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CONCURSO PÚBLICO 

SANTA MARIA/RS  
 

Auditor Fiscal Municipal 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição 
ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Legislação e Conhecimentos Específicos 

16 
44 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), e assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de respostas 
as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à 
sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até quatro horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de 
Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após duas horas contada do efetivo início das 
provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de 
respostas, para conferência com o gabarito oficial. 

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da legislação 
com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 
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41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
 

R.I.P.: Yahoo Respostas vai acabar 
 

 28 de junho de 2005. Há quase 16 anos, era lançado o 
Yahoo Respostas, o famoso serviço do Yahoo no qual 
usuários enviam e respondem ____ perguntas. É bem 
provável que você já tenha clicado em algumas dessas 
perguntas (há mais de 300 milhões dentro do site). Os 
assuntos são os mais variados, de “Como fazer café sem 
cafeteira?” a “Será que estou grávida?“. Com o tempo, 
questionamentos, no mínimo, peculiares viraram pérolas da 
internet, como “Para fazer leite em pó, é preciso congelar o 
leite e ralar?”, entre outras indagações bizarras. 
 Tudo isso, contudo, será página virada dentro de 
alguns dias. Nesta semana, o Yahoo anunciou que o seu 
serviço de perguntas e respostas será encerrado. Quem por 
acaso tentar entrar no Yahoo Respostas será 
automaticamente redirecionado para a página inicial do 
portal do Yahoo, e todas as perguntas, ao que tudo indica, 
serão deletadas. 
 As mudanças começarão no dia 20 de abril, quando já 
não será possível enviar perguntas nem responder ____ 
dúvidas de outros usuários. A partir de 4 de maio, o site 
ficará completamente inacessível. O Yahoo foi fundado em 
1994 pela dupla de engenheiros americanos Jerry Yang e 
David Filo. Em 2017, a companhia foi adquirida pela Verizon, 
uma gigante das telecomunicações dos EUA, por US$ 5 
bilhões. Em uma nota enviada a usuários ativos da 
plataforma, a empresa deu mais detalhes sobre o 
encerramento do serviço.  
 Segundo o site The Verge, a queda de popularidade 
está relacionada, em parte, ____ ascensão de outros fóruns 
e plataformas da internet, como o Reddit e o Quora e outros 
concorrentes. Além disso, há a questão da desinformação e 
a confiabilidade dos conteúdos, como aqueles suscitados 
por conspiracionistas e pessoas extremistas. O site cita como 
exemplo perguntas que, recentemente, estampavam o 
destaque do Yahoo Respostas, como “A América vai 
sobreviver aos 4 anos de Joe Biden?” e “Stalin estava certo 
sobre tudo?”. 

(Site: Abril - adaptado.) 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) à | à | à 
b) à | a | à 
c) a | à | a 
d) à | a | a 
e) a | a | à 
 

2) Em conformidade com o texto, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) O Yahoo Respostas, famoso serviço de envio de perguntas 

e respostas do Yahoo, possui 300 milhões perguntas, 
somente.  

b) O Yahoo Respostas foi lançado em 1994 por dois 
engenheiros americanos, que venderam a companhia em 
2017. 

c) A queda da popularidade do Yahoo Respostas tem relação 
parcial com a ascensão de outros fóruns e plataformas de 
internet, conforme o site Reddit e Quora. 

d) A empresa deu mais detalhes a respeito do encerramento 
do serviço por meio de uma nota enviada a usuários 
ativos da plataforma.  

e) Começarão as mudanças a partir de 4 de maio, pois não 
será possível enviar perguntas ou responder dúvidas dos 
usuários, já que o site ficará completamente inacessível. 

 

3) No período “Para fazer leite em pó, é preciso congelar o 
leite e ralar?”, a oração sublinhada expressa ideia de: 
 
a) Consequência. 
b) Concessão. 
c) Proporção. 
d) Finalidade. 
e) Tempo. 
 

4) Em “(...) como aqueles suscitados por conspiracionistas e 
pessoas extremistas.”, a palavra sublinhada pode ser 
substituída, sem prejuízo de sentido, por: 
 
a) Prevenidos. 
b) Mitigados. 
c) Provocados. 
d) Atenuados. 
e) Amenizados. 
 

5) Na frase “A gente vamos sair no final de semana”, há um 
vício de linguagem. Em relação a isso, assinalar a alternativa 
que contém esse vício: 
 
a) Estrangeirismo. 
b) Pleonasmo. 
c) Neologismo. 
d) Solecismo. 
e) Barbarismo. 
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6) Sobre a regência nominal, analisar os itens abaixo: 
 
I. Apiedou-se de sua caótica situação. 
II. Seu sorriso era inerente a sua felicidade. 
III. Comportava-se de modo afável com todos. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens I e II. 
e) Todos os itens. 
 
 

7) Em relação ao plural dos substantivos compostos, analisar 
os itens abaixo: 
 
I. O plural de “abaixo-assinado” é “abaixo-assinados”. 
II. “Pores do sol” é o plural de “pôr do sol”. 
III. A forma plural de “guarda-chuva” é “guardas-chuvas”. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
 
 

8) Sobre a concordância nominal, assinalar a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) Ela mesma disse a verdade. 
b) Precisamos de mais amor e menos desconfiança. 
c) Vimos paisagens o mais belas possíveis. 
d) É necessário paciência.  
e) Tais razões não me comovem. 
 
 

9) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo com 
o verbo flexionado no futuro do subjuntivo: 
 
Eu proponho uma solução, se eles também __________. 
 
a) proporem 
b) propuserem 
c) propor 
d) propuser 
e) proponham 
 
 

10) No que concerne à regência verbal, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) As garotas careciam a novas oportunidades. 
b) De longe, assistíamos o espetáculo. 
c) São muitos os candidatos que aspiram o serviço público. 
d) Geralmente, prefiro falar a escrever. 
e) O técnico aludiu do que aconteceu na véspera. 
 

11) Em relação aos termos da oração, assinalar a alternativa 
em que o termo sublinhado exerce função de objeto direto: 
 
a) Como resposta, ele recebeu um adeus. 
b) A resposta não interessava a ninguém. 
c) Ela comunicou o acontecimento aos ouvintes. 
d) Perguntou de que eles mais gostavam. 
e) Tínhamos ciência de todos os fatos. 
 
 

12) Em relação à concordância verbal, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Não o vejo há três meses. 
(_) Distribuem-se medicamentos gratuitos. 
(_) Nem um nem outro pertenciam à localidade. 
 
a) C - C - C. 
b) E - E - C. 
c) C - C - E. 
d) E - E - E. 
e) E - C - E. 
 
 

13) De acordo com o processo de formação das palavras, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(_) “Empobrecer” é uma palavra formada por derivação 

parassintética. 
(_) “Pontinha” é uma palavra primitiva. 
(_) “Girassol” é uma composição por aglutinação. 
 
a) E - E - C. 
b) C - C - E. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) E - E - E. 
 
 

14) Em relação à ortografia, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Parturissão. 
b) Pastozo. 
c) Pachorrento. 
d) Parcimoniozo. 
e) Patentiar. 
 
 

15) Considerando-se os antônimos, marcar C para as 
sentenças Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Um dos antônimos de “senil” é “juvenil”. 
(_) Um dos antônimos de “escassez” é “abundância”. 
(_) Um dos antônimos de “ascender” é “subir”. 
 
a) C - C - E. 
b) E - E - C. 
c) C - E - E. 
d) C - C - C. 
e) E - E - E. 
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16) Considerando-se o uso dos porquês, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Você sabe porquê ele não compareceu ao exame? 
b) Ninguém entendeu o porque da discussão. 
c) Este é o caminho porque passo todos os dias. 
d) Não frequentou as aulas por quê estava doente. 
e) Por que você não frequentou as aulas neste semestre? 

 
LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
17) De acordo com a Constituição Federal, sem prejuízo de 
outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
instituir impostos, entre outros, sobre: 
 
I. Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros. 
II. Templos de qualquer culto. 
III. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua 

impressão. 
IV. Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, 

exceto suas fundações.  
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens III e IV. 
c) Somente os itens I, II e III. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 
 
18) Em conformidade com a Lei Complementar 
nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, sobre a 
previsão e a arrecadação, analisar a sentença abaixo: 
 
Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na 
gestão fiscal a instituição, a previsão e a efetiva arrecadação 
de todos os tributos da competência constitucional do ente 
da Federação (1ª parte). As previsões de receita observarão 
as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das 
alterações na legislação, da variação do índice de preços, do 
crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante 
e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução 
nos últimos quatro anos, da projeção para os quatro 
seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de 
cálculo e premissas utilizadas (2ª parte). A reestimativa de 
receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se 
comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal 
(3ª parte).  
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 2ª parte. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente correta. 

19) De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal, sobre as despesas com pessoal, os 
valores dos contratos de terceirização de mão de obra que 
se referem à substituição de servidores e empregados 
públicos serão contabilizados como: 
 
a) Outras Despesas de Pessoal.  
b) Despesas com Terceirização. 
c) Outras Despesas de Contratos. 
d) Despesas de Mão-de-obra. 
e) Outras Despesas Facultativas.  
 
 
20) De acordo com a Lei nº 4.320/1964 - Normas Gerais de 
Direito Financeiro, sobre as previsões anuais, analisar a 
sentença abaixo: 
 
As propostas parciais de orçamento guardarão estrita 
conformidade com a política econômico-financeira, o 
programa anual de trabalho do Governo e, quando fixado, o 
limite global máximo para o orçamento de cada unidade 
administrativa (1ª parte). Caberá aos órgãos de 
contabilidade ou de arrecadação organizar demonstrações 
mensais da receita arrecadada, segundo as rubricas, para 
servirem de base a estimativa da receita, na proposta 
orçamentária (2ª parte). As propostas orçamentárias 
parciais serão revistas e coordenadas na proposta geral, 
desconsiderando a receita estimada e as novas 
circunstâncias (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 
 
21) Em conformidade com a Lei nº 4.320/1964 - Normas 
Gerais de Direito Financeiro, as despesas são classificadas 
em despesas correntes e despesas de capital. Sobre essa 
classificação, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Despesas Correntes. 
(2) Despesas de Capital. 
 
(_) Despesas de custeio.  
(_) Investimentos.  
(_) Inversões financeiras.  
(_) Transferências correntes. 
 
a) 1 - 2 - 2 - 1. 
b) 2 - 1 - 2 - 1. 
c) 1 - 2 - 1 - 2. 
d) 2 - 1 - 1 - 2. 
e) 2 - 2 - 1 - 1. 
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22) De acordo com a Lei nº 5.172/1966 - Sistema Tributário 
Nacional, em relação ao Imposto sobre Produtos 
Industrializados, contribuinte do imposto é, entre outros, o: 
 
I. Importador ou quem a lei a ele equiparar.  
II. Industrial ou quem a lei a ele equiparar.  
III. Arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, 

levados a leilão.  
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
 

23) De acordo com a Lei nº 5.172/1966, sobre competência 
tributária, analisar a sentença abaixo: 
 
A atribuição constitucional de competência tributária 
compreende a competência legislativa plena (1ª parte). A 
competência tributária é indelegável, salvo atribuição das 
funções de arrecadar ou fiscalizar tributos ou de executar 
leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria 
tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito 
público a outra (2ª parte). Não constitui delegação de 
competência o cometimento, a pessoas de direito privado, 
do encargo ou da função de arrecadar tributos (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Correta somente em sua 3ª parte. 
e) Totalmente incorreta. 
 

24) De acordo com a Lei nº 8.137/1990, sobre o que 
constitui crime contra as relações de consumo, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, 

tipo, especificação, peso ou composição esteja em 
desacordo com as prescrições legais ou que não 
corresponda à respectiva classificação oficial. 

(_) Destruir, inutilizar ou danificar matéria-prima ou 
mercadoria, com o fim de provocar alta de preço, em 
proveito próprio ou de terceiros. 

(_) Induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de 
indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a 
natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de 
qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação 
publicitária. 

 
a) E - C - E. 
b) C - C - C. 
c) E - E - C. 
d) C - E - E. 
e) C - E - C. 

25) Em conformidade com a Lei nº 8.429/1992 - Lei de 
Improbidade Administrativa, 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, entre outros: 
 
I. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de 

ofício. 
II. Dar publicidade aos atos oficiais. 
III. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de 

terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de 
medida política ou econômica capaz de afetar o preço de 
mercadoria, bem ou serviço. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

26) Segundo a Lei nº 8.429/1992 - Lei de Improbidade 
Administrativa, marcar C para as afirmativas Certas, E para 
as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(_) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou 

omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, 
dar-se-á o parcial ressarcimento do dano.  

(_) No caso de enriquecimento ilícito, manterá o agente 
público ou terceiro beneficiário os bens ou valores 
acrescidos ao seu patrimônio.  

(_) O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio 
público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às 
cominações desta lei até o limite do valor da herança.  

 
a) C - E - C. 
b) C - E - E. 
c) E - C - E. 
d) E - E - C. 
e) C - C - E. 
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27) Segundo a Lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e 
Contratos da Administração Pública, o atraso injustificado na 
execução do contrato sujeitará o contratado à multa de 
mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no 
contrato. Sobre essa multa, analisar os itens abaixo: 
 
I. Impede que a Administração rescinda unilateralmente o 

contrato.  
II. Aplicada após regular processo administrativo, será 

descontada da garantia do respectivo contratado.  
III. Se for de valor superior ao valor da garantia prestada, 

além da perda desta, responderá o contratado pela sua 
diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, 
quando for o caso, cobrada judicialmente.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

28) Segundo a Lei nº 10.520/2002 - Lei do Pregão, a fase 
externa do pregão será iniciada com a convocação dos 
interessados e observará, entre outras, uma das seguintes 
regras: 
 
a) Do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a 

indicação do local, dias e horários em que poderá ser lida 
ou obtida a íntegra do edital.  

b) O prazo fixado para a apresentação das propostas, 
contado a partir da publicação do aviso, não será inferior 
a 14 dias úteis.  

c) No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo 
e os das ofertas com preços até 50% superiores àquela 
poderão fazer novos lances escritos e sucessivos, até a 
proclamação do vencedor. 

d) Não havendo pelo menos cinco ofertas nas condições 
definidas, poderão os autores das melhores propostas, 
até o máximo de cinco, oferecer novos lances verbais e 
sucessivos.  

e) Para julgamento e classificação das propostas, será 
adotado o critério de melhor técnica, observados os 
prazos máximos para fornecimento, os parâmetros 
mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital.  

 

29) Em conformidade com a Lei nº 11.079/2004, na 
contratação de parceria público-privada, serão observadas, 
entre outras, as seguintes diretrizes: 
 

I. Eficiência no cumprimento das missões de Estado e no 
emprego dos recursos da sociedade. 

II. Delegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do 
exercício do poder de polícia e de outras atividades 
exclusivas do Estado. 

III. Sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas 
dos projetos de parceria. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item II. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
 
 

30) De acordo com a Lei 12.527/2011 - Lei de Acesso a 
Informações, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 

(_) Informação sigilosa: qualidade da informação que tenha 
sido produzida, expedida, recebida ou modificada por 
determinado indivíduo, equipamento ou sistema. 

(_) Informação: dados, processados ou não, que podem ser 
utilizados para produção e transmissão de conhecimento, 
contidos em qualquer meio, suporte ou formato. 

(_) Tratamento de informação: conjunto de ações referentes à 
produção, à recepção, à classificação, à utilização, ao acesso, 
à reprodução, ao transporte, à transmissão, à distribuição, 
ao arquivamento, ao armazenamento, à eliminação, à 
avaliação, à destinação ou ao controle da informação. 

 

a) E - E - C. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) C - C - E. 
e) E - C - E. 
 
 

31) De acordo com a Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso a 
Informações, sobre o acesso a informações e a sua divulgação, 
cabe aos órgãos e às entidades do poder público, observadas as 
normas e os procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a: 
 

I. Gestão privada da informação, evitando seu amplo acesso 
e sua divulgação. 

II. Proteção da informação, garantindo-se sua 
disponibilidade, autenticidade e integridade. 

III. Proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, 
observada a sua disponibilidade, autenticidade, 
integridade e eventual restrição de acesso. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
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32) De acordo com a Lei Orgânica do Município, sobre o 
saneamento básico, assinalar a alternativa que preenche as 
lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
O saneamento básico é serviço público essencial como 
atividade ___________ das ações de saúde e meio ambiente. 
É dever do(a) __________, em colaboração com o ________ 
e o(a) __________, promover a extensão progressiva do 
saneamento básico a toda a população urbana e rural, como 
condição inerente à qualidade de vida, proteção ambiental e 
ao desenvolvimento social. 
 
a) preventiva | Município | Estado | União 
b) preventiva | União | Estado | Município 
c) corretiva | União | Estado | Município 
d) corretiva | Estado | Município | União 
e) corretiva | Município | Estado | União 
 
 

33) De acordo com a Lei Municipal nº 3326/1991 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, será aplicada 
ao servidor a pena de demissão no caso de: 
 
a) Abandonar intencionalmente o cargo, caracterizado pelo 

não comparecimento ao serviço por mais de 30 dias 
consecutivos.  

b) Reincidir em infração já punida com advertência.  
c) Recusar, sem justo motivo, à prestação de serviço 

extraordinário. 
d) Deixar de atender notificação para prestar depoimento 

em processo disciplinar. 
e) Atestar falsamente a prestação de serviço, bem como 

propor, permitir ou receber a retribuição correspondente 
a trabalho não realizado. 

 
 

34) Em conformidade com a Lei Complementar Municipal 
nº 002/1991 - Código Tributário do Município, em relação ao 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, a 
incidência do imposto independe: 
 

I. Da legitimidade do título de aquisição ou da posse do bem 
imóvel. 

II. Do resultado econômico da exploração do bem imóvel. 
III. Do cumprimento de quaisquer exigências legais, 

regulamentares ou administrativas relativas ao imóvel, 
exceto do licenciamento da construção. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 

35) De acordo com a Lei Complementar Municipal 
nº 002/1991 - Código Tributário do Município, sobre a 
incidência do imposto sobre a transmissão "inter- vivos" de 
bens imóveis e de direitos reais a eles relativos, considera-se 
ocorrido o fato gerador, entre outros: 
 
I. Na adjudicação e na arrematação, na data da assinatura do 

respectivo auto. 
II. No usufruto de imóvel, decretado pelo Juiz da Execução, 

na data em que transitar em julgado a sentença ou 
decisão que o constituir. 

III. Na remissão, na data do depósito em juízo. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 
 

36) Em conformidade com a Lei Complementar Municipal 
nº 002/1991 - Código Tributário do Município, sobre a 
incidência da taxa de licença para execução de obras ou 
serviços de engenharia, analisar a sentença abaixo: 
 
As taxas para execução de obras são devidas pelo 
contribuinte, cujo imóvel receba benfeitoria que dependa de 
licenciamento (1ª parte). Nenhuma obra de construção civil, 
pública ou privada, será iniciada sem projeto aprovado e 
prévia licença do município (2ª parte). A licença para 
execução de obra será comprovada através de alvará, cuja 
renovação será concedida mediante vistoria do ente privado, 
proprietário do estabelecimento (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 3ª parte. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente correta. 
 
 

37) Em conformidade com a Constituição Federal, analisar a 
sentença abaixo: 
 
Construir uma sociedade livre, justa e solidária constitui um 
dos objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil (1ª parte). Nas relações internacionais, a República 
Federativa do Brasil rege-se pelos valores sociais do trabalho 
e da livre iniciativa (2ª parte). São alguns dos fundamentos 
do Brasil, previstos pela Constituição Federal, a dignidade da 
pessoa humana e o pluralismo político (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
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38) Sobre direitos e garantias fundamentais, analisar a 
sentença abaixo: 
 
É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, 
na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas 
liturgias (1ª parte). A criação de associações e, na forma da 
lei, de cooperativas independe de autorização, sendo 
permitida a interferência estatal em seu funcionamento, 
como parte de regulamento e fiscalização da Administração 
Pública (2ª parte). A lei estabelecerá o procedimento para 
desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mas 
não por interesse social, sendo que esta depende de justa e 
prévia indenização em dinheiro (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Correta somente em sua 3ª parte.  
e) Totalmente incorreta. 
 

39) Relativamente às regras de contabilização, analisar os 
itens abaixo: 
 
I. A contabilidade engloba basicamente duas classes de 

contas: Contas do Balanço Patrimonial: Ativo, Passivo e 
Patrimônio Líquido e Contas da Demonstração de 
Resultado: Receita e Despesa. 

II. É correto afirmar que toda receita aumenta o lucro e que 
todo lucro não distribuído reduz o Patrimônio Líquido. 

III. Regime de competência ou princípio de competência de 
exercícios declina que a receita de um período é aquela 
ganha (gerada) nesse período, independentemente se foi 
ou não recebida dentro deste período. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

40) No que tange aos conceitos apresentados pelas Normas 
Brasileiras de Contabilidade, analisar os itens abaixo: 
 
I. A definição de receita abrange tanto as receitas 

propriamente ditas como os ganhos. A receita surge no 
curso das atividades ordinárias de uma entidade e é 
designada por uma variedade de nomes, tais como 
vendas, honorários, juros, dividendos, royalties e 
aluguéis. 

II. Ganhos representam outros itens que se enquadram na 
definição de receita e podem ou não surgir no curso das 
atividades ordinárias da entidade, representando 
aumentos nos benefícios econômicos e, como tal, não 
diferem, em natureza, das receitas. Consequentemente, 
não são considerados como um elemento separado nessa 
estrutura conceitual. 

III. A definição de despesas abrange as perdas assim como as 
despesas que surgem no curso das atividades ordinárias 
da entidade. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II.  
c) Somente o item III.  
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 
 

41) De acordo com as demonstrações contábeis, analisar os 
itens abaixo:  
 
I. A demonstração de resultado do exercício visa fornecer os 

resultados auferidos pela empresa em determinado 
exercício social.  

II. A demonstração do valor adicionado nada mais é do que a 
comparação de dois balanços consecutivos, onde 
aparecem as variações ocorridas na estrutura financeira 
da empresa, gerando ou não ganho aos seus produtos 
e/ou serviços.  

III. A demonstração do fluxo de caixa é obrigatória para 
todas as companhias e permite que se analise a 
capacidade financeira da empresa em honrar seus 
compromissos perante terceiros.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 
 

42) Assinalar a alternativa em que ambos são princípios 
orçamentários: 
 
a) Eficiência e Legalidade. 
b) Moralidade e Publicidade. 
c) Unidade e Publicidade. 
d) Eficiência e Moralidade. 
e) Legalidade e Impessoalidade. 
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43) Considerando-se a figura abaixo, assinalar a alternativa 
que se refere ao que ela representa: 
 

 
 
a) Mensuração de desempenho da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO). 
b) Estrutura programática do Plano Plurianual (PPA). 
c) Etapas da receita extraorçamentária. 
d) Ciclo orçamentário. 
e) Orçamento programa. 
 
 

44) Sobre as definições de Dívida e Endividamento 
constantes na Lei n° 101/2000 - Lei de Responsabilidade 
Fiscal, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Entende-se como ____________________ o montante total, 
apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente 
da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, 
convênios ou tratados e da realização de operações de 
crédito, para amortização em prazo superior a doze meses. 
 
a) dívida pública mobiliária 
b) dívida pública consolidada ou fundada 
c) concessão de garantia 
d) operação de crédito 
e) refinanciamento da dívida mobiliária 
 
 

45) Sobre as Receitas Públicas, analisar os itens abaixo: 
 
I. As previsões de receita observarão as normas técnicas e 

legais, considerarão os efeitos das alterações na 
legislação, da variação do índice de preços, do 
crescimento econômico ou de qualquer outro fator 
relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de 
sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os 
dois seguintes àquele a que se referirem e da 
metodologia de cálculo e premissas utilizadas. 

II. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na 
gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação 
de todos os tributos da competência constitucional do 
ente da Federação. 

III. O montante previsto para as receitas de operações de 
crédito não poderá ser superior ao das despesas de 
capital constantes do projeto de lei orçamentária. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Nenhum dos itens. 
e) Todos os itens. 

46) No que tange às Normas Brasileiras de Contabilidade, 
em relação ao Setor Público, analisar os itens abaixo: 
 
I. O objetivo principal dos governos e da maioria das 

entidades do setor público é prestar os serviços 
necessários para a sociedade. Consequentemente, o 
desempenho dos governos e da maioria das entidades do 
setor público não está total ou adequadamente refletido 
em qualquer medida de resultados financeiros. 

II. Alguns recursos para dar suporte às atividades das 
entidades do setor público podem ser recebidos de 
doadores, credores por empréstimos ou como resultado 
de transações com contraprestação. Entretanto, os 
recursos se originam, predominantemente, de transações 
sem contraprestação advindas dos contribuintes e de 
outros, de acordo com as expectativas refletidas no 
orçamento aprovado. 

III. O governo elabora, aprova e divulga o orçamento anual. 
O orçamento fornece informação financeira aos 
interessados sobre os planos operacionais da entidade 
para o período futuro, as suas necessidades de capital e, 
frequentemente, os seus objetivos e as suas expectativas 
em relação à prestação de serviços. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

47) De acordo com ALEXADRINO e PAULO, sobre licitações, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. As licitações visam garantir a observância da promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável. 
II. Há princípios implícitos específicos na licitação, quais 

sejam: competitividade, procedimento formal, sigilo das 
propostas e igualdade.  

III. O procedimento licitatório é ato administrativo formal. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
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48) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
A competência para regular a prestação de um determinado 
serviço público é sempre do(s) _______________ a que a 
Constituição Federal atribuiu titularidade do serviço. 
 
a) Tribunal de Justiça 
b) colaborador 
c) autores desconcentrados 
d) órgão específico de fiscalização 
e) ente federado 
 

49) Em conformidade com ALEXANDRINO e PAULO, sobre 
processos administrativos, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Os processos administrativos iniciados pelos 

administrados não atendem a interesses do próprio 
administrado, representando um meio lento e custoso 
para a prevenção ou a correção de lesões a seus direitos. 

(_) Embora a instauração de processos administrativos seja 
uma faculdade do administrado, a opção deste pela 
utilização da via judicial implica renúncia à esfera 
administrativa, ou desistência do processo administrativo 
acaso em tramitação, no qual esteja sendo discutida a 
mesma matéria que o administrado resolveu submeter à 
apreciação do Poder Judiciário.  

(_) Os processos administrativos iniciados pelos 
administrados atendem ao interesse público, impelindo a 
administração a reavaliar a legalidade e a conveniência 
dos atos que ela mesma praticou, para, se for o caso, 
anulá-los, modificá-los ou revogá-los.  

 
a) E - C - C. 
b) E - E - C. 
c) C - C - E. 
d) C - E - E. 
e) C - E - C. 
 

50) De acordo com ALEXANDRINO e PAULO, sobre a 
descentralização administrativa, assinalar a alternativa que 
preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
A descentralização administrativa é efetivada mediante 
delegação quando o Estado transfere por ______________ 
(concessão ou permissão de serviços públicos) ou 
_______________ (autorização de serviços públicos), 
unicamente, a execução do serviço, para que a pessoa 
delegada o preste à população, em seu próprio nome e por 
sua conta e risco, sob fiscalização do Estado. 
 
a) contrato | ato unilateral  
b) contrato | ato bilateral 
c) ato unilateral | contrato 
d) ato unilateral | ato bilateral 
e) ato bilateral | contrato 
 

51) De acordo com DI PIETRO, sobre Ato Administrativo, 
analisar os itens abaixo: 
 

I. Pelo critério subjetivo, orgânico ou formal, ato 
administrativo é o que ditam os órgãos administrativos; 
ficam excluídos os atos provenientes dos órgãos 
legislativo e judicial, ainda que tenham a mesma natureza 
daqueles. 

II. Pelo critério objetivo, funcional ou material, ato 
administrativo é somente aquele praticado no exercício 
concreto da função administrativa, seja ele editado pelos 
órgãos administrativos ou pelos órgãos judiciais e 
legislativos. 

III. Pode-se definir o ato administrativo como a declaração 
do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos 
jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime 
jurídico de direito público e sujeita a controle pelo Poder 
Judiciário. 

IV. A teoria dos negócios jurídicos, com origem no direito 
alemão, fundamenta-se no princípio da autonomia da 
vontade, aplicado no âmbito do direito privado. 

 

Estão CORRETOS: 
 

a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, II e III. 
d) Somente os itens II, III e IV.  
e) Todos os itens. 
 
 

52) De acordo com DI PIETRO, sobre os princípios da 
Administração Pública, o princípio que exige que todos os 
atos administrativos indiquem os fundamentos de fato e de 
direito é denominado princípio da: 
 

a) Motivação. 
b) Eficiência. 
c) Segurança jurídica. 
d) Moralidade administrativa. 
e) Autotutela. 
 
 

53) Em conformidade com MATIAS-PEREIRA, sobre os 
conceitos de governabilidade, governança e accountability, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(1) Governabilidade. 
(2) Governança. 
(3) Accountability. 
 

(_) Pode ser entendido como o conjunto de mecanismos e 
procedimentos que induzem os dirigentes governamentais a 
prestar contas dos resultados de suas ações à sociedade. 

(_) É a capacidade que determinado governo tem para 
formular e implementar as suas políticas. 

(_) Diz respeito ao exercício do poder e da legitimidade do 
Estado e do seu governo. 

 

a) 3 - 2 - 1. 
b) 1 - 3 - 2. 
c) 1 - 2 - 3. 
d) 2 - 1 - 3. 
e) 3 - 1 - 2. 
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54) De acordo com MATIAS-PEREIRA, sobre ética na 
Administração Pública, analisar os itens abaixo: 
 
I. A geração de medidas para a promoção da ética exige 

ações e investimentos para o fortalecimento institucional 
e modernização e o combate à corrupção. 

II. O objetivo da gestão da ética visa à definição de padrões 
éticos de conduta nas organizações, de tal forma que não 
deixe nenhuma dúvida quanto à conduta que se espera 
em situações específicas. 

III. A maioria das Administrações Públicas dos Países no 
mundo tem modelos de gestão da ética composta por um 
amplo elenco de regras de conduta, cuja inobservância, 
em muitos casos, configura crime. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

55) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Imposto é o tributo cuja obrigação tem por ____________ 
uma situação, independente de qualquer atividade estatal 
específica, relativa ao contribuinte. A base de cálculo do 
imposto é quando a __________ seja específica, a unidade 
de medida adotada pela lei tributária. 
 
a) fato gerador | tarifa 
b) fato gerador | alíquota 
c) princípio | quota 
d) objetivo | alíquota 
e) princípio | atividade 
 

56) Sobre Direito Financeiro, de acordo com Constituição 
Federal, analisar os itens abaixo: 
 
I. É competência apenas da União legislar sobre Direito 

Financeiro. 
II. É competência de Municípios e Distrito Federal legislar 

sobre Direito Financeiro.  
III. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre Direito Financeiro.  
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Nenhum dos itens. 
b) Somente o item I. 
c) Somente o item II. 
d) Somente o item III. 
e) Todos os itens.  
 

57) Segundo ALMEIDA, o Controle Interno representa, em 
uma organização, o conjunto de procedimentos, métodos ou 
rotinas, com o objetivo de proteger os ativos e produzir 
dados contábeis confiáveis. Em relação a isso, assinalar a 
alternativa que NÃO condiz com um exemplo de controle 
contábil: 
 
a) Sistemas de conferência, aprovação e autorização. 
b) Auditoria interna. 
c) Controle de qualidade. 
d) Controles físicos sobre ativos. 
e) Segregação de funções. 
 

58) Sobre auditoria, analisar os itens abaixo: 
 
I. As técnicas de Auditoria Externa são desenvolvidas, 

primeiramente, com a preocupação de erros que, 
cumulativa ou individualmente, incidem interpretações 
erradas sobre as demonstrações contábeis. Em segundo 
lugar, deve ser analisado o controle interno da instituição, 
caso exista. 

II. O Auditor Externo, para assumir responsabilidade por 
uma auditoria, deve ter conhecimento da atividade da 
entidade auditada, de forma suficiente, para que lhe seja 
possível identificar e compreender as transações 
realizadas pela mesma e as práticas contábeis aplicadas, 
que possam ter efeitos relevantes sobre a posição 
patrimonial e financeira da entidade. 

III. O Auditor Externo geralmente executa o serviço em duas 
fases: a preliminar e a final. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Nenhum dos itens. 
e) Todos os itens.  
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59) Conforme consta na NBC TA 300 (R1), o planejamento da 
auditoria envolve a definição de estratégia global para o 
trabalho e o desenvolvimento de plano de auditoria. Um 
planejamento adequado é benéfico para a auditoria das 
demonstrações contábeis de várias maneiras, inclusive para: 
 
I. Auxiliar o Auditor a dedicar atenção apropriada às áreas 

importantes da auditoria. 
II. Auxiliar o Auditor a organizar adequadamente o trabalho 

de auditoria, para que seja realizado de forma eficaz e 
eficiente. 

III. Prejudicar a direção e a supervisão dos membros da 
equipe de trabalho, impedindo a revisão do seu trabalho. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o Item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Nenhum dos itens. 
e) Todos os itens. 
 

60) Sobre a Auditoria Interna, analisar os itens abaixo:  
 
I. A atividade está estruturada em procedimentos, com 

enfoque técnico, objetivo, sistemático e disciplinado, e 
tem por finalidade agregar valor ao resultado da 
organização, apresentando subsídios para o 
aperfeiçoamento dos processos, da gestão e dos 
controles internos, por meio da recomendação de 
soluções para as não conformidades apontadas nos 
relatórios. 

II. Deve ser documentada por meio de papéis de trabalho, 
elaborados em meio físico ou eletrônico, que devem ser 
organizados e arquivados de forma sistemática e racional. 

III. Os papéis de trabalho constituem documentos e registros 
dos fatos, informações e provas obtidos no curso da 
auditoria, a fim de evidenciar os exames realizados e dar 
suporte à sua opinião, críticas, sugestões e 
recomendações. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II 
c) Somente os itens II e III. 
d) Nenhum dos itens. 
e) Todos os itens. 
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