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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso Público.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização 

de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata 

exclusão do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

AUDITOR FISCAL 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões. 
                               

“Sou eu que endoideço mais ou é esta cidade?” 
  

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

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 

 

 

     Coringa lembra mais um filme de terror, em que o pavor e a pulsão tomam conta do público 

do início ao fim da película. O diretor Todd Phillips nos surpreende como resgate da tradição do 

realismo social, um verdadeiro “reality show” de opressão e humilhação. A Gotham City é uma 

sinopse dos Estados Unidos, que recompensa os ricos, venera as celebridades, corta os serviços 

públicos e empurra os desvalidos para o crime. Arthur Fleck, nome do Coringa no filme, revela 

que a insanidade não está apenas nele, mas na divisão entre vencedores e perdedores. 

     Nos últimos 30 anos, o Coringa se transfigurou em um dos papéis mais istriônicos que um ator 

pode interpretar, permitindo-lhe fazer loucuras dramáticas para incorporar o personagem. Para 

encarnar o Coringa, Joaquin Phoenix perdeu 23 quilos e ensaiou durante quatro meses suas 

diferentes risadas cinistras. O filme é turbinado pelo show de interpretação de Phoenix, com uma 

atuação intensamente corporal, que converte Arthur em um personagem sombrio, que se maquia 

de palhaço, pinta o cabelo de verde e traz para fora de si o demente Coringa. 

     A agonia de Arthur, que não se expressa só em seu riso corrosivo, ____ diversas tonalidades. 

De cada músculo do seu corpo esquálido é erigida uma coreografia elegante e sincronicamente 

patética. Coringa traz ___ baila a nossa insanidade social quando diz: “Sou eu que endoideço mais 

ou é esta cidade?”. O complexo de inferioridade é mecanismo de defesa criado por Arthur, que 

expõe o fato de viver em uma cidade injusta. Ele cuida da mãe enferma, sofre discriminação, 

passa por dificuldades econômicas e não tem relação com ninguém além da família. Por isso, 

Coringa se queixa à sua terapeuta após cometer o primeiro crime: “Durante toda a minha vida, 

eu não sabia se realmente existia, mas existo. E as pessoas estão começando a perceber”. 

     Assim, o Coringa revela que os indivíduos que foram submetidos às barbaridades desde a 

infância demonstram de maneira escandalosa suas experiências negativas, entre elas: depressão, 

ansiedade, transtornos alimentares, agressividade, compulsão por sexo, etc. A cidade é o contexto 

que torna o personagem violento, pois as cenas denunciam que os oprimidos se transformam em 

opressores e reproduzem o modo de vida de uma sociedade insana. 

     Portanto, o filme provoca um debate sobre a solidão, a violência física e psicológica, 

notadamente sobre a saúde mental, que é modelada por Gotham City, uma cidade fictícia marcada 

pela brutalidade, pela imundície e pela desordem, já que a loucura do Coringa é impregnada pela 

loucura do mundo. É por isso que o filme gerou polêmica nos Estados Unidos por glorificar a 

violência, em um país pródigo na ocorrência de vários atentados a tiros. Aliás, o longa-metragem 

nos mostra que é cada vez mais comum ver pessoas depressivas e ansiosas em grandes e médias 

cidades por causa de uma notória urbanização desigual. 

     Então, o palhaço interpretado por Phoenix deixa claro para os cinéfilos que o vilão sofre de 

transtornos psiquiátricos: ele toma remédios diferentes, cita ter sido internado num hospício, 

devaneia sobre uma relação que não teve e dá risadas destoantes de suas emoções. Por fim, o 

resultado compõe o retrato de um homem insano, com um grande complexo de Édipo, que se 

sente excluído pela sua cidade, ou seja, um drama que faz um link com a vida real de homens e 

mulheres que vagueiam pelas urbes adoecidas, cometendo doidices e crimes. 
 

Texto adaptado. Disponível em: https://www.contioutra.com/coringa-sou-so-eu-ou-esta-cidade-esta-
ficando-cada-vez-mais-louca/ 

 

QUESTÃO 01 – Sobre a grafia de certas palavras extraídas do texto, analise as afirmações abaixo e 

assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) “istriônicos” (l. 07) está escrita corretamente. 

(  ) “cinistras” (l. 10) está escrita incorretamente. 

(  ) “corrosivo” (l. 13) está escrita corretamente. 

(  ) “imundície” (l. 28) está escrita incorretamente. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – F – V – F. 

B) F – V – F – V. 

C) V – V – F – F. 

D) F – F – V – V. 

E) F – V – V – F. 

Por Jackson César Buonocore 

https://www.contioutra.com/coringa-sou-so-eu-ou-esta-cidade-esta-ficando-cada-vez-mais-louca/
https://www.contioutra.com/coringa-sou-so-eu-ou-esta-cidade-esta-ficando-cada-vez-mais-louca/
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QUESTÃO 02 – As lacunas do terceiro parágrafo podem ser correta e respectivamente preenchidas 

por: 

 

A) têm – a 

B) contêm – à   

C) tem – a  

D) contém – à  

E) têm – à  

 

 

QUESTÃO 03 – Para continuar introduzindo uma oração que exprime causa, a locução conjuntiva 

grifada “já que” (l. 28) NÃO poderá ser substituída por: 

 

A) visto que. 

B) ainda que. 

C) porque. 

D) porquanto. 

E) uma vez que. 

 

 

QUESTÃO 04 – Da oração “A Gotham City é uma sinopse dos Estados Unidos” (l. 03-04), o conteúdo 

sublinhado constitui o: 

 

A) Objeto direto. 

B) Objeto indireto. 

C) Complemento nominal. 

D) Predicativo do sujeito. 

E) Predicativo do objeto. 

 

 

QUESTÃO 05 – Com base no que é exclusivamente explicitado pelo texto, é correto afirmar que: 

 

A) O ator Arthur Fleck faz loucuras dramáticas para incorporar o Coringa. 

B) De cada músculo do corpo esquálido de Todd Phillips é erigida uma coreografia elegante e 

sincronicamente patética. 

C) O personagem Coringa sofre discriminação por não se relacionar com quem passa por dificuldades 

financeiras. 

D) No filme Coringa, os opressores se transformam em oprimidos no contexto bucólico em que vive a 

sociedade insana. 

E) O filme Coringa mostra que a urbanização díspar nas médias e grandes cidades implica a 

popularização de casos de depressão e transtorno de ansiedade. 

 

 

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que mostra corretamente uma locução prepositiva encontrada 

no texto. 

 

A) “em que” (l. 01). 

B) “si o” (l. 12). 

C) “por causa de” (l. 32). 

D) “sofre de” (l. 33). 

E) “sobre uma” (l. 35). 

 

 

QUESTÃO 07 – O termo “resgate” (l. 02) é decorrente do processo de formação de palavras 

denominado derivação: 

 

A) Regressiva. 

B) Imprópria. 

C) Parassintética. 

D) Prefixal. 

E) Sufixal. 
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QUESTÃO 08 – As vírgulas em destaque na linha 05 foram utilizadas para separar: 

 

A) Um aposto. 

B) Um vocativo. 

C) Um adjunto adverbial. 

D) Uma oração adverbial reduzida. 

E) Uma expressão retificativa. 

 

 

QUESTÃO 09 – O termo “sombrio” (l. 11) pode ser substituído por seu sinônimo:  

 

A) Exúbere. 

B) Consenciente. 

C) Fúnebre. 

D) Galhardo. 

E) Holístico. 

 

 

QUESTÃO 10 – Quantos fonemas possui a palavra “recompensa”? 

 

A) Sete. 

B) Oito. 

C) Nove. 

D) Dez. 

E) Onze. 
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LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 11 – Com base no Plano de Carreira dos Servidores Públicos da Administração Direta do 

Poder Executivo do Município de São Borja, analise as afirmações que seguem: 

 

I. O tempo de exercício em cada classe para fins de promoção será de cinco anos da classe ”A” a 

“D”, sendo a “E”, a classe de final de carreira. 

II. Cada cargo terá cinco classes, designadas pelas letras A, B, C, D e E. 

III. As promoções serão por tempo de exercício em cada classe e por merecimento, mediante 

avaliação e, para os servidores que possuírem direito, ocorrerão sempre no mês de janeiro de 

cada ano. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 12 – Segundo as disposições do Art. 20 do Plano de Carreira dos Servidores Públicos da 

Administração Direta do Poder Executivo do Município de São Borja, fica prejudicado o merecimento, 

acarretando o aumento de mais um ano na contagem do tempo de exercício para fins de promoção, 

sempre que o servidor, no intervalo entre uma avaliação e outra, tiver incorrido em determinadas 

faltas ou insuficiências. Nesse sentido, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Sofrer pena de suspensão disciplinar, mesmo que convertida em multa. 

B) Somar uma penalidade, seja de advertência ou repreensão. 

C) Completar cinco faltas não justificadas ao serviço. 

D) Obtiver a avaliação de desempenho inferior a 59 (cinquenta e nove) pontos. 

E) Contar com dez atrasos de comparecimento ao serviço e/ou saídas antes do horário marcado para 

o término da jornada, superiores a quinze minutos. 

 

comparecimento do servidor ao serviço e pelo qual se verifica, diariamente, a sua entrada e saída. 

(  ) O servidor que se ausentar ao serviço, requererá a justificação da falta, por escrito, no primeiro 

dia em que comparecer à repartição, sob pena de ser considerada não justificada a ausência. 

(  ) Não poderão ser justificadas as faltas que excederem a vinte e quatro por ano, nem mais de três 

no mesmo mês, podendo ser exigida prova do alegado pelo servidor. 

(  ) A prestação de serviço extraordinário só poderá ocorrer por expressa autorização do Prefeito 

Municipal, mediante solicitação fundamentada do chefe da repartição ou de ofício. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) C – C – I – C.   

B) C – I – C – I. 

C) I – C – I – I.  

D) C – C – C – C. 

E) I – I – C – C.   

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 13 – Em relação ao regime de trabalho, de que trata o Título IV do Regime Jurídico Único 

dos Servidores Públicos do Município de São Borja, analise as assertivas que seguem, assinalando C, 

se corretas, ou I, se incorretas. 

 

(  ) Ponto, uma das formas de controle de frequência, é o registro, mecânico ou não, que assinala o 
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QUESTÃO 14 – Segundo as disposições do Art. 39 do Plano de Carreira dos Servidores Públicos da 

Administração Direta do Poder Executivo do Município de São Borja, o servidor convocado para 

trabalhar em regime de dedicação exclusiva de 40 horas semanais, que não possua incorporação a 

mesmo título por força de lei e cujo regime de trabalho seja de 30 horas semanais, perceberá sobre 

o vencimento básico do cargo que estiver investido, uma gratificação de: 

 

A) 50% (cinquenta por cento). 

B) 80% (oitenta por cento). 

C) 100% (cem por cento). 

D) 120% (cento e vinte por cento). 

E) 150% (cento e cinquenta por cento). 

 

 

QUESTÃO 15 – O Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de São Borja define 

que o servidor será obrigado a repor, de uma só vez, a importância do prejuízo causado à Fazenda 

Municipal em virtude de alcance, desfalque ou omissão em efetuar o recolhimento ou entradas nos 

prazos legais. Segundo as disposições do Art. 77 do referido Regime, outras reposições devidas à 

Fazenda Municipal poderão ser feitas em parcelas mensais, corrigidas monetariamente e mediante 

desconto em folha de pagamento, porém o valor de cada parcela não poderá exceder a ____________ 

da remuneração do servidor. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 

 

A) 20% (vinte por cento) 

B) 25% (vinte e cinco por cento) 

C) 30% (trinta por cento) 

D) 35% (trinta e cinco por cento) 

E) 40% (quarenta por cento) 

 

 

QUESTÃO 16 – O Art. 115 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de São 

Borja estabelece que, para efeito de aposentadoria e disponibilidade, será computado integralmente: 

 

I. O tempo de serviço público federal, estadual e municipal, inclusive o prestado às suas autarquias. 

II. O período de serviço ativo nas Forças Armadas, contando-se em dobro o tempo de serviço 

correspondente às operações de guerra de que o servidor tenha participado efetivamente. 

III. O tempo de serviço anteriormente prestado ao Município como extranumerário ou sob qualquer 

forma de admissão ou contratação com vínculo empregatício. 

IV. O tempo de serviço em atividade privada vinculada à Previdência Social, na forma da lei 

pertinente. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas III e IV. 

C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 17 – O Art. 120 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de São 

Borja estabelece que não terá direito a férias o servidor que, no curso do período aquisitivo, houver 

incorrido em mais de ___________ faltas não justificadas ao serviço. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 

 

A) 20 (vinte) 

B) 25 (vinte e cinco) 

C) 27 (vinte e sete) 

D) 28 (vinte e oito) 

E) 30 (trinta) 
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QUESTÃO 18 – Segundo o Art. 13 da Lei Orgânica do Município de São Borja, competem, 

privativamente, à Câmara Municipal de Vereadores, entre outras, as seguintes atribuições, EXCETO: 

 

A) Conceder licença ao Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores para afastamento do cargo. 

B) Decretar desapropriações por necessidade ou utilidade pública ou interesse social. 

C) Denominar ruas, praças, prédios e demais bens e ou logradouros públicos. 

D) Fiscalizar as contas dos Poderes Executivo e Legislativo, na forma da Lei. 

E) Autorizar o Prefeito a contrair empréstimos, estabelecendo condições e respectiva aplicação. 

 

 

QUESTÃO 19 – O Art. 48, da Lei Orgânica do Município de São Borja, define que será declarado vago, 

pela Câmara Municipal de Vereadores, o cargo de Prefeito e Vice-Prefeito quando:  

 

I. Deixar de tomar posse, sem motivo justo, aceito pela Câmara, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias, da data fixada para posse. 

II. Ocorrer falecimento, renúncia ou condenação por crime funcional ou eleitoral, com pena acessória 

de perda do cargo. 

III. Infringir as incompatibilidades e os impedimentos declarados para os Vereadores, na referida Lei 

Orgânica, no que forem aplicáveis ao Prefeito e Vice-Prefeito. 

IV. Perder ou tiver suspensos os direitos políticos. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e III. 

B) Apenas II e IV. 

C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas I, II e IV. 

E) Apenas II, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 20 – O Art. 88 da Lei Orgânica do Município de São Borja estabelece que a permissão de 

serviço público, a título precário, será outorgada por _____________________, após edital de 

concorrência pública para escolha do melhor pretendente, sendo que a concessão só será feita com 

________________________, mediante contrato.  

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

   

A) portaria do Secretário Municipal de Planejamento – a deliberação do Presidente da Câmara 

Municipal 

B) decreto do legislativo – a sanção do Prefeito Municipal 

C) decreto do Prefeito Municipal – a autorização legislativa  

D) ofício do Secretário Municipal da Fazenda – o despacho do Chefe do Poder Executivo 

E) portaria do Executivo Municipal – a homologação legislativa 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

QUESTÃO 21 – No território que hoje é ocupado pelo município de São Borja, no século XVII, os 

jesuítas criaram as Reduções Missioneiras, chamadas por Voltaire de o “Triunfo da Humanidade” 

devido ao seu caráter: 

 

A) Monocultor e evangelizador. 

B) Igualitário e autossustentável. 

C) Exportador e cristão. 

D) Colonizador e emancipador. 

E) Ecumênico e agroexportador.  
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QUESTÃO 22 – Em 2019, o Prêmio Nobel da Paz foi entregue para: 

 

A) Abiy Ahmed Ali, primeiro-ministro da Etiópia. 

B) Greta Thunberg, jovem ativista do meio-ambiente. 

C) Cacique Raoni, defensor dos direitos indígenas. 

D) Jacinda Ardern, premiê da Nova Zelândia. 

E) Papa Francisco. 

 

 

QUESTÃO 23 – “Ataque aéreo atinge carros com civis na Síria e deixa 10 mortos” 

(https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/10/13). A Síria, país que enfrenta uma guerra civil desde 

2011, está localizada no(a): 

 

A) Extremo Oriente. 

B) Norte da África. 

C) Oriente Médio. 

D) Sudoeste Africano. 

E) África Meridional. 

 

 

QUESTÃO 24 – Analise as assertivas abaixo sobre a canonização de Irmã Dulce, ocorrida em 13 de 

outubro último pelo Papa Francisco: 

 

I. Irmã Dulce nasceu em Salvador. 

II. Com a canonização, ela se tornou a primeira santa nascida no Brasil. 

III. Irmã Dulce passa a se chamar Santa Dulce dos Pobres. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 25 – O Prêmio Camões de Literatura foi instituído em 1988 com o objetivo de consagrar 

um autor de língua portuguesa que, pelo conjunto de sua obra, tenha contribuído para o 

enriquecimento do patrimônio literário e cultural de nossa língua comum. É considerado o mais 

importante prêmio da língua portuguesa e, em 2019, foi entregue a: 

 

A) Caetano Veloso. 

B) Mia Couto. 

C) Gilberto Gil. 

D) Chico Buarque. 

E) Luís Fernando Veríssimo. 

 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 26 – A capacidade volumétrica, em m³, de uma caixa d’agua em forma de cilindro, com   

4 m de diâmetro e 3 m de altura, é:  

(para π utilizar 3,14) 

 

A) 12,56. 

B) 18,84. 

C) 21,98. 

D) 37,68. 

E) 40,82. 
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QUESTÃO 27 – Dois peritos em trânsito estão analisando uma tabela acerca da quantidade de multas 

emitidas por infrações ao volante no primeiro semestre do ano, conforme tabela abaixo: 

 

Infração Total de multas 

Dirigir sem cinto de segurança 445 

Dirigir falando ao celular 360 

Estacionar em local proibido 465 

Excesso de velocidade 600 

 

A razão entre a menor quantidade de multas e a maior é de: 

 

A) 0,6. 

B) 0,74. 

C) 0,77. 

D) 0,83. 

E) 1. 

 

 

QUESTÃO 28 – Um trabalhador de fábrica trabalha 8,8 h por dia, de segunda a sexta. O excedente 

compensa o turno de sábado que ele não necessita trabalhar. Considerando que o dia de trabalho é 

dividido em dois turnos, sendo que o primeiro turno tem duração de 
1

3
 da carga diária, o segundo 

turno tem duração de quantos minutos? 

 

A) 176. 

B) 264. 

C) 352. 

D) 528. 

E) 704. 

 

 

QUESTÃO 29 – Dois números naturais, X e Y, foram escolhidos ao acaso para uma experiência sobre 

poderes ocultos da mente. Ninguém sabe que números são, porém sabe-se que o dobro de X somado 

a Y é igual a quarenta e cinco; e que o dobro de X menos o dobro de Y é igual a seis. Com base nessas 

informações, é correto afirmar que X e Y são: 

 

A) 15 e 12. 

B) 16 e 13. 

C) 17 e 14. 

D) 18 e 15. 

E) 19 e 16. 

 

 

QUESTÃO 30 – Considerando o valor lógico da proposição composta “Se dois mais dois é quatro 

então metade de cinco é três”, assinale a alternativa correta. 

 

A) Verdadeiro, apesar de a segunda proposição ser falsa. 

B) Falso, pois a primeira proposição é falsa. 

C) Verdadeiro, pois a segunda proposição é verdadeira. 

D) Falso, pois a primeira proposição é verdadeira, e a segunda é falsa. 

E) Não se pode valorar, pois não são proposições. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 31 – Auditoria pode ser definida como o exame independente e objetivo de uma situação 

ou condição, em confronto com um critério ou padrão pré-estabelecido. De acordo com o Tribunal de 

Contas da União (TCU), as auditorias, quanto à natureza, classificam-se em operacionais e de 

regularidade. Com base nas Normas do TCU, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) As auditorias operacionais, devido à variedade e complexidade das questões tratadas, possuem 

maior flexibilidade na escolha de temas, objetos de auditoria, métodos de trabalho e forma de 

comunicar as conclusões de auditoria. 

B) Na auditoria de regularidade, são realizados exames independentes e objetivos da economicidade, 

eficiência, eficácia e efetividade de órgãos ou entidades da Administração Pública com a finalidade 

de promover o aperfeiçoamento da gestão pública.  

C) As auditorias de conformidade e as auditorias contábeis compõem as auditorias de regularidade. 

D) A auditoria de regularidade objetiva examinar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão dos 

administradores públicos, quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial. 

E) A classificação das auditorias como de regularidade ou operacional dependerá do objetivo 

prevalecente em cada trabalho de auditoria. Às vezes, integram o escopo de um mesmo trabalho 

de auditoria. 
 

 

QUESTÃO 32 – O Código Tributário Nacional (Lei Federal nº 5172/1966 e suas alterações) define 

quais os casos em que é permitida a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, 

de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo 

ou de terceiros sobre a natureza e o estado dos negócios ou atividades. Analise as assertivas abaixo, 

em relação aos casos, bem como às respectivas exigências, em que é permitido à Fazenda Pública ou 

a seus servidores a divulgação das informações sobre a situação econômica ou financeira do sujeito 

passivo ou de terceiros, anteriormente citadas: 
 

I. Em relação às informações sobre as inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública e em relação 

às informações sobre parcelamento ou moratória. 

II. Na permuta de informações e mutua assistência entre a Fazenda Pública da União e as dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para a fiscalização dos tributos respectivos, na forma 

estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou convênio.  

III. Nas solicitações de autoridade administrativa no interesse da Administração Pública, com o 

objetivo de investigar com urgência o sujeito passivo, por prática de infração administrativa, 

dispensando neste caso a instauração regular de processo administrativo, no órgão ou na entidade 

respectiva. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 
 

 

QUESTÃO 33 – Achado de auditoria é qualquer fato significativo, digno de relato pelo auditor, e deve 

ser desenvolvido de forma a apresentar uma base sólida às conclusões e às propostas de 

encaminhamento dos auditores. Com base nas Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União 

(TCU), assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) O achado pode ser negativo, quando revela impropriedade ou irregularidade, ou positivo, quando 

aponta boas práticas de gestão. 

B) Os achados são constituídos de quatro atributos essenciais: critério, condição, causa e efeito. 

C) Achados negativos podem envolver irregularidades como falhas de natureza formal de que não 

resulte dano ao erário e outras que têm o potencial para conduzir à inobservância aos princípios de 

administração pública ou à infração de normas legais e regulamentares. 

D) O achado decorre da comparação da situação encontrada com o critério e deve ser devidamente 

comprovado por evidências. 

E) No desenvolvimento dos achados de auditoria, deve ser contemplado o critério de auditoria, que é 

o referencial que indica o estado desejado em relação a uma situação objeto de auditoria, refletindo 

como deveria ser a gestão. 
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Execução: Fundatec 
AUDITOR FISCAL 

QUESTÃO 34 – No planejamento da auditoria, o auditor deve estabelecer uma estratégia global de 

auditoria que defina o alcance, a época e a direção da auditoria, para orientar o desenvolvimento do 

plano de auditoria. Analise as assertivas abaixo quanto às atividades de planejamento da auditoria, 

com base na NBC TA 300(R1) do Conselho Federal de Contabilidade, assinalando V, se verdadeiras, 

ou F, se falsas.  
 

(  ) O processo de definição da estratégia global auxilia o auditor a determinar, dependendo da 

conclusão dos procedimentos de avaliação de risco, os recursos a serem alocados em áreas de 

auditoria específicas, tais como membros da equipe com experiência adequada para áreas de alto 

risco.  

(  ) O plano de auditoria deve incluir a descrição da natureza, a época e a extensão dos procedimentos 

planejados de avaliação de risco.  

(  ) O plano de auditoria é mais detalhado que a estratégia global de auditoria visto que inclui a 

natureza, a época e a extensão dos procedimentos de auditoria a serem realizados pelos membros 

da equipe de trabalho.  

(  ) A definição da estratégia global de auditoria e o plano de auditoria detalhado são necessariamente 

processos isolados, pois as mudanças em um, durante a realização dos trabalhos de auditoria, 

não resultam em mudanças no outro.  

(  ) Em decorrência de imprevistos, mudanças nas condições ou nas evidências obtidas na aplicação 

dos procedimentos de auditoria, o auditor deverá modificar o plano de auditoria, não havendo, no 

entanto, mudanças na estratégia global de auditoria.  
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – V – V – F – F. 

B) V – F – V – F – V. 

C) F – F – F – V – F. 

D) F – V – F – V – V. 

E) V – V – F – F – F. 
 

 

QUESTÃO 35 – De acordo com o Tribunal de Contas da União (TCU), a fiscalização é a forma de 

atuação pela qual são alocados recursos humanos e materiais com o objetivo de avaliar a gestão dos 

recursos públicos. Esse processo consiste, basicamente, em capturar dados e informações, analisar, 

produzir um diagnóstico e formar um juízo de valor. De acordo com o TCU, existem cinco instrumentos 

por meio dos quais se realiza a fiscalização, sendo assim, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 
 

Coluna 1 

1. Levantamento. 

2. Auditoria. 

3. Inspeção. 

4. Acompanhamento. 

5. Monitoramento. 
 

Coluna 2 

(  ) Por meio desse instrumento verifica-se in loco a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão, 

quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, assim como o desempenho 

operacional e os resultados alcançados de órgãos, entidades, programas e projetos 

governamentais.  

(  ) Este instrumento é utilizado para apurar fatos trazidos ao conhecimento do TCU por meio de 

denúncias ou representações.  

(  ) Instrumento utilizado para conhecer a organização e funcionamento de órgão ou entidade pública, 

de sistema, programa, projeto ou atividade governamental, identificar objetos e instrumentos de 

fiscalização e avaliar a viabilidade da sua realização.  

(  ) Este instrumento destina-se a monitorar e a avaliar a gestão de órgão, entidade ou programa 

governamental por período de tempo predeterminado. 

(  ) Instrumento utilizado para aferir o cumprimento das deliberações do TCU e dos resultados delas 

advindos. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 1 – 3 – 2 – 5 – 4. 

B) 2 – 3 – 1 – 4 – 5. 

C) 2 – 3 – 1 – 5 – 4. 

D) 2 – 1 – 3 – 4 – 5. 

E) 3 – 1 – 2 – 5 – 4. 
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Execução: Fundatec 
AUDITOR FISCAL 

QUESTÃO 36 – A NBC TI 01, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade, estabelece as normas 

que devem ser seguidas para a comunicação dos resultados da auditoria, que deve ser realizada por 

meio do Relatório de Auditoria Interna. Analise as assertivas abaixo com base na NBC TI 01 em relação 

ao Relatório de Auditoria Interna: 
 

I. As eventuais limitações ao alcance dos procedimentos de auditoria e os riscos associados aos 

fatos constados são abordados e documentados nos papéis de trabalho do auditor devendo, 

também, constar no Relatório de Auditoria Interna.  

II. O relatório da Auditoria Interna deve ser apresentado a quem tenha solicitado o trabalho ou a 

quem este autorizar, devendo ser preservada a confidencialidade do seu conteúdo. 

III. O relatório de auditoria interna deve apresentar as conclusões e as recomendações resultantes 

dos fatos constatados. Os principais procedimentos de auditoria aplicados e a sua extensão ficarão 

documentados nos papéis de trabalho não devendo ser levados ao Relatório de Auditoria interna 

por serem informações pertencentes a equipe de auditoria.  
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II.  

C) Apenas III.  

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 
 

 

QUESTÃO 37 – O Código Tributário do Município de São Borja, Lei Complementar nº 099/2017, dispõe 

sobre funções e competências da Administração Tributária Municipal, que será exercida pela Secretaria 

Municipal da Fazenda. Com base no disposto na norma anteriormente citada, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
 

A) Entre as funções que são privativas da Administração Tributária relativas à tributação, encontra-se 

a arrecadação, a inscrição e o controle de créditos em dívida ativa, a cobrança administrativa, 

compensação, restituição, reconhecimento de benefício fiscal e a aplicação de sanções por infrações 

à legislação tributária. 

B) Administração Tributária fará a inscrição e o controle de créditos em dívida ativa compreendendo 

inclusive os créditos de natureza não tributária dos órgãos da Administração Direta do Município e 

de órgãos e entidades, que sejam atribuídos ao Município. 

C) A Administração Tributária e seus servidores fiscais, dentro de suas áreas de competência, não 

terão precedência sobre os demais setores administrativos.  

D) Compete também à Administração Tributária Municipal, concorrentemente com as administrações 

tributárias dos demais entes federativos, as atividades de fiscalização do cumprimento da legislação 

tributária do Simples Nacional, o lançamento e a aplicação de sanções por infrações às normas 

desse regime de tributação. 

E) A Administração Tributária poderá ainda exercer competência tributária delegada, em relação a 

executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferidas a este 

Município por outro ente da Federação. 
 

 

QUESTÃO 38 – A Legislação Tributária estabelece as modalidades de suspensão do Crédito Tributário 
e as exigências para sua concessão. Quanto ao que estabelece a Lei Complementar nº 099/2017, 

Código Tributário do Município de São Borja, em relação à suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) A Moratória suspende a exigibilidade do crédito tributário e é a concessão de novo prazo ao sujeito 

passivo, após o vencimento do prazo originalmente assinalado para o pagamento do crédito 

tributário. 

B) A concessão da Moratória, em caráter individual, gera direito adquirido e poderá ser revogada de 

ofício sempre que se apure que o beneficiado não cumpriu ou deixou de cumprir os requisitos para 

a concessão do favor, cobrando-se o crédito corrigido monetariamente. 

C) O parcelamento é uma das modalidades de suspensão do crédito tributário, e a legislação municipal 

estabelece que poderá ser parcelado, a requerimento do contribuinte, o crédito tributário inscrito 

em Dívida Ativa, ainda que ajuizada a sua cobrança. 

D) A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações 

acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito esteja suspenso, ou deles consequentes. 

E) As reclamações e os recursos, nos termos das Leis reguladoras do processo tributário 

administrativo, bem como a concessão de tutela antecipada requerida em caráter de urgência, são 

modalidades de suspensão do crédito tributário. 
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Execução: Fundatec 
AUDITOR FISCAL 

QUESTÃO 39 – O procedimento administrativo fiscal compreende o conjunto dos atos de fiscalização, 

apreensão, suspensão ou interdição. Compreende, também, um conjunto de formalidades que incluem 

o Auto de Infração, o Mandado de Fiscalização e a Notificação de Lançamento, entre outros. Com base 
no disposto na Lei Complementar nº 099/2017 de São Borja, analise as assertivas abaixo: 

 

I. O Auto de Infração, sempre que possível, fará referência aos documentos de fiscalização, direta 

ou indiretamente, relacionados com o procedimento adotado, sendo que a assinatura do autuado 

não constitui formalidade essencial à sua validade e a sua existência não implica confissão ou 

concordância, nem a recusa determina ou agrava a pena.  

II. O Termo de Apreensão conterá a relação sintética dos bens e/ou documentos apreendidos e a 

citação do dispositivo legal violado. Deverá conter, também, a indicação, do lugar onde ficarão 

depositados os documentos, objetos ou mercadorias apreendidas, o qual será designado pelo 

autuante, ou a juízo do fisco, sob guarda terceirizada, não podendo a designação recair no próprio 

detentor.  

III. A Notificação do Lançamento é a formalização pela qual o contribuinte é instado a pagar crédito 

tributário constituído em seu nome, sendo condição de eficácia do ato administrativo, devendo 

conter requisitos, entre os quais: a qualificação do notificado, o valor do crédito tributário e o 

prazo para recolhimento ou impugnação e a descrição do fato que motivou a notificação e a 

indicação do dispositivo legal infringido, quando couber.  

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II.  

C) Apenas III.  

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 

 

 

QUESTÃO 40 – O conjunto de atos necessários para a solução de litígio referente à aplicação ou 

interpretação da legislação tributária, na instância administrativa, é denominado o Processo 
Contencioso Administrativo Tributário, nos termos da Lei Complementar nº 099/2017 – Código 

Tributário do Munícipio de São Borja. A norma municipal define como será a instauração deste 

processo, sua composição, bem como a competência para julgamento. Com base no Código Tributário 

do Município de São Borja, analise as assertivas abaixo em relação ao Processo de Contencioso 

Administrativo Tributário e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.  

 

(  ) Na petição inicial do Processo Contencioso Administrativo Tributário, deverá constar a pretensão 

e seus fundamentos, assim como a declaração do montante que entende devido, quando a dúvida 

ou o litígio versar sobre valores.  

(  ) A petição deverá atacar expressamente o ato que ensejar a irresignação, podendo cumular 

diversos pedidos.   

(  ) É permitido à Administração a recusa imotivada do pedido sempre que esta apresentar defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, sob pena de indeferimento.  

(  ) O julgamento dos processos contenciosos administrativos tributários compete em primeira 

instância ao Auditor Fiscal Municipal e, em segunda instância, ao Secretário Municipal da Fazenda.  

(  ) As autoridades julgadoras administrativas são competentes para dispensar, por equidade, o 

cumprimento da obrigação tributária.  

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) F – V – V – V – F. 

B) F – V – V – F – V. 

C) V – F – F – V – F. 

D) V – V – F – F – V. 

E) V – F – F – F – F. 


