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Prova Objetiva 1 - Conhecimentos Básicos
Nome:

N. de Inscrição

Instruções
1-

Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.

2-

O CARTÃO DE RESPOSTAS tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse CARTÃO DE RESPOSTAS
não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse.

3-

Transcreva a frase abaixo para o local indicado no seu CARTÃO DE RESPOSTAS em letra cursiva,
para posterior exame grafológico:

“Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir” .
4-

DURAÇÃO DA PROVA: 4h30min, incluído o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS.

5-

Na prova há 65 questões de múltipla escolha, com cinco opções: a, b, c, d e e.

6-

No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas pelos seus respectivos números.
Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente
à opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas.

7-

Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais
de uma opção. Evite deixar questão sem resposta.

8-

Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma
reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova.

9-

Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos,
tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.).

10 - Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova,
poderão ser copiados os seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme subitem
6.5 do edital regulador do concurso.
11 - A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma hora do início da prova. A não-observância
dessa exigência acarretará a sua exclusão do concurso.
12 - Ao sair da sala entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao
Fiscal de Sala.

Boa prova!

Leia o seguinte texto para responder às questões 3 e 4.

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo para responder às questões 1 e 2.
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As pessoas sempre pensam em si mesmas antes de
levar em conta o bem-estar geral. Não adianta querer
mudar isso. A espécie humana é essencialmente egoísta
e precisa frequentemente receber estímulos individuais
para agir em prol de uma causa que transcenda o
próprio raio de interesses. A princípio todo mundo
trabalha impulsionado por objetivos próprios, entre eles
o progresso na carreira e o salário no fim do mês. A
única maneira de fazer um funcionário voltar-se também
para os interesses da empresa é motivá-lo por meio de
um conjunto concreto de benefícios extras. Não é por
acaso que as companhias que implantaram políticas
de reparte de lucros ou de premiação em dinheiro aos
funcionários mais talentosos e esforçados tendem a
superar as demais em produtividade e lucro. Em um
mundo tão complexo, economistas, empresários e
governantes precisam saber mais sobre psicologia.
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(Carmen Rosa Caldas-Coulthard. A imprensa britânica e a representação da
América Latina: recontextualização textual e prática social)

3 - Entende-se da argumentação do texto que

(Entrevista de Maskin a VEJA, 26 de março, 2008).

a) estamos sujeitos a uma forma de progresso da
tecnologia que tem conseqüências nocivas para o
equilíbrio da sociedade, apesar da relevância política
e social da mídia.

1 - Assinale a opção em que os três termos remetem, por
coesão textual, ao mesmo referente.
a) “As pessoas”(l.1) – “que”(l.5) – “próprio”(l.6)

b) os relatos de fatos substituem os fatos em si quando
aquele que escolhe como será a produção do noticiário
obedece a valores e critérios políticos e educacionais.

b) “bem-estar geral”(l.2) – “isso” (l.3) – “raio de interesses”
(l.6)
c) “estímulos individuais”(l.4) – “objetivos próprios”(l.7)
– “eles”(l.8)

c) notícias faladas e escritas são construções culturais,
pois não são os fatos, mas relatos de fatos que
passaram pela escolha e relato de quem lhes imprime
um ponto de vista.

d) “funcionário”(l.9) – “-se” (l.9) – “-lo” (l.10)
e) “empresa”(l.10) – “companhias”(l.12) – “demais”(l.15)

d) os tópicos selecionados na produção de notícias
escritas e faladas atendem a critérios tecnológicos de
comunicação que visam relacionar as pessoas ao seu
meio social e cultural.

2 - Assinale a opção que dá continuidade coerente e
gramaticalmente correta ao texto.
a) Senão, fracassará em motivar os talentos para os
objetivos da empresa ou instituição.

e) o noticiário tem papel social e político decorrente de
seu papel educacional, na medida em que as conexões
que fazemos com nossas vidas e com a sociedade vão
construindo valores culturais.

b) Do contrário, eles vão fracassar na tentativa de
estabelecer regras e edificar instituições duradouras.
c) Assim, conseguir-se-ão alcançar objetivos coletivos
que se voltam para os interesses da empresa, além
dos interesses pessoais.

4 - Analise os seguintes itens a respeito do emprego das
estruturas lingüísticas no texto.

d) Só por meio de uma boa aplicação dos avanços da
ciência, aliada à prática das causas comuns, hão de
haver os verdadeiros repartes.

I.

O uso da preposição a antes de “que”(l.2) é exigência
das regras gramaticais que normatizam as relações
sintáticas com o substantivo “acesso”(l .2).
II. O sinal de dois-pontos depois de “educacional”
(l.5) introduz uma explicação; por isso poderia ser
substituído por uma vírgula seguida de porque.
III. A coerência textual exige que, para manter a correção
gramatical, seja usado futuro em “dependerá”(l.11),
por causa do uso de pretérito em “escolheu”(l.12) e de
futuro em “será”(l.12).
IV. Embora as regras de pontuação admitam a omissão das vírgulas que demarcam “assim”(l.13), sua
não-ocorrência altera as relações de sentido entre
“relatos”(l.13) e a informação anterior; “assim” qualificaria “relatos”, em vez de marcar a idéia da oração
como conclusiva.

e) É nessa globalização de conhecimentos que as
pessoas deixarão de pensar apenas em si mesmas,
mas nos objetivos do bem comum.
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A linguagem da mídia é uma das mais constantes
formas de comunicação a que as pessoas têm acesso.
Com os avanços da tecnologia, a produção de notícias
escritas e faladas invade nosso cotidiano. O noticiário
tem um papel social e político, assim como educacional:
ao estarmos expostos a ele fazemos conexões e
tentamos entender e explicar como acontecimentos
relatados na mídia se relacionam com nossas vidas e
com a sociedade como um todo. Entretanto, notícias
são relatos de fatos e não o fato em si. O tratamento
de qualquer tópico, portanto, sempre dependerá de
quem o escolheu e de que ponto de vista será relatado.
Relatos, assim, não são uma representação de fatos,
mas uma construção cultural que codifica valores fixos,
já que os jornalistas obedecem a uma série de critérios
que determinam se um fato pode ser relatado ou não.
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6 - Avalie os seguintes trechos, adaptados de VEJA
ESPECIAL TECNOLOGIA, de agosto de 2007, quanto à
coerência e correção gramatical, para depois assinalar a
opção correta.

A quantidade de itens corretos é:
a) 0
b) 1
c) 2

I.

d) 3
e) 4
5 - Assinale a opção correta a respeito das alterações
propostas para o texto.
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Embora todas as atividades de cada pessoa produzam
efeitos sobre uma coletividade, existem algumas
situações em que cada um deve tomar suas próprias
decisões e escolher os seus caminhos. Na realidade,
essa possibilidade de decidir faz parte da liberdade do
indivíduo e dá a cada um a responsabilidade por suas
escolhas. Um dos mais notáveis escritores brasileiros,
Osman Lins, observou que não se pode conseguir
qualquer mudança profunda na sociedade se não
houver antes a mudança na consciência de cada um.
Assim, pois, para a efetiva participação política, o
primeiro passo deve ser dado no plano da consciência.
Dado esse passo, está aberto o caminho para a plena
participação, pois o indivíduo conscientizado não fica
indiferente e não desanima perante os obstáculos. Para
ele, a participação é um compromisso de vida, exigida
como um direito e procurada como uma necessidade.

A palavra tecnologia sugere objetos. Coisas complexas
e feitas de átomos. Locomotivas à vapor, telefones,
computadores, substâncias químicas e chips de
silício. Quando esse mundo de coisas começou a
surgir, há séculos atrás encaramos o fenômeno como
uma revolução material, embora todas as mudanças
que traziam fossem, na verdade, causadas pelo
desenvolvimento da capacidade de utilizar a energia
de forma orientada.

II. Esses objetos perderam, recentemente parte de sua
massa. Começamos a enxergar-lhes como ação.
Hoje o termo tecnologia sugere softwares, engenharia
genética, realidade virtual, banda larga, formas de
vigilância e inteligência artificial. A tecnologia tornouse uma força. É um verbo, não mais um substantivo.
Sua ação mostrou se tão forte que agora percebemos
a tecnologia como um super-poder.
III. Na realidade, a tecnologia é matéria, é força e é muito
mais. É tudo o que criamos: literatura, pintura, música.
Bibliotecas são tecnologia, como também o são os
registros contábeis, a legislação civil, os calendários,
as instituições, todas as ciências, bem como o arado,
as roupas, o sistema de saneamento, os exames
médicos e o alfinete de segurança. Tudo o que nossa
inteligência produz pode ser considerado tecnologia.

(Adaptado de Dalmo de Abreu Dallari. O que é participação política, p.43)

a) Apenas I está correto.

a) Retira-se a idéia de hipótese, mas mantém-se a correção
e a coerência do texto, ao substituir “produzam”(l.1)
por produzem.

b) Apenas II está correto.
c) Apenas III está correto.
d) Apenas I e II estão corretos.

b) Pelo valor semântico do verbo existir, a organização das
idéias do texto mantém-se coerente e gramaticalmente
correta se o trecho “existem algumas situações em”
(l.2 e 3) for reescrito como: em algumas situações.

e) Apenas II e III estão corretos.
7 - Assinale a opção em que as duas alternativas apresentadas completam as lacunas do texto de maneira coerente e
gramaticalmente correta.

c) Devido às relações de sentido do período em que
ocorre, a substituição do verbo “pode”(l.8) por
poderia preserva a correção gramatical e ressalta
a idéia de condição em que se apóia a coerência da
argumentação.

Numa perspectiva processual, para fazer emergir o texto
real, o falante deve ser capaz de controlar blocos de conhecimento ativados na memória através de mecanismos que
______(a)______expressões; desenvolvem, expandem,
modificam e substituem elementos, _____(b)______novamente, tomam uma expressão como única, conhecida
ou idêntica a outra, enfim, contrabalançam a informatividade do texto, de modo ______(c)______pistas para que
a continuidade e a textualidade se estabeleçam. Assim,
a construção de um texto _____(d)_____da capacidade
de usar os recursos disponíveis para construir um macroplano _____(e)______execução depende da construção
do texto-base, por meio de sub-estratégias responsáveis
pelo estabelecimento da coerência semântica, global e local.

d) As duas vírgulas antes e depois de “pois”(l.11)
indicam que essa conjunção está empregada com
valor conclusivo, que ficaria subentendido, no texto,
mesmo sem sua explicitação; por isso, a retirada
dessa conjunção e das duas vírgulas que a demarcam
preservaria a correção textual.
e) Preserva-se a coerência dos argumentos, bem como a
correção gramatical do texto, ao substituir “perante os”
(l.15) tanto por ante os quanto por ante aos.

(Adaptado de Maria Elias Soares, A aquisição da competência textual:
estratégias para a instauração da coerência e da coesão em narrativas).
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a) Compactam ou emitem / compactem ou emitam

9 - Assinale a opção que apresenta um parágrafo argumentativamente coerente e textualmente coeso para ser inserido no espaço (......) abaixo.

b) usam-nos / usam-lhes
c) a fornecer / que sejam fornecidas
d) é resultado / resultante

De 1950 a 1970, o Brasil passou de rural a urbano em
função do incremento da população vivendo em cidades.
Em poucos anos o país registrou percentual expressivo de
residentes urbanos. Naqueles anos, três fatos marcaram
a evolução populacional: o declínio da população rural, o
aumento da população vivendo em metrópoles e a decisão de introduzir na gestão pública algum grau de planejamento urbano. Nesse período, as ações governamentais
tendiam a maximizar os recursos para os serviços de uso
comum. A meta era o planejamento compreensivo com visão abrangente dos aglomerados metropolitanos.

e) cuja / que a
8 - O primeiro fragmento de cada opção abaixo foi adaptado
do texto Dos paradigmas da ciência ao conhecimento
em construção, de Álvaro Kassab (www.inpe.br). Assinale
a opção que apresenta, no segundo, uma reescrita
gramaticalmente correta e fiel às idéias do texto original.
a) Estamos começando a aceitar cada vez mais que a
nossa compreensão do mundo passa por produzir
representações informacionais e computacionais que
nos ajudem a entendê-lo. Estamos começando a aceitar,
cada vez mais que a nossa compreensão do mundo
passa por produzir representações informacionais e
computacionais que nos ajudam a entendê-lo.

(......)
Mas o modelo pretendido pelas metrópoles esbarrou em
inúmeros obstáculos e redundou em relativo fracasso. Algumas metrópoles tornaram-se atrativas aos migrantes
excluídos de outras regiões. Com isso, sofreram o que se
denominou de inchaço urbano.

b) No campo das ciências sociais e humanas, a
compreensão do papel da tecnologia de informação e
computação tem sido lenta. A compreensão dos papéis
da tecnologia de informação e da computação têm sido
lentas no campo das ciências sociais e humanas.

(Adaptado de Aldo Paviani, Metrópoles brasileiras. Correio Braziliense,
21 de abril de 2008)

c) O grande desafio histórico dos estudos nas ciências
humanas é estabelecer maneiras de comparação entre
diferentes teorias. Nos estudos das ciências humanas,
o grande desafio histórico, é estabelecer maneiras de
comparar entre teorias diferenciadas.

a) Essa visão de totalidade afastaria ações pontuais, por
vezes corporativas e clientelistas, que atuavam em
pontos específicos, dispersando escassos recursos
públicos.

d) Muitos cientistas sociais rejeitam toda possibilidade
de avaliação entre diferentes concepções, mas, se
não admitirmos a possibilidade de refutar uma teoria,
como nosso conhecimento de mundo pode avançar?
Muitos cientistas sociais rejeitam toda possibilidade
de avaliação entre diferentes concepções. Mas como
nosso conhecimento de mundo poderá avançar se não
se admitir a possibilidade de refutar uma teoria?

b) Além disso, de acordo com a Constituição, cabe aos
governos estaduais criar novos entes metropolitanos
que minimizariam tais recursos.
c) Por isso, esses três fatos não deixariam de ser contemplados nos acurados estudos que fundamentaram
o pretendido desenvolvimento de um forte Brasil rural,
em apoio a ações governamentais isoladas.
d) Em decorrência disso, algumas regiões metropolitanas
devem manter um canal aberto com os municípios de
onde provêem os trabalhadores não-qualificados, de
modo a preservar suas características metropolitanas.

e) Para sair deste impasse, temos experimentado com
razoável dose de sucesso a criação de representações
computacionais de conceitos de ciências humanas,
pois estas representações permitem criar um espaço
de debate objetivo. Temos experimentado com razoável
dose de sucesso – para sair deste impasse – a criação
de representações computacionais de conceitos de
ciências humanas, visto que estas representações
permitam criar um espaço de debate objetivo.
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e) Nesse sentido, requeria-se a tomada de pontos positivos que nortearam a constituição de antigas aglomerações para que as metas de distribuição de recursos
tornassem as metrópoles atrativas aos grandes contingentes populacionais pretendidos.
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10- O trecho adaptado de Veja, 9 de abril, 2008, foi reescrito
com diferentes estratégias de pontuação; assinale a opção
em que todos os sinais de pontuação estão corretamente
empregados.

DIREITO:
CONSTITUCIONAL
11- Assinale a opção que indica um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil expressamente
previsto na Constituição Federal que confere amparo
constitucional a importantes programas do governo federal que se concretizam por meio da política nacional de
assistência social integrando as esferas federal, estadual
e municipal.

a) A crise financeira que abala os bancos americanos já é
uma das piores desde o crash de 1929. Mas as grandes
indústrias e prestadoras de serviços não financeiros
aprenderam com os erros do passado e, precavidas,
acumularam reservas invejáveis nos últimos anos. Por
essa razão, a crise atual será menos desastrosa para
a economia mundial do que a de 2001.

a) Garantir a prevalência dos valores sociais do trabalho
e da livre iniciativa.

b) A crise financeira que abala os bancos americanos já é
uma das piores desde o crash de 1929; mas as grandes
indústrias e prestadoras de serviços não financeiros
aprenderam com os erros do passado e, precavidas
acumularam reservas invejáveis nos últimos anos. Por
essa razão a crise atual será menos desastrosa para a
economia mundial do que a de 2001.

b) Promover o desenvolvimento internacional.
c) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais.
d) Erradicar o terrorismo e o racismo.
e) Promover a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade.

c) A crise financeira que abala os bancos americanos já é
uma das piores desde o crash de 1929. Mas as grandes
indústrias, e prestadoras de serviços não financeiros,
aprenderam com os erros do passado e precavidas
acumularam reservas invejáveis nos últimos anos – por
essa razão – a crise atual será menos desastrosa, para
a economia mundial, do que a de 2001.

12- Assinale a opção correta acerca dos direitos e garantias
fundamentais previstos na Constituição Federal.
a) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo por determinação judicial, ou, durante o dia, em
caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro.

d) A crise financeira que abala os bancos americanos já é
uma das piores desde o crash de 1929; mas as grandes
indústrias e prestadoras de serviços não financeiros
aprenderam com os erros do passado e – precavidas,
acumularam reservas invejáveis nos últimos anos; por
essa razão a crise atual será menos desastrosa para a
economia mundial do que a de 2001.

b) Todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular, ou de
interesse coletivo ou geral, inclusive aquelas cujo sigilo
seja imprescindível à segurança da sociedade e do
Estado.

e) A crise financeira que abala os bancos americanos já é
uma das piores desde o crash de 1929, mas as grandes
indústrias e prestadoras de serviços não financeiros
aprenderam com os erros do passado: e precavidas,
acumularam reservas invejáveis nos últimos anos; por
essa razão, a crise atual será menos desastrosa para
a economia mundial do que a de 2001.

c) A lei considerará crime inafiançável e insuscetível de
graça ou anistia a ação de grupos armados, civis ou
militares, contra a ordem constitucional e o Estado
democrático.
d) Constituem crimes inafiançáveis e imprescritíveis a
prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes
hediondos, por eles respondendo os mandantes, os
executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.
e) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos
humanos que forem aprovados, em cada Casa do
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes
às emendas constitucionais.
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e) O imposto sobre transmissão causa mortis e doação,
de quaisquer bens ou direitos, relativamente a bens
imóveis e respectivos direitos, compete ao Município
da situação do bem, ou ao Distrito Federal.

13- Assinale a opção correta acerca dos direitos e garantias
fundamentais previstos na Constituição Federal.
a) O exercício dos direitos sociais como educação, saúde,
trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social,
proteção à maternidade e à infância, assistência aos
desamparados, depende da existência de lei disciplinando cada um desses direitos.

ADMINISTRATIVO
15- Marque a opção incorreta, quanto aos Poderes Administrativos.

b) É assegurada licença à gestante, sem prejuízo do
emprego e do salário, com a duração de 180 dias.
c) É assegurada assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 24 anos de idade, em
creches e, de acordo com a idade e a evolução pessoal, em estabelecimentos de ensino fundamental, de
ensino médio e de ensino superior.

a) O poder regulamentar ou normativo é uma das formas
pelas quais se expressa a função normativa do Poder
Executivo.
b) A Administração Pública, no uso do Poder disciplinar,
apura infrações e aplica penalidades não só aos
servidores públicos como às demais pessoas sujeitas
à disciplina administrativa.

d) Proíbe-se trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores
de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
14 anos.

c) A Administração Pública não pode, ao fazer uso do
Poder de Polícia, restringir os direitos individuais dos
cidadãos, sob pena de infringir a Constituição Federal.

e) Aos partidos políticos é assegurada autonomia para
definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime
de suas coligações eleitorais, com obrigatoriedade de
vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos
estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.

d) A organização administrativa é baseada em dois
pressupostos fundamentais: a distribuição de competências e a hierarquia.
e) O Poder de Polícia tanto pode ser discricionário como
vinculado.
16- Quanto aos Atos Administrativos, analise os itens a seguir
e marque a opção correta:

14- Assinale a opção correta relativa ao sistema tributário nacional.

I.
a) Os tributos devem ter caráter pessoal e ser graduados
segundo a capacidade econômica do contribuinte,
facultado à administração tributária, especialmente
para conferir efetividade a esses objetivos, identificar,
respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o
patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas
do contribuinte.

A imperatividade não existe em todos os atos
administrativos, não se aplicando a atos enunciativos.

II. O objeto é o efeito jurídico imediato que o ato produz.
III. A fonte da discricionariedade é a própria lei: aquela só
existe nos espaços deixados por esta.
IV. Os atos administrativos negociais contêm uma
declaração de vontade da Administração apta a deferir
certa faculdade ao particular, nas condições impostas
pelo Poder Público.

b) O Imposto da União sobre a Propriedade Territorial
Rural será fiscalizado e cobrado pelos Municípios
que assim optarem, na forma da lei, desde que não
implique redução do imposto ou qualquer outra forma
de renúncia fiscal.

V. A revogação do ato administrativo pode ser feita pelo
Judiciário e pela Administração, quando o administrado
praticar ato contrário à lei.

c) Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de
cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou
remissão, relativo a impostos, taxas ou contribuições
federais, estaduais ou municipais, só poderá ser concedido mediante lei federal específica, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição.

a) Os itens III e V estão corretos.
b) Os itens II e IV estão corretos.
c) Os itens I e V estão incorretos.
d) Os itens II e III estão incorretos.
e) Os itens IV e V estão incorretos.

d) O imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer
título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza
ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis,
exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a
sua aquisição, pode ser progressivo em razão do valor
a ter alíquotas diferentes de acordo com a localização
e o uso do imóvel.
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17- Marque a opção correta, nos termos do disposto na Lei
n. 4.717/65.

PENAL
19- À luz da doutrina e jurisprudência dos crimes praticados
por servidores públicos contra a Administração Pública,
julgue as afirmações abaixo relativas a prevaricação, peculato e advocacia administrativa, no que se refere à classificação dos crimes funcionais em próprios e impróprios:

a) São nulos os atos lesivos ao patrimônio dos Municípios
quando há inexistência dos motivos que se verifica
quando ocorre omissão ou observância incompleta ou
irregular de formalidades indispensáveis à existência
ou seriedade do ato.
b) A sentença que, julgando procedente a ação popular,
decretar a invalidade do ato impugnado, condenará ao
pagamento de perdas e danos os responsáveis pela
sua prática, não atingindo os beneficiários dele.

I.

A prevaricação é crime funcional próprio.

II. O peculato é crime funcional impróprio.
III. A advocacia administrativa é crime funcional próprio.
IV. No crime funcional próprio, o delito só pode ser praticado por funcionário público, sob pena de atipicidade
absoluta (o fato torna-se atípico).

c) O desvio de finalidade acarreta a nulidade de ato
lesivo ao patrimônio dos Municípios e ocorre quando o
resultado do ato importa em violação de lei, regulamento
ou outro ato normativo.
d) Os bens e direitos de valor estético são considerados
patrimônio público.

a) Todos estão corretos.

e) São nulos os contratos celebrados pelo Município em
que ocorra empréstimo concedido pelo Banco Central
e o valor dos bens dados em garantia, na época da
operação, for superior ao da avaliação.

c) I e IV estão incorretos.

b) Somente I está incorreto.
d) I e III estão incorretos.
e) II e IV estão incorretos.
20- Analise as assertivas abaixo a respeito da Lei n. 8.137/90,
que trata dos crimes contra a Ordem Tributária, indicando
a assertiva incorreta.

18- A teor do disposto na Lei n. 8.666/93, analise os itens a
seguir e marque a opção correta.
I.

Os contratos firmados com a Administração Pública
são intuitu personae, não admitindo quaisquer espécie
de subcontratação.

a) A lei anterior que tratava do tema foi revogada, somente
se aplicando aos fatos praticados antes da entrada em
vigor da nova legislação.

II. A licitação destina-se também a selecionar a proposta
mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade, entre outros princípios, com os princípios da razoabilidade e competitividade, expressamente previstos na Lei n. 8.666/93.

b) Há crimes contra a ordem tributária que podem ser cometidos por particulares ou por funcionários públicos.
c) Os crimes previstos nesta Lei são de ação penal pública
incondicionada.
d) Há delitos nesta lei que admitem a modalidade culposa.

III. A Lei n. 8.666/93 prevê as seguintes modalidades de
licitação: concorrência, tomada de preços, convite,
concurso, leilão e pregão.

e) O agente que confessar espontaneamente, revelando
toda a trama à autoridade policial ou judiciária, terá a
pena reduzida de um a dois terços.

IV. Na modalidade concurso, o julgamento deve ser feito
por comissão especial que detenha conhecimento
especializado, não havendo necessidade de ser
composta por servidores públicos.
a) Os itens I e III estão incorretos.
b) Os itens I e IV estão incorretos.
c) Os itens II e III estão incorretos.
d) Os itens III e IV estão incorretos.
e) Os itens I e II estão incorretos.
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21- O processo histórico de formação do espaço do Rio
Grande do Norte teve por base duas frentes de ocupação:
uma sertaneja e outra litorânea.

25- A Região Metropolitana de Natal apresenta-se como
um dos espaços de maior dinamismo econômico no Rio
Grande do Norte. É formada pelos municípios de Natal,
Parnamirim, Nísia Floresta, São José de Mipibu, Monte
Alegre, Macaíba, São Gonçalo do Amarante, Ceará Mirim
e Extremoz, sendo um dos espaços de maior concentração
de população.

No século XVIII, a produção do espaço sertanejo esteve
associada à:

Ainda sobre a Região Metropolitana de Natal, podemos
afirmar:

a) produção mineral, produção de algodão para o mercado
externo e pecuária bovina.

a) existe uma diferença acentuada no processo de
urbanização dos municípios que fazem parte da
região.

ASPECTOS GEOECONÔMICOS, SOCIAIS E
CULTURAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

b) produção de algodão, cultivo da cana-de-açúcar e
agricultura de subsistência.
c) pecuária bovina, agricultura de subsistência e produção
de algodão voltada para o mercado externo.

b) o processo de industrialização assume um caráter
homogêneo no espaço metropolitano na década de
1990.

d) pecuária bovina, cultivo da cana-de-açúcar e agricultura
de subsistência.

c) Parnamirim e Extremoz se destacam pela produção de
alimentos para o abastecimento da região.

e) produção de algodão, produção mineral e agricultura
de subsistência.

d) Ceará Mirim e Monte Alegre possuem os mais importantes atrativos turísticos do espaço metropolitano.
e) Nísia Floresta e São José de Mipibu destacam-se
pela prestação de serviços no âmbito da economia
regional.

22- O tipo climático predominante na região seridó do Rio
Grande do Norte é o semi-árido. São características desse
tipo climático:
a) elevadas temperaturas, elevadas amplitudes térmicas
anuais, baixos índices pluviométricos.

RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO

b) médias temperaturas, baixa amplitude térmica e índices
médios de precipitações pluviométricas anuais.

26- Durante uma prova de matemática, Joãozinho faz uma
pergunta para a professora. Mariazinha  que precisa
obter nota alta e, portanto, qualquer informação na hora
da prova lhe será muito valiosa , não escutou a pergunta
de Joãozinho. Contudo, ela ouviu quando a professora
respondeu para Joãozinho afirmando que: se X ≠ 2, então
Y = 3. Sabendo que a professora sempre fala a verdade,
então Mariazinha conclui corretamente que:

c) elevadas temperaturas, baixas amplitudes térmicas e
baixas precipitações pluviométricas.
d) elevadas temperaturas, baixa amplitude térmica,
elevadas precipitações pluviométricas.
e) médias temperaturas, elevadas amplitudes térmicas
anuais e elevados índices de precipitações.
23- A usina Termoaçu, localizada no município de Alto do
Rodrigues, destaca-se como investimento fundamental
para o (a)

a) se X = 2, então Y ≠ 3
b) X ≠ 2 e Y = 3
c) X = 2 ou Y = 3

a) turismo regional.

d) se Y = 3, então X ≠ 2

b) carcinicultura.

e) se X ≠ 2, então Y ≠ 3

c) produção de cerâmica.

27- X, Y e Z são números inteiros. Um deles é par, outro é
ímpar, e o outro é negativo. Sabe-se que: ou X é par, ou Z
é par; ou X é ímpar, ou Y é negativo; ou Z é negativo, ou Y
é negativo; ou Y é ímpar, ou Z é ímpar. Assim:

d) fruticultura irrigada.
e) Pólo Gás Sal.
24- Nos anos de 1990, com o objetivo de dinamizar e promover
o turismo na região Nordeste do Brasil, foi implementado
o Programa de desenvolvimento turístico no Nordeste
- PRODETUR. No litoral potiguar, esse programa foi
operacionalizado em duas fases: Prodetur I e Prodetur II.
No Prodetur I foi, então, institucionalizado e implementado
o Programa:
a)
b)
c)
d)
e)

a) X é par, Y é ímpar e Z é negativo.
b) X é par, Y é negativo e Z é ímpar.
c) X é ímpar, Y é negativo e Z é par.
d) X é negativo, Y é par e Z é ímpar.
e) X é ímpar, Y é par e Z é negativo.

Pólo Costa Branca
Parque das Dunas
Via Costeira
Pólo Costa das Dunas
Rota do Sol
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28- Os conjuntos X, Y e Z são respectivamente iguais a

DIREITO TRIBUTÁRIO
31- Sobre o conceito de tributo e sua natureza jurídica,
assinale a única opção correta.

{a, b, c, d, e}, {d, e, f} e {a, b, g}.
Sabendo-se que

A = λ ∩ Y =φ e B = λ ∪ Y = X ∪ Z ,

então, o total de subconjuntos do conjunto

λ

a) A Lei Complementar n. 104/2001, ao permitir a dação
em pagamento de bens imóveis, como forma de extinção do crédito tributário, promoveu a derrogação do
art. 30 do CTN, que confere ao tributo uma prestação
pecuniária em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir.

é igual a:

a) 20
b) 15
c) 14

b) Tributo é toda prestação pecuniária compulsória instituída em lei. Todavia, não há restrição para que o
Município majore alíquotas de tributos, sob sua competência, por meio de decreto.

d) 18
e) 16

c) Tendo em vista que o tributo não pode constituir uma
sanção por ato ilícito, não se faz possível a incidência de tributos sobre atividades criminosas, pois assim
agindo o Estado estaria obtendo recursos de uma atividade por ele proibida.

29- Os seis primeiros termos de uma seqüência de 1500
números são iguais a 2, x, 8, y, p, q, r, s... . Esta seqüência
possui uma propriedade bastante interessante, a saber:
cada termo, a partir do terceiro (inclusive), é a média
aritmética de todos os termos anteriores. Com isso, o
último termo dessa seqüência é igual a:

d) A cobrança de impostos decorre de uma atividade administrativa não-vinculada, haja vista os recursos poderem ser utilizados com quaisquer despesas previstas no orçamento.

a) 5
b) 0

e) O que determina a natureza jurídica de um tributo é
o fato gerador da respectiva obrigação, independentemente de sua denominação e da destinação legal do
produto de sua arrecadação.

c) 4
d) 2
e) -2
30- Uma função definida no conjunto dos números inteiros
satisfaz a igualdade

32- Sobre os impostos de competência dos Estados e do
Distrito Federal, assinale a única opção correta.

f ( x) − ( x + 1) f ( 2 − x) = x ,
3

a) O rol de impostos estaduais previstos na Constituição
Federal é exemplificativo, visto que o Estado possui
competência residual em matéria tributária.

para todo x inteiro. Com estas informações, conclui-se que
f(0) é igual a:

a)

−2

−

1

2
−
3

d) O IPVA terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado
Federal e poderá ter alíquotas diferenciadas em função
do tipo e utilização.

1
3

2

c)

−2 3

e)

2

1
3

c) Sobre as operações que destinem a outros Estados
petróleo, lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos
dele derivados, e energia elétrica, haverá incidência do
ICMS.

−

b)

d)

b) Compete ao Congresso Nacional estabelecer as
alíquotas mínimas e máximas aplicáveis às operações
e prestações, interestaduais e de exportação, relativas
ao ICMS.

−2

e) A instituição do ITCMD compete ao Distrito Federal,
quando o doador tiver domicílio ou residência no
exterior.

2
−
3

Cargo: Auditor do Tesouro Municipal - Prefeitura de Natal/RN - 2008

9

Prova Objetiva 1 - Conhecimentos Básicos

e) Na situação em que um pai detenha 60% de um imóvel
e o filho, absolutamente incapaz, possua outros 40%
do bem, optando o fisco em cobrar de apenas um,
deve preferir o pai ao filho, em atenção ao benefício de
ordem previsto no CTN.

33- O Governador do Estado de Minas Gerais fez publicar,
em 6 de novembro de 2007, em atenção às Constituições
Estadual e Federal, medida provisória visando à majoração
de imposto estadual. A norma entrou em vigor na data
de sua publicação. O Poder Legislativo Estadual, porém,
somente converteu a medida provisória em lei no dia 20
de fevereiro de 2008. Em face da situação hipotética e
considerando os parâmetros de vigência e aplicação
da legislação tributária, aponte em que data o aumento
poderá ser efetivamente cobrado.

36- Sobre a responsabilidade tributária, assinale a única
opção correta.
a) O responsável tributário integra a relação jurídicotributária como devedor de um tributo, mesmo que não
possua vinculação com o fato gerador da obrigação.

a) 10 de janeiro de 2008.

b) Segundo a doutrina majoritária, a responsabilidade
“por substituição” compreende as situações de
responsabilidade “por sucessão” e “de terceiros”.

b) 4 de fevereiro de 2008.
c) 20 de maio de 2008.
d) 10 de janeiro de 2009.

c) Na transferência da obrigação tributária relativa a
um bem imóvel, decorrente da morte do proprietário,
o espólio torna-se sujeito passivo na condição de
contribuinte.

e) 31 de março de 2009.
34- Sobre os sujeitos da obrigação tributária, assinale a única
opção correta.

d) Na responsabilidade por substituição, a ausência de
retenção ou pagamento do tributo pelo responsável
não exime a obrigação do contribuinte em cumprir a
obrigação principal.

a) O sujeito ativo da obrigação tributária é, necessariamente, a pessoa jurídica de direito público titular da
competência para instituir o tributo.

e) No caso de arrematação de bem móvel em hasta
pública pelo credor, o arrematante adquire o bem livre
de quaisquer ônus, não se investindo na figura de
responsável pelo pagamento de tributos cujos fatos
geradores tenham ocorrido até a data da aquisição.

b) Pessoa jurídica de direito privado pode figurar como
sujeito ativo da obrigação tributária, haja vista o CTN
prever, expressamente, a possibilidade de delegação
das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos.
c) O contribuinte de fato ou de direito é considerado sujeito
passivo da obrigação tributária, independentemente de
possuir relação pessoal e direta com o fato gerador.

37- Sobre o crédito tributário e o lançamento, assinale a única
opção correta.

d) As convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, mesmo que haja lei em sentido
contrário.

a) O lançamento é o ato administrativo declaratório do
crédito tributário e constitutivo da obrigação tributária.
Sua finalidade é a de tornar líquido e certo o crédito
tributário já existente e constituído por ocasião da
ocorrência do fato gerador.

e) A sociedade comercial informalmente constituída
pode figurar como sujeito passivo de uma obrigação
tributária.

b) A competência atribuída à autoridade administrativa
para efetuar o lançamento não é exclusiva, podendo a
autoridade judiciária, quando constatado vício formal,
promover as devidas retificações.

35- Sobre a solidariedade e capacidade tributária, assinale a
única opção correta.

c) A atividade administrativa de lançamento é vinculada
e obrigatória, não restando à autoridade administrativa
possibilidade de análise quanto à conveniência e
oportunidade do ato.

a) Em virtude da rigidez constitucional, que promoveu a
distribuição de competências tributárias entre os entes
políticos, não encontra respaldo, no ordenamento
jurídico nacional, a solidariedade ativa em matéria
tributária.

d) Sobrevindo lei de conteúdo material mais benéfica ao
contribuinte, após a ocorrência do fato gerador e antes
de efetuado o lançamento do tributo, deve a autoridade
administrativa aplicá-la.

b) Pode o poder público exigir o pagamento do IPTU tanto
do proprietário como do locatário do imóvel, tendo em
vista se tratar de obrigação de direito real.

e) O lançamento por arbitramento constitui uma das
modalidades de lançamento. Ocorre nas situações
em que a autoridade fiscal rejeita o valor de um
bem declarado pelo contribuinte e aplica as “pautas
fiscais”.

c) Considerando que duas pessoas detenham a
propriedade de um veículo, o fisco não pode exigir
apenas de um dos contribuintes o pagamento integral
da exação.
d) Como efeito da solidariedade, tem-se que a isenção
ou remissão de crédito tributário exonera todos os
obrigados, mesmo se outorgada pessoalmente a um
deles.
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38- Sobre a moratória, como causa de suspensão do crédito
tributário, assinale a única opção incorreta.

CONTABILIDADE GERAL
41- A empresa Comércio & Indústria S.A., no fim do exercício
social, apresenta as seguintes contas e respectivos
saldos:

a) A moratória autônoma é aquela em que o ente político,
competente para a instituição do tributo, prorroga o
prazo legal.

Ações de Coligadas
Ações em Tesouraria
Aluguéis a Receber
Caixa
Capital a Realizar
Capital Social
Comissões Ativas
Custo das Mercadorias Vendidas
Depreciação Acumulada
Duplicatas a Receber
Duplicatas a Pagar
Duplicatas Descontadas
Fornecedores
ICMS a Recuperar
ICMS sobre Vendas
Impostos a Recolher
INSS a Recolher
Juros Passivos
Material de Consumo
Mercadorias
Móveis e Utensílios
PIS sobre Faturamento
Prejuízos Acumulados
Prêmios de Seguros
Previdência Social
Provisão para Créditos de
Liquidação Duvidosa
Provisão para Férias
Reserva Legal
Salários e Ordenados
Seguros a Vencer
Títulos a Pagar a Longo Prazo
Valores Mobiliários
Veículos
Vendas

b) A moratória de caráter individual restringe-se às pessoas que se enquadram em requisitos especificados
em lei, independentemente de solicitação à autoridade
fiscal.
c) A moratória de caráter geral prorroga o prazo para o
pagamento de tributo de forma irrestrita aos sujeitos
passivos, sem necessidade de requerimento à
autoridade fiscal.
d) A moratória heterônoma é aquela que pode ser instituída pela União, em situações de extrema gravidade,
sobre tributos da competência de outros entes políticos, desde que também decretada para os tributos federais.
e) A moratória parcelada é medida excepcional, atribuída
por lei, que confere ao contribuinte a possibilidade de
cumprimento da obrigação tributária de forma gradual,
permitindo-se a exclusão de multas e juros.
39- Entre as opções abaixo, qual não pode ser considerada
causa de extinção do crédito tributário.
a) A transação.
b) O parcelamento.
c) A remissão.
d) A consignação em pagamento.
e) A decisão judicial passada em julgado.
40- Acerca dos poderes da autoridade administrativa e sobre
a certidão de dívida ativa, marque a única opção correta.
a) Todas as pessoas naturais e jurídicas estão sujeitas à
fiscalização tributária, inclusive aquelas que gozam de
imunidade tributária.
b) Estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária
os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal,
limitado o exame aos pontos objeto da investigação.
Contudo, não são sujeitos à fiscalização os livros
opcionais.

R$ 120,00
R$ 40,00
R$ 60,00
R$ 200,00
R$ 100,00
R$ 780,00
R$ 40,00
R$ 300,00
R$ 70,00
R$ 400,00
R$ 310,00
R$ 280,00
R$ 220,00
R$ 20,00
R$ 50,00
R$ 140,00
R$ 55,00
R$ 15,00
R$ 80,00
R$ 500,00
R$ 230,00
R$ 35,00
R$ 50,00
R$ 45,00
R$ 25,00
R$ 30,00
R$ 65,00
R$ 35,00
R$ 90,00
R$ 40,00
R$ 85,00
R$ 100,00
R$ 180,00
R$ 570,00

Segundo as normas contábeis, indique a opção correta ao
classificar as contas e saldos acima.
a) Patrimônio Líquido: R$ 625,00.
b) Patrimônio Líquido: R$ 675,00.

c) A autoridade fiscal, mesmo considerando indispensável, não pode requisitar diretamente às instituições financeiras informações protegidas pelo sigilo bancário,
devendo valer-se, nessa situação, da autoridade judicial.

c) Passivo Circulante: R$ 815,00.
d) Passivo Circulante: R$ 875,00.
e) Saldos Credores: R$ 2.725,00.

d) É legal a requisição, pela autoridade fiscal, de força
policial, na situação em que o contribuinte nega acesso
a estabelecimento comercial em que se encontram os
livros obrigatórios necessários à fiscalização tributária.
e) O vício formal da certidão de dívida ativa que não altera
o valor do tributo devido e não traz prejuízo ao devedor
acarreta a extinção da execução.
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42- A empresa Elementos Geográficos S.A., em 31 de dezembro de 2008, para fazer o balancete geral e os balanços,
apresenta os saldos a seguir relacionados:
Juros Passivos
ICMS a Recuperar
Previdência Social
Provisão para Créditos
de Liquidação Duvidosa
PIS sobre Faturamento
Reserva Legal
Ações em Tesouraria
Comissões Ativas
Seguros a Vencer
Prêmios de Seguros
Prejuízos Acumulados
ICMS sobre Vendas
INSS a Recolher
Aluguéis a Receber
Provisão para Férias
Depreciação Acumulada
Material de Consumo
Títulos a Pagar a Longo Prazo
Salários e Ordenados
Valores Mobiliários
Capital a Realizar
Ações de Coligadas
Impostos a Recolher
Veículos
Caixa
Fornecedores
Móveis e Utensílios
Duplicatas Descontadas
Custo das Mercadorias Vendidas
Duplicatas a Pagar
Duplicatas a Receber
Mercadorias
Vendas
Capital Social

R$
R$
R$

43- A empresa Fastfood Ltda., com contas a receber no
valor de R$ 800.000,00, em 31.12.2007, tinha também
uma conta de Provisão para Créditos de Liquidação
Duvidosa com saldo remanescente de R$ 13.000,00. No
encerramento do exercício de 2007, mandou fazer nova
provisão baseada numa estimativa de perdas de 3,5%,
igual às perdas efetivas ocorridas no recebimento de
créditos nos últimos três exercícios. Feitos os lançamentos
cabíveis, a empresa levará ao resultado do exercício uma
despesa provisionada de:

30,00
40,00
50,00

R$
60,00
R$
70,00
R$
70,00
R$
80,00
R$
80,00
R$
80,00
R$
90,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 110,00
R$ 120,00
R$ 130,00
R$ 140,00
R$ 160,00
R$ 170,00
R$ 180,00
R$ 200,00
R$ 200,00
R$ 240,00
R$ 280,00
R$ 360,00
R$ 400,00
R$ 440,00
R$ 460,00
R$ 560,00
R$ 600,00
R$ 620,00
R$ 800,00
R$ 1.000,00
R$ 1.140,00
R$ 1.560,00

a) R$ 15.000,00.
b) R$ 13.000,00.
c) R$ 11.000,00.
d) R$ 24.000,00.
e) R$ 28.000,00.
44- A empresa Meireles S.A., em 31.12.2007, tem um saldo de
R$ 900.000,00 na conta Máquinas e Equipamentos, que já
tem Depreciação Acumulada no valor de R$ 240.000,00. A
composição das máquinas é a seguinte: adquiridas até 2006:
R$ 770.000,00; adquiridas em abril de 2007: R$ 130.000,00;
adquiridas em abril de 2008: R$ 80.000,00; e adquiridas em
julho de 2008: R$ 60.000,00. A vida útil das máquinas é estimada em 5 anos e a depreciação é contabilizada anualmente. Com base nessas informações, pode-se dizer que a
despesa de depreciação, no exercício social de 2008, será
de:
a) R$ 18.000,00.
b) R$ 150.000,00.
c) R$ 191.500,00.
d) R$ 198.000,00.
e) R$ 208.000,00.

Ao classificar as contas acima, segundo as normas contábeis, indique a opção correta.
a) Saldos Devedores de R$ 4.600,00.
b) Ativo total de R$ 3.180,00.
c) Ativo total de R$ 3.100,00.
d) Ativo Circulante de R$ 1.980,00.
e) Ativo Circulante de R$ 1.820,00.
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45- Os Armazéns da Esquina S/A mantêm, em seu plano de
contas, os títulos a seguir relacionados, entre outros, os
quais apresentam os seguintes saldos:
Contas
Duplicatas a Pagar
Duplicatas Descontadas
Duplicatas a Receber
Duplicatas a Vencer
Depreciação Acumulada
Encargos de Depreciação
Impostos a Pagar
Impostos a Vencer
Impostos a Recolher
Impostos a Recuperar
Aluguéis Passivos
Aluguéis a Pagar
Aluguéis Ativos
Aluguéis a Receber
Aluguéis a Vencer

47- Assinale abaixo a opção que contém uma assertiva
verdadeira.
Segundo a legislação vigente, ao fim do exercício
social, a Diretoria da empresa fará elaborar as seguintes
demonstrações financeiras:

Saldos
R$ 90.000,00
R$ 60.000,00
R$ 50.000,00
R$ 30.000,00
R$ 9.000,00
R$ 8.000,00
R$ 6.000,00
R$ 5.000,00
R$ 3.000,00
R$ 2.800,00
R$ 4.000,00
R$ 2.000,00
R$ 1.900,00
R$ 1.500,00
R$ 1.000,00

a) balanço patrimonial; demonstração dos lucros ou
prejuízos acumulados; demonstração do resultado do
exercício; demonstração das origens e aplicações de
recursos; demonstração das mutações do patrimônio
líquido.
b) balanço patrimonial; demonstração dos lucros ou
prejuízos acumulados; demonstração do resultado do
exercício; demonstração das origens e aplicações de
recursos.
c) balanço patrimonial; demonstração dos lucros ou
prejuízos acumulados; demonstração do resultado
do exercício; demonstração dos fluxos de caixa;
demonstração das mutações do patrimônio líquido.

Considerando apenas a relação de contas acima, ao
classificá-las para fins de balanço, vamos encontrar no
Passivo Circulante o valor de:

d) balanço patrimonial; demonstração dos lucros ou
prejuízos acumulados; demonstração do resultado do
exercício; demonstração dos fluxos de caixa e do valor
adicionado; se companhia aberta, demonstração das
mutações do patrimônio líquido.

a) R$ 101.000,00.
b) R$ 105.000,00.

e) balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou
prejuízos acumulados; demonstração do resultado
do exercício; demonstração dos fluxos de caixa; se
companhia aberta, demonstração do valor adicionado.

c) R$ 131.000,00.
d) R$ 135.000,00.
e) R$ 161.000,00.
46- Assinale, abaixo, a opção que contém uma assertiva
verdadeira.

48- A empresa Maneira Simples S/A controla seus estoques
em fichas de controle permanente e, durante o mês de
abril de 2008, apresentou a seguinte movimentação em
determinado item: estoque já existente de 80 unidades
adquiridas ao custo unitário de R$ 40,00; compras de 120
unidades a R$ 45,00 cada uma; venda de metade das
mercadorias disponíveis a R$ 50,00 por unidade.

No balanço, as contas serão classificadas segundo os
elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de
modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação
financeira da companhia.

Considerando que as operações não foram e nem estão
sujeitas a nenhuma forma de tributação, pode-se dizer
que o percentual de lucro alcançado calculado sobre as
vendas foi de:

Assim, de acordo com a legislação vigente,
a) no passivo, as contas serão classificadas no passivo
circulante, passivo realizável a longo prazo, resultados
de exercícios futuros e patrimônio líquido.
b) o ativo permanente deverá ser dividido em investimentos, ativo imobilizado e ativo diferido.

a) 11% pelo critério UEPS [último que entra é o primeiro
que sai].

c) o ativo permanente deverá ser dividido em investimentos, imobilizado, intangível diferido e resultado pendente.

b) 16% pelo critério PMP [preço médio ponderado
móvel].
c) 18% pelo critério PEPS [primeiro que entra é o primeiro
que sai].

d) o patrimônio líquido deverá ser dividido em capital
social, reservas de capital, reservas de reavaliação,
reservas de lucros, ações em tesouraria e lucros ou
prejuízos acumulados.

d) 20% pelo critério UEPS [último que entra é o primeiro
que sai].
e) 22% pelo critério PEPS [primeiro que entra é o primeiro
que sai].

e) o patrimônio líquido deverá ser dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados.
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49- A empresa Comercial de Frutas S/A, em março de
2008, realizou compras de mercadorias pelo preço de
R$ 10.000,00 e, no mesmo mês, vendeu metade dessa
mercadoria comprada pelo preço de R$ 8.000,00.

FINANÇAS PÚBLICAS
51- Com relação à classificação da Receita da Administração
Pública, não se pode dizer que:
a) as receitas, quanto à natureza, são divididas em orçamentárias e extraorçamentárias.

Sobre essas operações houve a incidência de IPI de 6%
e de ICMS de 10%. Não houve incidência de PIS nem de
COFINS.

b) a receita originária é proveniente do exercício da competência ou poder de tributar os rendimentos ou patrimônio da coletividade. É caracterizada pelo constrangimento legal para a sua arrecadação.

Considerando, exclusivamente, essas informações, podemos dizer que a empresa auferiu lucro de

c) as receitas, quanto à afetação patrimonial, são divididas em receitas efetivas e receitas por mutações patrimoniais.

a) R$ 2.160,00.
b) R$ 2.200,00.
c) R$ 2.400,00.

d) as receitas, quanto à regularidade, podem ser desdobradas em ordinárias e extraordinárias.

d) R$ 2.640,00.

e) a receita, quanto ao poder de tributar, é dividida conforme a discriminação constitucional das rendas: Federal
(quando de competência da União), Estadual (quando
de competência do Estado) e Municipal (quando de
competência do Município).

e) R$ 3.000,00.
50- A empresa Mercearia Comercial S/A auferiu, no exercício,
um lucro de R$ 600.000,00, antes de fazer qualquer
destinação. Devendo pagar dividendo mínimo obrigatório
de 30% sobre o lucro, conforme os estatutos, a empresa
promoveu a seguinte distribuição:

52- A dívida ativa, no Brasil, é regulada pelos arts. 201 a 204
do Código Tributário Nacional. O artigo 202 enumera
os requisitos que devem conter o termo de inscrição da
dívida ativa, autenticado pela autoridade administrativa
competente. Entre os requisitos obrigatórios, não se
inclui:

Imposto de Renda

30%;

Participação de Empregados

R$ 40.000,00;

Participação de Diretores

10%;

Reserva Legal

na forma da lei;

a) o nome do devedor e, sendo o caso, o dos coresponsáveis, bem como, sempre que possível, o
domicílio ou a residência de um ou de outros.

Retenção de Lucros

R$ 30.000,00;

b) a quantia paga sem o acréscimo de juros de mora.

Dividendos a Pagar

30%.

c) a origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado.
d) a data em que foi inscrita.

Com a contabilização feita na forma indicada, caberá à
empresa distribuir dividendos no valor de:

e) sendo o caso, o número do processo administrativo de
que se originar o crédito.

a) R$ 88.470,00.

53- De acordo com a Lei n. 3.882, de 11 de dezembro de
1989, que aprovou o Código Tributário do Município de
Natal, identifique o tributo cuja arrecadação não é de
competência do Município.

b) R$ 91.548,00.
c) R$ 97.470,00.
d) R$ 100.548,00.
e) R$ 105.840,00.

a) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana.
b) Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos, a qualquer
título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza
ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis,
exceto os de garantia, bem como cessão de direito a
sua aquisição.
c) Contribuição de Melhoria, decorrente de obras.
d) Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação
de Bens e Direitos.
e) Imposto sobre as Vendas a Varejo de Combustíveis
Líquidos e Gasosos, exceto óleo diesel.
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54- A Constituição Federal de 1988, após outorgar competência tributária privativa para cada uma das entidades políticas, prevê o mecanismo de participação de uma entidade
no produto de arrecadação de impostos de outra entidade.
De acordo com o texto Constitucional, não pertence aos
municípios:

MATEMÁTICA FINANCEIRA
56- Duas pessoas fizeram uma aplicação financeira. A pessoa
“A” aplicou R$ 100.000,00, à taxa efetiva de juros de 0,5%
a. m. e a pessoa “B” aplicou R$ 50.000,00, à taxa nominal
de 6% a. a. Em ambos os casos as capitalizações são
mensais e os juros serão pagos junto com o principal. Ao
final de 1 (um) ano podemos afirmar que:

a) o produto da arrecadação do imposto sobre a renda
e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte,
sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles,
suas autarquias e pelas fundações que instituírem e
mantiverem.

a) O juro recebido pela pessoa “A” é maior do que o juro
recebido pela pessoa “B”.
b) Não há proporcionalidade entre juros de “A” e “B”.

b) cinqüenta por cento do produto da arrecadação do
imposto da União sobre a propriedade territorial rural,
relativamente a imóveis neles situados.

c) A taxa efetiva de juros de “A” é maior do que a taxa
efetiva de “B”.
d) A taxa nominal de “B” é maior do que a taxa nominal de
“A”.

c) cinqüenta por cento do produto da arrecadação do
imposto do Estado sobre a propriedade de veículos
automotores licenciados em seus territórios.

e) Os montantes finais são iguais.

d) cinqüenta por cento do produto da arrecadação do
imposto da União sobre a Exportação, relativo às
exportações por eles realizadas.

57- Considerando a indicação da aplicação abaixo e as
sentenças correspondentes, onde V = Verdadeiro e F =
Falso, indique a opção correta.

e) vinte e cinco por cento do produto da arrecadação
do imposto do Estado sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre a prestação de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e
de comunicação.

“Se efetuarmos uma aplicação financeira com parcelas
mensais de R$100,00, no início de cada mês, e ao final de
12 meses ...”
I.

55- A partir da vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF), a concessão ou ampliação de incentivos e o
benefício de natureza tributária da qual decorra Renúncia
de Receita estão sujeitas a regras mais rígidas. Com
relação à Renúncia de Receita e à LRF, identifique a
opção falsa entre as indicadas abaixo.

resultar o valor de R$ 1.200,00, podemos afirmar que a
taxa de juros aplicada foi 0% (zero por cento).

II. resultar um valor de R$ 1.500,00, podemos afirmar que
a taxa anual de juros simples aplicada é de 25% a. a.
III. resultar um valor de R$ 2.000,00, podemos afirmar que
a taxa mensal efetiva de juros é inferior a 5% a. m.
a) V, V, F

a) A renúncia de receita deverá estar acompanhada de
estimativa de impacto orçamentário - financeiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois
exercícios seguintes.

b) V, F, V
c) F, V, F
d) V, F, F

b) A renúncia de receita compreende anistia, remissão,
subsídio, crédito presumido, concessão em caráter não
geral, alteração de alíquota ou modificação de base de
cálculo que implique redução discriminada de tributos
ou contribuições.

e) F, F, V
58- Considerando o problema proposto abaixo, indique a
opção financeiramente correta para completar o caso.
“Ao fazer uma compra numa loja de uma grande rede
comercial, a senhorita foi ao setor de crediário e lhe
disseram que: se ela paga as compras em 4 (quatro)
parcelas mensais iguais e sucessivas, sendo a primeira
parcela paga naquele momento . . .”

c) Cada governante deverá demonstrar que a renúncia
de receita foi considerada na Lei Orçamentária Anual
(LOA).
d) A renúncia de receita não poderá afetar as metas
previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

a) não haveria juros na compra.

e) Cada governante deverá demonstrar que a renúncia de
receita não será compensada por aumento de receita
proveniente de elevação de tributos.

b) ao optar em pagar todo o valor naquele momento não
haveria qualquer desconto, por ser o mesmo valor a
vista.
c) poderia optar em pagar em duas parcelas, sendo a
primeira ao final do primeiro mês, visto corresponder
ao mesmo valor.
d) se a taxa de juros do mercado financeiro for superior a
1,25% a. m., o valor a vista pode ser reduzido em até
2,5%.
e) a hipótese de pagamento a vista deve ter desconto.
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59- Uma pessoa faz a aquisição de um imóvel ao valor global
de R$ 200.000,00 e pagará esta dívida com uma taxa de
juros de 10% a. a., num prazo determinado. A parcela
mensal prevista é de R$ 150,00. Caso haja saldo residual,
efetuará o devido pagamento ao final deste período.

ESTATÍSTICA
61- A coleta de dados do município, relativa ao ensino
fundamental, apresentou a seguinte composição etária:
Composição Etária dos Alunos do Ensino Fundamental:

Desprezando a figura da correção monetária, podemos
afirmar que neste caso:

Faixa Etária

Masc.

Fem.

a) se o prazo de pagamento for superior a 100 (cem)
meses, não haverá saldo devedor.

Até 06 anos

9.000

10.200

De 07 a 08 anos

10.000

9.300

b) independente do prazo, sempre haverá saldo devedor
e este é crescente.

De 09 a 10 anos

8.000

8.500

c) ao final de 100 (cem) meses, o saldo devedor é de
R$ 50.000,00 (valor arredondado na unidade de milhar
– critério de arredondamento universal).

De 11 a 12 anos

7.000

5.500

De 12 a 14 anos

5.000

3.500

De 15 a 18 anos

3.000

2.500

Acima de 18 anos

1.000

1.500

43.200

40.800

d) se a capitalização dos juros for mensal, o saldo devedor
ficará zerado após 240 meses de pagamento.

Total

e) se a capitalização dos juros for anual, o saldo devedor
ficará zerado após 240 meses de pagamento.

Com base nos dados acima, temos as seguintes sentenças:

60- Apontando por V – Verdadeiro e F – Falso, indique a
opção correta para as seguintes sentenças:
I.

I.

A Moda está na faixa etária até os 06 anos.

II. A Média de alunos está na faixa etária de 12 a 14
anos.

Um fluxo de caixa é uma série de capitais (valores)
dispostos numa seqüência histórica (de datas).

III. A Mediana é superior à média.

II. Dois (2) fluxos de caixa são equivalentes, segundo
uma determinada taxa de juros, se tiverem o mesmo
valor em determinada data (valor atual, por exemplo).

Apontando nos 3 (três) itens acima como V – Verdadeiro e
F – Falso, a opção correta é:

III. A taxa interna de retorno de um determinado fluxo de
caixa é a taxa para a qual o valor atual do fluxo é nulo
(igual a zero).

a) V, V, V
b) V, F, V
c) F, V, F

a) V, F, V

d) F, F, F

b) F, V, F

e) V, V, F

c) V, V, V
62- Numa distribuição Binomial, temos que:

d) F, F, F
e) V, V, F

I.

A E[x] = n p q, ou seja, é o produto dos parâmetros
n – número de elementos da avaliação, p – probabilidade
de ocorrência do evento e q – probabilidade contrária
(q = 1 - p).

II. O desvio-padrão é dado pela raiz quadrada do produto
entre os parâmetros n e p.
III. A variância é dada pelo somatório dos quadrados dos
valores (Xi) menos o quadrado da média.
Apontando os três itens acima como V – Verdadeiro e
F – Falso, a opção correta é:
a) F, V, F
b) V, V, F
c) F, F, F
d) V, F, F
e) V, V, V
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63- Se x é uma v. a. – variável aleatória com função densidade
de probabilidade f(x), caracterizada pelo modelo normal,
podemos afirmar que:
a) o desvio-padrão é igual a 1 (um).
b) a média tem valor 0 (zero).
c) a função de distribuição acumulada f(x) é igual a 1,
para todos os valores acima de b.
d) os parâmetros média, moda e mediana são iguais.
e) a variância tem o valor do quadrado da média.
64- Uma urna contém: 1 bola amarela; 4 bolas azuis; 10 bolas
brancas; 15 bolas vermelhas; e 20 bolas pretas. Dado
que na primeira extração foi retirada uma bola vermelha,
a probabilidade de na segunda tentativa retirar uma bola
vermelha, novamente, é:
a) maior que retirar uma bola branca ou azul.
b) maior que retirar uma bola preta.
c) menor que retirar uma bola branca.
d) menor que retirar uma bola azul.
e) menor que retirar uma bola amarela ou branca ou
azul.
65- Apontando por V – Verdadeiro e F – Falso, indique a
opção correta para as seguintes sentenças:
I.

Uma v. a. – variável aleatória que pode assumir somente
dois valores, diz-se possuir distribuição de Bernoulli
e sua integral, no intervalo [a; b], possui distribuição
Binomial.

II. Uma v. a. com distribuição de Bernoulli, se acumulados
os resultados sem reposição, geram uma distribuição
hipergeométrica e se for com reposição geram uma
distribuição Binomial.
III. A distribuição de Poisson é um modelo de probabilidade
cuja série, a partir do segundo membro, é convergente.
Assinale o respectivo conjunto:
a) F, V, V
b) V, F, V
c) F, V, F
d) F, F, F
e) V, V, F
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