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INSTRUÇÕES GERAIS 

 

1.  Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

2. Confira sua prova para ver se está de acordo com o Edital; o candidato terá 30 minutos para fazer sua 
reclamação em caso de questões ilegíveis, alternativas incompletas e troca, se for o caso, por outro 

caderno. 

3. As reclamações sobre demais aspectos da prova deverá ser registradas em ata de sala. 

4. Após 1 hora do início da prova o candidato que necessitar poderá deixar a sala acompanhado 
pelo fiscal volante. 

5. A prova é composta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada uma, 

sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma é correta. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. 
Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal de sala. 

7. Transcreva para o cartão-resposta a opção que julgar correta em cada questão, preenchendo o quadro 

correspondente com caneta de tinta preta. Não ultrapasse o limite do espaço destinado para cada 
marcação. 

8. Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou por rasuras feitas 
pelo candidato. A marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão resultará na perda 

apenas da questão pelo candidato.  

9. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 
livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não), inclusive relógio. O não cumprimento dessas 
exigências implicará a exclusão do candidato deste concurso. 

10. Ao deixar a sala de prova o candidato deverá entregar o CARTÃO-RESPOSTA e o CADERNO DE 

PROVA, exceto no caso de o candidato deixar a sala na última hora prevista para seu encerramento, 
neste caso ele poderá levar apenas o caderno de prova.  

11. A duração da prova é de 3 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e o preenchimento 
do cartão-resposta. 

BOA PROVA! 

 
Disciplinas 

Língua Portuguesa 10 Questões 

Matemática 05 Questões 

Informática 05 Questões 

Conhecimentos Específicos 20 Questões 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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QUESTÕES DE PORTUGUÊS 
Questões numeradas de 01 a 10 

 
Em Londres, áreas verdes compensam o trânsito pesado 
Numa primeira visita, a densa malha viária que forma Londres pode dar a impressão de ser 
impenetrável: não há um centro único para servir como orientação, e sim, diferentes áreas 
de interesse. 
Felizmente, os tons de cinza e marrom e o trânsito intenso, são devidamente aliviados pela 
abundância de parques, praças e áreas verdes espalhados pela cidade, como o Hyde Park 
e o mais bucólico Hampstead Heath, todos bem mantidos. 

Disponível em: www.folhauol.com.br 
 
1. A palavra utilizada pelo jornalista que revela e desenvolve a sua opinião é: 
 
a) Numa. 
b) Pode. 
c) Não. 
d) Felizmente. 
e) Bem. 
 
2. A função sintática desse termo na oração é: 
 
a) Aposto. 
b) Adjunto adverbial. 
c) Complemento nominal. 
d) Predicativo do sujeito. 
e) Objeto direto. 
 
3. Em “e o mais bucólico Hampstead Heath”, a palavra bucólico pode ser substituída por: 
 
a) Singelo. 
b) Citadino. 
c) Melancólico. 
d) Movimentado. 
e) Rústico. 
 
Leia o texto para responder às questões 4, 5, 6 e 7:  
 
Entrevista de Joss Stone  
 
O Globo: Em apenas cinco anos de carreira você já teve quatro empresários. Dizem que 
você é muito rebelde e que é muito difícil lidar com você e gerenciar a sua carreira. É 
verdade?  
JS: É verdade, sim. Sou muito rebelde... Não gosto de gente que me dê ordens. Eu só faço 
o que quero, só gravo canções nas quais eu acredito. Não nasci para obedecer. Isso quer 
dizer que eu sou rebelde? Sou mesmo... Na minha vida mando eu.  

Disponível em: oglobo.globo.com 
 
4. Na frase “Dizem que você é muito rebelde e que é muito difícil lidar com você e gerenciar 
a sua carreira”, o sujeito do verbo dizer é: 
 
a) Simples. 
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b) Composto. 
c) Indeterminado. 
d) Desinencial. 
e) Inexistente. 
 
5. O entrevistador empregou esse tipo de sujeito pois: 
 
a) Um empresário afirmou que Joss é uma pessoa difícil. 
b) Os quatro empresários disseram que ela é rebelde. 
c) Não é possível identificar quem fez o comentário. 
d) Tira do repórter a responsabilidade pelas críticas. 
e) A carreira dela é difícil de ser gerenciada. 
 
6. As orações destacadas na questão 4 se classificam sintaticamente como: 
 
a) Subordinadas substantivas objetivas diretas. 
b) Subordinadas substantivas objetivas indiretas. 
c) Subordinadas substantivas subjetivas. 
d) Subordinadas substantivas completiva nominal. 
e) Subordinadas substantivas predicativa. 
 
7. Quanto à transitividade, o verbo dizer se classifica como: 
 
a) Verbo de ligação. 
b) Verbo transitivo direto. 
c) Verbo transitivo indireto. 
d) Verbo bitransitivo. 
e) Verbo intransitivo. 
 
Leia o texto para responder às questões 8, 9 e 10:  
 
Todas as cartas de amor são 
Ridículas. 
Não seriam cartas de amor se não fossem 
Ridículas. 
 
Também escrevi em meu tempo cartas de amor, 
Como as outras, 
Ridículas. 
 
Mas, afinal, 
Só as criaturas que nunca escreveram Cartas de amor 
É que são 
Ridículas. 
[...] 
Fernando Pessoa. O almirante louco. São Paulo: SM, 2007. p. 42-43 (Coleção Comboio de 
Corda). 
 
8. No final do fragmento do poema é possível concluir que: 
 
a) As cartas de amor são ridículas. 
b) Quem escreve cartas de amor é ridículo. 
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c) Quem ama é ridículo. 
d) Quem ama e não escreve cartas de amor é ridículo. 
e) Quem não ama é ridículo. 
 
9. No verso “Também escrevi em meu tempo cartas de amor”, a locução adjetiva que 
caracteriza o núcleo do complemento do verbo é: 
 
a) Também escrevi. 
b) Em meu. 
c) Meu tempo. 
d) Cartas de. 
e) De amor. 
 
10. A função sintática dessa locução adjetiva é: 
 
a) Complemento nominal. 
b) Adjunto adverbial. 
c) Adjunto adnominal. 
d) Predicativo do sujeito. 
e) Predicativo do objeto. 

 
QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

Questões numeradas de 11 a 15 
 

11. Um Comerciante reajustou o preço de um determinado produto fazendo dois aumentos 
sucessivos, seguidos de um desconto. Sendo que o primeiro foi um aumento de 10 %, o 
segundo um aumento de 20% e, em seguida, um desconto de 30%. Sendo assim, o preço 
do produto: 

 
a) Não sofreu alteração 
b) Diminuiu de 7,6% 
c) Aumentou de 7,6% 
d) Diminuiu 10% 
e) Aumentou 1% 
 
12. Um reservatório em forma de um paralelepípedo retângulo, cujas dimensões são 50 
cm, 2m e 30 dm, está cheio de água até a metade, pode-se afirmar que o volume de água 
contido no reservatório é: 

 
a) 3 𝑙 
b) 30 𝑙 
c) 300 𝑙 
d) 3000 𝑙 
e) 30000 𝑙 
 
13. Dado um capital C, uma taxa positiva i e um sistema de capitalização a juros compostos, 
o montante desta aplicação é uma função do tipo: 

 
a) Quadrática, onde o montante assume um valor máximo. 
b) Linear, pois a taxa de crescimento é constante. 
c) Modular, pois o montante é sempre positivo. 
d) Constante, pois não depende do tempo da aplicação. 



Realização A. V. Moreira                                                                                                              Nível Superior 

Cargo 003 Auditor Fiscal de Tributos 5 

 

e) Exponencial, pois cresce em progressão geométrica de razão 𝑞 = 1 + 𝑖. 
 
14. Um terreno circular de raio 10m deverá ser cercado a partir de uma cerca de arame 
farpado. Para isso, o dono do terreno decidiu que esta cerca terá 5 fios de arame e será 
apoiada sobre algumas estacas fixadas ao redor do terreno. Considerando 𝜋 = 3,14 e 
sabendo que cada rolo de arame contém 50m de arame, ele precisará no mínimo de: 

 
a) 4 rolos de arame. 
b) 5 rolos de arame. 
c) 6 rolos de arame. 
d) 7 rolos de arame. 
e) 8 rolos de arame. 
 

15. O domínio da função 𝑓(𝑥) = √
𝑥2−5𝑥+6

𝑥−3
  é dado por: 

 
a) {𝑥 ∈ 𝑅; 𝑥 < 2} 
b) {𝑥 ∈ 𝑅; 𝑥 ≥ 2 𝑒 𝑥 ≠ 3} 
c) {𝑥 ∈ 𝑅; 2 < 𝑥 < 3} 
d) {𝑥 ∈ 𝑅; 𝑥 ≤ 2} 
e) {𝑥 ∈ 𝑅; 𝑥 > 2} 
 

QUESTÕES DE INFORMÁTICA 
Questões numeradas de 16 a 20 

 

Para responder às próximas 05 questões, a menos que seja explicitamente 
informado o contrário, considere que os programas mencionados nas mesmas se 
encontram na configuração padrão de instalação, são originais e que o mouse está 
configurado para destros.  

Dessa forma, as teclas de atalho, menus, barras, ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova encontram-se na configuração padrão 
do fornecedor do software. 

Todas as questões foram elaboradas tendo como plataforma básica o Sistema 
Operacional Windows 2010. 

 
16. A inserção de um hiperlink no texto do Word pode ser realizada através das teclas de 
atalho: 
 
a) Ctrl + H. 
b) Ctrl + I. 
c) Ctrl + J. 
d) Ctrl + K. 
e) Ctrl + W. 
 
17. A velocidade de transferência de dados através da internet é medida em: 
 
a) Giga-Hertz. 
b) Http.  
c) Https. 
d) Kbps. 
e) Megabyte. 
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18. Barreira eletrônica que impede que usuários não autorizados tenham acesso a 
determinados arquivos: 
 
a) Firewall. 
b) Host. 
c) Interface. 
d) Trigger. 
e) Webificar. 
 
19. Essa régua que pode ser exibida na lateral e na parte superior dos documentos do 
Word, na versão 2010 do aplicativo, pode ter sua fixação na tela controlada através do 
menu: 
 
a) Exibição. 
b) Inserir. 
c) Layout da Página. 
d) Referências. 
e) Revisão. 
 
20. No Windows, quando acionadas simultaneamente, as teclas “Ctrl + Esc” têm a função 
de: 
 
a) Abandonar um download iniciado. 
b) Abrir o menu iniciar. 
c) Encerrar todo e qualquer programa que estiver em uso. 
d) Reiniciar o computador. 
e) Salvar e fechar o documento do Word presente na tela. 
 
 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 
Questões numeradas de 21 a 40 

 
21. A instituição de tributos, ou a sua extinção, somente poderá ser estabelecida através 

de: 

a) Decreto Legislativo. 
b) Lei. 
c) Portaria. 
d) Regulamento. 
e) Portaria GM. 
 
22. A Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações posteriores instituíram normas para 
licitações e contratos da Administração Pública. O prazo mínimo da publicação até o 
recebimento das propostas da realização de uma Tomada de Preços, em que a licitação 
não for do tipo “melhor técnica” ou “técnica e preço”, é de: 
 
a) 5 dias úteis. 
b) 10 dias úteis. 
c) 15 dias. 
d) 30 dias. 
e) 45 dias úteis. 
 



Realização A. V. Moreira                                                                                                              Nível Superior 

Cargo 003 Auditor Fiscal de Tributos 7 

 

23. Compete à União instituir impostos sobre: 
 
a) Produtos industrializados. 
b) Propriedade de veículos automotores. 
c) Propriedade predial e territorial urbana. 
d) Serviços de qualquer natureza. 
e) Transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. 
 
24. A definição abaixo pertence a qual princípio? 

Princípio comum no campo tributário, diz que a lei que cria ou aumenta um tributo, 

ao entrar em vigor, fica com sua eficácia suspensa até o início do próximo exercício 

financeiro, quando incidirá e produzirá todos os seus efeitos no mundo jurídico. 

 

a) Princípio da Anterioridade. 
b) Princípio da Isonomia. 
c) Princípio da Legalidade. 
d) Princípio do Não-Confisco e Capacidade Contributiva. 
e) Princípio da Irretroatividade. 
 

25. De acordo com a Constituição Federal, qual destes crimes é “inafiançável” e 
“imprescritível”? 
 
a) A prática da tortura. 
b) A prática do racismo. 
c) O terrorismo. 
d) O tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. 
e) Os crimes hediondos. 
 
26. Dentro da organização da Administração Pública do Brasil, o serviço autônomo, criado 
por lei específica, com personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas 
próprios, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira 
descentralizada, denomina-se: 
 
a) Administração direta. 
b) Administração Indireta. 
c) Autarquia. 
d) Empresa Pública. 
e) Fundação Pública. 
 
27. Estão estabelecidos no artigo 19, da Lei de Responsabilidade Fiscal, os limites para 
despesa total com pessoal, em cada período de apuração. A esfera municipal NÃO poderá 
exceder qual percentual da receita corrente líquida: 
 
a) 49 % 
b) 50 % 
c) 54 % 
d) 60 % 
e) 62 % 
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28. Na iminência ou no caso de guerra externa, a União pode instituir, temporariamente, 
impostos extraordinários. No entanto, eles deverão ser suprimidos, gradativamente, 
contados da celebração da paz, em quanto tempo? 
 
a) 1 ano. 
b) 2 anos. 
c) 3 anos. 
d) 4 anos. 
e) 5 anos. 
 
29. Conforme o Artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo 

estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de 

desembolso. Qual o prazo para isso após a publicação dos orçamentos? 

 

a) 15 dias. 
b) 30 dias. 
c) 45 dias. 
d) 60 dias. 
e) 90 dias. 

 
30. O Fundo de Participação dos Estados e Municípios é constituído do produto da 

arrecadação do Imposto de Renda e do: 

a) Imposto Estadual sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias. 
b) Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. 
c) Imposto sobre Importação. 
d) Imposto sobre Produtos Industrializados. 
e) Imposto sobre Serviços de Transportes e Comunicações. 
 
31. Observadas as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público, qual o 
Princípio Fundamental de Contabilidade que é a base indispensável à integridade e à 
fidedignidade dos registros contábeis dos atos e dos fatos que afetam ou possam afetar o 
patrimônio da entidade pública? 
 
a) Competência. 
b) Continuidade. 
c) Entidade. 
d) Oportunidade. 
e) Valor Original. 
 
32. Os tributos são compostos de: 
 
a) Contribuições de melhoria, impostos e taxas. 
b) Contribuições diversas e impostos. 
c) Contribuições diversas e transferências constitucionais. 
d) Impostos e transferências constitucionais. 
e) Taxas e transferências constitucionais. 
 
33. Para que os contribuintes não sejam surpreendidos com a cobrança de novos tributos, 
o Artigo 150, III, “B” da Constituição Federal, proíbe a cobrança de tributos no mesmo 
exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou os aumentou. Este 
princípio é conhecido como: 
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a) Ajuste Fiscal. 
b) Anterioridade. 
c) Anualidade. 
d) Publicidade. 
e) Razoabilidade. 
 
34. Quando o Estado (União, DF, Estados e Municípios) desempenha algumas de suas 
funções por meio de outras pessoas jurídicas, denomina-se: 
 
a) Descentralização. 
b) Empreitada integral. 
c) Execução Direta. 
d) Privatização. 
e) Tarefa. 
 
35. Qual princípio vem expresso no Caput do Artigo 5º, da Constituição Federal, da seguinte 
forma: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)”? 
 
a) Princípio da Ambiguidade. 
b) Princípio da Autonomia. 
c) Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 
d) Princípio da Igualdade. 
e) Princípio da Segurança Jurídica. 
 
36. Qual a forma de ato administrativo, pela qual a autoridade de nível inferior ao Chefe do 

Executivo fixa normas gerais para disciplinar a conduta de seus subordinados? 

a) Circular. 
b) Decreto. 
c) Despacho. 
d) Portaria GM. 
e) Portaria. 
 
37. Quanto à Contribuição de Melhoria, podemos afirmar: 
 
a) É um tributo cuja obrigação tem por fato gerador a valorização de imóveis do 

contribuinte, em decorrência da execução de obras públicas. 
b) É um tributo cuja obrigação tem por fato gerador o exercício do poder de polícia ou a 

utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados 
ao contribuinte ou postos à sua disposição. 

c) É um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de 
qualquer atividade estatal específica, em favor ou relativa ao contribuinte. 

d) Engloba as contribuições sociais, de interesse no domínio econômico e de interesse 
das categorias profissionais ou econômicas. 

 
38. Considera-se como Receita de Capital: 

 

a) Operação de Crédito. 
b) Receita de Contribuições. 
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c) Receita Industrial. 
d) Receita Tributária. 
e) Receita Ordinária. 
 
39. Sendo um dos principais tributos que compõem a arrecadação pública municipal, o 
IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial, tem como seu fato gerador: 
 
a) A ocupação de imóvel localizado em qualquer área do município, mesmo que a situação 

esteja sob judicie. 
b) A propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão 

física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. 
c) A propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na lei 

civil, com localização fora da zona urbana do Município. 
d) A transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos. 
e) O custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite 

total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra 
resultar para cada imóvel beneficiado. 

 
40. Uma empresa de transporte de passageiros utiliza um ônibus em uma linha 
intermunicipal. Nesta prestação de serviços incide: 
 
a) A Taxa de Expediente. 
b) A taxa de utilização. 
c) O ICMS. 
d) O ISS. 
e) O IRPJ. 
  


