
.J 
<C 
u 
" <C a. 
w 
:> 
o 
o 
I: 
Ili 
w 
I: 
ô 

1<( 
o 
:> 
o 
o 
" a. 
w 

" o 
o 
ãi 
õ 
" a. 
vi 
o 
Ili 

" :> 
u z 
o u 
w 
..J 
..J 
<C 
C) 
w 
..J 

,<( 
Ili 
o 
o 

~ 
w 
Ili 
w 

" Ili 
o 
!:: 
w 

" o 
Ili o 
Ili 
o 
o 
o 
1-

◊ 
LEGALLE PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PELOTAS/RS 
CONCURSO PÚBLICO Nº 134/2019 concursos 

AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL 

1 Nº DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO: 

COMPOSIÇÃO DA PROVA TEÓRICO-OBJETIVA: 

ÁREA DO CONHECIMENTO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 10 
Legislação 10 

Conhecimentos Específicos 20 

Total de Questões 40 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO: 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das 
normas que regem este Concurso Público. 

1. Verifique se este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite imediatamente ao fiscal da sala a 
sua substituição. O Caderno de Questões só será substituído no ato de entrega. 

2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D, E, sendo apenas 1 
(uma) a resposta correta. 

3. O tempo para realização da prova é de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão-resposta. O candidato 
só poderá se retirar do recinto da prova após 1 (uma) hora do seu início, podendo levar consigo o Caderno de 
Questões somente após 2 (duas) horas. 

4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou conteúdos das questões será dada pelo fiscal, pois são parte 
integrante da prova. 

5. No Caderno de Questões, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc. A assinatura do cartão-resposta é 
obrigatória. 

6. Ao final, os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último termine sua prova, devendo 
todos assinarem a ata, atestando a idoneidade da fiscalização do concurso. Após o lacre do material da prova, todos 
deverão se retirar da sala ao mesmo tempo. 

7. O candidato poderá destacar a parte inferior da capa deste Caderno de Questões para levar consigo as respostas. 

- (CARTÃO-RESPOSTA RASCUNHO) -
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LÍNGUA PORTUGUESA 
Para responder às questões de 01 a 1 O, leia o excerto 
abaixo, retirado da obra A Cartomante. 

1 Como daí chegaram ao amor, não o soube ele 
2 nunca. A verdade é que gostava de passar as horas ao 
3 lado dela; era a sua enfermeira moral, quase uma irmã, 
4 mas principalmente era mulher e bonita. Odor di 
5 femmina: eis o que ele aspirava nela, e em volta dela, 
6 para incorporá-lo em si próprio. Liam os mesmos livros, 
7 iam juntos a teatros e passeios. Camilo ensinou-lhe as 
8 damas e o xadrez e jogavam às noites; - ela mal, - ele, 
9 para lhe ser agradável, pouco menos mal. Até aí as 
1 O cousas. Agora a ação da pessoa, os olhos teimosos de 
11 Rita, que procuravam muita vez os dele, que os 
12 consultavam antes de o fazer ao marido, as mãos frias, 
13 as atitudes insólitas. Um dia, fazendo ele anos, 
14 recebeu de Vilela uma rica bengala de presente, e de 
15 Rita apenas um cartão com um vulgar cumprimento a 
16 lápis, e foi então que ele pôde ler no próprio coração; 
17 não conseguia arrancar os olhos do bilhetinho. 
18 Palavras vulgares; mas há vulgaridades sublimes, ou, 
19 pelo menos, deleitosas. A velha caleça de praça, em 
20 que pela primeira vez passeaste com a mulher amada, 
21 fechadinhos ambos, vale o carro de Apolo. Assim é o 
22 homem, assim são as cousas que o cercam. 

Autor: Machado de Assis. 

Questão 01. Quanto à tipologia textual, pode-se inferir que 
o texto é: 

(A) Uma dissertação, visto que há a defesa de um ponto 
de vista. 

(B) Uma descrição, já que há progressão verbal dentro 
do conto. 

(C) Uma narrativa feita por um narrador em terceira 
pessoa. 

(D) Uma narrativa subjetiva feita na primeira pessoa do 
singular. 

(E) Uma dissertação que discorre sobre a tese amor e 
traição. 

Questão 02. Assinale a alternativa CORRETA sobre a 
oração Liam os mesmos livros, iam juntos a teatros e 
passeios (/.6-7). 

(A) Os sujeitos dos verbos sublinhados classificam-se de 
modos diferentes. 

(B) Ambos os verbos sublinhados possuem o mesmo 
sujeito gramatical, porém, este é classificado como 
simples para o primeiro verbo e como composto para 
o segundo verbo. 

(C) O sujeito dos verbos sublinhados pode ser 
classificado como desinencial. 

(D) Os verbos sublinhados não têm sujeito, isto é, ele é 
indeterminado. 

(E) O primeiro verbo sublinhado apresenta sujeito 
desinencial; o segundo, sujeito simples. 

Questão 03. A figura de linguagem empregada na frase 
era a sua enfermeira moral (/.3) é: 

(A) Hipérbole. 
(8) Comparação. 
(C) Ironia. 
(D) Catacrese. 
(E) Metáfora. 

Questão 04. Na linha 18, o autor emprega o adjetivo 
sublimes. Este adjetivo expressa a característica de algo 
que é: 

(A) Dotado de uma elevação excepcional. 
(B) Muito puro, quase transparente. 
(C) Sincero aos extremos. 
(O) Sujo, impróprio, algo pecaminoso. 
(E) Imoral, algo fora dos costumes. 

Questão 05. Sobre os elementos de retomada do texto, 
assinale a alternativa CORRETA. 

(A) O vocábulo que (1.11 - 1ª ocorrência) retoma Rita 
(/. 11). 

(B) O vocábulo que (/. 11 - 2ª ocorrência) retoma mãos 
frias (/. 12). 

(C) O vocábulo lo (/.6) retoma si próprio (/.6). 
(D) O vocábulo ele (/.8) refere-se a Camilo (/. 7). 
(E) O vocábulo dele (/. 11) retoma olhos teimosos de 

Rita (/.10-11). 

Questão 06. A palavra lápis (/. 16) é acentuada pelo 
mesmo motivo gramatical de: 

(A) Até. 
(B) Índice. 
(C) Sofá. 
(D) Tórax. 
(E) Anônimo. 

Questão 07. As palavras passeaste e mulher, ambas na 
linha 20, apresentam, respectivamente: 

(A) 8 fonemas e 1 dígrafo; 5 fonemas e 1 dígrafo. 
(B) 9 fonemas e 1 dígrafo; 6 fonemas e 1 dígrafo. 
(C) 8 fonemas e 1 dígrafo; 6 fonemas e 1 dígrafo. 
(D) 9 fonemas e 2 dígrafos; 5 fonemas e 1 dígrafo. 
(E) 8 fonemas e 2 dígrafos; 5 fonemas e 2 dígrafos. 

Questão 08. O vocábulo vulgares (1.18), em seu contexto 
de ocorrência, pode ser classificada como: 

(A) Substantivo. 
(B) Advérbio. 
(C) Adjetivo. 
(D) Verbo. 
(E) Conjunção. 

Questão 09. Em qual tempo do modo indicativo o verbo 
procuravam (/. 11) está? 

(A) Pretérito perfeito. 
(B) Pretérito imperfeito. 
(C) Pretérito mais que perfeito. 
(D) Presente. 
(E) Futuro do presente. 
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Questão 10. Assinale a alternativa CORRETA sobre o 
fragmento Como daí chegaram ao amor(/. 1). 

(A) Se a palavra amor fosse substituída por 
sentimentos nenhuma outra palavra seria alterada. 

(B) Se a palavra amor fosse substituída por paixão o 
uso de sinal indicativo de crase seria obrigatório. 

(C) Se a palavra chegaram fosse substituída por 
concluíram não haveria outras alterações na frase. 

(D) Se a palavra amor fosse substituída por uma paixão 
o uso de crase seria obrigatório. 

(E) Se a palavra chegaram fosse substituída por termi
naram não haveria alteração de sentido na frase. 

LEGISLAÇÃO 

As questões de 11 a 13 se referem à Lei Orgânica do 
Município de Pelotas/RS. 

Questão 11. Compete privativamente ao Município: 

1. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, 
estabelecer valores e aplicar suas rendas, sem 
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e 
publicar balancetes nos prazos fixados em lei. 

li. Administrar o seu patrimônio, aceitar doações, legados 
e heranças, e dispor sobre aquisição, alienação e 
destinação de bens. 

Ili. Estabelecer servidões necessárias aos seus serviços. 

Está(ão) CORRET A(S): 

(A) Apenas I e li. 
(B) Apenas li e Ili. 
(C) 1, li e Ili. 
(D) Apenas I e Ili. 
(E) Apenas 1. 

Questão 12. O Poder Executivo publicará __ as 
alterações das áreas e imóveis urbanos e rurais sob 
posse da administração direta ou indireta, especificando 
a destinação dada a cada um. 

Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, a lacuna? 

(A) semanalmente. 
(B) mensalmente. 
(C) semestralmente. 
(D) anualmente. 
(E) a cada dois anos. 

Questão 13. É assegurado aos sindicatos que repre
sentam categorias de Servidores Públicos Municipais, 
tanto da administração direta como da indireta, EXCETO: 

(A) Ter acesso limitado aos locais de trabalho dos servi-
dores públicos, para divulgação de reuniões, exercí
cio de fiscalização das condições de trabalho, 
negociações com a administração, sempre de forma 
a não prejudicar o bom andamento das atividades. 

(B) Participar das decisões de interesse da categoria. 
(C) Descontar em folha de pagamento as mensalidades de 

seus associados e outros descontos em favor da 
entidade, desde que aprovados em assembleia geral. 

(D) Ter delegado sindical eleito pela categoria. 
(E) Participar de toda comissão formada pelo Poder 

Público que trate de assunto referente aos servidores 
públicos municipais. 

As questões de 14 a 18 se referem ao Regime Jurídico 
dos Funcionários Públicos de Pelotas/RS. 

Questão 14. O Prefeito Municipal dará posse aos nomea
dos para os cargos de Secretário Municipal e para os 
hierarquicamente equivalentes (1ª parte); o Secretário de 
Administração, aos demais ocupantes de cargos em 
comissão (2ª parte); e o Secretário da Fazenda, aos 
funcionários em geral (3ª parte). 

Do excerto, pode-se afirmar que está(ão) CORRETA(S): 

(A) A 1ª, a 2ª e a 3ª partes. 
(B) Somente a 1ª e a 2ª partes. 
(C) Somente a 2ª e a 3ª partes. 
(D) Somente a 2ª parte. 
(E) Somente a 3ª parte. 

Questão 15. A estabilidade é adquirida após quantos 
anos de exercício em cargo efetivo? 

(A) 2 anos. 
(B) 3 anos. 
(C) 4 anos. 
(D) 5 anos. 
(E) 6 anos. 

Questão 16. Acerca das férias, assinale a alternativa IN
CORRETA. 

(A) O funcionário gozará obrigatoriamente 15 dias con
secutivos de férias por ano, concedidos de acordo 
com escala organizada pela chefia imediata. 

(B) Somente depois de 12 meses de exercício o 
funcionário adquirirá direito a férias. 

(C) Durante as férias, o funcionário terá direito, além do 
vencimento, a todas as vantagens que percebe 
normalmente. 

(D) O período de gozo das férias iniciar-se-á sempre em 
dia útil. 

(E) É proibida a acumulação de férias, salvo por imperio
sa necessidade de serviço e pelo máximo de 2 perío
dos, atestada a necessidade pelo chefe imediato do 
funcionário. 

Questão 17. Analise as assertivas: 1. Ao funcionário con
vocado para o serviço militar e outros encargos de segu
rança nacional será concedida licença, à vista de 
documento oficial; li. Do vencimento do funcionário será 
descontada a importância percebida na qualidade de 
incorporado, salvo se tiver havido opção pelas vantagens 
do serviço militar; Ili. Ao funcionário desincorporado será 
concedido prazo não excedente a 10 dias para reassumir 
o exercício sem perda do vencimento. 

Está(ão) CORRETA(S): 

(A) Apenas I e li. 
(B) Apenas li e Ili. 
(C) 1, li e Ili. 
(D) Apenas I e Ili. 
(E) Apenas li. 

Questão 18. Não perderá gratificação de função o 
funcionário que se ausentar em virtude de: 1. Férias; li. 
Luto; Ili. Casamento; IV. Licença-gestante; V. Licença
prêmio. 

Quantos dos itens acima está(ão) CORRETO(S)? 

(A) Apenas 1 deles. 
(B) Apenas 2 deles. 
(C) Apenas 3 deles. 
(D) Apenas 4 deles. 
(E) Todos os 5. 
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As questões 19 e 20 se referem à Constituição Federal. 

Questão 19. A República Federativa do Brasil rege-se 
nas suas relações internacionais pelos seguintes princí
pios, EXCETO: 

(A) Independência nacional. 
(B) Prevalência dos direitos humanos. 
(C) Negação de asilo político. 
(D) Autodeterminação dos povos. 
(E) Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 

Questão 20. Acerca dos direitos e garantias fundamen
tais, assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) As entidades associativas, quando expressamente 
autorizadas, têm legitimidade para representar seus 
filiados judicial ou extrajudicialmente. 

(B) É garantido o direito de propriedade. 
(C) A propriedade não atenderá a sua função social. 
(D) É garantido o direito de herança. 
(E) O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do 

consumidor. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
As questões de 21 a 25 se referem ao Código Tribu
tário Nacional. 

Questão 21. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios: 1. Instituir ou majorar tributos 
sem que a lei o estabeleça, ressalvado, quanto à majora
ção, o disposto em lei; li. Cobrar imposto sobre o 
patrimônio e a renda com base em lei posterior à data 
inicial do exercício financeiro a que corresponda; Ili. 
Estabelecer limitações ao tráfego, no território nacional, 
de pessoas ou mercadorias, por meio de tributos 
interestaduais ou intermunicipais. 

Está(ão) CORRETA(S): 

(A) Apenas I e li. 
(B) Apenas li e Ili. 
(C) 1, li e Ili. 
(D) Apenas I e Ili. 
(E) Apenas li. 

Questão 22. Acerca do Imposto sobre a Transmissão de 
Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

(A) Nas transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos 
geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou 
legatários. 

(B) A base de cálculo do imposto é o valor fundiário. 
(C) A alíquota do imposto não excederá os limites fixa

dos em resolução do Senado Federal, que distin
guirá, para efeito de aplicação de alíquota mais bai
xa, as transmissões que atendam à Política Nacional 
de Habitação. 

(D) Contribuinte do imposto é qualquer das partes na 
operação tributada, como dispuser a lei. 

(E) O imposto compete ao Estado da situação do imóvel 
transmitido, ou sobre que versarem os direitos 
cedidos, mesmo que a mutação patrimonial decorra 
de sucessão aberta no estrangeiro. 

Questão 23. Decorre da obrigação principal e tem a 
mesma natureza desta: 

(A) Solidariedade. 
(B) Crédito tributário. 
(C) Espólio. 
(D) Remissão de crédito. 
(E) Autoridade administrativa. 

Questão 24. Extinguem o crédito tributário: 1. O pagamen
to; li. A compensação; Ili. A transação; IV. A prescrição e 
a decadência; V. A conversão de depósito em renda. 

Quantos dos itens acima está(ão) CORRETO(S)? 

(A) Apenas 1 deles. 
(B) Apenas 2 deles. 
(C) Apenas 3 deles. 
(D) Apenas 4 deles. 
(E) Todos os 5. 

Questão 25. Constitui ___ a proveniente de crédito 
dessa natureza, regularmente inscrita na repartição 
administrativa competente, depois de esgotado o prazo 
fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final 
proferida em processo regular. 

Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, a lacuna? 

(A) alienação. 
(B) multa tributária. 
(C) representação fiscal. 
(D) dívida ativa tributária. 
(E) certidão negativa. 

As questões de 26 a 30 se referem à Lei nº 4.320/64, 
que estatui normas gerais de direito financeiro. 

Questão 26. Acerca dos balanços, compreenderá os 
bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação 
dependa de autorização legislativa: 

(A) Ativo Financeiro. 
(B) Ativo Permanente. 
(C) Passivo Financeiro. 
(D) Passivo Permanente. 
(E) Ativo Tributário. 

Questão 27. A avaliação dos elementos patrimoniais obe
decerá as normas seguintes: 1. Os débitos e créditos, com 
exceção dos títulos de renda, pelo seu valor nominal, feita 
a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de 
câmbio vigente na data do balanço; li. Os bens móveis e 
imóveis, pelo valor de aquisição ou pelo custo de 
produção ou de construção; Ili. Os bens de almoxarifado, 
pelo preço médio ponderado das compras. 

Do excerto, pode-se afirmar que está(ão) CORRETA(S): 

(A) Apenas I e li. 
(B) Apenas li e Ili. 
(C) Apenas I e Ili. 
(D) 1, li e Ili. 
(E) Apenas li. 

Questão 28. Acerca da Contabilidade Patrimonial e 
Industrial, assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) Os serviços públicos industriais não manterão conta
bilidade especial para determinação dos custos, 
ingressos e resultados. 

(B) A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens 
móveis e imóveis. 

(C) O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá 
por base o inventário analítico de cada unidade admi
nistrativa e os elementos da escrituração sintética na 
contabilidade. 

(D) Para fins orçamentários e determinação dos devedo
res, ter-se-á o registro contábil das receitas patrimo
niais, fiscalizando-se sua efetivação. 

(E) A dívida fundada será escriturada com individuação 
e especificações que permitam verificar, a qualquer 
momento, a posição dos empréstimos, bem como os 
respectivos serviços de amortização e juros. 
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Questão 29. O controle da execução orçamentária com
preenderá: 1. A legalidade dos atos de que resultem a 
arrecadação da receita ou a realização da despesa, o 
nascimento ou a extinção de direitos e obrigações; li. A 
fidelidade funcional dos agentes da administração, 
responsáveis por bens e valores públicos; Ili. O cumprimento 
do programa de trabalho expresso em termos monetários e 
em termos de realização de obras e prestação de serviços. 

Está(ão) CORRETA(S): 

(A) Apenas 1. 
(B) Apenas li. 
(C) Apenas Ili. 
(D) 1, li e Ili. 
(E) Apenas li e Ili. 

Questão 30. As autorizações de despesa não computadas 
ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento são: 

(A) Restos a pagar. 
(B) Recursos. 
(C) Créditos adicionais. 
(D) Aplicações de capital. 
(E) Investimentos. 

Questão 31. São atribuições do cargo de Auditor Fiscal da 
Receita Municipal em Pelotas/RS, EXCETO: 

(A) Orientar contribuintes, visando ao fiel cumprimento da 
legislação tributária. 

(B) Proceder a inspeção dos estabelecimentos de contribu
intes e demais pessoas ligadas ao fato gerador do 
tributo. 

(C) Lavrar termos, intimações e notificações, com base na 
legislação pertinente. 

(D) Gerir os cadastros de contribuintes outorgando inclu
sões, exclusões, alterações e respectivos processa
mentos de acordo com a legislação aplicável. 

(E) Definir atribuições de cargos, funções e empregos, a 
fim de possibilitar sua classificação e redistribuição. 

As questões de 32 a 34 se referem à Resolução nº 
1.292/10, do Conselho Federal de Contabilidade. 

Questão 32. É o montante pelo qual o ativo está reco
nhecido no balanço depois da dedução de toda respectiva 
depreciação, amortização ou exaustão acumulada e ajuste 
para perdas: 

(A) Ativo corporativo. 
(B) Valor contábil. 
(C) Despesa de venda. 
(D) Valor recuperável. 
(E) Valor residual. 

Questão 33. É o montante pelo qual o valor contábil de um 
ativo ou de unidade geradora de caixa excede seu valor 
recuperável: 

(A) Perda por desvalorização. 
(B) Perda corporativa. 
(C) Valor depreciável, amortizável e exaurível. 
(D) Valor em uso. 
(E) Valor justo líquido de despesa de venda. 

Questão 34. É o valor presente de fluxos de caixa futuros 
esperados que devem advir de um ativo ou de unidade 
geradora de caixa: 

(A) Valor em uso. 
(B) Valor em recuperação. 
(C) Valor residual. 
(D) Valor útil. 
(E) Valor justo. 

Questão 35. Com base na Resolução nº 1.151/19, do 
Conselho Federal de Contabilidade, analise as partes que 
seguem: A adoção pela Contabilidade de informações com 
base no valor presente de fluxo de caixa provoca 
discussões em torno de suas características qualitativas: 
relevância e confiabilidade (1ª parte). Emitir juízo de valor 
acerca do balanceamento ideal de uma característica em 
função da outra deve ser um exercício recorrente para 
aqueles que preparam e auditam demonstrações contá
beis (2ª parte). Do mesmo modo, o julgamento da 
relevância do ajuste a valor presente de ativos e passivos 
de curto prazo deve ser exercido por esses indivíduos, 
levando em consideração os efeitos comparativos antes e 
depois da adoção desse procedimento sobre itens do ativo, 
do passivo, do patrimônio líquido e do resultado (3ª parte). 

Do excerto, pode-se afirmar que está(ão) CORRETA(S): 

(A) Somente a 1 ª e a 2ª partes. 
(B) Somente a 2ª e a 3ª partes. 
(C) A 1ª, a 2ª e a 3ª partes. 
(D) Somente a 1ª e a 3ª partes. 
(E) Somente a 2ª parte. 

As questões de 36 a 38 se referem ao Código Tributá
rio do Município de Pelotas/RS. 

Questão 36. Integram o sistema tributário do Município as 
taxas de licença para: 1. O exercício de atividade eventual 
ou ambulante; li. Execução de obras particulares; Ili. 
Execução de arruamentos ou loteamentos; IV. Execução 
de publicidade; V. Localização de estabelecimento de 
comércio, indústria ou prestação de serviços. 

Quantos dos itens acima está(ão) CORRETO(S)? 

(A) Apenas 1 deles. 
(B) Apenas 2 deles. 
(C) Apenas 3 deles. 
(D) Apenas 4 deles. 
(E) Todos os 5. 

Questão 37. As isenções e reduções serão reconhecidas 
por ato do __ , a requerimento da parte interessada ou 
de seus legítimos procuradores ou mandatários. 

Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, a lacuna? 

(A) Prefeito Municipal. 
(B) Secretário de Finanças. 
(C) Secretário da Administração. 
(D) Presidente da Câmara de Vereadores. 
(E) Vice-Prefeito Municipal. 

Questão 38. É facultado ao contribuinte formular consulta 
sobre a aplicação da legislação tributária, em relação a 
fato concreto de seu interesse, através de petição escrita, 
que conterá, EXCETO: 

(A) A qualificação do consulente. 
(B) A matéria de direito objeto da dúvida. 
(C) O valor da multa relacionado ao fato concreto. 

(D) O período da ocorrência do fato gerador, se for o 
caso. 

(E) A declaração da inexistência de procedimento fiscal 
contra o consulente. 
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As questões 39 e 40 se referem à Lei nº 12.527/11, Lei 
de Acesso à Informação. 

Questão 39. A pessoa física ou entidade privada que 
detiver informações em virtude de vínculo de qualquer 
natureza com o poder público e deixar de observar o 
disposto em lei estará sujeita às seguintes sanções, 
EXCETO: 

(A) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a administração pública, até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. 

(B) Suspensão de participar em licitação e impedimento 
de contratar com a administração pública por prazo 
indeterminado. 

(C) Rescisão do vínculo com o poder público. 
(D) Multa. 
(E) Advertência. 

Questão 40. A classificação de informação em qualquer 
grau de sigilo deverá ser formalizada em decisão que 
conterá, no mínimo, os seguintes elementos: 

1. Assunto sobre o qual versa a informação. 
li. Fundamento da classificação, observados os critérios 

estabelecidos em lei. 
Ili. Indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses 

ou dias, ou do evento que defina o seu termo final, 
desconsiderando os limites previstos em lei. 

IV. Identificação da autoridade que a classificou. 

Está(ão) INCORRETA(S): 

(A) 1, li, Ili e IV. 
(B) Apenas I e li. 
(C) Apenas li e Ili. 
(D) Apenas 1, li e IV. 
(E) Apenas Ili. 
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