
C
A

D
E

R
N

O
 D

E
 Q

U
E

S
T

Õ
E

S
  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL N. 001/2020 

 

CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS 

 
INSTRUÇÕES 

 

1- O Caderno de Questões contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada questão com 5 
(cinco) opções (A, B, C, D, E), sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 5 (cinco) questões de 
Raciocínio Lógico e Matemática, 5 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais e 20 (vinte) questões de 
Conhecimentos Específicos, e uma Folha Intermediária de Respostas. 

 

2- Ao receber o material, confira no Cartão-Resposta, seu nome, número de inscrição, data de nasci-
mento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão 
aceitas reclamações posteriores. 

 

3- A prova objetiva terá duração de 3 (três) horas, incluído, neste tempo, o preenchimento do Cartão-
Resposta. 

 

4- Leia atentamente cada questão e assinale, no Cartão-Resposta, a opção que responde corretamente 
a cada uma delas. O Cartão-Resposta será o único documento válido para a correção eletrônica. O 
preenchimento do Cartão-Resposta e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do can-
didato. Não haverá substituição do Cartão-Resposta por erro do candidato. 

 

5- Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer 
qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser 
publicado. 

 

6- Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão-Resposta: 
-  A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou 

preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada. 
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas. 
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, ou com falta de nitidez, ou com marcação de 

mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas. 
 

7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a 
presença do coordenador local. 

 

8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta) 
minutos contados do seu efetivo início, sem levar o Caderno de Questões e o Cartão-Resposta. 

 

9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no Caderno de Questões. 
 

10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda 
o horário de início da prova. 

 

11- Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o Cartão-
Resposta. 

 

12- Assine no local indicado no Cartão-Resposta e no Caderno de Questões. 
 

13- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão-Resposta e o Caderno de 
Questões. 

 

Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala. 
 
 

Massaranduba, 22 de novembro de 2020. 
 
 

BOA PROVA 

Realização: 

 
Nº de Inscrição: Nome do candidato: 
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QUESTÕES  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA 

 
As questões de 1 a 6 se referem ao texto a seguir: 
 
O secretário da Educação, Natalino Uggioni, destaca que a participação na consulta pública é muito importante, já 
que as contribuições serão levadas em consideração na elaboração do documento final. “Essa é mais uma forma 
participativa e construtiva que estamos apresentando à sociedade, para que de forma democrática todos possam 
nos ajudar a bem construir um currículo para o Ensino Médio de Santa Catarina, que faça sentido na vida dos jovens 
catarinenses”. 
Essa é a primeira etapa para a definição do Currículo para o Ensino Médio em conformidade com a BNCC. As 
alterações sugeridas no formulário serão avaliadas para aprimorar o currículo. Além disso, para consolidar o docu-
mento final, haverá três seminários com 250 professores da rede de ensino catarinense. O prazo para conclusão de 
________ processo de elaboração e aprovação do Currículo do Território Catarinense para o Ensino Médio está 
previsto para julho _______ ano. 
A BNCC em Santa Catarina vem, desde 2015, sendo amplamente difundida com a criação da Comissão Executiva 
Estadual da BNCC e, posteriormente, o Comitê Executivo em regime de colaboração com Secretaria de Estado de 
Educação (SED), União dos Dirigentes Municipais de Santa Catarina (UNDIME/SC), Federação Catarinense de 
Municípios (FECAM), Conselho Estadual de Educação (CEE) e União Nacional de Conselhos Municipais de Edu-
cação (UNCME). 
Em 2019, foi aprovado o Currículo Base da Educação Infantil e Ensino Fundamental do Território Catarinense. Neste 
ano, dando continuidade ao processo, será finalizado e aprovado o Currículo Base do Território Catarinense para o 
Ensino Médio. 

Disponível em: https://www.sc.gov.br/noticias/temas/educacao-noticias/ 
aberta-consulta-publica-para-elaboracao-do-curriculo-do-territorio-catarinense-para-o-ensino-medio. 

Acesso em: 28/jan/2020. [adaptado] 

 
1- Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas: 

(A) todo – desse 
(B) todo o – daquele 
(C) todo o – deste 
(D) todo – deste 
(E) todo – daquele 

 
2- No texto, foram usados “ajudar”, “sendo” e “difundida”. Isso posto, analise as alternativas abaixo e identifique a 

que possui, correta e respectivamente, a forma nominal de cada um desses verbos: 
(A) Indicativo – Subjuntivo – Imperativo 
(B) Presente – Pretérito – Futuro 
(C) Infinitivo – Gerúndio – Particípio Passado 
(D) Gerúndio – Particípio Passado – Infinitivo 
(E) Primeira conjugação – Segunda conjugação – Terceira conjugação 

 
3- No trecho “...o Comitê Executivo em regime de colaboração com Secretaria de Estado de Educação (SED), 

União dos Dirigentes Municipais de Santa Catarina (UNDIME/SC), Federação Catarinense de Municípios (FE-
CAM), Conselho Estadual de Educação (CEE) e União Nacional de Conselhos Municipais de Educação 
(UNCME).” , as vírgulas, em todas as ocorrências, foi utilizada para: 
(A) Separar o sujeito do predicado. 
(B) Explicar o sentido de um termo. 
(C) Assinalar o fim e o início de orações. 
(D) Isolar apostos da oração. 
(E) Separar termos que exercem a mesma função sintática. 

 
4- Analise as orações a seguir: 

 

I- Em 2019, foi aprovado o Currículo Base da Educação Infantil e Ensino Fundamental do Território Catari-
nense. 

II- Essa é a primeira etapa para a definição do Currículo para o Ensino Médio em conformidade com a BNCC. 
 

É correto o que se afirma em: 
(A) A oração I está na voz passiva, e a oração II, na voz ativa. 
(B) Ambas as orações estão na voz passiva. 
(C) Ambas as orações estão na voz ativa. 
(D) A oração II está na voz passiva, e a oração I, na voz ativa. 
(E) Ambas as orações estão na voz reflexiva. 
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5- Em“…haverá três seminários com 250 professores da rede de ensino catarinense.”, temos um(a): 
(A) Sujeito paciente 
(B) Sujeito simples 
(C) Oração sem sujeito 
(D) Sujeito indeterminado 
(E) Sujeito desinencial 

 
6- As expressões destacadas em “O secretário da Educação, Natalino Uggioni, destaca que a participação na 

consulta pública é muito importante, já que as contribuições serão levadas em consideração na elaboração do 
documento final. ‘Essa é mais uma forma participativa e construtiva que estamos apresentando à sociedade, 
para que de forma democrática todos possam nos ajudar a bem construir um currículo para o Ensino Médio de 
Santa Catarina, que faça sentido na vida dos jovens catarinenses’”., podem ser substituídas, sem alteração de 
sentido, por: 
(A) posto que – à medida que 
(B) desde que – de maneira que 
(C) contanto que – na medida em que 
(D) dado que – logo que 
(E) como – a fim de que 

 
As questões de 7 a 10 se referem ao texto a seguir: 
 
A Plataforma de Consulta Pública do Currículo do Território Catarinense – Etapa Ensino Médio está aberta para 
participação. A consulta pública, que recebe sugestões até 26 de fevereiro, tem como foco a definição do currículo 
seguindo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O texto está dividido nas quatro áreas do conhecimento, 
organizadas didaticamente para facilitar o recebimento das contribuições da comunidade educacional de Santa Ca-
tarina. 
Podem participar professores, gestores e estudantes, de todas as escolas públicas e privadas, assim como educa-
dores das regionais da educação, universidades públicas e privadas, além de pais e demais interessados da socie-
dade em geral. Para dar a sua contribuição, o interessado deve preencher o formulário, ler o documento de uma 
determinada área de conhecimento e voltar a plataforma para fazer suas contribuições. Os textos de cada área 
estão com as linhas numeradas para facilitar a elaboração dos comentários no formulário. [...] 

Disponível em: https://www.sc.gov.br/noticias/temas/educacao-noticias/ 
aberta-consulta-publica-para-elaboracao-do-curriculo-do-territorio-catarinense-para-o-ensino-medio. 

Acesso em: 28/jan/2020. [adaptado] 

 
7- Analise as alternativas abaixo e identifique a correta em relação à oração cujo sujeito é classificado como com-

posto: 
(A) Podem participar professores, gestores e estudantes... 
(B) Os textos de cada área estão com as linhas numeradas... 
(C) A Plataforma de Consulta Pública do Currículo do Território Catarinense – Etapa Ensino Médio está aberta 

para participação. 
(D) O texto está dividido nas quatro áreas do conhecimento... 
(E) A consulta pública, que recebe sugestões até 26 de fevereiro, tem como foco a definição do currículo se-

guindo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
 
8- Propositadamente, foi retirado o acento indicativo de crase da notícia. Isso posto, assinale a alternativa em que 

deve haver crase: 
(A) ...para facilitar a elaboração dos comentários no formulário... 
(B) ...do currículo seguindo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
(C) ...e voltar a plataforma para fazer suas contribuições. 
(D) A consulta pública, que recebe sugestões até 26 de fevereiro, tem como foco... 
(E) Para dar a sua contribuição... 

 
9- Em “Podem participar professores, gestores e estudantes, de todas as escolas públicas e privadas, assim como 

educadores das regionais da educação, universidades públicas e privadas, além de pais e demais interessados 
da sociedade em geral.”, as expressões em destaque no trecho indicam uma relação semântica de: 
(A) Conclusão 
(B) Conformidade 
(C) Consequência 
(D) Adição 
(E) Explicação 
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10- As palavras “aberta” e “didaticamente” desempenham no texto, correta e respectivamente, às classes gramati-
cais: 
(A) Advérbio – adjetivo 
(B) Verbo – pronome 
(C) Verbo – conjunção 
(D) Adjetivo – substantivo 
(E) Adjetivo – advérbio 

 

QUESTÕES  DE  RACIOCÍNIO  LÓGICO  E  MATEMÁTICA 

 
11- Ao realizar a compra de um imóvel, Ana precisou pagar o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, que, 

no município em que o imóvel foi registrado, tem uma cobrança de 2% sobre o valor financiado para pagamento 
do imóvel e 3% sobre o valor pago com recursos próprios do comprador. Ana adquiriu o imóvel por R$ 
180.000,00, sendo que 20% do valor foi pago com recursos próprios e o restante através de financiamento. 
Pode-se afirmar que o valor de imposto pago por Ana, correspondente ao imposto ITBI desse imóvel foi, em 
reais, de: 
(A) 5.040,00. 
(B) 3.850,00. 
(C) 2.520,00. 
(D) 3.960,00. 
(E) 9.000,00. 

 
12- Para produzir 125 unidades de determinada peça, uma máquina leva 5 horas. Ao iniciar uma nova produção, foi 

adicionada uma segunda máquina, de igual desempenho da primeira, em funcionamento simultâneo, para per-
mitir que juntas façam uma nova produção, de 900 peças. Pode-se afirmar que o tempo necessário para essa 
nova produção será, em horas, de: 
(A) 36. 
(B) 9. 
(C) 27. 
(D) 12. 
(E) 18. 

 
13- Em um cinema, dos 32 ingressos que foram vendidos, um quarto foi vendido na modalidade meia entrada (50% 

do valor do ingresso) e o restante no valor inteiro do ingresso. Sabendo que o valor do ingresso (inteiro) era de 
R$ 24,00, pode-se afirmar que o valor total arrecadado com a venda desses 32 ingressos foi, em reais, de: 
(A) 820,00. 
(B) 672,00. 
(C) 576,00. 
(D) 768,00. 
(E) 625,00. 

 
14- O gráfico a seguir apresenta a quantidade de atendimentos em um setor de saúde, nos meses de janeiro a abril 

de 2019: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisando o gráfico, podemos afirmar que a média mensal de atendimento nesses quatro meses foi de um total 
de pacientes igual a: 
(A) 408. 
(B) 403. 
(C) 400. 
(D) 402. 
(E) 405. 
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15- Analise os argumentos a seguir e identifique os corretos: 
 

I- Supondo que Ana é professora ou é médica, pode-se afirmar que Ana com certeza é médica. 
II- Supondo que todo médico é dedicado, se João é médico, então ele é dedicado. 
III- Supondo que algum professor é esportista, se Bruna é professora com certeza é esportista. 
 

É correto o que se afirma em: 
(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II, apenas. 
(D) III, apenas. 
(E) II e III, apenas. 

 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  GERAIS 

 
16- “O volume de mentiras sobre o coronavírus foi tão brutal que até as grandes plataformas de tecnologia, notori-

amente avessas a assumir o papel de ‘moderadores’, passaram a derrubar posts comprovadamente mentirosos” 
(MELLO, 2020). Ao encontro dessa temática, analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas: 
 

I- Numa pandemia, como a do coronavírus, as fake news têm poder letal. 
II- A curadoria da informação ganhou relevância, durante a pandemia do coronavírus. 
III- A infodemia, como visto durante a pandemia do coronavírus, representa um risco à saúde pública. 
 

É correto o que se afirma em: 
(A) I, apenas. 
(B) I, II e III. 
(C) II, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) III, apenas. 

 
17- “Com 79 votos favoráveis no primeiro e no segundo turno de votações, o Senado Federal aprovou nesta terça-

feira (25/8) a proposta de emenda à Constituição que torna permanente o FUNDEB e aumenta seu alcance” 
(AGÊNCIA SENADO, 2020). Ao encontro dessa temática, analise as afirmativas abaixo e, diante de cada uma, 
escreva V, para verdadeiras, e F, para falsas: 
 

( ) O Fundeb é um fundo exclusivamente federal. 
( ) O Fundeb está em vigor desde os anos 90. 
( ) A emenda eleva a participação da União no Fundo, de forma gradual. 
 

Assinale a alternativa com a sequência correta: 
(A) V – V – F. 
(B) V – F – V. 
(C) F – V – V. 
(D) F – F – V. 
(E) V – F – F. 

 
18- “O IBGE divulga hoje as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros, com data de 

referência em 1º de julho de 2020. Nessa data, a população do Brasil chegou a crescer 0,77% em relação a 
2019” (AGÊNCIA IBGE, 2020). Isso posto, analise as afirmativas abaixo e identifique a correta: 
(A) Na região Sul, aproximadamente, 45% dos municípios tiveram redução de população. 
(B) Santa Catarina foi o estado com maior crescimento populacional. 
(C) As taxas de crescimento das maiores regiões metropolitanas são ligeiramente superiores à média do País. 
(D) O grupo de municípios com até 20 mil habitantes, como é o caso de Massaranduba, é aquele que, propor-

cionalmente, apresentou menor número de municípios com redução populacional. 
(E) O conjunto das 27 capitais supera os 50 milhões de habitantes, representando, em 2020, aproximadamente, 

12% da população total do País. 
 
19- A Lei Orgânica do Município, em seu Art. 1º, diz que o município de Massaranduba, em união indissolúvel à 

República Federativa do Brasil e ao Estado de Santa Catarina, assume a esfera local de Governo, dentro do 
Estado Democrático de Direito e fundamenta sua existência, entre outros, em: 
(A) Soberania. 
(B) Defesa da paz. 
(C) Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. 
(D) Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 
(E) Plenitude de defesa. 
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20- “Antes restrito a grupos articulados em torno de interesses específicos e aos amantes de teorias da conspiração, 
o negacionismo científico tem ganhado corações e mentes nos últimos anos por intermédio das redes sociais. 
Com a chegada da COVID-19, o fenômeno se intensificou e o que era a contracorrente tornou-se (sic), em 
alguns casos, discurso oficial e política de Estado” (TOLEDO, 2020). Ao encontro dessa temática, analise as 
afirmativas abaixo e identifique a correta: 
(A) A produção de ignorância parece aumentar sempre que há um desgaste histórico na parceria entre gover-

nantes e cientistas. 
(B) A produção e a disseminação do conhecimento científico é um processo neutro. 
(C) A desinformação é uma consequência das redes sociais. 
(D) A natureza do conteúdo mudou, e as mídias digitais aceleraram o impacto das informações, além de pos-

suírem alto grau de confiabilidade, perante a população. 
(E) A governança da desinformação é algo impraticável. 

 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 

 
21- Em relação à ética, analise as afirmativas abaixo e, diante de cada uma, escreva V, para verdadeiras, e F, para 

falsas: 
 

( ) A ética no serviço público é pré-requisito fundamental para a confiança pública. 
( ) A ética constitui-se marco fundamental para a boa governança. 
( ) A ética está diretamente relacionada aos princípios fundamentais da administração pública. 
 

Assinale a alternativa com a sequência correta: 
(A) F – V – F. 
(B) V – F – V. 
(C) F – F – V. 
(D) V – F – F. 
(E) V – V – V. 

 
22- Em relação à ética, analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas: 

 

I- A ética é um produto histórico-cultural. 
II- A ética é a consideração de valor como equivalente de uma medição do que é real e voluntarioso no campo 

das ações virtuosas. 
III- A ética turba a consciência humana. 
 

É correto o que se afirma em: 
(A) I, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) II, apenas. 
(D) I, II e III. 
(E) III, apenas. 

 
23- A Lei Complementar n° 116/2003, entre outras providências, dispõe acerca do Imposto Sobre Serviços de Qual-

quer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal. A respeito de tal norma, analise as afirma-
tivas abaixo e identifique a alternativa correta: 
(A) O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza incide sobre as exportações de serviços para o exterior 

do País, salvo na hipótese dos serviços que são desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, 
ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior. 

(B) Os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo 
crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a respon-
sabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da 
referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais. 

(C) Em qualquer hipótese, os Municípios e o Distrito Federal poderão reduzir a base de cálculo do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza, ainda que a tributação resultante alcance alíquota menor do que a 
mínima prevista na Lei Complementar n° 116/2003. 

(D) O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza não incide sobre o serviço proveniente do exterior do País 
ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior. 

(E) O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem 
como fato gerador a prestação de qualquer serviço regularmente conhecido, além daqueles constantes, por 
amostragem, na lista anexa à Lei Complementar n° 116/2003. 
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24- Em relação à competência tributária dos Municípios e do Distrito Federal, analise as alternativas abaixo e iden-
tifique as corretas, de acordo com a Constituição Federal de 1988: 
 

I- Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio 
do serviço de iluminação pública. 

II- O Distrito Federal e os Municípios não têm competência para instituir contribuição dos seus servidores, para 
o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário. 

III- O Distrito Federal e os Municípios, mediante lei complementar, poderão instituir empréstimos compulsórios 
para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública. 

IV- Compete aos Municípios instituir Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU. O IPTU 
poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel e ter alíquotas diferentes, de acordo com a localização 
e o uso do imóvel. 

 

É correto o que se afirma em: 
(A) I, II e III, apenas. 
(B) I e IV, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) IV, apenas. 
(E) II e IV, apenas. 

 
25- Em relação à competência e à capacidade tributária ativa, o Código Tributário Nacional leciona que: 

(A) A competência tributária é indelegável, inclusive, a atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, 
ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária. 

(B) A capacidade tributária ativa é indelegável, de modo que somente poderá ser exercida pela pessoa jurídica 
de direito público nomeada pela Constituição. 

(C) A competência tributária é delegável e renunciável, a critério do ente político competente. 
(D) O não exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito público diversa daquela 

a que a Constituição a tenha atribuído. 
(E) A atribuição constitucional da capacidade tributária ativa compreende a competência legislativa plena, res-

salvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas Leis Orgâni-
cas do Distrito Federal e dos Municípios, e observado o disposto nesta Lei. 

 
26- A respeito dos institutos da decadência e da prescrição em matéria tributária, é correto afirmar a seguinte dis-

posição impressa no Código Tributário Nacional – CTN: 
(A) A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva, sendo que tal prazo não comporta nenhuma hipótese de interrupção. 
(B) O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do 

dia em que o lançamento poderia ter sido efetuado pela Autoridade Fiscal. 
(C) O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados da 

data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente 
efetuado. 

(D) A decadência se interrompe com a inscrição em dívida ativa do crédito tributário correspondente. 
(E) A decadência e a prescrição são causas de exclusão do crédito tributário. 

 
27- No que diz respeito às limitações constitucionais ao poder de tributar, analise as afirmativas abaixo e, diante de 

cada uma, escreva V, para verdadeiras e F para falsas: 
 

( ) O imposto sobre produtos industrializados observa o princípio da anterioridade, tanto anual quanto no-
nagesimal, impresso no Art. 150, inciso II, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal de 1988. 

( ) Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Dis-
trito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre templos de qualquer culto. 

( ) É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens 
e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. 

( ) O princípio da legalidade tributária é flexibilizado para o imposto de renda, já que a alíquota de tal tributo 
pode ser majorada ou reduzida por meio de Decreto Presidencial ou Resolução do Senado. 

 

Assinale a alternativa com a sequência correta: 
(A) V – F – V – F. 
(B) F – V – V – F. 
(C) F – V – F – F. 
(D) V – V – F – F. 
(E) V – V – V – F. 
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28- Assinale a alternativa correta em matéria de Direito Tributário, conforme disposições impressas no Código Tri-
butário Nacional: 
(A) O sujeito passivo da obrigação principal diz-se responsável, quando tenha relação pessoal e direta com a 

situação que constitua o respectivo fato gerador. 
(B) A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou 

penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. 
(C) A capacidade tributária passiva depende da capacidade civil das pessoas naturais. 
(D) A autoridade administrativa não pode recusar, em nenhuma hipótese, o domicílio tributário eleito pelo con-

tribuinte. 
(E) A solidariedade pelo adimplemento do crédito tributário comporta benefício de ordem. 

 
29- De acordo com o Código Tributário Nacional, é causa de extinção do crédito tributário: 

(A) A moratória. 
(B) O parcelamento. 
(C) A transação. 
(D) A isenção. 
(E) A anistia. 

 
30- A respeito do lançamento do crédito tributário, é correto afirmar que: 

(A) A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios 
jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento, somente pode ser efetivada, 
em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. 

(B) O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo não pode ser alterado por iniciativa do Fisco. 
(C) A autoridade administrativa constituirá o crédito tributário com base na legislação vigente à época do lança-

mento. 
(D) De acordo com o Código Tributário Nacional, o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo pode 

ser alterado e revisto a qualquer momento pelo Fisco, pois se trata de atividade administrativa discricionária. 
(E) O lançamento por homologação é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, 

quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre 
matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação. 

 
31- A respeito dos tributos, é correto afirmar que: 

(A) A União, mediante lei ordinária, poderá instituir empréstimos compulsórios. 
(B) A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, 

no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas urgentes, 
tendo como limite total a despesa realizada pelo ente público competente. 

(C) As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas 
respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efe-
tiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposi-
ção. 

(D) A União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos extraordinários, compreendidos ou não em 
sua competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação. 

(E) Compete aos Municípios instituir imposto sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou 
direitos. 

 
32- Compreende os exames, análises, avaliações, levantamentos e comprovações, metodologicamente estrutura-

dos à avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas 
de informações e de controles internos integrados ao ambiente, e de gerenciamento de riscos, com vistas a 
assistir a administração da entidade no cumprimento de seus objetivos: 
(A) Auditoria Interna. 
(B) Auditoria Independente. 
(C) Auditoria Fiscal. 
(D) Auditoria de Gestão. 
(E) Auditoria de Controle Externo. 

 
33- Considerando os grupos de contas que formam a estrutura do Balanço Patrimonial, pode-se dizer que o capital 

próprio da empresa é representado pelo saldo na conta do: 
(A) Ativo imobilizado. 
(B) Patrimônio líquido. 
(C) Caixa. 
(D) Financiamentos a longo prazo. 
(E) Passivo circulante. 
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34- Em relação aos papéis de trabalho utilizados na auditoria, analise as afirmativas abaixo e identifique a correta: 
(A) A Auditoria Interna deve ser documentada por meio de papéis de trabalho, elaborados sempre em meio 

físico, que devem ser organizados e arquivados de forma sistemática e racional. 
(B) Os papéis de trabalho constituem documentos e registros dos fatos, informações e provas, obtidos antes 

da auditoria, a fim de evidenciar os exames realizados e dar suporte à sua opinião, críticas, sugestões e 
recomendações. 

(C) Os papéis de trabalho devem ter abrangência e grau de detalhe suficientes para propiciarem a compreensão 
do planejamento, da natureza, da oportunidade e da extensão dos procedimentos de Auditoria Interna apli-
cados, bem como do julgamento exercido e do suporte das conclusões alcançadas. 

(D) As análises, demonstrações ou quaisquer outros documentos, têm sua integridade comprovada somente 
por serem anexados aos papéis de trabalho. 

(E) Os papéis de trabalho constituem a documentação preparada pelo auditor ou fornecida a este, após a con-
clusão da auditoria.  

 
35- Em relação à auditoria interna, analise as afirmativas abaixo e identifique a correta: 

(A) O termo “erro” aplica-se a ato intencional de omissão e/ou manipulação de transações e operações, adulte-
ração de documentos, registros, relatórios, informações e demonstrações contábeis, tanto em termos físicos 
quanto monetários. 

(B) O planejamento do trabalho da Auditoria Interna compreende os exames preliminares das áreas, atividades, 
produtos e processos, para definir a amplitude e a época do trabalho a ser realizado, de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pela administração da entidade. 

(C) O termo “fraude” aplica-se ao ato não intencional de omissão, desatenção, desconhecimento ou má inter-
pretação de fatos na elaboração de registros, informações e demonstrações contábeis, bem como de tran-
sações e operações da entidade, tanto em termos físicos, quanto monetários. 

(D) Os testes de observância visam à obtenção de evidência quanto à suficiência, exatidão e validade dos 
dados produzidos pelos sistemas de informação da entidade. 

(E) Ao usar método de amostragem, estatística ou não, deve ser projetada e selecionada uma população que 
possa proporcionar evidência de auditoria suficiente e apropriada. 

 
36- O registro do valor calculado mensalmente, referente à amortização de softwares, resulta: 

(A) No aumento do ativo permanente. 
(B) Na redução do passivo não circulante. 
(C) No aumento do passivo circulante. 
(D) No aumento do patrimônio líquido. 
(E) Na redução do ativo não circulante. 

 
37- De acordo com a Lei  nº 6.404/1976, a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) deve ser apresentada 

na forma dedutiva com os detalhes necessários das receitas, despesas, ganhos e perdas, definindo claramente 
o lucro ou prejuízo do exercício, e por ação. Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo e identifique a correta: 
(A) O valor da receita líquida das vendas e serviços deve ser apurado pela diferença entre a receita bruta das 

vendas e serviços e o valor das despesas operacionais. 
(B) O resultado líquido do exercício e o montante do lucro (ou prejuízo) por ação do capital social devem ser 

apurados depois da dedução dos valores das participações. 
(C) O valor do lucro operacional bruto deve ser apurado depois da dedução dos valores referentes às deduções 

sobre as vendas. 
(D) São exemplos de participações deduzidas na DRE: debêntures, instituições financeiras, administradores e 

partes beneficiárias, desde que se caracterizem como despesa. 
(E) Os abatimentos concedidos são discriminados na DRE para apurar a receita líquida. 

 
38- O Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406/2002, trata dos tipos de sociedades, que são classificadas como pessoas 

jurídicas de direito privado. Em relação à criação de uma sociedade, analise as afirmativas abaixo e identifique 
a correta: 
(A) Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou 

serviços, para o exercício de atividade intelectual e a partilha, entre si, dos resultados. 
(B) Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou 

serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, das receitas. 
(C) Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com serviços, 

para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados. 
(D) Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou 

serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados. 
(E) Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contratar, bens ou serviços, 

para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados. 
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39- Considerando que determinada empresa apurou os seguintes saldos para a Demonstração do Resultado em 
31/12/2019: Despesa de Energia Elétrica – Administrativo R$ 300,00; Despesa de Telefone – Publicidade R$ 
200,00; Devolução de Vendas R$ 3.000,00; Custo da Mercadoria Vendida R$ 15.000,00; Despesa de Salários 
– vendas R$ 2.500,00; Descontos incondicionais R$ 700,00; Impostos sobre vendas R$ 9.000,00; Comissões 
de representantes R$ 900,00 e Receita de Vendas R$ 50.000,00. Pode-se afirmar que o Lucro Bruto da entidade 
foi de R$: 
(A) R$ 22.300,00 
(B) R$ 37.300,00 
(C) R$ 18.400,00 
(D) R$ 50.000,00 
(E) R$ 19.800,00 

 
40- Em relação ao tipo de sociedade que terá a inscrição do seu contrato social no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas, do local de sua sede, será denominada: 
(A) Sociedade Simples. 
(B) Sociedade Empresária. 
(C) Sociedade Anônima. 
(D) Sociedade em Conta de Participação. 
(E) Sociedade Particular. 
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ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL N. 001/2020 

 
 

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS  
 
 

 

Questões RESPOSTAS 

01 A B C D E 

02 A B C D E 

03 A B C D E 

04 A B C D E 

05 A B C D E 

06 A B C D E 

07 A B C D E 

08 A B C D E 

09 A B C D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 

 

Questões RESPOSTAS 

21 A B C D E 

22 A B C D E 

23 A B C D E 

24 A B C D E 

25 A B C D E 

26 A B C D E 

27 A B C D E 

28 A B C D E 

29 A B C D E 

30 A B C D E 

31 A B C D E 

32 A B C D E 

33 A B C D E 

34 A B C D E 

35 A B C D E 

36 A B C D E 

37 A B C D E 

38 A B C D E 

39 A B C D E 

40 A B C D E 

 
 

 
INFORMAÇÕES  

 
O inteiro teor da prova e o gabarito preliminar da prova objetiva serão divulgados até às 20h do dia 
23 de novembro de 2020, no endereço eletrônico http://concursos.furb.br/, link Prefeitura Municipal 
de Massaranduba – Concurso Público – Edital nº 001/2020. 
 

 
 
 

Massaranduba, 22 de novembro de 2020. 


