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Secretaria de Administração

Caderno
de Prova
Fiscal da Fazenda
Dia: 2 de março de 2008 • Horário: das 14 às 17 h
Duração: 3 (três) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova:
 se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 30
(trinta), está correta;
 se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O
gabarito da prova será divulgado no site do concurso.
http://concursopmbc.fepese.ufsc.br
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Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Portuguesa

(5 questões)

Texto
Quando o dia despontou, fui acordado por um som ensurdecedor que vinha do convés acima de mim. Entreabri os
olhos e deparei com uma quantidade enorme de cascalho e areia sendo despejados por um guindaste no fundo
do porão onde eu estava. O pó que se levantava na luz brilhante dos raios de sol quase me sufocou. Cobri a cabeça
com a camisa e rastejei velozmente para um canto mais seguro. Através das casas dos botões da minha camisa pude
ver, cada vez mais alarmado, a velocidade com que o cascalho estava se amontoando no centro do porão e preenchendo todo o espaço. Em pouco tempo, o porão estaria cheio até a borda; eu ficaria exposto aos marinheiros e eles
me pegariam. Ou então, ficaria sepultado para sempre debaixo dos calhaus pontiagudos.
CHEN, Da. A Montanha e o Rio. Trad. Paulo Andrade Lemos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006, p.126.

1. Observe a frase, retirada do texto:
Entreabri os olhos e deparei com uma quantidade
enorme de cascalho e areia.

2. Complete as opções abaixo com a classificação
correta, de acordo com os termos fornecidos:
Classificação
1.
2.
3.
4.

Coloque dentro dos parênteses (coluna 2) o número
que corresponda à classificação correta dos conjuntos
destacados, de acordo com a coluna 1 (não é permitido repetir qualquer número).
Coluna 1
1.
2.
3.
4.
5.

hiato
ditongo decrescente
ditongo crescente
grupo consonantal
dígrafo

Coluna 2
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1–4–3–2–5
4–5–3–1–2
4–5–3–2–1
5–4–3–2–1
5–4–2–3–1

Opções
) As palavras cauteloso e prudente são…
) Infligir e infringir são exemplos de palavras…
) Os verbos resistir e ceder são exemplos de
palavras…
( ) Em “A casa de Maria” e “A casa do botão ”
temos um exemplo de palavras…

(
(
(

abri
olhos
quantidade
deparei
entreabri

Assinale agora a resposta que apresenta a seqüência
correta, de cima para baixo.

parônimas
antônimas
sinônimas
homônimas

Assinale agora a alternativa que apresenta a seqüência
correta, de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

1–3–4–2
3–1–2–4
4–1–2–3
3–2–1–4
1–3–2–4
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3. Considere o primeiro período do texto:
“Quando o dia despontou, fui acordado por um som
ensurdecedor que vinha do convés acima de mim.”
Escreva ( V ) para verdadeiro e ( F ) para falso:

5. Considere as afirmativas abaixo, com base no
período:
“O pó que se levantava na luz brilhante dos raios de sol
quase me sufocou”.
I. A oração principal do período é “O pó quase
me sufocou”.
II. Em “se levantava”, se é um pronome reflexivo
que exerce a função de objeto direto.
III. O pó é o sujeito simples da oração cujo predicado verbal é quase me sufocou.
IV. Me é objeto indireto de “sufocar”.
V. Na luz brilhante dos raios de sol é adjunto
adverbial de lugar.
VI. De sol é complemento nominal de raios.

( ) Trata-se de um período composto.
( ) O sujeito da oração “fui acordado por um som
ensurdecedor” é “um som ensurdecedor”.
( ) A oração “Quando o dia despontou”é uma
oração subordinada, adverbial, temporal.
( ) O verbo despontar é transitivo direto.
( ) A última oração do período – “que vinha do
convés acima de mim”- é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva.
Assinale agora a alternativa que apresenta a seqüência
correta, de cima para baixo.

Assinale a alternativa que contém todas (e somente)
as afirmativas corretas.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

F–F–F–V–V
V–V–V–F–V
V–F–V–V–F
V–F–V–F–V
V–F–V–F–F

4. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos
são formados pelo mesmo prefixo, com o mesmo
sentido e origem.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

abuso – abster – abdicar
bisavô – bilhete – biscoito
incorrer – incapaz – induzir
antipatia – antigo – antídoto
advogado – adjunto – adulação
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( )
(X)
( )
( )
( )

Somente a II, IV e VI estão corretas.
Somente a I, II, III e V estão corretas.
Somente a I, II, V e VI estão corretas.
Somente a I, III, IV e V estão corretas.
Somente a II, III, IV, V e VI estão corretas.
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Temas Atuais

(5 questões)

6. Examine a lista de fatos abaixo:
1. Governo do Marechal Humberto de Alencar
Castello Branco.
2. Campanha das Diretas-Já.
3. Renúncia de Jânio Quadros.
4. Eleição de Fernando Henrique Cardoso.
5. Eleição de Juscelino Kubitscheck.
Assinale a alternativa que indica a ordem cronológica
correta dos acontecimentos acima relacionados, do
mais antigo para o mais recente.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1–2–5–3–4
1–2–5–4–3
3–1–5–4–2
5–3–1–2–4
5–3–2–1–4

7. Leia a notícia:
Estou voltando a viver, diz Clara Rojas.
Em entrevista coletiva a ex- refém das FARC relatou o
drama que viveu em cativeiro da guerrilha. Uma das
suas declarações:
“Eu fico preocupada por eles, as FARC, dizerem que são
o Exército do Povo, ao mesmo tempo em que os vejo
seqüestrando pessoas. Em princípio, isso me parece mais
com uma organização delitiva criminal”.
Adaptado de Folha de São Paulo. São Paulo: 13/01/2008. P A25.

A guerra de guerrilhas sempre foi intensa, em todos
os continentes e também ocorreu em nosso país.
Assinale a alternativa que indica a região do Brasil
onde, durante o período dos governos militares, ocorreram operações de guerrilha.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Araguaia.
Caamaño Deño.
Canudos, em Goiás.
Região do Contestado.
Vale do Itapocu.

8. Em 4 de outubro de 1957, os soviéticos lançaram
o Sputnik I; no ano seguinte, os norte-americanos
responderam, lançando o Explorer. A competição
tornou-se, cada vez mais, acirrada.
O lançamento do Sputnik e do Explorer são episódios
do (a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Plano Marshall.
Criação daONU.
Corrida espacial.
Crise dos Mísseis de Cuba.
Lançamento experimental das bombas V1 e V2.

9. Em 15 de março de 1990, tomou posse na
Presidência da República Fernando Collor de Mello
que, no dia seguinte, anunciou um pacote de medidas
econômicas que ficou conhecido como:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Plano Cruzeiro.
Plano Cruzado.
Plano Cruzado Novo.
Plano Cruzeiro Novo.
Plano Collor, denominado pelo governo de
Plano Brasil Novo.

10. A distribuição da terra no Brasil onde, em muitas
regiões, predomina o latifúndio, tem sido causa, no
decorrer da nossa História, de grandes tensões e conflitos sociais.
Assinale a alternativa que indica um movimento social
que tem se destacado na luta pela reforma agrária no
Brasil.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

ARENA.
MST.
MDB.
MRPRA.
MARES.
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Informática

(3 questões)

11. A figura abaixo apresenta alguns conectores utilizados em computadores para conexão de dispositivos
de hardware.

12. A função de formatação de parágrafos do
Microsoft Word permite que sejam definidos diversos
parâmetros, que determinam como um parágrafo do
texto será formatado. A respeito desses parâmetros, é
correto afirmar que:

b.

A respeito dos conectores identificados acima, é correto afirmar:
a. (

c.

b.

d.

c.
d.
e.

) Os conectores indicados pelas letras C e H são
usados para conectar o computador à rede
Internet.
( ) Os conectores D e F são utilizados para conexão de impressoras.
( ) O conector E é utilizado para conexão de
monitores LCD.
( X ) Os conectores A e B são utilizados para conexão de dispositivos de entrada de dados.
( ) Os conectores indicados pelas letras I, J e K
são utilizados para alimentação de energia de
dispositivos periféricos, como caixas de som e
câmeras de vídeo (webcams).
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) O recuo esquerdo define a distância horizontal entre a primeira linha do parágrafo e a
margem esquerda da página.
( ) O alinhamento define a distância horizontal
entre o início da primeira linha e o início das
demais linhas do parágrafo. Valores positivos
indicam que a primeira linha deve estar posicionada à direita das demais linhas do parágrafo, enquanto valores negativos indicam
que a primeira linha deve estar à esquerda
das demais.
( X ) O espaçamento depois de um parágrafo
determina uma distância vertical a ser mantida entre esse e o próximo parágrafo do texto.
( ) O espaçamento antes determina a distância
horizontal entre a primeira linha do parágrafo
e a margem esquerda da página.
( ) O espaçamento entre linhas define a distância horizontal entre o início da primeira
linha e o início das demais linhas do parágrafo.
Valores positivos indicam que a primeira linha
deve estar posicionada à esquerda das demais
linhas do parágrafo, enquanto valores negativos indicam que a primeira linha deve estar à
direita das demais.

a. (

e.

Município de Balneário Camboriú

13. Verifique se são verdadeiras as seguintes afirmações, relacionadas à navegação na Web e ao uso de
correio eletrônico.
I. Cookies são arquivos armazenados na
máquina do usuário, que contêm informações
que podem ser trocadas entre o navegador
(browser) e servidores Web.
II. Certificados digitais são dados anexados a
mensagens de e-mail, que atestam a sua
autenticidade, ou seja, garantem que a
mensagem foi realmente enviada pelo seu
remetente.
III. Um Applet Java é um programa que pode ser
embutido em uma página Web, de modo a ser
executado pelo navegador (browser) do usuário, quando essa página for acessada por ele.
IV. Spam é um termo que denomina mensagens
de e-mail contendo vírus de computador.
Dentre as afirmações acima, estão corretas:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Apenas as afirmações I e III.
Apenas as afirmações I e IV.
Apenas as afirmações II e III.
Apenas as afirmações I, II e III.
Apenas as afirmações I, III e IV.

Legislação

(2 questões)

14. O reingresso no serviço público do funcionário
aposentado quando insubsistentes os motivos da
aposentadoria por invalidez, ou a pedido, apurada
a conveniência administrativa em processo regular,
segundo a Lei municipal 1.069/1991, é denominado:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Aproveitamento.
Recondução.
Reversão.
Transferência.
Transformação.

15. De acordo com a Lei municipal 1.069/1991, a
ajuda de custo é concedida ao funcionário que:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Se afasta do cargo.
Esteja cumprindo pena disciplinar.
Seja transferido ou removido, a pedido.
Seja posto à disposição ou em disponibilidade.
Haja sido designado para realizar estudos fora
do Município por período igual ou superior a
30 (trinta) dias.
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Conhecimentos Específicos
16. Assinale a alternativa correta.
Dados: a empresa Alfa comprou à vista matéria prima
para confecção do produto X, pagando o valor de
R$ 8.000,00. Essa operação causou mutação nas
seguintes contas do Balanço Patrimonial:
a.
b.
c.
d.

(X)
( )
( )
( )

e. (

apenas nas contas do ativo circulante.
na conta de estoques e de fornecedores.
na conta de matéria prima e fornecedores.
na conta de produtos em elaboração e
fornecedores.
) na conta de estoques e realizável a longo
prazo.

17. Assinale a alternativa incorreta, quanto às contas
do Balanço Patrimonial.
a. ( ) O Passivo registra as obrigações.
b. ( ) O Ativo é composto de contas que registram
os direitos e bens da empresa.
c. ( ) Com a aprovação da Lei 11.638/2007 que
altera a Lei das Sociedades Anônimas, o Ativo
Permanente divide-se em Investimentos,
Imobilizado, Intangível e Diferido.
d. ( ) São registrados no Intangível os direitos que
tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de
comércio adquirido.
e. ( X ) Os principais grupos de contas no Ativo
são o Circulante, Realizável a Longo Prazo e
Permanente e, no Passivo, são o Circulante,
Realizável a Longo prazo, Resultado de
Exercícios Futuros e Patrimônio Líquido.
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(15 questões)

18. Assinale a alternativa correta, quanto aos principais demonstrativos financeiros, de acordo com a
Lei 11.638/2007, que altera a Lei 6.404/76 (Art. 176), no
tocante às companhias abertas.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Balanço Patrimonial, Demonstração do
Resultado do Exercício, Demonstração
das Mutações do Patrimônio Líquido e
Demonstração das Origens e Aplicações de
Recursos.
( ) Balanço Patrimonial, Demonstração do
Resultado do Exercício, Demonstração
dos Lucros ou Prejuízos Acumulados,
Demonstração das Origens e Aplicações de
Recursos e Demonstração de outras mutações
do Ativo.
( X ) Balanço Patrimonial, Demonstração do
Resultado do Exercício, Demonstração
dos Lucros ou Prejuízos Acumulados,
Demonstração dos Fluxos de Caixa e
Demonstração do Valor Adicionado.
( ) Balanço Patrimonial, Demonstração do
Resultado do Exercício, Demonstração
das Mutações do Patrimônio Líquido;
Demonstração das Origens e Aplicações de
Recursos e Demonstração dos Fluxos de Caixa.
( ) Balanço Patrimonial, Demonstração dos
Fluxos Adicionais de Caixa e Demonstração do
Valor Adicionado.
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19. Assinale a alternativa incorreta quanto às definições dos Demonstrativos Financeiros/Contábeis.
a. ( ) A Demonstração do Valor Adicionado tem
por objetivo informar a riqueza criada pela
empresa e a forma de sua distribuição.
b. ( X ) A Demonstração do Resultado do Exercício
tem por finalidade apresentar a posição financeira e patrimonial da empresa em uma determinada data.
c. ( ) O Balanço Patrimonial evidencia a posição
financeira e patrimonial da empresa em
determinada data apresentando uma posição
estática.
d. ( ) A Demonstração dos Fluxos de Caixa evidencia como ocorreram as movimentações de
disponibilidades em um dado período de
tempo.
e. ( ) As Demonstrações das Mutações do
Patrimônio Líquido e de Lucros ou Prejuízos
Acumulados evidenciam as novas integralizações de capital, resultado do exercício, ajustes
de exercícios anteriores, dividendos, entre
outras alterações do Patrimônio Líquido.

21. Sobre os princípios gerais constitucionais do
sistema tributário nacional, assinale a alternativa
incorreta:
a. (
b.

c.

d.

e.

) As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.
( ) Sempre que possível, os impostos terão
caráter pessoal e serão graduados segundo a
capacidade econômica do contribuinte.
( X ) As contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico não incidirão também
sobre a importação de produtos estrangeiros
ou serviços.
( ) A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios poderão instituir taxas, em razão
do exercício do poder de polícia ou pela
utilização, efetiva ou potencial, de serviços
públicos específicos e divisíveis, prestados ao
contribuinte ou postos a sua disposição.
( ) Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de
prevenir desequilíbrios da concorrência, sem
prejuízo da competência de a União, por lei,
estabelecer normas de igual objetivo.

20. Assinale a alternativa correta quanto ao Balanço
Patrimonial, de acordo com a Lei no 4.320/64, Anexo
no 14, em relação aos principais grupos de contas:
a. ( X ) Ativo Financeiro, Permanente e Compensado;
Passivo Financeiro, Permanente e Compensado.
b. ( ) Ativo Financeiro, Disponível e Permanente;
Passivo de Obrigações, Permanente e
Compensado.
c. ( ) Ativo Financeiro, Realizável e Compensado;
Passivo Financeiro, Permanente e
Compensado.
d. ( ) Ativo Financeiro, Permanente e Realizável;
Passivo de Obrigações, Exigível e
Compensado.
e. ( ) Ativo Financeiro, Permanente e Compensado;
Passivo de Obrigações, Compensado e Dívidas
Fundadas.
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22. É inexigível a licitação, de acordo com a Lei
Federal 8.666/1993:
a. (
b.

c.

d.

e.

) Nos casos de guerra ou grave perturbação da
ordem.
( ) Na contratação de instituição brasileira
incumbida regimental ou estatutariamente da
pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento
institucional, ou de instituição dedicada à
recuperação social do preso, desde que a
contratada detenha inquestionável reputação
ético-profissional e não tenha fins lucrativos.
( ) Na contratação de associação de portadores
de deficiência física, sem fins lucrativos e
de comprovada idoneidade, por órgãos ou
entidades da Administração Pública, para a
prestação de serviços ou fornecimento de
mão-de-obra, desde que o preço contratado
seja compatível com o praticado no mercado.
( X ) Para aquisição de materiais, equipamentos,
ou gêneros que só possam ser fornecidos por
produtor, empresa ou representante comercial exclusivo.
( ) Na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com
concessionário, permissionário ou autorizado,
segundo as normas da legislação específica.

24. Verificando-se omissão não dolosa de pagamento
de tributo, ou qualquer infração de Lei ou Regulamento,
de que possa resultar evasão de receita, de acordo com
a Lei municipal 223/1973 (Código Tributário Municipal),
será expedida contra o infrator, para que, no prazo de
08 (oito) dias, regularize a situação, a(o):
a.
b.
c.
d.
e.

I. Pela notificação ao contribuinte para vir receber a importância recolhida indevidamente
como tributo ou multa.
II. Pela notificação ao contribuinte e, quando for
o caso, também de seu fiador para, no prazo
de 20 (vinte) dias, satisfazerem ao pagamento
do valor da condenação e, em conseqüência,
receberem os títulos depositados em garantia
da instância.
III. Pela notificação ao contribuinte para vir receber ou, quando for o caso, pagar, no prazo de
20 (vinte) dias, a diferença entre o valor da
condenação e o da importância depositada
em garantia da instância.
IV. Pela notificação ao contribuinte para vir receber ou, quando for o caso, pagar, no prazo de
20 (vinte) dias, a diferença entre o valor da
condenação e o produto da venda dos títulos
caucionados, quando não satisfeito o pagamento no prazo legal.
V. Pela liberação das mercadorias apreendidas e
depositadas ou pela restituição do produto de
sua venda, se houver ocorrido alienação.

a. (
b.

c.

d.

e.
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Auto de infração.
Notificação preliminar.
Termo de representação.
Notificação de lançamento.
Auto de apreensão de bens e documentos.

25. Em relação à execução das decisões fiscais, o
cumprimento das decisões definitivas se dá, conforme
o Código Tributário Municipal:

23. Conforme a Lei Federal 5.172/66 (Código
Tributário Nacional), é correto afirmar:
) Leis e atos administrativos podem estabelecer
a instituição de tributos, ou a sua extinção.
( X ) Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe em
torná-lo mais oneroso.
( ) Constitui majoração de tributo a atualização
do valor monetário da respectiva base de
cálculo.
( ) Não são normas complementares das leis as
práticas reiteradamente observadas pelas
autoridades administrativas.
( ) Entram em vigor no último dia do exercício
seguinte àquele em que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei, referentes a
impostos sobre o patrimônio ou a renda que
definem novas hipóteses de incidência.

( )
(X)
( )
( )
( )

Assinale a alternativa que indica todas (e somente) as
afirmativas verdadeiras.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

I e V.
II e IV.
I, II e V.
I, III, e V.
I, III, IV e V.
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26. O tributo que tem como fato gerador o fornecimento de mercadorias com prestação de serviços
não compreendidos na competência tributária dos
Municípios, de acordo com a Lei Estadual 10.297/1966,
é o:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

IR.
IOF.
ITR.
IPVA.
ICMS.

27. É correto afirmar, em relação ao Imposto sobre a
propriedade predial e territorial urbana, nos termos do
Código tributário municipal:
a. (
b.
c.

d.

e.

) A incidência do imposto depende da expedição do Habite-se.
( ) Considera-se prédio de uso comercial, as boates, casas de danças e congêneres.
( ) O fato gerador do imposto ocorre anualmente, em 31 de dezembro do ano anterior
ao lançamento.
( X ) Considera-se terreno o bem imóvel: sem edificação; em que houver construção paralisada
ou em andamento; em que houver edificação
interditada, condenada, em ruína, em demolição ou de natureza temporária, na forma definida em regulamento.
( ) Para efeitos do imposto considera-se zona
urbana a área em que existam, pelo menos,
três dos seguintes melhoramentos: meio fio
ou calçamento, com canalização de águas
pluviais; abastecimento de água; sistema
de esgotos sanitários; rede de iluminação
pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar; escola primária ou posto de
saúde a uma distância máxima de três quilômetros do imóvel considerado.

28. A competência do Município em fixar, fiscalizar e
cobrar tarifas ou preços públicos, conforme a Lei orgânica do Município de Balneário Camboriú, é:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Privativa.
Exclusiva e concorrente.
Concorrente e privativa.
Compartilhada e privativa.
Concorrente e compartilhada.

29. A revelação de segredo do qual se apropriou em
razão do cargo ou função, de acordo a Lei Municipal
1.069/1991, sujeita o servidor público municipal à
pena de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Suspensão.
Advertência.
Demissão.
Transferência.
Disponibilidade.

30. A despesa total com pessoal, em cada período
de apuração e em cada ente da Federação, segundo a
Lei de Responsabilidade Fiscal, não poderá exceder os
seguintes percentuais da receita corrente líquida:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

União: 60%; Estados: 60%; Municípios: 50%.
União: 60%; Estados: 50%; Municípios: 50%.
União: 60%; Estados: 50%; Municípios: 40%.
União: 50%; Estados: 60%; Municípios: 60%.
União: 50%; Estados: 50%; Municípios: 60%.
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