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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 011/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  TAUBATÉ- SP 

AUDITOR JUNIOR 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

  
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, 
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 02 (duas) horas do início da prova. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado.  

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE 
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO 
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

Destaque aqui 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ – SP – AUDITOR JUNIOR 
Marque aqui as suas respostas:  
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   27 28 29 30 

               

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

               

46 47 48 49 50           

               

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Língua Portuguesa e Interpretação de Textos 
Informática 
Matemática 
Conhecimentos Específicos 

15 
10 
10 
15 

Total de questões  50 
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LÍNGUA PORTUGUESA E INTERPRETAÇÃO DE 
TEXTOS 

 
Leia o texto abaixo e responda as questões de 1 a 15. 
 
A Daslu e o shopping-bunker 
 

A nova Daslu é o assunto preferido das conversas 
em São Paulo. Os ricos se entusiasmam com a criação de 
um local tão exclusivo e cheio de roupas e objetos 
sofisticados e internacionais. Os pequeno-burgueses 
praguejam contra a iniciativa, indignados com tanta 
ostentação. 

Antes instalada num conjunto de casas na Vila Nova 
Conceição, região de classe alta, a loja que vende as grifes 
mais famosas e caras do mundo passará agora a funcionar 
num prédio monumental construído no bairro "nouveau 
riche" da Vila Olímpia e ao lado do infelizmente pútrido e 
malcheiroso rio Pinheiros. 

A imprensa aproveita a mudança da Daslu para 
discorrer sobre as vantagens de uma vida luxuosa e exibir 
fotos exclusivas do interior da megaloja de quatro andares e 
seus salões labirínticos, onde praticamente não há 
corredores, pois, como diz a dona da loja, a ideia é que o 
consumidor se sinta em sua casa. 

Estranha casa, deve-se dizer. Para entrar nela é 
preciso fazer uma carteira de sócio, depois de deixar o carro 
num estacionamento que custa R$ 30,00 (a primeira hora). 
Obviamente, tudo isso tem por objetivo selecionar os 
consumidores e intimidar os pouco afortunados – os 
mesmos que, ao se aventurar na antiga loja, reclamavam da 
indiferença das vendedoras, as dasluzetes, muito mais 
solícitas com aqueles que elas já conheciam ou que 
demonstravam de cara seu poder de compra. 

As complicações na portaria visam também, embora 
não se diga com clareza, a proteger o local e dar segurança 
aos milionários de todo o país que certamente farão da nova 
Daslu um de seus "points" durante a estada em São Paulo, 
como já ocorria com a antiga casa. A segurança é um item 
cada vez mais prioritário nos negócios hoje em dia – antes 
mesmo da inauguração, a loja teve um de seus caminhões 
de mudança roubados. 

As formalidades na entrada levam ainda em conta a 
privacidade do local de quase 20 mil metros quadrados, não 
muito longe da favela Coliseu (sic). A reportagem de um site 
calculou, por falar nisso, que a soma da renda mensal de 
todas as famílias da favela (R$ 10.725, segundo o IBGE) 
daria para comprar apenas duas calças Dolce & Gabbana 
na loja. 

Tais fatores, digamos assim, sinistros da realidade 
brasileira é que impulsionam o pioneirismo da nova Daslu. 
Sim, a loja é uma empreitada verdadeiramente inédita. A 
Daslu, que desenvolveu no Brasil um certo tipo de 
atendimento exclusivo e personalizado para ricos, agora 
introduz, pela primeira vez no mundo, o modelo do 
shopping-bunker. 

Todos sabem como os shopping-centers 
floresceram em São Paulo e nas capitais brasileiras, tanto 
pelas facilidades que propiciam para a gente que vive nos 
centros urbanos congestionados e tumultuados, quanto pela 
segurança. Ao longo dos anos, eles foram surgindo aqui e 
ali, alterando a sociabilidade e a paisagem das cidades. 
Acabaram se transformando em uma espécie de praça 
(fechada), onde as classes alta e média podiam circular com 
tranquilidade, sem serem importunadas pela visão e a 
presença dos numerosos pobres e miseráveis, que, por sua 

vez, ocuparam as praças públicas (abertas), como a da 
República e a da Sé, em São Paulo. Dentro dos shoppings, 
os brasileiros sonhamos um mundo de riqueza, organização, 
limpeza, segurança, facilidades e sobretudo de distinção que 
lá fora, nas ruas, está agora longe de existir. 

Mas talvez os shoppings, mesmo os mais 
sofisticados, como o Iguatemi, tenham se tornado 
democráticos demais para o gosto da classe alta paulista. A 
cada pequeno entusiasmo econômico, logo a alvoraçada 
classe média da cidade resolve se intrometer aos bandos 
nas searas exclusivas dos muito ricos. (...) 

Disponível em: : 
https://www1.folha.uol.com.br/folha/pensata/ult682u123.shtml 

 
1) Pode-se afirmar sobre o texto que, EXCETO: 
a) A ostentação é um atributo dos ricos sobre a loja Daslu. 
b) São objetivos da dificuldade de acesso à nova Daslu, 
dentre outros, a seleção de público; a segurança e a 
intimidação de outros públicos. 
c) A Daslu é a pioneira em introduzir o modelo “shopping 
bunker” no mundo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) O autor apresenta um dado estatístico no 6º parágrafo 
com o intuito de: 
a) demonstrar o contraste entre duas realidades sociais. 
b) ilustrar, com isenção, as duas condições sociais 
contrastantes. 
c) informar, com distanciamento investigativo, o problema da 
diferença de classe no país. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
3) De acordo com sua organização interna, pode-se 
afirmar que, quanto à sua tipologia, o texto é: 
a) Descritivo. 
b) Argumentativo. 
c) Narrativo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
4)  O 1º parágrafo do texto é construído com base em 
um recurso retórico estrutural, com base nessa 
informação assinale a alternativa CORRETA: 
a) Sinestesia. 
b) Metáfora. 
c) Antítese. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5)  Foram destacados termos nas passagens abaixo que 
apresentam referente expresso anteriormente no texto, 
EXCETO: 
a) “(...) os mesmos que, ao se aventurar na antiga loja, 
reclamavam da indiferença das vendedoras, as dasluzetes, 
muito mais solícitas com aqueles que elas já conheciam ou 
que demonstravam de cara seu poder de compra.” (4º 
parágrafo) 
b) “Os pequeno-burgueses praguejam contra a iniciativa, 
indignados com tanta ostentação.” (1º parágrafo) 
c) “Obviamente, tudo isso tem por objetivo selecionar os 
consumidores e intimidar os pouco afortunados (...)” (4º 
parágrafo) 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
6) Assinale a alternativa em que a palavra retirada do 
texto,  apresenta o mesmo processo de formação que o 
vocábulo “dasluzetes”: 
a) “megaloja” 
b) “distinção”  
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c) “afortunados” 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) O vocábulo “malcheiroso” está corretamente grafado; 
o mesmo NÃO ocorre na alternativa: 
a) Coerdeiro. 
b) Inter-regional.  
c) Hipersensibilidade. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
8) Assinale a alternativa em que se encontra um 
complemento nominal destacado: 
a) “(...) como diz a dona da loja, (...)” (3º parágrafo) 
b) “(...) e exibir fotos exclusivas do interior da megaloja de 
quatro andares (...)” (3º parágrafo) 
c) “Os pequeno-burgueses praguejam contra a iniciativa, 
indignados com tanta ostentação.” (1º parágrafo)  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
9) Sobre as vírgulas empregadas na passagem “A 
Daslu, que desenvolveu no Brasil um certo tipo de 
atendimento exclusivo e personalizado para ricos, (...)” 
(7º parágrafo), pode-se afirmar que: 
a) poderiam ser eliminadas, mantendo-se a correção 
gramatical. 
b) são obrigatórias no contexto em que se inserem. 
c) poderiam ser substituídas por ponto-e-vírgula. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
10) Assinale a alternativa a qual NÃO há ditongo na 
opção: 
a) Duas. 
b) Conheciam. 
c) Não. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
11) A expressão destacada no excerto “Tais fatores, 
digamos assim, sinistros da realidade brasileira é que 
impulsionam o pioneirismo da nova Daslu.” (7º 
parágrafo) funciona discursivamente como uma: 
a) Ratificação. 
b) Ressalva. 
c) Ênfase.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
12) Assinale a alternativa que apresenta um vocábulo 
que atende a uma regra de acentuação diferente das 
demais: 
a) Sócio. 
b) Prédio. 
c) Pútrido. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
13) Assinale a alternativa que apresenta o valor 
semântico do conectivo destacado na passagem “Para 
entrar nela é preciso fazer uma carteira de sócio, (...)” (4º 
parágrafo). 
a) Finalidade. 
b) Condição. 
c) Causa. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
14) O travessão utilizado no excerto “A segurança é um 
item cada vez mais prioritário nos negócios hoje em dia 
– antes mesmo da inauguração, a loja teve um de seus 
caminhões de mudança roubados.” (5º parágrafo) 
introduz uma espécie de explicação, justificativa para o 

que foi expresso na oração anterior; assim, um 
conectivo que poderia substituí-lo, seria: 
a) embora. 
b) pois. 
c) se bem que. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
15) Assinale a alternativa a qual NÃO há pronome 
relativo na opção: 
a) “Tais fatores, digamos assim, sinistros da realidade 
brasileira é que impulsionam o pioneirismo da nova Daslu.” 
(7º parágrafo) 
b) “Todos sabem como os shopping-centers floresceram em 
São Paulo e nas capitais brasileiras, tanto pelas facilidades 
que propiciam para a gente (...)” (8º parágrafo) 
c) “Dentro dos shoppings, os brasileiros sonhamos um 
mundo de riqueza, organização, limpeza, segurança, 
facilidades e sobretudo de distinção que lá fora, nas ruas, 
está agora longe de existir.” (8º parágrafo) 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
INFORMÁTICA 

 
16) Em Linux ao inserir o comando ________ o mesmo 
cancela os trabalhos de impressão que foram 
colocados na fila para impressão. Se nenhum 
argumento for fornecido, o trabalho atual no destino 
padrão será cancelado. 
Qual alternativa abaixo completa a lacuna de forma 
CORRETA: 
a) ls 
b) lprm 
c) lpq 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
17) Qual das opções abaixo contém apenas Servidores 
de Entrada de e-mail?  
a) SMTP, IMAP e HTTP  
b) POP3, SMTP e HTTP 
c) POP3, IMAP e HTTP   
d) Nenhuma das alternativas. 
 
18) ________ é um servidor que recebe as requisições 
de um usuário e as passa para frente, dessa forma 
alterando o remetente da mensagem com o objetivo de 
filtrar o conteúdo ou enviar dados anonimamente. 
Qual das alternativas abaixo completa corretamente a 
lacuna? 
a) WebFilter 
b) VPN 
c) Proxy  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
19) Considerando o seguinte endereço de IP 
192.168.10.0, podemos dizer que ele pertence a qual 
classe de endereço?  
a) Classe B.  
b) Classe C. 
c) Classe D. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
20) Considerando a seguinte imagem do diretório no 
Windows 10 abaixo é CORRETO afirmar que o modo 
de exibição que está sendo apresentado é?  
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a) Ícones pequenos. 
b) Lista. 
c) Detalhes. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
21) É um termo que engloba a falsificação de 
endereços IP (enviar mensagens para um computador 
usando um endereço IP que simula uma fonte 
confiável), de e-mails (falsificar o cabeçalho de um e-
mail para disfarçar sua origem) e de DNS (modificar o 
servidor de DNS para redirecionar um nome de 
domínio específico para outro endereço IP). 
A qual alternativa a definição acima se refere?  
a) Spoofing.  
b) Sniffing. 
c) Phishing. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
22) No Windows 10 que teclas de atalho utilizo para 
abrir as Configurações do Windows?  
a) WINDOWS + C 
b) WINDOWS + I 
c) WINDOWS + S 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
23) Na Ferramenta Microsoft Excel, qual das funções 
abaixo é usada para retornar um valor ou a referência 
a um valor de dentro de uma tabela ou intervalo? 
a) ÍNDICE  
b) PROCURAR 
c) CORRESP 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
24) É um protocolo de criptografia projetado para 
internet. E permitem uma comunicação segura entre 
cliente e servidor que tem como predecessor o 
protocolo SSL.  
A qual dos protocolos abaixo se refere a definição?  
a) FTP 
b) TSL  
c) UDP 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
25) Trata-se de uma rede privada construída sobre a 
infraestrutura de uma rede pública. Essa é uma forma 
de conectar dois computadores através de uma rede 
pública, como a Internet. Ao invés de realizar esse 
procedimento por meio de links dedicados ou redes 
de pacotes, utiliza-se a infraestrutura da internet para 
conectar redes distantes e remotas.  
A qual alternativa se refere a definição? 
 

a) Proxy  
b) VPN  
c) Firewall 
d) Nenhuma das alternativas  
 
MATEMÁTICA 

 

26) Sendo   o número de diagonais de um polígono de 

20 lados, qual será o valor de 
 

 
  ? 

a) 204. 
b) 198. 
c) 56. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
27) Observando o polígono abaixo, o valor de X será: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 11. 
b) 16. 
c) 12. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
28) Sendo P um conjunto formado por todos os 
números primos entre 4 e 28 e Q um conjunto formado 
por todos os múltiplos de dois, entre 3 e 21. Qual será 
o valor da multiplicação entre a quantidade de 
elementos do conjunto P pela quantidade de 
elementos do conjunto Q? 
a) 16.  
b) 63. 
c) 50. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
29) Beatriz foi ao banco e recebeu sua pensão. Logo 
após ela fez três compras de roupas para ela. Na 
primeira peça ela gastou a quarta parte do que ela 
recebeu. A segunda peça ela gastou a quinta parte do 
restante do dinheiro e a terceira peça ela gastou a 
metade do dinheiro restante. Sendo assim, qual fração 
representa o que restou do dinheiro de Beatriz após as 
três compras? 

a)  
 

  
 

 

b) 
  

  
 

 

c) 
 

  
 

 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
30) Dois amigos combinaram de se encontrar no meio 
de um trajeto: cada um saindo de uma das 

extremidades. Um andou 
 

 
 do trajeto e o outro andou 

os 100 km restantes. Qual a distância total desse 
trajeto? 
a) 103 km. 
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b) 175 km. 
c) 98 km.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
31) Jane trabalha numa lanchonete. Nos primeiros 
cinco dias úteis de outubro ela atendeu 25, 16, 30 e 18 
pessoas, nessa ordem, respectivamente por cada dia. 
Sabe-se que no quinto dia útil dessa semana ela 

atendeu   pessoas. Se a média do número de clientes 
atendidos por Jane nesses cinco dias úteis foi de 24, 
então a mediana foi: 
a) 25. 
b) 28. 
c) 16. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
32) Sendo   a altura do triangulo    , qual será o 

valor de   ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 4,86 m. 
b) 2,55 m. 
c) 6,75 m.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
33) Sendo        ,         e        , vértices do 

triângulo    , qual será a altura   desse triangulo 

relativa ao lado   ̅̅ ̅̅ : 

a) 
 

√ 
. 

 

b) 
 

√ 
. 

 

c) 
 

√ 
. 

 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
34) Dentre as opções abaixo, qual representa dois 
números racionais positivos e consecutivos sabendo 
que a soma de seus quadrados é 41: 
a) 0 e 9. 
b) -3 e 2. 
c) 4 e 5. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
35) Ana Clara e Letícia são irmãs. Ana Clara tem 13 
anos e Letícia 20 anos. Daqui a quantos anos o 
produto de suas idades será igual à 980: 
a) 15 anos. 
b) 9 anos. 
c) 13 anos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
36) Sobre os princípios gerais do Sistema Tributário 
Nacional, esses constantes na Constituição Federal , 
cabe à lei complementar estabelecer normas gerais 
em matéria de legislação tributária, sobre alguns 
temas específicos. Assinale a alternativa INCORRETA:  
a) Obrigação, lançamento e crédito, cabendo a prescrição 
e decadência tributários à lei ordinária.  
b) Definição de tributos e de suas espécies, bem como, 
em relação aos impostos discriminados na Constituição 
Federal, a dos respectivos fatos geradores, bases de 
cálculo e contribuintes.  
c) Adequado tratamento tributário ao ato cooperativo 
praticado pelas sociedades cooperativas.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
37) Ainda sobre o tema anterior, cabe à lei 
complementar estabelecer normas gerais em matéria 
de legislação tributária, especialmente sobre definição 
de tratamento diferenciado e favorecido para as 
microempresas e para as empresas de pequeno porte, 
inclusive regimes especiais ou simplificados, dentre 
outros temas, das contribuições previstas no art. 195 
da Constituição Federal. Especificamente sobre o 
artigo acima citado, a seguridade social será 
financiada por toda a sociedade, de forma direta e 
indireta, nos termos da lei, mediante recursos 
provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, e, entre outras, 
da contribuição social do empregador, da empresa e 
da entidade a ela equiparada na forma da lei, 
incidentes sobre algumas situações. Marque a 
alternativa INCORRETA:   
a) A receita ou o faturamento.  
b) A folha de salários e demais rendimentos do trabalho 
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que 
lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício  
c) O lucro não declarado em sede de Imposto sobre a 
renda e proventos de qualquer natureza. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
38) Também sobre a definição de tratamento 
diferenciado e favorecido para as microempresas e 
para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes 
especiais ou simplificados, conforme a CRFB, a lei 
complementar de que trata o inciso III, d, também 
poderá instituir um regime único de arrecadação dos 
impostos e contribuições da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, observado que o 
recolhimento será de determinada maneira, assinale a 
alternativa CORRETA. 
a) O recolhimento será difuso e descentralizado e a 
distribuição da parcela de recursos pertencentes aos 
respectivos entes federados será mediata. 
b) O recolhimento será unificado e centralizado e a 
distribuição da parcela de recursos pertencentes aos 
respectivos entes federados será imediata, vedada 
qualquer retenção ou condicionamento. 
 c) O recolhimento será alternado entre os entes 
federativos e a distribuição da parcela de recursos 
pertencentes aos respectivos entes federados será 
imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento  
d) Nenhuma das alternativas. 
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39)  A União, mediante lei complementar, poderá 
instituir empréstimos compulsórios no caso de 
investimento público de caráter urgente e de relevante 
interesse nacional, observada:  
a) a vedação à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios de cobrar tributos no mesmo exercício 
financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu 
ou aumentou.  
b) as limitações potenciais no exercício do Poder de 
Polícia Administrativa.  
c) as vedações constitucionais ao espectro dos 
empréstimos compulsórios.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
40) Sobre as contribuições sociais e de intervenção no 
domínio econômico na Constituição Federal, a pessoa 
natural destinatária das operações de importação 
poderá ser:  
a) tributada, pelo mesmo fato gerador, em esferas 
administrativas diferentes 
b) imune da incidência de tal contribuição, em caso de 
interesse social do produto importado. 
c) equiparada a pessoa jurídica.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
41) De acordo com a Constituição Federal, a vedação 
de cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em 
que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou NÃO se aplica aos tributos abaixo, salvo:  
a) imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza. 
b) imposto sobre produtos industrializados. 
c) imposto sobre importação de produtos estrangeiros. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
42)  Sobre o imposto sobre produtos industrializados, 
é INCORRETO afirmar que ele:  
a) será cumulativo, compensando-se o que for devido em 
cada operação com o montante cobrado nas anteriores.  
b) será seletivo, em função da essencialidade do produto. 
c) não incidirá sobre produtos industrializados destinados 
ao exterior.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
43) O ouro, quando definido em lei como ativo 
financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se 
exclusivamente à incidência de qual imposto? 
a) IR. 
b) IOF.  
c) IGF. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
44)  Considerando os impostos dos Estados e do 
Distrito Federal, especificamente sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, ainda que as 
operações e as prestações se iniciem no exterior, é 
facultado ao Senado Federal fixar alíquotas máximas 
nas mesmas operações para resolver conflito 
específico que envolva interesse de Estados, mediante 
resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada 
por:  
a) metade de seus membros.  
b) dois terços de seus membros.  
c) três quintos de seus membros.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 

45)  Sobre a repartição das receitas tributárias, a União 
entregará do produto da arrecadação dos impostos 
sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre 
produtos industrializados, 49% (quarenta e nove por 
cento), e, especificamente ao Fundo de Participação 
dos Municípios: 
a) vinte inteiros e cinco décimos por cento. 
b) trinta e dois inteiros e cinco décimos por cento. 
c) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
46) Sobre as disposições gerais para a Lei do 
Orçamento, conforme a Lei 4.320/1964, os itens da 
discriminação da receita e da despesa, entre outros, 
de Receitas de Contribuições, serão identificados: 
a) por números de códigos decimal. 
b) por letras do alfabeto e numerais, excluindo-se 
caracteres em língua estrangeira. 
c) por letras e numerais que signifique o mês de origem e 
o montante dos valores.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
47) O código geral para identificação dos itens da 
discriminação da receita e da despesa, especificado 
na Lei 4.320/1964: 
a) suplementarão os códigos locais. 
b) não prejudicará a adoção de códigos locais.  
c) substituirão os códigos locais.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
48) Da classificação das receitas, apresentada na Lei 
4.320/1964, assinale a alternativa que não seja uma 
receita de capital:  
a) Alienação de bens. 
b) Operações de crédito. 
c) Amortização de crédito.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
49) Segundo a Lei 4.320/1964, são despesas de capital 
as seguintes, EXCETO: 
a) Despesas de Custeio. 
b) Investimentos. 
c) Inversões financeiras.  
d) Nenhuma das anteriores. 
 
50) Sobre as previsões plurienais, na Lei 4.320/1964, 
as receitas e despesas de capital serão objeto de um 
Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital, 
aprovado por decreto do Poder Executivo, 
abrangendo, no mínimo:  
a) um quinquênio. 
b) um triênio. 
c) uma legislatura. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 

 

 

 

 

 


