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       FISCAL TRIBUTÁRIO  
Código da Prova  

M03 X 
Verifique se o Código da Prova é o mesmo 
do seu cartão de respostas. 

Duração da prova: 3 horas e 30 minutos MANHÃ 
 

 

 

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, 

A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO: 

“A arte de ser ora audacioso, ora prudente, é a arte de vencer.” 
(Napoleão Bonaparte) 

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 05 (cinco) 

alternativas de resposta – A, B, C, D e E.  

 

Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas. 

 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 
Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. 
O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição. 
 
Por motivo de segurança: 
 

 O candidato só poderá se retirar definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova. 
 

 Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões. 
 

 O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. 
  

 Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos 
banheiros e/ou bebedouros. 

 
Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus 
pertences. 
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.  
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 
 

BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fundação SOS Mata Atlântica) 

 

 

Questão 1 

De acordo com o Texto I, compreende-se que a expressão 
“lavar as mãos”: 

 

(A) apresenta linguagem conativa. 

(B) apresenta sentido conotativo.  

(C) apresenta sentido denotativo.  

(D) predomina a figura de linguagem eufemismo.   

(E) predomina a figura de linguagem catacrese. 

 

Questão 2 

Pode-se inferir que o texto I aponta: 

 

(A) a preocupação entre os estudos da vegetação e da 
água. 

(B) o abandono dos recursos hídricos pelo governo.  

(C) o esquecimento da torneira aberta para plantações.  

(D) o esquecimento da Mata Atlântica e da água pelos 
defensores da natureza.  

(E) a interdependência  entre o fornecimento de água e a 
defesa da vegetação.  

 

Questão 3 

TEXTO II 

 

VOCÊ NÃO PODE TER SEMPRE O QUE QUER 
 

A quarentena surpreendeu a todos. Havíamos recém 
entrado em março, quando 2020 começaria pra valer, mas 
em vez de dar início ao cumprimento das resoluções de fim 
de ano, fomos condenados à prisão domiciliar, mesmo não 
tendo cometido crime algum. Paciência: ser livre se tornou 
um delito. Parece injusto, mas chegou a hora de entender 
que não podemos ter sempre o que queremos. 

Gostaríamos muito de rever os amigos e parentes, fazer a 
viagem planejada, torcer pelo nosso time, ir ao pilates, ao 
cabeleireiro, tomar uma caipirinha com o crush, 
comparecer à formaturas e casamentos. Gostaríamos de 
ver as lojas abertas, o comércio aquecido, os índices da 
bolsa subindo, o dólar baixando. 

Gostaríamos de acreditar que todos os líderes do mundo 
estão errados e só o nosso presidente está certo. 
Gostaríamos de ter alguém lúcido e responsável no 
comando do país. Mas, infelizmente, you can´t always get 
what you want. Não por acaso, foi essa a música escolhida 
pelos Rolling Stones em sua participação no comovente 
One World/Together at home, evento transmitido ao vivo 
em 18 de abril, onde diversos artistas, personalidades e 
profissionais da saúde uniram-se online, cada um em sua 
casa, para lembrar que somos todos absolutamente iguais 
diante de uma ameaça, e que o distanciamento social é a 
saída, mesmo que não seja o que a gente quer. 

Seu desejo é uma ordem? Não mesmo. Frase cancelada, 
como canceladas foram as peças de teatro, os jogos de 
futebol, as liquidações, o happy hour depois do expediente 
– e o próprio expediente. Aposentadoria antes da hora, 
por tempo indefinido. Qual será o legado, o que 
aprenderemos desta experiência? 

Que consumir por consumir é uma doença também. Que o 
céu está mais azul, a vegetação mais verde e o ar mais 
puro: não somos tão imprescindíveis, a natureza agradece 
nossa reclusão. Que há muitas maneiras de se comemorar 
um aniversário, mesmo sozinho em casa: vizinhos cantam 
em janelas próximas, amigos deixam flores na portaria do 
prédio, organiza-se uma reunião por aplicativo. Emoção 
genuína, festa inimitável. E pensar que há quem gaste uma 
fortuna com decoração de ambiente, DJ da moda e 
champanhe francês para 500 convidados, e ainda assim 
não consegue se sentir amado. 

Já tivemos, poucos anos atrás, uma greve de 
caminhoneiros que serviu de ensaio do apocalipse. Pois já 
não é mais ensaio, é apocalipse now. Não desperdicemos a 
chance de amadurecer, simplificar, mudar de atitude. De 
valorizar o coletivo em detrimento do individual. De 
praticar um novo método de convívio: uns pelos outros, 
sempre, e não só na hora do aperto. De fazer deste imenso 
país uma nação mais homogênea, em prol de uma 
existência menos metida a besta. 

 

(O GLOBO, Marta Medeiros, 2020) 
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Sobre a linguagem do texto II: 

(A) é um monólogo. 

(B) é coloquial e aproxima-se do leitor. 

(C) é impessoal, sem opinião da autora.  

(D) é um texto predominantemente referencial. 

(E) é impessoal e objetiva. 

 

Questão 4 

Compreende-se do texto II que: 

 

(A) tudo foi cancelado por conta do evento online. 

(B) a quarentena é o reflexo da greve dos caminhoneiros.  

(C) o legado é a oportunidade de amadurecer, melhorar.   

(D) o isolamento só trouxe seu lado negativo.  

(E) todos foram pegos pela negatividade  da quarentena.  

 

Questão 5 

“Mas, infelizmente, you can´t always get what you want.” 
O termo destacado é um advérbio de: 

 

(A) tempo. 

(B) dúvida.  

(C) modo.  

(D) intensidade.  

(E) afirmação. 

 

Questão 6 

“A quarentena surpreendeu a todos. Havíamos recém 
entrado em março (...)”. O tempo verbal de “Havíamos” no 
pretérito imperfeito do subjuntivo é:  

 

(A) haveremos.  

(B) houvéssemos.  

(C) houvemos.  

(D) havemos.  

(E) houvermos. 

 

Questão 7 

Assinale a oração com sujeito elíptico. 

 

(A) “A quarentena surpreendeu a todos.” 

(B) “Você não pode ter sempre o que quer.” 

(C) “Havíamos recém entrado em março (...)” 

(D) Estavam festejando pelo aplicativo.  

(E) Nós estamos isolados de tudo e de todos.  

 

Questão 8 

“Que o céu está mais azul, a vegetação mais verde e o ar 
mais puro: não somos tão imprescindíveis, a natureza 
agradece nossa reclusão.” O verbo destacado é: 

 

(A) transitivo direto. 

(B) transitivo indireto.  

(C) transitivo direito e indireto. 

(D) Intransitivo. 

(E) de ligação. 

 

Questão 9 

“Não por acaso, foi essa a música escolhida pelos Rolling 
Stones em sua participação no comovente One 
World/Together at home, evento transmitido ao vivo em 
18 de abril, onde diversos artistas (...)”, as vírgulas 
destacadas são usadas para: 

 

(A) separar dois verbos.  

(B) separar uma oração reduzida. 

(C) numerar sequências.  

(D) isolar o aposto.  

(E) isolar o vocativo.  

 

Questão 10 

A alternativa que segue as prescrições da norma culta é: 

 

(A) O restaurante abre, aos domingos, das 10 às 14 horas.  

(B) O restaurante abre aos domingos de 10 a 14 horas.  

(C) O restaurante abre, aos domingos, de 10 às 14 horas.  

(D) O restaurante abre, aos domingos, das 10 às 14 horas.  

(E) O restaurante abre, aos domingos, das 10 a 14 horas.  
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

Questão 11 

No ensino médio de uma escola, 75 alunos jogam somente 
vôlei, 100 jogam somente futebol, 200 praticam os dois 
esportes e 125 nenhum deles. Quantos alunos há no 
ensino médio desta escola? 

 

(A) 600 

(B) 375 

(C) 425 

(D) 300 

(E) 500 

 

Questão 12 

A negação da proposição composta: “Se Jorge mora em 
São Paulo, então é paulista”, é equivalente a: 

 

(A) Jorge não mora em São Paulo. 

(B) Jorge não mora em São Paulo ou não é paulista. 

(C) Jorge mora em São Paulo e não é paulista. 

(D) Jorge não é paulista. 

(E) Se Jorge não mora em São Paulo, então não é paulista. 

 

Questão 13 

Em um grupo com 110 atletas, todos praticam uma única 
modalidade, dos quais 66 jogam futebol, 33 jogam vôlei e 
os demais jogam tênis. Escolhendo ao acaso um dos 
esportistas, qual a probabilidade em %, deste atleta 
praticar vôlei ou tênis? 

 

(A) 44% 

(B) 40% 

(C) 33% 

(D) 11% 

(E) 66% 

 

Questão 14 

Na cidade Feliz, todos os habitantes são felizes. Sabendo 
que nenhuma pessoa mal-humorada é feliz, podemos 
concluir que: 

 

(A) alguns habitantes da cidade Feliz são mal-humorados. 

(B) só é mal-humorado quem mora na cidade Feliz. 

(C) na cidade Feliz há habitantes mal-humorados. 

(D) na cidade Feliz não há habitantes mal-humorados. 

(E) todas as pessoas que não moram na cidade Feliz são 
mal-humoradas. 

 

Questão 15 

Observe as proposições compostas abaixo: 

I – Carlos é amigo de Caio e irmão de Clara; 

II – Se Carlos é amigo de Caio, então é irmão de Clara; 

III – Caio é primo de Charles e colega de Clara. 

Sabe-se que o valor lógico das proposições I e II é F (falso) 
e o valor lógico da proposição III é V (verdadeiro). Com 
base nestas informações, é correto afirmar que: 

 

(A) Carlos é amigo de Caio e Caio não é colega de Clara. 

(B) Carlos não é amigo de Caio e irmão de Clara. 

(C) Carlos é irmão de Clara. 

(D) Carlos é amigo de Caio e Caio é colega de Clara. 

(E) Caio não é primo de Charles. 
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ÉTICA E LEGISLAÇÃO NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Questão 16 

De acordo com o Art. 8º da Lei Orgânica de Santa Luzia 
D´Oeste, ao Município é vedado: 

 

(A) criar distinções entre brasileiros ou preferência entre 
si. 

(B) proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação 
e à ciência. 

(C) preservar as florestas, a flora e a fauna. 

(D) organizar sua defesa civil, para fazer frente à 
calamidade pública. 

(E) fomentar a produção agropecuária e organizar o 
abastecimento alimentar. 

 

Questão 17 

Assinale a alternativa correta que corresponda a uma das 
medidas que é da competência administrativa comum do 
Município, da União e do Estado, observado a Lei 
complementar Federal, previstas no Art 6º da Lei Orgânica 
de Santa Luzia D´Oeste. 

 

(A) Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços 
de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou 
destino 

(B) Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação 
e à ciência 

(C) Exigir ou aumentar tributos, sem lei que o estabeleça 

(D) Dispor sobre administração, utilização e alienação dos 
bens públicos 

(E) Dispor sobre organização, administração e execução 
dos serviços locais 

 

Questão 18 

De acordo com o Art. 20 da Lei Orgânica de Santa Luzia 
D´Oeste, a Câmara terá Comissões Permanentes e 
Especiais. Assim, as Comissões Permanentes em razão da 
matéria de sua competência cabe:  

 

(A) tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos 
trabalhos legislativos. 

(B) representar, junto ao Executivo, sobre as necessidades 
de sua economia interna. 

(C) realizar audiências públicas com entidades da 
sociedade civil. 

(D) contratar, na forma da lei, por tempo determinado 
para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público. 

(E) dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e 
administrativos da Câmara. 

 

Questão 19 

Segundo o Art 9º da Lei 12.527/2011, o acesso às 
informações públicas será assegurado mediante:  

 

(A) procedimentos de classificação de informação sigilosa 
estabelecidos nesta Lei que não foram sido observados. 

(B) o acesso à informação, se não classificada como sigilosa 
for negado. 

(C) decisão de negativa de acesso à informação total ou 
parcialmente classificada como sigilosa. 

(D) realização de audiências ou consultas públicas, 
incentivo à participação popular ou às outras formas de 
divulgação. 

(E) o direito do requerente obter o inteiro teor de decisão 
de negativa de acesso, por certidão ou cópia. 

 

Questão 20 

Prevê a Constituição Federal no Art. 41, que são estáveis 
após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados 
para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso 
público. Assinale a alternativa que corresponde a uma das 
situações em que o servidor público estável perderá o 
cargo. 

 

(A) Por avaliação especial de desempenho por comissão 
instituída para essa finalidade 

(B) Na estruturação do órgão ou entidade gestora do 
regime 

(C) Na extinção e consequente migração para o Regime 
Geral de Previdência Social 

(D) Mediante procedimento de avaliação periódica de 
desempenho não assegurada ampla defesa 

(E) Em virtude de sentença judicial transitada em julgado 

 

Questão 21 

De acordo com o Art. 194 da Constituição Federal, 
Seguridade Social compreende um conjunto integrado de 
ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 
destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 
previdência e à assistência social. Assinale a alternativa 
que corresponda a um dos objetivos da Seguridade Social 
assegurado no texto constitucional. 

 

(A) Equidade na forma de participação no custeio 

(B) Redutibilidade do valor dos benefícios 

(C) A receita de concursos de prognósticos 

(D) Descentralização política administrativa 

(E) Participação da comunidade 
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Questão 22 

Determina o Art. 11 da Lei nº 8.429/92  que constitui ato 
de improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da administração pública qualquer ação ou 
omissão que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e 
notadamente: 

 

(A) cumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e 
aprovação de contas. 

(B) negar publicidade aos atos oficiais. 

(C) cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade 
previstos na legislação. 

(D) prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. 

(E) conceder benefício administrativo ou fiscal com a 
observância das formalidades legais. 

 

Questão 23 

Preconiza o Art. 15, da Constituição Federal, que é vedada 
a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão 
só se dará nos casos de: 

 

(A) capacidade civil absoluta. 

(B) probidade administrativa. 

(C) cancelamento da naturalização por sentença transitada 
em julgado. 

(D) condenação criminal em processo de investigação e 
sem julgamento, enquanto durarem seus efeitos. 

(E) cumprir obrigação a todos imposta ou prestação 
alternativa. 

 

Questão 24 

Sobre o acesso às informações e a sua Divulgação, 
preconiza o Art. 6º, da Lei 12.527/2011 que cabe aos 
órgãos e entidades do poder público, observadas as 
normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar 
a: 

 

(A) observância da publicidade como preceito geral e do 
sigilo como exceção. 

(B) divulgação de informações de interesse público, 
independentemente de solicitações. 

(C) desenvolvimento do controle social da administração 
pública. 

(D) gestão transparente da informação, propiciando amplo 
acesso a ela e sua divulgação. 

(E) utilização de meios de comunicação viabilizados pela 
tecnologia da informação. 

 

Questão 25 

Assinale a alternativa correta que corresponda a uma das 
atribuições da Câmara Municipal, previstas no Art. 30 da 
Lei Orgânica de Santa Luzia D´Oeste.  

 

(A) Organizar os serviços administrativos externos e prover 
os respectivos cargos 

(B) Propor a criação, mas não a extinção dos cargos 

(C) Exigir ou aumentar tributos, sem lei que o estabeleça 

(D) Estabelecer a igualdade tributaria entre bens e serviços 
de qualquer natureza 

(E) Conceder licença ao Prefeito, Vice-Prefeito e aos 
Vereadores 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 26 

O Artigo 1º da Lei Complementar nº 017/2001, do 
Município de Santa Luzia D’Oeste, estabelece o Sistema 
Tributário Municipal que dispõe sobre os fatos geradores, 
incidências, contribuintes, responsáveis, bases de cálculo, 
alíquotas, lançamentos, cobranças e fiscalização dos 
tributos municipais e estabelece normas gerais de direito 
fiscal a eles pertinentes. Considerando o Artigo 2º da 
referida Lei Complementar, o Sistema Tributário Municipal 
é subordinado às: 

 

(A) resoluções do Conselho Municipal da Assistência Social. 

(B) resoluções do Supremo Tribunal Federal – STF. 

(C) resoluções da Câmara Federal. 

(D) Resoluções do Senado Federal. 

(E) resoluções do prefeito Municipal. 

 

Questão 27 

O Artigo 6º da Lei Complementar nº 017/2001, do 
Município de Santa Luzia D’Oeste, estabelece que além dos 
tributos que forem transferidos pela União e pelos 
Estados, integra o Sistema Tributário do Município qual  
imposto elencado abaixo?   

 

(A) Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI 

(B) Imposto sobre importação 

(C) Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - IPTR 

(D) Imposto sobre Transferência de Bens Imóveis e de 
Direitos e eles Relativos 

(E) Imposto sobre a Transmissão “inter vivos”, a qualquer 
título, por ato oneroso, de Bens Imóveis 

 

Questão 28 

De acordo com o Art. 44 da Lei Complementar nº 
017/2001, do Município de Santa Luzia D’Oeste, o Imposto 
Sobre Serviço de Qualquer Natureza tem como fator 
gerador a prestação, por pessoa física, com ou sem 
estabelecimento fixo, de serviço não compreendido na 
competência: 

 

(A) do legislativo estadual. 

(B) do legislativo municipal. 

(C) dos Estados e dos Municípios. 

(D) da União ou dos Estados. 

(E) do Supremo Tribunal Federal. 

 

Questão 29 

De acordo com o Artigo 136 da Lei Complementar nº 
017/2001, do Município de Santa Luzia D’Oeste, considera-
se exercício regular do poder de polícia a atividade da 
Administração Pública que, limitando ou disciplinando 
direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 
abstenção de fato, em razão de interesse público 
concernente à segurança, à higiene, à ordem, ao 
meio  ambiente, aos costumes, à disciplina da produção e 
do mercado, ao uso e ocupação do solo, ao exercício de 
atividades econômicas, à tranquilidade pública e ao 
respeito à propriedade e aos  direitos individuais e 
coletivos em qual âmbito?  

 

(A) Estadual 

(B) Municipal 

(C) Federal  

(D) Judiciário 

(E) Rural 

 

Questão 30 

O Art. 172, da Lei Complementar nº 017/2001, do 
Município de Santa Luzia D’Oeste, institui a Taxa de 
Fiscalização de anúncio, fundamentado no poder de polícia 
do Município, concernente à utilização de seus bens 
públicos de uso comum, à estética urbana, tem como fato 
gerador a fiscalização por ele exercida sobre a utilização e 
a exploração de anúncio, em observância às normas 
municipais de posturas ao controle de espaço visual 
urbano. O Fato Gerador da taxa considera-se ocorrido: 

 

(A) sob valor único e tem a data de instalação do anúncio 
como fator gerador da taxa. 

(B) na data de alteração do tipo de veículo e/ou do local da 
instalação e/ou da natureza e da modalidade da 
mensagem transmitida. 

(C) no interior de estabelecimentos, divulgando artigos ou 
serviços neles negociados ou explorados. 

(D) na propaganda de partidos políticos ou de seus 
concitados, na forma prevista na legislação eleitora. 

(E) em emblemas de hospitais, sociedades cooperativas, 
beneficentes, culturais, esportivas e entidades 
declaradas de utilidade pública. 
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Questão 31 

O Artigo 251 da Lei Complementar nº 017/2001, do 
Município de Santa Luzia D’Oeste, define infração a ação 
ou omissão, voluntária ou não, que importe inobservância, 
por parte do sujeito passivo ou de terceiros, de normas 
estabelecidas na legislação tributária. A aplicação de 
penalidade de qualquer natureza em caso algum dispensa 
a/o: 

 

(A) Proibição de transacionar com os órgãos integrantes da 
Administração Direta e Indireta da União e do Estado. 

(B) Sujeição a regime especial de tributação, em função 
dos constantes atrasos no pagamento dos tributos. 

(C) Suspensão temporária de benefícios, assim entendidas 
as concessões dadas aos contribuintes para se 
eximirem do pagamento total ou parcial de tributos. 

(D) a aplicação de advertência verbal. 

(E) o cumprimento das obrigações tributárias acessórias e 
de outras sanções cíveis, administrativas ou criminais 
que couberem. 

 

Questão 32 

Preconiza o Art. 195, da Lei Complementar nº 017/2001, 
do Município de Santa Luzia D’Oeste, que a Taxa de Serviço 
de Limpeza, tem como fator gerador a utilização efetiva ou 
potencial dos serviços de limpeza pública, prestador ou 
colocados, à disposição do imóvel alcançado pelo serviço, 
pelo Município, diretamente ou através de 
concessionários, tais como: 

 

(A) varrição, lavagem e capinação de vias e logradouros 
particulares. 

(B) desinfecção de locais insalubres e assistência sanitária. 

(C) varrição e manutenção do passeio de jardins privados. 

(D) limpeza e capinação de quintais e terrenos particulares. 

(E) desobstrução de ralos e caixas de gorduras residenciais. 

 

Questão 33 

O patrimônio é o conjunto de bens e direitos e obrigações 
de uma determinada entidade, os bens e direitos de uma 
entidade, que correspondem à parte “boa”, denominam-se 
ATIVO na contabilidade. Já as obrigações (dividas) de uma 
entidade, que corresponde à parte “ruim”, denomina-se 
PASSIVO na contabilidade. Sobre ATIVO e ou PASSIVO é 
correto afirmar que: 

 

(A) a diferença entre o ativo e o passivo de uma entidade 
denomina-se patrimônio bruto. 

(B) considerando que ativo representa os direitos que a 
entidade possui junto a terceiros e os bens pertences a 
ela. O ativo também pode ser denominado patrimônio 
líquido e corresponde às aplicações de recursos da 
própria entidade. 

(C) contabilmente, direitos representam o poder de 
contrair dividas ou de compensar alguma coisa em 
benefício da própria entidade. 

(D) bens de venda são ativos que pertencem a terceiros, 
em poder da entidade, e que há a intenção de sua 
venda. 

(E) passivo é uma obrigação presente da entidade, 
derivada de eventos já ocorridos cuja liquidação se 
espera que resulte em saída de recursos capazes de 
gerar benefícios econômicos. 

Questão 34 

Os eventos que alteram o patrimônio das entidades e que, 
consequentemente, são captados, estudados e avaliados 
pela Contabilidade devem ser registrados. É o registro 
desses eventos em livros (impressos ou eletrônicos) 
apropriados, revestidos de formalidades intrínsecas e 
extrínsecas que assegurem a confiabilidade e 
tempestividade dos fatos contábeis. Diante do exposto, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) Bens 

(B) Ativo 

(C) Escrituração 

(D) Passivo 

(E) Circulante 
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Questão 35 

Fatos contábeis são os eventos que provocam alteração do 
patrimônio das entidades, como por exemplo,  pagamento 
de salários, obtenção de empréstimo bancário, 
integralização de capital, compra de mercadorias. Assinale 
a alternativa que corresponda corretamente a uma das 
classificações de fatos contábeis. 

 

(A) Modificativos 

(B) Multiplicativos 

(C) Divisíveis 

(D) Passivo 

(E) Ativo 

 

Questão 36 

O capital é o conjunto de recursos postos à disposição da 
empresa, seja por terceiros ou por proprietários (passivo 
ou patrimônio líquido), ou seja, é a soma das riquezas ou 
recursos acumulados que se destinam à: 

 

(A) prestação de contas. 

(B) produção de novas riquezas. 

(C) gerar despesas. 

(D) créditos à receber. 

(E) procedimentos contábeis. 

 

Questão 37 

A administração pública realiza sua função executiva por 
meio de atos jurídicos que recebem a denominação 
especial de Atos Administrativos. Tais atos, por sua 
natureza, conteúdo e forma, diferenciam-se dos que 
emanam do Legislativo (Leis) e do Judiciários (decisões 
judiciais). Sobre atos administrativos, é correto afirmar 
que: 

 

(A) quanto aos seus destinatários, os atos administrativos 
também podem ser contábeis e de custos. 

(B) quanto ao alcance, os atos administrativos são 
predominantemente internos. 

(C) quanto ao seu objeto, podem ser de publicização e de 
gestão, quando se trata de intervenção legislativa em 
setores que fazem parte do âmbito privado. 

(D) quanto ao seu regramento, os atos podem ser 
vinculados e discricionários. 

(E) os atos administrativos tem finalidade pública e 
privada. 

 

Questão 38 

São Atos Ordinatórios os que visam disciplinar o 
funcionamento da Administração e a conduta funcional de 
seus agentes; emanam do poder hierárquico; só atuam no 
âmbito interno das repartições e só alcançam os servidores 
hierarquizados à chefia que os expediu. Assinale a 
alternativa que corresponde a um ato ordinário. 

 

(A) Portarias 

(B) Decretos 

(C) Lei Complementar 

(D) Emenda Constitucional 

(E) Despachos 

 

Questão 39 

De acordo com o Art. 32, da Lei Nº 5.172/1996, o imposto 
de competência dos Municípios, sobre a propriedade 
predial e territorial urbana tem como fato gerador 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. A base do cálculo 
do imposto é qual valor do imóvel?  

 

(A) Invendável  

(B) Venal  

(C) Incorruptível  

(D) Insubordinável  

(E) Determinado 

 

Questão 40 

O Artigo 50, da Lei 5.172/1966, diz que os produtos 
sujeitos ao imposto sobre produtos industrializados, 
quando remetidos de um para outro Estado, ou para o 
Distrito Federal, serão acompanhados de nota fiscal de 
modelo especial, emitida em séries próprias e contendo, 
além dos elementos necessários ao controle fiscal, os 
dados indispensáveis à elaboração da estatística do 
comércio por sabotagem e demais vias internas. Dentre os 
contribuintes do imposto está:  

 

(A) exportador. 

(B) industrial ou a quem a ele equiparar. 

(C) Estado onde os produtos estão sendo remetidos. 

(D) cliente que adquiriu o produto. 

(E) Município onde o comércio ou a indústria está 
instalada. 
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Questão 41 

Em relação ao imposto, de competência da União, sobre 
Operações de Crédito, Câmbio, Seguro ,e sobre Operações 
Relativas a Títulos e Valores Mobiliários, o Artigo 64, da Lei 
5.172/1966, estabelece que a base de cálculo do imposto 
é: 

 

(A) quanto às operações de débito, o montante da 
obrigação, compreendendo o principal, sem o 
acréscimo de juros. 

(B) quanto às operações de câmbio, o respectivo montante 
em moeda estrangeira, recebido, entregue ou posto à 
disposição. 

(C) quanto às operações de seguro, o montante do prêmio. 

(D) quanto às operações relativas a compra e venda de 
títulos do tesouro nacional. 

(E) quanto a aquisição de bens móveis. 

 

Questão 42 

São determinações especiais dirigidas aos responsáveis por 
obra ou serviços públicos, autorizando seu início ou 
contendo imposições de caráter administrativo ou 
especificações técnicas sobre o modo e forma de sua 
realização. Essa é a descrição de qual ato ordinário? 

 

(A) Ofícios 

(B) Ordens de Serviço 

(C) Circulares 

(D) Instruções 

(E) Resoluções 

 

Questão 43 

A alternativa que indica a suspensão da exigibilidade do 
crédito tributário, segundo o Art. 151 da Lei 5.172/1966, é: 

 

(A) a Falência. 

(B) o Depósito parcial do montante devido. 

(C) o parcelamento. 

(D) as reclamações e recursos, devido a prescrição da 
dívida. 

(E) a concessão de medida cautelar ou de tutela 
antecipada. 

 

Questão 44 

Considerando a Taxa de Contribuição de Iluminação 
Pública (CIP), prevista no texto constitucional, é correto 
afirmar que:  

 

(A) os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir 
contribuição, na forma das respectivas leis, para o 
custeio do serviço. 

(B) o valor desse tributo obedecerá ao princípio da 
isonomia, ou seja, o valor é igual para todos 
contribuintes. 

(C) com os recursos da CIP, o Município pode realizar 
investimentos e manutenção de saneamento básico. 

(D) a Taxa de Contribuição de Iluminação Pública (CIP), 
também é um tributo estadual. 

(E) mesmo havendo sobras de arrecadação, os recursos 
provenientes da CIP, podem ser destinados para outros 
fins. 

 

Questão 45 

São chamadas de demonstrações financeiras a variedade 
de relatórios contábeis produzidos em uma companhia, 
com o objetivo de auxiliar, entre outras coisas, na tomada 
de decisões a respeito de gastos e investimentos.  O Artigo 
176, da Lei 6.404/1976, ao fim de cada exercício social, a 
diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil 
da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, 
que deverão exprimir com clareza a situação do 
patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no 
exercício: 

 

(A) balanço financeiro, demonstrando receitas e despesas. 

(B) demonstração de custo fixo e variável. 

(C) demonstração de resultado de exercício futuro. 

(D) demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. 

(E) demonstração das mutações do patrimônio bruto. 

 

Questão 46 

O Artigo 178, da Lei 6.404/1976, diz que, no balanço, as 
contas serão classificadas segundo os elementos do 
patrimônio que as registrem e agrupadas de modo a 
facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da 
companhia. Assinale a alternativa que corresponda a um 
dos grupos em que no ativo, as contas serão dispostas em 
ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos 
nelas registrados. 

 

(A) Passivo não circulante  

(B) Ativo não circulante composto por passivo realizável a 
longo prazo 

(C) Ativo circulante 

(D) Passivo não circulante composto por contas a receber a 
patrimônio imobilizado 

(E) Passivo circulante 
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Questão 47 

Demonstração do Resultado ou Demonstrativo do 
Resultado do Exercício, conhecido como DRE, é 
um relatório contábil que compara o que foi projetado no 
orçamento com receitas e despesas realizadas. Assim, ele 
permite conhecer a situação financeira de uma empresa. O 
objetivo final da DRE é saber se, no período avaliado 
(mensal, bimestral, semestral ou anual) houve lucro ou 
prejuízo. De acordo com o Art. 187, da Lei 6.404/1976, a 
demonstração do resultado do exercício discriminará: 

 

(A) a receita líquida das vendas e serviços, as deduções das 
vendas, sem os abatimentos e os impostos. 

(B) a receita líquida das vendas e serviços, a despesa das 
mercadorias e serviços vendidos e o lucro líquido. 

(C) a receita bruta das vendas e serviços, o custo das 
mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto. 

(D) o lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as 
outras despesas. 

(E) o resultado do exercício depois do imposto sobre a 
renda e a provisão para o imposto. 

 

Questão 48 

As reservas de capital podem ser utilizadas para muitos 
objetivos, entre eles o pagamento de dividendos 
cumulativos relacionados às ações preferenciais, desde 
que essa vantagem seja assegurada por meio do estatuto. 
De acordo com o Art. 200, da Lei 6.404/1976, as reservas 
de capital somente poderão ser utilizadas para: 

 

(A) resgate de partes beneficiárias. 

(B) amortizações de ações. 

(C) impedimento do resgate dos beneficiários. 

(D) incorporação do passivo e custos ao capital social. 

(E) recebimento de dividendos a ações rejeitadas. 

 

Questão 49 

São atos administrativos normativos expedidos pelas altas 
autoridades do Executivo ou pelos presidentes de 
tribunais, órgãos legislativos e colegiados administrativos, 
para administrar matéria de sua competência específica. 
Por exemplo, o Conselho Nacional de Trânsito, disciplinou 
o estacionamento de veículos nas vias públicas, através de 
qual ato normativo? 

 

(A) Regimento 

(B) Circular 

(C) Memorando 

(D) Resolução 

(E) Licença 

 

Questão 50 

O Art. 269, da Lei Complementar nº 017/2001, do 
Município de Santa Luzia D’Oeste, prevê que constitui 
crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir 
tributos, ou qualquer acessório, mediante qual das 
condutas abaixo descritas? 

 

(A) Prestar declaração completa às autoridades fazendárias 

(B) Elaborar, distribuir, fornecer ou utilizar documentos 
que saiba ou deva saber falso ou inexato 

(C) Emitir fatura, duplicata ou nota fiscal de serviço com 
vigência expirada 

(D) Emitir nota fiscal, fatura, duplicata, ou qualquer outro 
documento com rasuras de forma não perceber com 
exatidão o valor do documento fiscal 

(E) Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse 
praticado perante a administração fazendária, valendo-
se da qualidade de funcionário público 

 


