúde e estação de tratamento de 

esgotos sanitários.

58 128310058

O Código Tributário Municipal de Imperatriz adota, 
como base de cálculo para cobrança, o Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza -  ISSQN sobre 
serviços das sociedades cooperativas, com um 
percentual fixo aplicado sobre o total de ingressos da 
sociedade, que é de

a) 12%.
b) 10%.
c) 5%.
d) 2,5%.
e) 15%.

Agente de Fiscalização Fazendária
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A Contribuição de Melhoria tem como fato gerador o 
acréscimo do valor do imóvel localizado em áreas 
beneficiadas, direta ou indiretamente, por obras 
públicas municipais. Nessa condição, a Contribuição 
poderá ser cobrada para fazer os custos das obras e 
terá como limite individual

a) 50%, aplicados sobre o acréscimo de valor que o 
imóvel vier a ter com a obra.

b) o custo total da obra divido pelo número de imóveis 
beneficiados.

c) o acréscimo de valor que da obra resultar para 
cada imóvel beneficiado.

d) 20%, aplicados sobre o acréscimo de valor que o 
imóvel vier a ter com a obra.

e) um quarto do valor venal do imóvel, antes de 
iniciadas as obras de melhorias.

GO 1283ECM560

O Código Tributário Municipal de Imperatriz dispõe 
que as infrações, por parte do sujeito passivo ou de 
terceiros, de normas estabelecidas na legislação 
tributária, serão punidas com certas cominações. 
Assinale a opção que contém apenas cominações 
estabelecidas no Artigo 536, do referido Código.

a) Aplicação de multas e sujeição a regime especial 
de fiscalização.

b) Reclusão e proibição de transacionar com órgãos 
da Administração do Município.

c) Suspensão de benefícios e apreensão de livros 
contábeis da empresa.

d) Proibição da prestação de serviços e aplicação de 
multas e juros.

e) Apreensão de livros contábeis da empresa e 
cassação de inscrição fiscal.

59 1283E0Q59 R A S C U N H O

89A_ag_fiscal_faz Agente de Fiscalização Fazendária


