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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

16 de fevereiro

8 às 13h

60 questões

5h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 

MS2 Auditor Fiscal Municipal   
• ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
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Língua Portuguesa 10 questões

Texto 1

Utilize o texto abaixo para responder às questões 1, 2 e 3.

Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese 
das impressões que1 ele recebeu chegando aqui: ela 
era a luz ardente do meio-dia; ela era o calor vermelho 
das sestas da fazenda; era o aroma quente dos trevos 
e das baunilhas, que2 o atordoara nas matas brasilei-
ras; era a palmeira virginal e esquiva que3 se não torce 
a nenhuma planta; era o veneno e era o açúcar gos-
toso; era o sapoti mais doce que4 o mel e era a casta-
nha de caju, que5 abre feridas com seu azeite de fogo; 
ela era a cobra verde…

Aluísio Azevedo. O cortiço.

1. Analise as afirmativas feitas sobre o texto 1.

1. As palavras “ardente, calor, vermelho, aroma, 
quente, palmeira, virginal, veneno, açúcar, 
gostoso, mel, azeite, fogo, cobra” trazem cono-
tações de prazer e erotismo na descrição da 
mulata.

2. A descrição da mulata também evoca sensa-
ções gustativas.

3. Considerando-se que “sapoti” é descrito 
como mais doce que o mel, tem-se que ele 
é um doce semelhante a ele, apenas menos 
adocicado.

4. Azeite é veneno e abriu feridas de fogo no 
personagem masculino citado no texto.

5. O verbo “atordoara” está no pretérito mais-
-que-perfeito do indicativo e, como tal, 
expressa um fato ocorrido antes de outro fato 
já terminado. Pode ser substituído por “tinha 
atordoado”.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Assinale a alternativa correta, de acordo com o 
texto 1.

a. SQUARE Se a mulata era uma palmeira esquiva, ela era 
desconcertante para o narrador.

b. SQUARE A expressão “que se não torce” tem problemas 
de sintaxe, considerando a articulação frasal.

c. SQUARE O texto constitui-se em uma só frase que pode 
ser classificada com período composto por 
coordenação.

d. SQUARE Considerando a expressão “o calor vermelho 
das sestas da fazenda”, infere-se que o persona-
gem masculino presente no texto chegou em 
um dia quente, quando percebeu a mulata.

e. Check-square Na frase do texto “Ela era a luz ardente do meio-
-dia”, a expressão sublinhada é uma qualifica-
ção da mulata e tem a função de predicativo do 
sujeito.

3. Considerando que um recurso coesivo no texto 1, 
representado pela palavra “que”, é usada cinco vezes, 
assinale a alternativa correta.

a. Check-square Em (1), ela pode ser substituída por “as quais”.
b. SQUARE Em (3), ela retoma a palavra “mulata”.
c. SQUARE Em (4), ela conecta uma ideia adversativa.
d. SQUARE Em (2) e (5), retoma apenas a palavra imediata-

mente anterior a ela e pode ser substituída por 
“a qual”.

e. SQUARE Em todas as vezes pode ser considerada um 
pronome relativo.

4. Assinale a alternativa correta, considerando as 
frases: “Meu primo, que mora em Itajaí, veio me visitar” 
e “Meu primo que mora em Itajaí, veio me visitar”.

a. SQUARE A frase colocada entre vírgulas é subordinada 
adjetiva restritiva.

b. Check-square A frase colocada entre vírgulas é subordinada 
adjetiva explicativa.

c. SQUARE As duas frases têm o mesmo sentido e as vírgu-
las são opcionais.

d. SQUARE Não há necessidade do uso da vírgula antes da 
palavra “que”.

e. SQUARE A oração principal é “Meu primo que mora em 
Itajaí”.
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5. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e 
as falsas ( F ) considerando o meme.

( ) O texto da propaganda inicia com um adjunto 
adverbial de tempo.

( ) O primeiro período colocado depois da ima-
gem tem sentido de explicação.

( ) O termo “logo” é uma conjunção coordenativa 
com valor de conclusão.

( ) A expressão “mais velho” completa o sentido 
do verbo “estar”; é, pois, um objeto direto.

( ) O sujeito em todas as orações do “meme” é 
classificado como implícito ou subentendido, 
mas a imagem altera essa classificação para 

“sujeito simples”, pois por ela (a imagem) ele se 
torna visível.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. Check-square V • V • V • F • F
b. SQUARE V • V • F • F • F
c. SQUARE V • F • F • V • V
d. SQUARE F • F • V • V • F
e. SQUARE F • F • F • F • V

6. Escolha a palavra adequada, colocada entre parên-
teses, de modo a estabelecer a correta coesão textual.

 � Para expressar uma condição:  
(Quando/Se) vocês arrumarem o quarto,  
terão uma surpresa. 

 � Para expressar simples adição de ações:  
Não quero saber de política (nem/apenas)  
de entender de filosofia.

 � Para expressar oposição:  
Meu colega aceitou o novo emprego,  
(porquanto/porém) não está feliz. 

 � Para expressar contradição:  
(Embora/Ao passo que) estivesse atrasado, 
parou para ver a cena.

 � Para estabelecer finalidade:  
Fiz um sinal (afim de que/que) lhe calasse.

Assinale a alternativa que indica as palavras corretas, 
de cima para baixo.

a. Check-square Se • nem • porém • Embora • que
b. SQUARE Se • nem • porquanto • ao passo que • que
c. SQUARE Se • nem • porquanto • Embora • afim de que
d. SQUARE Quando • apenas • porém • Embora • que
e. SQUARE Quando • apenas • porém •  

Embora • afim de que

7. Considerando que na Semântica a relação de sen-
tido entre as palavras pode ser classificada em: sinoní-
mia, antonímia, paronímia, hiperonímia e hiponímia, 
assinale a alternativa que em que essa relação, posta 
em 1 e 2, está corretamente indicada.

a. SQUARE [1. bondoso] [2. malvado]  
(parônimo/antônimo)

b. SQUARE [1. Discriminar/descriminar]  
[2. diferenciar, distinguir, discernir]  
(parônimos/heterônimos)

c. SQUARE [1. almoçar] [2. almoço] (homônimo/sinônimo)
d. SQUARE [1. letra em: a letra da música]  

[2. letra em: a letra do aluno, a letra de câmbio] 
(polissemia/sinônimos)

e. Check-square [1. automóvel] [2. carro, moto, avião]  
(hiperônimo e hipônimos)
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8. Analise as afirmativas abaixo em relação ao texto 2.

1. Em “Vê uns ossos de um animal morto”, as 
palavras sublinhadas exercem a mesma fun-
ção sintática e possuem a mesma classificação 
morfológica.

2. A frase “Faz meia hora” tem como sujeito sim-
ples a expressão “meia hora”.

3. A frase sublinhada no texto completa o sen-
tido do verbo “ver” e, como tal, é uma oração 
subordinada substantiva objetiva direta.

4. Compare as frases: “A pantera furiosa diz: 
cachorro maldito!” e “Diz furiosa a pantera: 
maldito cachorro!”. A ordem das palavras foi 
alterada e, mesmo assim, as palavras subli-
nhadas continuam a exercer a mesma função 
sintática: complemento nominal das palavras 
a que se referem.

5. Em “A pantera para bruscamente e sai apa-
vorada” os dois verbos são intransitivos e as 
palavras que a eles se referem são adjuntos 
adverbiais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

Texto 2

Leia o texto para responder às questões 8 e 9.

Um dia, numa expedição na África, um cachorrinho 
começa a brincar de caçar mariposas e quando se dá 
conta já está muito longe do grupo do safari. Nisso vê 
bem perto uma pantera correndo em sua direção.

Ao perceber que a pantera vai devorá-lo pensa rápido 
no que fazer. Vê uns ossos de um animal morto e se 
coloca a mordê-los. Então, quando a pantera está a 
ponto de atacá-lo, o cachorrinho diz:

“Ah, que delícia esta pantera que acabo de comer!”

A pantera para bruscamente e sai apavorada correndo 
do cachorrinho, pensando:

“Que cachorro bravo! Por pouco não come a mim 
também!”

Um macaco que estava trepado em uma árvore perto 
e que havia visto a cena, sai correndo atrás da pantera 
para lhe contar como ela foi enganada pelo cachorro. 
O macaco alcança a pantera e lhe conta toda a história. 
Então, a pantera furiosa diz:

“Cachorro maldito! Vai me pagar!  
Agora vamos ver quem come quem!”

“Depressa!”, disse o macaco. “Vamos alcançá-lo”.

E saem correndo para buscar o cachorrinho.

O cachorrinho vê que a pantera vem atrás dele de 
novo e desta vez traz o macaco montado em suas 
costas.

“Ah, macaco desgraçado! O que faço agora?”,  
pensa o cachorrinho.

Ao invés de sair correndo, o cachorrinho fica de costas 
como se não estivesse vendo nada e, quando a pantera 
está a ponto de atacá-lo de novo, o cachorrinho diz:

“Maldito macaco preguiçoso! Faz meia hora que eu 
o mandei me trazer outra pantera e ele ainda não 
voltou!”

autor desconhecido
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12. Assinale a alternativa que representa uma afirma-
ção logicamente equivalente a “Se Victor é inteligente 
e Joana não é ponderada, então Sabrina é bonita ou 
Bernardo é narcisista”.

a. SQUARE Se Sabrina não é bonita ou Bernardo não é nar-
cisista, então Victor não é inteligente e Joana é 
ponderada.

b. SQUARE Se Victor não é inteligente e Joana é ponderada, 
então Sabrina não é bonita ou Bernardo não é 
narcisista.

c. SQUARE Se Victor não é inteligente ou Joana é ponde-
rada, então Sabrina não é bonita e Bernardo 
não é narcisista.

d. Check-square Se Sabrina não é bonita e Bernardo não é narci-
sista, então Victor não é inteligente ou Joana é 
ponderada.

e. SQUARE Se Sabrina é bonita ou Bernardo é narcisista, 
então Victor é inteligente e Joana não é 
ponderada.

13. Em um restaurante a quilo são oferecidos 5 tipos 
de comida sem glúten e 8 tipos com glúten. Uma pes-
soa deseja montar uma marmita com 3 tipos distintos 
de comida, de maneira que no máximo uma contenha 
glúten.

Quantas marmitas diferentes esta pessoa pode mon-
tar, obedecendo às restrições descritas anteriormente?

a. SQUARE Mais de 105
b. SQUARE Mais de 95 e menos de 105
c. Check-square Mais de 85 e menos de 95
d. SQUARE Mais de 75 e menos de 85
e. SQUARE Menos de 75

14. Em uma academia com 80 alunos, dos quais 50 
são mulheres e 30 são homens, são sorteadas duas 
massagens para pessoas distintas.

A probabilidade de as duas pessoas sorteadas serem 
mulheres é:

a. SQUARE Maior que 40%.
b. Check-square Maior que 37,5% e menor que 40%.
c. SQUARE Maior que 35% e menor que 37,5%.
d. SQUARE Maior que 32,5% e menor que 35%.
e. SQUARE Menor que 32,5%.

9. Assinale a alternativa correta em relação ao texto 2.

a. SQUARE Em “pensa rápido” temos um complemento 
verbal na palavra sublinhada.

b. SQUARE Em “lhe conta toda a história” temos um objeto 
direto e indireto, respectivamente, em relação 
ao verbo “contar”.

c. SQUARE A norma culta aceita, na linguagem escrita, a 
expressão “Vamos alcançar ele”. Assim, é opta-
tivo o uso do pronome oblíquo como na frase 

“Vamos alcançá-lo”.
d. SQUARE A frase “Por pouco não come a mim também!” 

pode ser reescrita da seguinte forma: Por 
pouco não me come também! Isso é possível 
haja vista os termos sublinhados em ambas as 
frases receberem a mesma classificação morfo-
lógica: pronomes oblíquos átonos.

e. Check-square A oração do primeiro parágrafo “correndo em 
sua direção” pode ser substituída por “que cor-
ria em sua direção” e que o verbo no gerúndio 
faz dela uma oração subordinada reduzida.

10. Assinale a alternativa correta quanto à análise 
morfológica do termo sublinhado.

a. SQUARE A tua beleza me encanta. (adjetivo)
b. Check-square Entreguei o presente a ela. (preposição)
c. SQUARE Eu a vi em conversa com meu chefe. (artigo)
d. SQUARE Psiu! Este ambiente requer silêncio. (advérbio)
e. SQUARE Não me sai da cabeça aquele problema. 

(conjunção)

Raciocínio Lógico 10 questões

11. Uma pessoa vai a uma feira onde tem a sua dispo-
sição 8 tipos de frutas e 7 tipos de verduras.

De quantas maneiras diferentes esta pessoa pode 
montar uma cesta, consistindo em 3 frutas de tipos 
distintos e 2 verduras de tipos distintos?

a. SQUARE Mais de 1300
b. SQUARE Mais de 1200 e menos de 1300
c. Check-square Mais de 1100 e menos de 1200
d. SQUARE Mais de 1000 e menos de 1100
e. SQUARE Menos de 1000
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18. Paulo passeia em uma loja de eletrônicos e con-
sidera comprar alguns itens. Sabe-se que a probabili-
dade de Paulo comprar uma TV é de 30%, a probabili-
dade de comprar um rádio é de 15% e a probabilidade 
de comprar um telefone é 60%.

Logo, a probabilidade de Paulo não comprar uma TV 
nem comprar um rádio e nem comprar um telefone é:

a. SQUARE Maior que 27,5%.
b. SQUARE Maior que 25% e menor que 27,5%.
c. Check-square Maior que 22,5% e menor que 25%.
d. SQUARE Maior que 20% e menor que 22,5%.
e. SQUARE Menor que 20%.

19. Ao jogar simultaneamente um dado de seis faces 
(numeradas de 1 a 6) e uma moeda (com um lado 
numerado 2 e outro 3), a probabilidade de o produto 
do número na face superior do dado e de o número 
da face superior da moeda ser par é:

a. Check-square Maior que 72,5%.
b. SQUARE Maior que 70% e menor que 72,5%.
c. SQUARE Maior que 67,5% e menor que 70%.
d. SQUARE Maior que 65% e menor que 67,5%.
e. SQUARE Menor que 65%.

20. Sete atletas disputam uma prova de natação, com 
iguais chances de vencer.

De quantos modos diferentes pode ocorrer a chegada 
dos quatro primeiros colocados?

a. SQUARE Mais de 900
b. SQUARE Mais de 850 e menos de 900
c. Check-square Mais de 800 e menos de 850
d. SQUARE Mais de 750 e menos de 800
e. SQUARE Menos de 750

15. Se Gisele não é persistente e José é ousado, então 
Tiago é trapaceiro. Se Tiago é trapaceiro, então Beatriz 
não é bonita. Sabe-se que Beatriz é bonita.

Logo, podemos afirmar, corretamente, que:

a. SQUARE Tiago é trapaceiro.
b. SQUARE Gisele não é persistente.
c. SQUARE Gisele não é persistente e José é ousado.
d. SQUARE Gisele é persistente e José não é ousado.
e. Check-square Gisele é persistente ou José não é ousado.

16. Dois irmãos vão viajar em um ônibus com 
32 assentos. Os assentos do ônibus estão dispostos 
em fileiras com 4 assentos, contando com um corredor 
separando dois assentos para um lado e dois assentos 
para o outro lado.

Assumindo que todos os assentos estão disponíveis, de 
quantas maneiras diferentes os irmãos podem escolher 
seus assentos, de maneira que viajem juntos (ou seja, 
sem corredor os separando e na mesma fileira)?

a. SQUARE Mais de 35
b. Check-square Mais de 30 e menos de 35
c. SQUARE Mais de 25 e menos de 30
d. SQUARE Mais de 20 e menos de 25
e. SQUARE Menos de 20

17. Em uma urna encontram-se 16 bolas, numeradas 
de 11 a 26. Retirando-se simultaneamente, ao acaso, 
duas bolas da urna, a probabilidade de a soma dos 
números constantes nas bolas ser menor ou igual a 25 é:

a. SQUARE Maior que 6%.
b. SQUARE Maior que 5% e menor que 6%.
c. SQUARE Maior que 4% e menor que 5%.
d. Check-square Maior que 3% e menor que 4%.
e. SQUARE Menor que 3%.
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24. Uma pessoa investe seu capital em uma aplicação 
que triplica o capital a cada 41 meses.

Logo, a taxa de juros simples mensal desta aplicação é:

a. SQUARE Maior que 5%.
b. Check-square Maior que 4,75% e menor que 5%.
c. SQUARE Maior que 4,5% e menor que 4,75%.
d. SQUARE Maior que 4,25% e menor que 4,5%.
e. SQUARE Menor que 4,25%.

25. O capital que aplicado por dois meses, à taxa de 
juros composta de 4% ao mês, dá origem a um mon-
tante de R$ 5408 é:

a. Check-square Maior que R$ 4.950.
b. SQUARE Maior que R$ 4.900 e menor que R$ 4.950.
c. SQUARE Maior que R$ 4.850 e menor que R$ 4.900.
d. SQUARE Maior que R$ 4.800 e menor que R$ 4.850.
e. SQUARE Menor que R$ 4.800.

Caso 1

Para responder às questão 26 a 29 considere:

A empresa Bella Ragazza é uma prestadora de serviços 
e em 30 de novembro de 2018 apresentava a seguinte 
situação patrimonial:

Conta Valor (R$)
Capital social 60.500
Fornecedores a pagar 1.000
Reservas de lucros 3.000
Investimentos 15.500
Depreciação acumulada 1.500
Despesas pagas antecipadamente 4.000
Imobilizado 30.000
Caixa e equivalentes de caixa 12.000
Salários a pagar 6.000
Contas a receber – curto prazo 11.000
Financiamentos a pagar – longo prazo 10.000
Estoque de materiais 7.000
Ações em tesouraria 2.500

Conhecimentos Específicos 40 questões

21. Uma pessoa aplica um capital a juros simples. 
Após 1 ano e 8 meses da data da aplicação, o mon-
tante (capital+juros) é igual ao 9/6 do capital inicial.

Logo, a taxa de juros mensal da aplicação é:

a. Check-square Maior que 2,25%.
b. SQUARE Maior que 1,75% e menor que 2,25%.
c. SQUARE Maior que 1,25% e menor que 1,75%.
d. SQUARE Maior que 0,75% e menor que 1,25%.
e. SQUARE Menor que 0,75%.

22. Uma pessoa tem uma dívida de valor nominal 
igual a R$ 5080. Ela decide saldar esta dívida 5 meses 
antes de seu vencimento.

Se a taxa de desconto racional simples utilizada é de 
2% ao mês, então o valor que a pessoa pagará é:

a. SQUARE Maior que R$ 4.700.
b. SQUARE Maior que R$ 4.650 e menor que R$ 4.700.
c. Check-square Maior que R$ 4.600 e menor que R$ 4.650.
d. SQUARE Maior que R$ 4.550 e menor que R$ 4.600.
e. SQUARE Menor que R$ 4.550.

23. Um empréstimo de R$ 50.000 deverá ser pago em 
12 prestações, pelo sistema de amortização francês 
(PRICE), com taxa de juros de 1,5% mensais.

Logo, o valor dos juros inclusos na primeira prestação é:

a. SQUARE Maior que R$ 825.
b. SQUARE Maior que R$ 775 e menor que R$ 825.
c. Check-square Maior que R$ 725 e menor que R$ 775.
d. SQUARE Maior que R$ 675 e menor que R$ 725.
e. SQUARE Menor que R$ 675.
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28. Em 31 de dezembro de 2018, o índice de liquidez 
imediata da empresa Bella Ragazza era de:

a. SQUARE 0,16.
b. SQUARE 0,45.
c. Check-square 0,65.
d. SQUARE 1,56.
e. SQUARE 4,15.

29. A respeito das operações ocorridas durante o mês 
de dezembro de 2018, é correto afirmar:

a. Check-square A operação 7 contribuiu para a diminuição do 
índice de liquidez corrente do exercício de 2018.

b. SQUARE O pagamento realizado na operação 1 contri-
buiu para o aumento do índice de rentabili-
dade do exercício de 2018.

c. SQUARE A operação 6 reduziu o resultado (lucro) bruto 
do período, que foi apurado na Demonstração 
do Resultado do Exercício (DRE) em 31/12/2018.

d. SQUARE Para escrituração da operação 4, foi realizado o 
registro contábil:  
Débito Despesas pagas antecipadamente 500
Crédito Caixa e equivalentes de caixa 500

e. SQUARE Para escrituração da operação 2, foi realizado o 
registro contábil:  
Débito Caixa e equivalentes de caixa 10.000
Débito Contas a receber – curto prazo 10.000
Débito Estoque de materiais 7.000
Crédito Receita de serviços 20.000
Crédito Custo dos serviços prestados 7.000

Durante o mês de dezembro de 2018, a Bella Ragazza 
realizou somente as seguintes operações. Considere 
que não há tributação:

1. As obrigações que estavam registradas no passivo 
circulante em 30/11/2018 foram pagas.

2. Prestou serviços no valor de R$ 20.000, sendo que 
recebeu metade à vista e o restante os clientes se 
comprometeram a pagar em até 60 dias. Para a 
prestação dos serviços utilizou R$ 7.000 de mate-
riais que estavam no estoque.

3. Em 01/12/2018 obteve empréstimo bancário de 
R$ 8.000. Em 30/12/2018 pagou o valor de R$ 
8.000 ao banco acrescido de juros de R$ 100.

4. Reconheceu R$ 500 referente à apropria-
ção de despesas que haviam sido pagas 
antecipadamente.

5. Adquiriu, à vista, estoque de materiais por R$ 9.000.
6. Realizou o pagamento de despesas administra-

tivas referentes ao mês de dezembro de 2018 no 
valor de R$ 2.000.

7. Fez a provisão de salários do mês de dezembro 
de 2018 no valor de R$ 6.000, que serão pagos em 
janeiro de 2019.

8. Reconheceu a depreciação do imobilizado refe-
rente ao mês de dezembro de 2018 pelo método 
das cotas constantes. O imobilizado tem vida útil 
de 60 meses e não tem valor residual.

26. Em 30 de novembro de 2018, o total do saldo das 
contas devedoras da empresa Bella Ragazza era de:

a. SQUARE R$ 78.000.
b. SQUARE R$ 79.500.
c. SQUARE R$ 80.500.
d. Check-square R$ 82.000.
e. SQUARE R$ 85.000.

27. Em 31 de dezembro de 2018, o valor do patrimô-
nio líquido da empresa Bella Ragazza era de:

a. SQUARE R$ 61.000.
b. Check-square R$ 64.900.
c. SQUARE R$ 65.000.
d. SQUARE R$ 65.400.
e. SQUARE R$ 71.900.
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30. Considere a seguinte situação hipotética:

A Companhia Tajay é um comércio varejista e no final do 
dia 30/11/2019 foi surpreendida com o roubo da totali-
dade do seu estoque de mercadorias para revenda.

Para determinar o valor roubado, considere as seguin-
tes informações do mês de novembro de 2019:

 � O valor do saldo da conta “estoques de mercadorias 
para revenda” no início do mês era de R$ 50.000.

 � A receita líquida de vendas de novembro foi de 
R$ 200.000, tendo recebido R$ 80.000 à vista e o 
restante registrado na conta do ativo circulante 

“Duplicatas a receber”.
 � No início de novembro o saldo da conta “Duplica-

tas a receber” era devedor em R$ 3.000. Durante o 
mês, essa conta recebeu um total de créditos de 
R$ 55.000, em decorrência de recebimentos de 
clientes.

 � A conta “Fornecedores a pagar” registra as obri-
gações de compras a prazo de mercadorias para 
revenda. No início de novembro o saldo dessa 
conta era credor em R$ 20.000. Durante o mês, ela 
recebeu um total de R$ 50.000 em débitos, que são 
referentes a pagamentos efetuados pela empresa 
aos seus fornecedores, de quem comprou a prazo. 
Ao final de novembro o saldo da conta “Fornecedo-
res a pagar” era credor em R$ 35.000.

 � A Companhia Tajay tem por política comercial sem-
pre obter uma margem bruta de 50% sobre o valor 
da receita líquida de vendas de mercadorias.

 � O valor das compras à vista de mercadorias para 
revenda foi de R$ 40.000.

 � As despesas operacionais do mês foram de 
R$ 25.000.

 � Houve a devolução de compras de mercadorias no 
valor de R$ 10.000.

Então, o valor roubado do estoque de mercadorias 
para revenda foi de:

a. SQUARE R$ 30.000.
b. Check-square R$ 45.000.
c. SQUARE R$ 55.000.
d. SQUARE R$ 65.000.
e. SQUARE R$ 80.000.

31. Os seguintes dados foram obtidos da Demonstra-
ção das Mutações do Patrimônio Líquido da compa-
nhia Volentieri, em 31 de dezembro de 2018:

Descrição Valor (R$)
Aumento do capital social com reservas 
de lucros 7.000

Aumento do capital social por subscri-
ção realizada 10.000

Reversão de reserva de contingência 5.000

Aquisição de ações da própria empresa (1.000)

Venda de ações da própria empresa 3.000

Constituição da reserva legal 1.000

Lucro líquido do exercício 20.000
Constituição da reserva de lucros a 
realizar 6.000

Dividendos 8.000

Constituição de reserva de lucros 5.000

Ao final de 2018, o aumento no total do Patrimônio 
Líquido da companhia Volentieri foi de:

a. Check-square R$ 24.000.
b. SQUARE R$ 28.000.
c. SQUARE R$ 32.000.
d. SQUARE R$ 59.000.
e. SQUARE R$ 64.000.

32. A respeito dos conhecimentos sobre contabili-
dade de custos, é correto afirmar que:

a. SQUARE Nas empresas prestadoras de serviços, o custo 
dos estoques é formado pelo custo fixo, custo 
variável e a margem de lucro.

b. SQUARE As despesas com propaganda são incorpora-
das ao custo dos estoques e são reconhecidas 
quando ocorre a venda das mercadorias.

c. SQUARE Se um gasto é classificado como custo variável, 
então ele não pode ser também classificado 
como um custo direto.

d. SQUARE Nas empresas industriais, o custo do produto 
vendido é, necessariamente, igual ao custo do 
produto fabricado.

e. Check-square No curto prazo, os custos fixos das empresas 
industriais são aqueles que não sofrem altera-
ção de valor no caso de aumento ou diminui-
ção da produção.
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35. A Companhia Imparare é uma prestadora de 
serviços e ao final do ano de 2018 tinha os seguintes 
saldos registrados em suas contas contábeis:

Conta Valor (R$)

Receita bruta com prestação de serviços 150.000
Cancelamento de receita de prestação 
de serviços 5.000

Abatimentos concedidos sobre a receita 
de prestação de serviços 2.000

Despesas com propaganda e 
publicidade 9.000

Comissões sobre as vendas de prestação 
de serviços 7.000

Impostos sobre a receita de prestação 
de serviços 11.000

Perdas estimadas em créditos de liquida-
ção duvidosa 6.000

Receita de juros cobrados de clientes por 
atraso no pagamento de duplicatas 1.500

Desconto concedido a clientes no paga-
mento antecipado de duplicatas 500

Custo da prestação de serviços 80.000

Em 2018 a Receita Líquida de Vendas e o Lucro Bruto 
da Companhia Imparare foram, respectivamente, de:

a. SQUARE R$ 124.500 e R$ 38.000.
b. SQUARE R$ 126.500 e R$ 37.500.
c. Check-square R$ 132.000 e R$ 52.000.
d. SQUARE R$ 143.000 e R$ 35.500.
e. SQUARE R$ 143.000 e R$ 63.000.

33. No final de 2018, os consultores jurídicos da 
companhia Bugiardo apresentaram à administração a 
situação dos processos judiciais contra a empresa, que 
estão na tabela abaixo.

Processo
Probabilidade de ocor-
rência de desembolso 
em 31/12/2018

Valor estimado do 
desembolso em 
31/12/2018

Trabalhista A Provável 40.000

Trabalhista B Remota 80.000

Ambiental A Provável
Não mensurável por 
inexistência de estima-
tiva confiável

Tributário A Possível 20.000

Tributário B Provável 50.000

No Balanço Patrimonial de 31/12/2018, a companhia 
Bugiardo deve registrar provisões para os processos:

a. Check-square Trabalhista A; Tributário B.
b. SQUARE Trabalhista B, Tributário A.
c. SQUARE Ambiental A; Tributário A; Tributário B.
d. SQUARE Trabalhista A; Ambiental A; Tributário B.
e. SQUARE Trabalhista A; Tributário A; Tributário B.

34. A companhia Marejada é uma prestadora de ser-
viços. Adquiriu um bem para o seu ativo imobilizado, a 
prazo, por R$ 50.000, com desconto incondicional de 
R$ 2.000 obtido no ato da compra em razão de estar 
vinculada ao programa de fidelidade do fornecedor. 

Houve ainda os seguintes gastos relacionados ao bem:

 � IPI não recuperável no valor de R$ 5.000.
 � ICMS não recuperável no valor de R$ 8.000.
 � Armazenamento no valor R$ 1.500.
 � Transporte, escolta e seguro do bem no valor 

de R$ 2.500.
 � Montagem do bem no valor de R$ 500.

O valor do bem que foi registrado pela contabilidade 
no ativo imobilizado da companhia Marejada foi de:

a. SQUARE R$ 48.000.
b. SQUARE R$ 50.000.
c. Check-square R$ 65.500.
d. SQUARE R$ 67.000.
e. SQUARE R$ 67.500.
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38. De acordo com a Lei no 7.492, de 16 de junho 
de 1986, configura crime contra o sistema financeiro 
nacional “manter ou movimentar recurso ou valor 
paralelamente à contabilidade exigida pela legislação”, 
sujeitando o infrator à seguinte pena:

a. SQUARE reclusão, de 1 a 4 anos, e multa.
b. Check-square reclusão, de 1 a 5 anos, e multa.
c. SQUARE reclusão, de 2 a 6 anos, e multa.
d. SQUARE reclusão, de 2 a 8 anos, e multa.
e. SQUARE reclusão, de 3 a 12 anos, e multa.

39. Conforme dispõe a Lei no 8.137, de 27 de dezem-
bro de 1990, constitui crime contra a ordem tributária 
suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e 
qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

1. omitir informação, ou prestar declaração falsa 
às autoridades fazendárias.

2. elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar 
documento que saiba ou deva saber falso ou 
inexato.

3. falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, dupli-
cata, nota de venda, ou qualquer outro docu-
mento relativo à operação tributável.

4. fraudar a fiscalização tributária, inserindo 
elementos inexatos, ou omitindo operação de 
qualquer natureza, em documento ou livro 
exigido pela lei fiscal.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

36. De acordo com o Código Civil, a pessoa jurídica, 
sob a forma de fundação:

1. é formada pela união de pessoas que se orga-
nizem para fins não econômicos.

2. poderá ser instituída por meio de testamento, 
onde o instituidor fará dotação especial de 
bens livres, especificando o fim a que se des-
tina, e declarando, se quiser, a maneira de 
administrá-la.

3. somente poderá ser constituída para fins reli-
giosos, morais, culturais ou de assistência.

4. poderá ter o seu patrimônio incorporado em 
outra fundação, que se proponha a fim igual 
ou semelhante, quando vencido o prazo de 
sua existência.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

37. É correto afirmar de acordo com o Código Civil:

a. SQUARE São lícitas as cláusulas suspensivas que sujeita-
rem ao puro arbítrio de uma das partes a reali-
zação do negócio jurídico.

b. SQUARE Uma cláusula de condição deve derivar exclu-
sivamente da vontade das partes e subordina 
o efeito do negócio jurídico a evento certo e 
futuro.

c. SQUARE Enquanto não se verificar o implemento da con-
dição resolutiva pactuada no negócio jurídico, 
não se terá adquirido o direito a que ele visa.

d. Check-square No caso de condição suspensiva, é permitido 
ao titular de direito eventual praticar os atos 
destinados a conservá-los.

e. SQUARE O negócio subordinado a uma condição sus-
pensiva opera a transferência do direito; con-
tudo, impede a sua fruição.
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42. O fenômeno jurídico em que determinado ato 
administrativo efetua a supressão de defeito sanável 
de outro ato administrativo anteriormente prati-
cado, a fim de confirmá-lo no mundo jurídico, com a 
retroatividade dos seus efeitos a partir da edição do 
primeiro ato, é chamado:

a. SQUARE conversão.
b. SQUARE retificação.
c. SQUARE renovação.
d. SQUARE confirmação.
e. Check-square convalidação.

43. Analise as afirmativas abaixo considerando as 
disposições constitucionais a respeito dos servidores 
públicos.

1. O servidor abrangido por regime próprio de 
previdência social será aposentado compul-
soriamente, com proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição, aos 60 anos de idade.

2. É assegurado o reajustamento dos benefícios 
para preservar-lhes, em caráter permanente, o 
valor real, conforme os critérios estabelecidos 
em lei.

3. A lei poderá, excepcionalmente, estabelecer 
formas de contagem de tempo de contribui-
ção fictício.

4. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusi-
vamente, de cargo em comissão declarado em 
lei de livre nomeação e exoneração, de outro 
cargo temporário, inclusive mandato eletivo, 
ou de emprego público, o Regime Geral de 
Previdência Social.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

40. Assinale a alternativa correta com base na Lei 
Orgânica do Município de Itajaí.

a. SQUARE Pertence ao Município a cota parte referente ao 
Fundo de Participação dos Municípios, distri-
buída pelo Estado de Santa Catarina.

b. SQUARE O Município divulgará, até o quinto dia do mês 
subsequente ao da arrecadação, os montantes 
de cada um dos tributos arrecadados e dos 
recursos recebidos.

c. SQUARE Ao Poder Legislativo compete a iniciativa das 
leis que regularão as diretrizes orçamentárias e 
o plano plurianual.

d. Check-square O Poder Executivo publicará, até trinta dias 
após o encerramento de cada bimestre, relató-
rio resumido de execução orçamentária.

e. SQUARE É permitida, excepcionalmente, a abertura de 
crédito suplementar ou especial sem a prévia 
autorização legislativa e sem indicação dos 
recursos correspondentes.

41. Analise as afirmativas abaixo a respeito dos con-
tratos administrativos.

1. Ficam os licitantes liberados dos compromissos 
assumidos no certame quando, após decorri-
dos 30 dias da data da entrega das propostas, 
não forem convocados para a contratação.

2. A Administração rejeitará, no todo ou em 
parte, obra, serviço ou fornecimento execu-
tado em desacordo com o contrato.

3. A Administração é responsável pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato.

4. O contratado deverá manter preposto no 
local da obra ou serviço, independentemente 
de aceite pela Administração, para representá-

-lo na execução do contrato.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square É correta apenas a afirmativa 2.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
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44. De acordo com a Lei no 2.960, de 1995, que trata 
do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Civis da Administração Direta, das Autarquias e Funda-
ções Públicas do Município de Itajaí, serão considera-
dos como efetivo exercício, para cômputo do tempo 
de serviço, os períodos de afastamento em virtude de:

1. férias.
2. faltas abonadas.
3. casamento, até 15 dias.
4. luto, até 5 dias contínuos na primeira semana, 

por falecimento de cônjuge, pais, filhos, 
irmãos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

45. É correto afirmar sobre direito de empresa:

a. SQUARE É vedado constituir empresa individual de 
responsabilidade limitada para a prestação de 
serviços de qualquer natureza, cuja remunera-
ção decorra da cessão de direitos patrimoniais 
de autor ou de imagem, nome, marca ou voz 
de que seja detentor o titular da pessoa jurídica, 
vinculados à atividade profissional.

b. SQUARE O nome da empresa individual de responsabi-
lidade limitada será por meio de firma formada 
pela inclusão da expressão “EIRELI”, após a 
designação da atividade desenvolvida.

c. SQUARE É dispensada a integralização do capital para se 
constituir uma empresa individual de responsa-
bilidade limitada.

d. Check-square A empresa individual de responsabilidade 
limitada poderá resultar da concentração das 
quotas de outra modalidade societária num 
único sócio, independentemente das razões 
que motivaram tal concentração.

e. SQUARE A pessoa física ou natural poderá constituir e 
figurar como sócia em mais de uma empresa 
individual de responsabilidade limitada, desde 
que, devidamente limitada a sua participa-
ção em relação a cada uma das sociedades 
constituídas.

46. É correto afirmar de acordo com a Lei das Socie-
dades Anônimas.

a. SQUARE A companhia ou sociedade anônima, que 
desenvolva atividade simples ou empresarial, 
será regida pelas leis e usos do comércio.

b. Check-square A companhia ou sociedade anônima pode ter 
por objeto participar de outras sociedades.

c. SQUARE O capital social da companhia ou sociedade 
anônima poderá ser formado com contribui-
ções em dinheiro, bens e serviços suscetíveis de 
avaliação em dinheiro.

d. SQUARE A sociedade anônima terá o capital dividido em 
quotas, sendo a responsabilidade dos acionis-
tas limitada ao valor subscrito e integralizado.

e. SQUARE O objeto da Sociedade Anônima deverá estar 
descrito de forma completa no contrato social 
da empresa.

47. É correto afirmar de acordo com a Constituição 
Federal.

a. SQUARE Os créditos especiais e extraordinários não 
utilizados no exercício financeiro em que forem 
autorizados serão incorporados e reabertos no 
limite do seu saldo no orçamento do exercício 
financeiro subsequente.

b. SQUARE O investimento cuja execução ultrapasse um 
exercício financeiro somente poderá ser ini-
ciado após aprovado em lei, sob pena de crime 
de responsabilidade.

c. SQUARE Somente poderá ser instituído fundo especial, 
por ato executivo, com a abertura de crédito 
extraordinário, para atender a despesas impre-
visíveis e urgentes, como as decorrentes de 
guerra, comoção interna ou calamidade pública.

d. SQUARE A despesa com pessoal ativo e inativo da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios deverá ser classificada e empenhada com 
a utilização de créditos ilimitados.

e. Check-square É vedada a transferência voluntária de recursos, 
a concessão de avais, as garantias e as subven-
ções pela União e a concessão de empréstimos 
e de financiamentos por instituições financeiras 
federais aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, na hipótese de descumprimento 
das regras gerais de organização e de funciona-
mento de regime próprio de previdência social.
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50. De acordo com a Lei no 5.326, de 15 de julho de 
2009, que institui o Código de Defesa do Contribuinte 
e dispõe sobre o Processo Administrativo Tributário 
no Município de Itajaí, analise as afirmativas abaixo 
a respeito do procedimento de consulta em matéria 
tributária.

1. Cabe recurso para o Conselho Municipal de 
Contribuintes contra as decisões proferidas 
em processos de consulta, que suspenderá a 
exigibilidade do crédito tributário.

2. Na pendência de consulta formulada pelo 
devedor dentro do prazo legal para paga-
mento do crédito não incidirão juros de 
mora e aplicação de penalidades, ou outras 
medidas de garantia, sem prejuízo das 
atualizações monetárias.

3. Não produzirá qualquer efeito, nem será 
conhecida, a consulta formulada quando o 
fato já houver sido objeto de decisão anterior, 
proferida em consulta ou litígio em que tenha 
sido parte o consulente.

4. A resposta dada à consulta pode ser modifi-
cada a qualquer tempo, sendo que a modi-
ficação dos critérios jurídicos anteriormente 
adotados somente produzirá efeitos a partir 
da ciência do consulente ou da vigência do 
ato normativo que os introduzir.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

51. Com base na Lei no 5.326, de 15 de julho de 2009, 
o procedimento administrativo tributário municipal 
compreende um conjunto de atos e formalidades 
pertinentes ao controle de legalidade dos atos da 
administração tributária, versando sobre as matérias 
seguintes, exceto:

a. SQUARE lançamento tributário.
b. SQUARE impugnação ao lançamento.
c. SQUARE extinção e exclusão de crédito tributário.
d. SQUARE restituição de tributo indevido.
e. Check-square concessão de parcelamento.

48. É correto afirmar de acordo com a Constituição 
Federal.

a. SQUARE É vedada a utilização dos recursos que, em 
decorrência de veto, emenda ou rejeição do 
projeto de lei orçamentária anual, ficaram sem 
despesas correspondentes.

b. SQUARE O projeto de lei do plano plurianual será acompa-
nhado de demonstrativo regionalizado do efeito, 
sobre as receitas e despesas, decorrente de isen-
ções, anistias, remissões, subsídios e benefícios 
de natureza financeira, tributária e creditícia.

c. SQUARE A qualquer tempo, desde que não finalizada 
a votação, o Presidente da República poderá 
enviar mensagem ao Congresso Nacional para 
propor modificação nos projetos relativos ao 
plano plurianual, diretrizes orçamentárias e ao 
orçamento anual.

d. Check-square A lei orçamentária anual não conterá disposi-
tivo estranho à previsão da receita e à fixação 
da despesa, não se incluindo na proibição a 
autorização para abertura de créditos suple-
mentares e contratação de operações de cré-
dito, ainda que por antecipação de receita, nos 
termos da lei.

e. SQUARE A lei de diretrizes orçamentárias deverá dispor 
sobre o exercício a que se refere e, para os 
exercícios subsequentes, consignar anexo com 
previsão de receitas e isenção fiscais e a propor-
ção dos recursos para investimentos que serão 
alocados no plano plurianual para programas 
de duração continuada.

49. Considerando o disposto no Decreto no 10.398, 
de 19 de novembro de 2014, que regulamenta a apre-
sentação da Declaração Mensal e Anual de Serviços 
(DMS), por meio do aplicativo Declaração de Informa-
ções Recebidas (DIR), a edição de normas complemen-
tares ao regulamento, se necessário, caberá:

a. SQUARE à Procuradoria Municipal, por seu 
Procurador-Geral.

b. Check-square à Auditoria Fiscal Municipal da Secretaria Muni-
cipal da Fazenda, por seu Coordenador.

c. SQUARE à Assessoria Jurídica da Prefeitura, por seu Con-
sultor Jurídico.

d. SQUARE ao Prefeito Municipal, por seu Gabinete.
e. SQUARE à Procuradoria-Geral do Município, por seu 

Assistente Jurídico.
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54. Sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza, de competência dos Municípios e do Dis-
trito Federal, é correto afirmar.

a. SQUARE No caso de contratação de serviços de enge-
nharia ou arquitetura, o contribuinte do tributo 
será o tomador do serviço.

b. SQUARE O imposto não será objeto de concessão de 
isenções, incentivos ou benefícios tributários 
ou financeiros, não podendo, a sua alíquota, 
exceder a dois por cento.

c. SQUARE Nos serviços executados em águas marítimas, o 
fato gerador do imposto será sempre o local do 
estabelecimento prestador dos serviços.

d. SQUARE A incidência do imposto tem como fato gera-
dor a prestação e a denominação do serviço 
constantes em lista anexa de que trata a Lei 
Complementar própria.

e. Check-square O ato municipal que não respeite a alíquota 
mínima do imposto, no caso de serviço pres-
tado a tomador ou intermediário localizado em 
Município diverso daquele onde está localizado 
o prestador do serviço, será nulo.

55. De acordo com o Estatuto Nacional da Microem-
presa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei Comple-
mentar no 123, de 2006), o Simples Nacional implica o 
recolhimento mensal, mediante documento único de 
arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:

1. Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
2. Contribuição para a Seguridade Social, rela-

tiva à pessoa do empresário, na qualidade de 
contribuinte individual.

3. Imposto de Renda, relativo aos rendimentos 
ou ganhos líquidos auferidos em aplicações 
de renda fixa ou variável.

4. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square É correta apenas a afirmativa 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.

52. Assinale a alternativa correta de acordo com a 
Lei Complementar no 20, de 30 de dezembro de 2002, 
que institui o Código Tributário do Município de Itajaí, 
acerca do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terri-
torial Urbana (IPTU).

a. Check-square São isentos do imposto, dentre outros, os 
ex-combatentes e os imóveis tombados.

b. SQUARE A diferença nominal entre o crédito tributário 
total do IPTU do exercício do lançamento e o 
do exercício anterior fica limitada a 15% no 
caso de imóveis não edificados.

c. SQUARE Será concedido desconto de 20% do valor total 
do imposto caso o pagamento seja realizado 
integralmente até 15 de março do exercício a 
que corresponda o lançamento.

d. SQUARE Aqueles que recusarem a exibição de documen-
tos necessários à apuração dos dados do imóvel, 
ou apresentarem falsidades que possam alterar 
a base do imposto, ficam sujeitos ao pagamento 
de multa de 50% do valor do imposto.

e. SQUARE Na determinação do valor venal do imposto 
será considerado o valor dos bens móveis man-
tidos, em caráter permanente ou temporário, 
no bem imóvel, para efeito de sua utilização, 
exploração, aformoseamento ou comodidade.

53. Assinale a alternativa correta, considerando o 
disposto na Lei Complementar no 29, de 9 de dezem-
bro de 2003, que dispõe sobre as normas relativas ao 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

a. SQUARE A incidência do imposto sempre dependerá da 
existência de estabelecimento fixo.

b. SQUARE O imposto será apurado de ofício, quando pro-
porcional à receita bruta.

c. SQUARE O serviço considera-se prestado, e o imposto 
devido, no local do domicílio do prestador ou, 
na falta do domicílio, no local do estabeleci-
mento prestador.

d. SQUARE O sujeito passivo do ISSQN pode ser o contri-
buinte ou o responsável, na forma prevista em 
Lei; denomina-se responsável o prestador do 
serviço sujeito à incidência do imposto.

e. Check-square Para efeitos legais, os condomínios edilícios 
sujeitos à inscrição no CNPJ consideram-se 
equiparados à pessoa jurídica.
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58. Um auditor está obtendo informações para testar 
o saldo da conta “Clientes” do ativo circulante.

Entre as informações que têm impacto e podem con-
tribuir para a obtenção de evidências de que o saldo 
da conta “Clientes” está correto estão:

1. Valores das vendas a prazo.
2. Relação de fornecedores.
3. Confirmação de saldos com os clientes 

(circularização).
4. Valores da depreciação de bens imóveis.
5. Relação de pagamentos efetuados.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

59. Se a evidência de auditoria obtida em uma fonte 
é inconsistente com a obtida em outra ou se o auditor 
tem dúvidas quanto à confiabilidade das informações 
a serem utilizadas como evidência de auditoria, então 
ele deve:

a. SQUARE desconsiderar as informações obtidas de fontes 
externas e as elaboradas sob medida para as 
circunstâncias da entidade.

b. SQUARE testar todas as contas do balanço patrimonial, 
mesmo as que possuam saldos irrelevantes, 
para garantir que a integridade da equação 
fundamental da contabilidade não foi afetada.

c. SQUARE restringir o escopo dos procedimentos de audi-
toria a serem realizados, de modo a minimizar 
a ocorrência de erros e inconsistências entre as 
fontes.

d. Check-square determinar quais modificações ou acréscimos 
aos procedimentos de auditoria são necessá-
rios para solucionar o assunto e deve considerar 
o efeito desse assunto, se houver, sobre outros 
aspectos da auditoria.

e. SQUARE consultar o especialista nomeado pela admi-
nistração para sanar as inconsistências entre as 
fontes e considerar que seus papéis de trabalho 
podem apresentar vícios que comprometem 
sua opinião.

56. Um auditor está realizando testes para verificar se 
as operações da conta contábil “Estoque de materiais” 
do ativo da companhia Atalaia, que é uma prestadora 
de serviços, foram registradas corretamente. Para isso, 
identificou que em 09 de dezembro de 2018 a compa-
nhia fez a aquisição de insumos, que foram registrados 
na conta contábil “Estoque de materiais”.

O auditor obteve cópia do Documento Auxiliar da 
Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) que acobertou a ope-
ração. Entre outras informações, constavam no DANFE 
os campos:

 � Valor das mercadorias: R$ 1.000.
 � Valor do IPI: R$ 100.
 � Valor do ICMS: 170.
 � Valor total da nota fiscal: R$ 1.100.

Sabendo que a companhia Atalaia está enquadrada 
no regime de tributação do Lucro Presumido e não 
é contribuinte do IPI e tampouco do ICMS, o valor 
correto da operação que deve ser registrado na conta 
contábil “Estoque de materiais” é de:

a. SQUARE R$ 830.
b. SQUARE R$ 930.
c. SQUARE R$ 1.000.
d. Check-square R$ 1.100.
e. SQUARE R$ 1.270.

57. Quando um auditor utiliza a seleção aleatória de 
elementos para formar uma amostra é porque:

a. SQUARE o intervalo de confiança da população indica 
que pode haver elementos discrepantes que 
precisam ser descartados.

b. SQUARE houve uma seleção casual baseada na experiên-
cia profissional e na relevância das transações.

c. SQUARE os controles internos da entidade são frágeis e 
podem induzir o auditor a erro.

d. SQUARE os quartis da população têm distribuição nor-
mal e o erro estatístico é concentrado próximo 
da média.

e. Check-square cada elemento da população é selecionado 
ao acaso e tem a mesma probabilidade de ser 
escolhido.
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

60. Nos seus trabalhos, o auditor realiza procedimen-
tos de auditoria para obtenção de evidências.

Sobre esse tema, analise os dois conceitos abaixo:

1. Consiste em avaliação das informações feitas 
por meio de estudo das relações plausíveis 
entre dados financeiros e não financeiros. 
Inclui também a investigação de flutuações 
e relações identificadas que sejam inconsis-
tentes com outras informações relevantes 
ou que se desviem significativamente dos 
valores previstos.

2. Representa uma evidência de auditoria obtida 
pelo auditor como resposta escrita de terceiro 
ao auditor, em forma escrita, eletrônica ou em 
outra mídia. Frequentemente é relevante no 
tratamento de afirmações associadas a certos 
saldos contábeis e seus elementos. Contudo, 
não precisa se restringir apenas a saldos 
contábeis.

Os conceitos são referentes, respectivamente, aos 
procedimentos de auditoria:

a. SQUARE Recálculo e Indagação.
b. Check-square Procedimentos analíticos e  

Confirmação externa.
c. SQUARE Procedimentos analíticos e Observação.
d. SQUARE Inspeção e Confirmação externa.
e. SQUARE Indagação e Observação.
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Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.
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