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BOA SORTE!

CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO 01 para as questões de 01 a 07.
Seja um Líder
O novo líder do século XXI deve ser diferente de tudo o que possa vincular a sua posição a um status de poder autoritário. Ao
contrário, precisa desenvolver uma perfeita habilidade para conduzir sua autoridade, influenciando e motivando seus liderados,
estimulando-os a contribuir para a realização do objetivo ou do projeto em execução. Deve socializar as responsabilidades de maneira
sutil, vinculando o sucesso de cada membro ao sucesso do grupo. Obviamente, sempre será necessário exercer alguma forma de poder
para liderar uma equipe. No entanto, o autoritarismo deve ser descartado e substituído por preceitos mais eficientes, embasados em
relações
mais
humanas.
O líder do século XXI alcançará status pela sua capacidade em lidar com as diferenças, respeitando-as e utilizando-as como
fator decisivo para o progresso do projeto e para o bem comum, ao mesmo tempo. O líder do futuro é aquele que respeita os seus
liderados, permitindo e até estimulando o desenvolvimento das competências e habilidades da equipe, exercendo seu "poder" de uma
forma mais humana. Só assim, poderá ser respeitado, de fato, pelo seu modo de ser embasado em preceitos de ética, justiça, equilíbrio
e por um entusiasmo que contagia todo o grupo. Em outras palavras, o novo líder é aquele que suprime o exercício do poder para
exercitar a autoridade motivadora. Ao invés de controlar pelo medo, contagia a equipe, encorajando as pessoas a se sentirem mais
seguras, dignas e necessárias ao bom desempenho das tarefas que lhes são confiadas.
Disponível em:
http://www.acasadoaprendiz.com.br

01. Dentre as diversas competências atribuídas a um líder deste século, tem-se:
A) Impor-se pelo autoritarismo perante seus subalternos.
B) Motivar os seus liderados à realização dos projetos.
C) Considerar o sucesso como algo de importância irrisória.
D) Monopolizar ações para si, com o intuito de prover ações imediatas.
E) Exercer o seu poder, adotando medidas radicais e arbitrárias.
02. Ao utilizar-se do trecho abaixo:
Ao invés de controlar pelo medo, contagia a equipe, encorajando as pessoas a se sentirem mais seguras, dignas e necessárias ao bom
desempenho das tarefas que lhes são confiadas.
o autor pretendeu expressar que
A) o medo é uma prática cotidiana entre a maioria dos líderes.
B) se utilizando de medidas dignas, os subalternos se sentirão mais inseguros em suas ações.
C) o líder do século XXI deve negligenciar os sentimentos de seus subordinados.
D) cabe ao líder deste século administrar com segurança, sem gerar medo para, dessa forma, promover aos seus liderados um bom desempenho
em suas tarefas.
E) ser líder do século XXI é administrar com eficiência e eficácia, proporcionando aos seus liderados uma autoconfiança, capaz de fazer com
que estes pouco se estimulem na prática de suas ações.
03. Observe os termos grifados nos itens abaixo:
I.

Só assim, poderá ser respeitado, de fato, pelo seu modo de ser embasado em preceitos de ética, justiça, equilíbrio e por um
entusiasmo que contagia todo o grupo.
II. “...o autoritarismo deve ser descartado e substituído por preceitos mais eficientes ...”
III. “...equilíbrio e por um entusiasmo que contagia todo o grupo...”
IV. “...o novo líder é aquele que suprime o exercício do poder ...”

Eles podem ser substituídos, respectivamente, por:
A) fundamentado, alterado, instiga, adiciona.
B) vinculado, permutado, contamina, acresce.
C) oriundo, relegado, influencia, despreza.

D) fundamentado, depreciado, desmotiva, rejeita.
E) alicerçado, rejeitado, contamina, elimina.

04. Observe os itens abaixo e os seus respectivos comentários.
I.

“O líder do século XXI alcançará status pela sua capacidade em lidar com as diferenças, respeitando-as e utilizando-as como fator
decisivo...” - se ao termo grifado fosse acrescido o termo aspectos, estaria correto o trecho: em lidar com as diferenças e os
aspectos, respeitando-as e utilizando-as.
II. “...encorajando as pessoas a se sentirem mais seguras, dignas e necessárias ao bom desempenho...”- substituindo-se o termo
grifado por indivíduos, ter-se-ia como correto o trecho: encorajando os indivíduos a se sentirem mais seguros, dignos e
necessário ao bom desempenho.
III. “No entanto, o autoritarismo deve ser descartado e substituído por preceitos mais eficientes ...” – se ao termo grifado fosse
acrescido o termo arrogância, estaria correto o trecho: no entanto, o autoritarismo e a arrogância devem ser descartadas e
substituídas por preceitos mais eficientes.
IV. “...por preceitos mais eficientes, embasados em relações mais humanas.” - se os termos grifados fossem substituídos,
respectivamente, por normas e aspectos, estaria correto o trecho: por normas mais eficientes, embasadas em aspectos mais
humanos.

Somente está CORRETO o que se afirma em
A) IV.

B) I, III e IV.

C) II e IV.
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D) I, II e III.

E) II.

05. Observe os verbos grifados nos itens abaixo:
I.
II.
III.
IV.

“...influenciando e motivando seus liderados...”
“...será necessário exercer alguma forma de poder para liderar uma equipe.”
“...contagia a equipe, encorajando as pessoas a se sentirem mais seguras ...”
“...vinculando o sucesso de cada membro ao sucesso do grupo.”

Em relação a eles, assinale a alternativa CORRETA.
A) No item I, ambos os verbos exigem complemento regido de preposição.
B) No item II, apenas um dos verbos exige complemento regido de preposição.
C) No item III, o verbo não exige complemento.
D) No item IV, o verbo exige dois complementos: um sem preposição e o outro com preposição.
E) Todos os verbos grifados nos itens I, II, III e IV exigem complemento sem ser regido de preposição.
06. Em apenas uma das alternativas abaixo, a tonicidade dos dois termos grifados recai na penúltima sílaba. Assinale-a.
A) “O novo líder do século XXI deve ser diferente de tudo...”
B) “Obviamente, sempre será necessário exercer...”
C) “...o novo líder é aquele que suprime o exercício do poder para exercitar a autoridade ...”
D) “...em preceitos de ética, justiça, equilíbrio e por um entusiasmo que contagia todo o grupo ...”
E) “...e até estimulando o desenvolvimento das competências e habilidades da equipe...”
07. Observe os verbos grifados nos fragmentos abaixo:
“O novo líder do século XXI deve ser diferente de tudo o que possa vincular a sua posição a um status de poder autoritário. Ao
contrário, precisa desenvolver uma perfeita habilidade para conduzir sua autoridade, influenciando e motivando seus liderados,
estimulando-os a contribuir para a realização do objetivo ou do projeto em execução. Deve socializar as responsabilidades de maneira
sutil...”
Sobre eles, é CORRETO afirmar que
A) o primeiro concorda com habilidade, e o segundo, com responsabilidades.
B) ambos concordam com o nome a que se referem, o novo líder do século XXI.
C) o primeiro concorda com o termo status, e o segundo, com posição.
D) ambos concordam com o sujeito autoritarismo.
E) o primeiro concorda com cada membro, e o segundo, com autoritarismo.
08. Os escritos abaixo refletem homenagens prestadas por figuras ilustres à cidade de Olinda.
1.

Olinda, cidade heróica,
Monumento da velha geração.
Olinda, serás eterna e eternamente
Viverás em meu coração.
Capiba

2.

Olinda é para os olhos
Não se apalpa, é só desejo;
Ninguém diz: é lá que eu moro,
Somente diz: é lá que eu vejo.
Carlos Pena Filho

3.

Se extrairmos deles, os fragmentos abaixo:
I.
II.
III.
IV.

Olinda, cidade heróica,
Olinda, serás eterna e eternamente
Não se apalpa, é só desejo
Olinda, cidade mulher,

É CORRETO afirmar que
A) No item I, as vírgulas separam termos que invocam alguém.
B) No item II, a vírgula isola o aposto.
C) No item III, a vírgula é facultativa.
D) No item IV, a vírgula separa termos que explicam o antecedente.
E) Tanto no item I como no IV, as vírgulas isolam um vocativo.
09. Observe os pensamentos abaixo e atente para os sublinhados.
I.

Não preciso me drogar para ser um gênio;
Não preciso ser um gênio para ser humano;
Mas preciso do seu sorriso para ser feliz.
Charles Chaplin

II.

A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida.
Vinícius de Moraes

III. A minha vontade é forte, mas a minha disposição de obedecer-lhe é fraca.
Carlos Drummond de Andrade
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Olinda, cidade mulher,
Que pariu outras cidades.
Olinda, cidade rainha,
Que amamentou seu primogênito,
O Recife,
E terminou cedendo-lhe o cetro
De capital de Pernambuco.
Marcos Freire

IV.

Estamos no mundo sem ser do mundo, constituídos entre os homens como sinais da verdade e da presença de Cristo para o
mundo. Entregamo-lhe todo nosso ser concreto como expressão sua, para que Ele continue fazendo o bem.
Papa João Paulo II

Assinale a alternativa CORRETA.
A) No item I, a oração grifada é iniciada por um conectivo que exprime ideia de alternância.
B) No item II, o conectivo existente neste trecho poderia ser substituído, sem causar prejuízo semântico, por portanto.
C) No item III, a oração grifada se inicia com um conectivo que exprime ideia de oposição.
D) No item IV, a oração grifada é iniciada por um conectivo que encerra ideia de temporalidade.
E) Tanto no item I como no III, os conectivos podem ser substituídos, sem causar qualquer prejuízo semântico, por desde que.
10. Observe o texto abaixo:
“Ali naquela casa de muitas janelas e bandeiras coloridas vivia Rosalina. Casa de gente de casta, segundo eles antigamente. Ainda
conserva a imponência e o porte senhorial, o ar solarengo que o tempo de todo não comeu. As cores das janelas e da porta estão lavadas
de velhas, o reboco caído em alguns trechos como grandes placas de ferida, mostra mesmo as pedras e os tijolos e as taipas de sua carne
e ossos, feitos para durar toda a vida; vidros quebrados nas vidraças, resultado do ataque da meninada nos dias de reinação, quando
vinham provocar Rosalina (não de propósito e ruindade, mas sem-que-fazer de menino), escondida detrás das cortinas e reposteiros; nos
peitoris das sacadas de ferro rendilhado, formando flores estilizadas, setas, volutas, esses e gregas, faltam muitas das pinhas de cristal
facetado cor-de-vinho que arrematavam nas cantoneiras a leveza daqueles balcões.”
DOURADO, Autran. Ópera dos mortos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975, p. 1-2.

Sobre ele, é CORRETO afirmar que se trata de um texto
A) que induz o leitor a um ponto de vista que deve ser por este defendido.
B) que tenta convencer o leitor a acatar a ideia do emissor.
C) denominado de fábula.
D) que se caracteriza pela exposição de detalhes acerca de coisas e objetos.
E) que busca persuadir o leitor a acatar ideias que lhe são apresentadas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. É contrato em que um dos contratantes transfere a propriedade de bem fungível a outro, e este se obriga a lhe restituir coisa do
mesmo gênero, qualidade e quantidade:
A) Comodato.

B) Mútuo.

C) Depósito.

D) Garantia.

E) Locação.

12. Quando uma pessoa possui duas residências regulares, considera-se seu domicílio
A) aquela onde reside mais tempo.
B) aquela onde reside menos tempo.
C) qualquer uma das suas residências.

D) aquela que possuir menor valor venal.
E) aquela que possuir maior valor venal.

13. Acerca do instituto da usucapião, assinale a alternativa CORRETA.
A) Só atinge imóveis da União quando concedido por razões sociais.
B) Pode atingir imóveis de autarquias.
C) Atinge os denominados bens de uso comum.
D) Não atinge qualquer bem público.
E) Pode atingir bens dominiais.
14. Quanto aos direitos e deveres dos servidores públicos, assinale a alternativa INCORRETA.
A) O servidor público estável pode perder o cargo, dentre outras hipóteses, após processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla
defesa.
B) A proibição de acumulação remunerada de cargos públicos se estende às sociedades de economia mista e empresas públicas.
C) A estabilidade do servidor será atingida após três anos de efetivo exercício, sendo prescindível a avaliação especial de desempenho.
D) É possível a acumulação remunerada de dois cargos de profissionais de saúde, devidamente regulamentados.
E) O servidor público estável poderá perder o cargo em face de sentença judicial transitada em julgado.
15. A cidadã Maria José da Silva propôs ação constitucional, visando anular ato lesivo ao patrimônio público, praticado por
determinada autoridade pública. De outra parte, Olindo Justino, servidor municipal, impetrou instrumento de garantia de direito
contra o uso indevido e abusivo de seus dados, constantes do cadastro de pessoal da Prefeitura Municipal. Tais remédios são
respectivamente:
A) Habeas data e Habeas Corpus.
B) Habeas Data e Ação Popular.
C) Ação Popular e Habeas Data.

D) Mandado de Segurança e Ação Popular.
E) Mandado de Segurança e Habeas Data.
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16. A fiscalização financeira, contábil, orçamentária, operacional e patrimonial da União dos seus órgãos da administração direta e das
entidades da administração indireta tem previsão constitucional de ser exercida
A) exclusivamente pelo órgão de controle externo da União.
B) pelo Congresso Nacional com o auxílio, apenas, do Tribunal de Contas da União.
C) pelo órgão de controle interno de cada Poder com o auxílio, apenas, do Tribunal de Contas da União.
D) pelo órgão de controle externo de cada Poder e, mediante controle interno, pelo Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas da
União.
E) pelo órgão de controle interno de cada Poder e, mediante controle externo, pelo Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas da
União.
17. A Constituição Federal de 1988, em seu Título I, trata dos princípios fundamentais e inclui, dentre outros, o seguinte princípio:
A) Valores Sociais do Trabalho e da Livre Iniciativa como objetivos fundamentais.
B) Garantia do Desenvolvimento Nacional como objetivo fundamental.
C) Cidadania como objetivo fundamental.
D) Soberania e construção de uma sociedade livre, justa e solidária como objetivo do Estado Democrático de Direito.
E) Pluralismo Político como princípio nas relações internacionais da República Federativa do Brasil.
18. De acordo com o princípio da motivação, carece motivar os atos administrativos, indicando
A) a intenção com que o agente expede o ato.
B) o fato que, em decorrência da lei, enseja a expedição do ato.
C) o dispositivo legal que se aplica à matéria.
D) o dispositivo legal que fundamenta a intenção do agente.
E) o fato que, em decorrência da lei, enseja a intenção do agente.
19. Quanto às fundações instituídas pelo Poder Público, dotadas de personalidade jurídica de direito público, assinale a alternativa
INCORRETA.
A) Têm as mesmas características das entidades autárquicas.
B) Os atos de seus dirigentes não são suscetíveis de controle pelo Ministério Público.
C) Podem expressar poder de polícia administrativa.
D) O seu patrimônio é impenhorável.
E) Adota a lei de licitações para suas contratações.
20. Olindo, servidor público municipal, desviou, para seu próprio proveito, a quantia de R$ 2.000,00, relativa ao pagamento de IPTU
em atraso, feito por um contribuinte. É CORRETO se afirmar que o servidor cometeu o seguinte crime contra a administração
pública:
A) Emprego irregular de rendas públicas.
B) Peculato.
C) Concussão.

D) Corrupção Passiva.
E) Advocacia Administrativa.

21. Analise as proposições seguintes:
I.
II.

Apenas a União possui competência privativa para instituir empréstimos compulsórios.
Pela repartição tributária, pertencem aos municípios o imposto de renda incidente na fonte sobre os rendimentos pagos, a
qualquer título, por eles, suas fundações públicas, sociedades de economia mista e autarquias.
III. Pertencem aos municípios 25% do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade de veículos automotores,
relativamente aos veículos licenciados, respectivamente, em seus territórios.
IV. O IPTU e as taxas são de competência exclusiva dos municípios.
V. Pertencem aos municípios, em regra, 100% do produto da arrecadação do imposto territorial rural.
VI. Pertencem aos municípios 50% do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade de veículos automotores,
relativamente aos veículos licenciados, respectivamente, em seus territórios.

Assinale a alternativa VERDADEIRA.
A) Há apenas uma proposição correta.
B) Todas as proposições estão corretas.
C) Todas as proposições estão incorretas.

D) Há duas proposições corretas.
E) Há três proposições corretas.

22. Quanto às espécies tributárias, é INCORRETO afirmar que
A) a taxa pode ser instituída em razão de potencial exercício do poder de polícia.
B) a contribuição de melhoria pode ser instituída em razão da atividade estatal de realização de obra pública.
C) o imposto pode ser cobrado compulsoriamente, independente da contraprestação de serviços ao contribuinte.
D) a taxa pode ser cobrada por utilização potencial de serviço público essencial, específico e divisível.
E) o imposto sobre grandes fortunas deve ser instituído mediante lei complementar.
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23. Analise as assertivas a seguir:
I.
II.

O IPTU é tributo que tem como fator gerador a propriedade urbana, o domínio útil rural ou posse do imóvel.
O ITBI não incidirá no caso de incorporação, fusão ou subscrição de capital com bens imóveis, salvo se a atividade preponderante
da empresa for a venda e compra de imóveis.
III. O ISS incide sobre acréscimos patrimoniais e proventos.
IV. O ICMS incide sobre fornecimento de alimentação nos restaurantes, bares e cafés e estabelecimentos similares.
V. O ISS, de competência municipal, tem como fato gerador a prestação, por empresa ou profissional autônomo, de serviços que não
configurem por si sós fato gerador de imposto de competência de outro ente federativo.

Assinale a alternativa VERDADEIRA.
A) Todas as assertivas estão incorretas.
B) Estão corretas as assertivas I, IV e V.
C) Estão corretas as assertivas I, II e IV.

D) Estão corretas as assertivas II, IV e V.
E) Todas as assertivas estão corretas.

24. É(são) responsável(eis) pelas obrigações tributárias
A) os sucessores, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.
B) o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação.
C) a pessoa jurídica de direito privado que incorpore outra relativamente aos tributos anteriores à incorporação.
D) a pessoa natural ou jurídica que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio, estabelecimento comercial. industrial ou
profissional, pelos tributos até a data do ato, mesmo que o alienante prossiga na exploração da atividade.
E) os sócios, subsidiariamente à empresa, no caso de liquidação da sociedade de pessoas.
25. Quanto à constituição do crédito tributário, o lançamento ocorre
A) por homologação, no caso do IPTU.
B) a partir da declaração do contribuinte, no caso do IPVA.
C) de ofício pela Administração, no caso do ISS.
D) de ofício, a partir da declaração do contribuinte, no caso do imposto de renda.
E) a partir da declaração do contribuinte, no caso do imposto sobre importação.
26. Pelo instituto da Repetição em Indébito, o sujeito passivo tem direito à restituição total ou parcial do pagamento indevido. Acerca
deste instituto, é CORRETO afirmar que
A) prescreve o direito de ação em 2 anos da extinção do crédito tributário ou do erro da identificação do sujeito passivo.
B) da data em que tornar definitiva a decisão administrativa, prescreve o direito de ação.
C) há direito à restituição de tributo pago, relativo à cobrança de crédito tributário prescrito.
D) o prazo prescricional é interrompido pelo início da ação judicial.
E) é necessário, anteriormente à propositura da ação, o necessário protesto.
27. Um Auditor Fiscal Municipal exigiu para si, ainda que indiretamente, fora da função, mas, em razão dela, vantagem indevida.
Nesse caso, ele estará sujeito às seguintes penalidades, de acordo com a Lei nº 8.137/90 – Crimes contra a Ordem Tributária:
A) Multa entre 10 e 360 dias.
B) Reclusão de 3 a 8 anos e multa.
C) Reclusão de 1 a 4 anos e multa.

D) Reclusão de 3 a 8 anos, que poderá ser convertida em multa.
E) Detenção de 1 a 2 anos e multa.

28. Assinale a alternativa CORRETA.
A) São receitas públicas orçamentárias as operações de crédito, os depósitos, serviços de dívida a pagar, restos a pagar do exercício.
B) São receitas públicas extraorçamentárias as operações de crédito, os depósitos, serviços de dívida a pagar, restos a pagar do exercício.
C) São receitas públicas orçamentárias as operações de crédito, receitas tributárias, receitas patrimoniais, os restos a pagar do exercício.
D) São receitas públicas extraorçamentárias os depósitos diversos, restos a pagar do exercício, serviços da dívida a pagar e as operações de
crédito por antecipação de receita.
E) São receitas públicas orçamentárias as receitas tributárias, receitas de serviços, receitas patrimoniais e as operações de crédito por
antecipação de receita.
29. Quanto ao Superávit do Orçamento Corrente, é CORRETO afirmar que
A) é receita corrente orçamentária.
B) é receita de capital orçamentária.
C) é receita de capital extraorçamentária.
D) é resultante da diferença entre a Receita Corrente e a Despesa de Capital.
E) é resultante da diferença entre a Receita de Capital e a Despesa Corrente.
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30. Analise as seguintes proposições e assinale a opção CORRETA.
A) As despesas empenhadas, mas não liquidadas, poderão ser pagas no exercício financeiro subsequente à conta de despesas de exercícios
anteriores.
B) Os empenhos que correm à conta de créditos com vigência plurianual, que não tenham sido liquidados, só serão computados com restos a
pagar no último ano de vigência do crédito.
C) Os restos a pagar de despesas não processadas serão inscritos no exercício financeiro subsequente, e sua vigência dar-se-á por cinco anos
posteriores àquele exercício.
D) A despesa inscrita em Restos a Pagar por Estimativa, se paga em valor menor, gera uma receita econômica em atenção ao princípio de
caixa.
E) O pagamento de despesas de exercícios anteriores depende da existência de saldos de disponibilidades dos exercícios anteriores.
31. Assinale a alternativa que NÃO corresponde à função da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
A) Orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) bem como sua execução.
B) Compreender metas e prioridades da administração, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente.
C) Estabelecer diretrizes, objetivos e metas da administração pública para programas de duração continuada, sendo componente básico de
planejamento estratégico governamental.
D) Estabelecer a política de aplicação das agências de fomento.
E) Dispor sobre as alterações na legislação tributária.
32. Quanto aos créditos adicionais extraordinários, assinale a opção CORRETA.
A) São destinados ao reforço de dotações orçamentárias.
B) São destinados a despesas urgentes e imprevistas, como em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.
C) Destinam-se a despesas novas, para as quais não haja dotação orçamentária específica.
D) São autorizações legitimadas por lei, de iniciativa do Poder Executivo.
E) São autorizados para cobertura de despesas eventuais ou essenciais e, por isso, não considerados na Lei do Orçamento.
33. Acerca das normas gerais de direito financeiro, é CORRETO afirmar que
A) foram instituídas pela Lei nº 4.320/64 e atualmente estão dispostas, integralmente, na Lei Complementar Nº 101/2000.
B) disciplinam a elaboração da lei orçamentária, lei de diretrizes orçamentárias e pagamento de precatórios.
C) estabelecem o regime de caixa para a despesa pública e o regime de competência para a receita pública.
D) podem ser estatuídas concorrentemente pela União, Estados e Distrito Federal.
E) apenas a União pode legislar sobre normas gerais de direito financeiro.
34. Segundo a legislação tributária do município de Olinda, Lei Complementar Nº 03/97 e alterações, assinale a alternativa
CORRETA.
A) Os infratores à legislação tributária municipal que se apresentarem espontaneamente à repartição fiscal competente ficam dispensados da
aplicação de penalidades.
B) O direito da Fazenda Municipal de aplicar penalidades prescreve no prazo de cinco anos, contados da data da emissão do auto de infração.
C) O direito da Fazenda Municipal de aplicar penalidades prescreve no prazo de cinco anos, contados da data da infração.
D) Constitui hipótese de sonegação fiscal a prática pelo sujeito passivo de fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar despesas,
diminuindo-as com o objetivo de obter dedução de tributos devidos ao Município.
E) As multas, quando aplicadas, poderão sofrer redução de 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo, em até quinze dias, reconhecer a
procedência da medida fiscal e efetuar ou iniciar, no mesmo prazo, o recolhimento do crédito tributário exigido.
35. Assinale a alternativa INCORRETA.
A) O lançamento do IPTU é anual e é realizado para cada unidade imobiliária autônoma.
B) No caso de condomínio indivisível, o lançamento do IPTU pode ser feito em nome de um dos condôminos pelo valor total do tributo.
C) Se não for conhecido o proprietário do imóvel, o IPTU pode ser lançado em nome do usufrutuário.
D) A autoridade fiscal, sempre que tomar conhecimento da existência de imóveis não cadastrados, efetuará seu cadastramento pelos dados que
apurar, fazendo o lançamento do IPTU, mas não haverá aplicação de penalidades ao contribuinte ou responsável.
E) A qualquer tempo, poderão ser feitos lançamentos do IPTU, omitidos por quaisquer motivos na época própria, promovendo lançamentos
aditivos, retificados ou cancelados.
36. O ITBI NÃO incidirá sobre
A) bem imóvel de instituição de educação e assistência social, inobstante os fins lucrativos.
B) bem imóvel de instituição religiosa, desde que diretamente vinculado com o culto.
C) bem imóvel proveniente de arrematação ou adjudicação judicial.
D) a transferência de direitos reais sobre construções existentes em terreno alheio, ainda que feita ao proprietário do solo.
E) o compromisso de compra e venda de bens imóveis inscritos no Registro de Imóveis, que não contenha cláusula de arrependimento.
37. O imposto sobre serviços de qualquer natureza incide
I.
independentemente da existência de estabelecimento fixo.
II. sobre prestação de serviços para o exterior.
III. sobre prestação de serviços de trabalhadores avulsos.
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IV.
V.

sobre o resultado financeiro obtido pela prestação de serviços.
sobre serviços funerários, inclusive pelo fornecimento de ataúdes.

Estão CORRETAS as afirmativas
A) I, II e IV.

B) II, III e IV.

C) I, III e V.

D) I, II e V.

E) I, IV e V.

38. Dispõe a legislação tributária municipal acerca das taxas que
A) são isentas das taxas de licença de localização, funcionamento e de publicidade, dentre outras entidades, as associações profissionais.
B) são isentos das taxas de licença de localização, funcionamento e de publicidade os sindicatos de trabalhadores e associações de classe, estas
reconhecidas como de utilidade pública.
C) na ocorrência de mudanças de ramo de atividade ou transferência de local de estabelecimento de um mesmo contribuinte, não será exigida
nova licença.
D) não incidirá taxa de limpeza pública sobre a coleta e remoção de lixo reciclável.
E) a taxa de serviços diversos deve ser paga posteriormente à realização do serviço.
39. Acerca dos autos de intimação e infração, disciplinados pela Lei Complementar Nº 03/97 e alterações,
A) não são nulos, quando preterido o direito de defesa.
B) não serão lavrados autos de intimação na primeira fiscalização após a inscrição do sujeito passivo no Cadastro Mercantil de Contribuintes
Municipais.
C) não serão lavrados autos de infração na primeira fiscalização após a inscrição do sujeito passivo no Cadastro Mercantil de Contribuintes
Municipais.
D) eles terão suas incorreções ou omissões sanadas de ofício ou a requerimento da parte, quando resultarem em prejuízo do sujeito passivo,
mesmo se este lhe houver dado causa.
E) na hipótese de lavratura de auto de intimação para os casos de prova material de sonegação fiscal, é dispensável a aplicação de multa, apenas
se o sujeito passivo recolher o tributo devido de uma única vez, no prazo de quinze dias da sua notificação.
40. Quanto ao procedimento fiscal, à luz da legislação tributária municipal, assinale a alternativa CORRETA.
A) A parte será comunicada dos atos processuais, inicialmente por meio de comunicação escrita com prova de recebimento; em segundo plano,
por funcionário fiscal, mediante ciência do sujeito passivo ou representante legal e, em última instância, mediante edital afixado na
Secretaria da Fazenda por três dias.
B) O sujeito passivo possui direito de impugnar lançamento de tributo ou penalidade, podendo fazê-lo no prazo de quinze dias da data em que o
tributo foi lançado ou a penalidade aplicada.
C) O contribuinte que, no prazo de defesa, comparecer à repartição fiscal para recolher, totalmente, o débito constante do auto de infração terá
concedida uma redução proporcional do valor da multa por infração na ordem de 20%.
D) O contribuinte que, no prazo de defesa, comparecer à repartição fiscal para recolher, parcialmente, o débito constante do auto de infração
terá concedida uma redução proporcional do valor da multa por infração na ordem de 50%.
E) O sujeito passivo autuado poderá apresentar defesa apenas quanto à parte da medida fiscal, por ele não reconhecida e, de outra parte,
recolher os tributos e acréscimos referentes a uma parte dos autos de intimação ou de infração.
41. De acordo com a NBC TA 200 – Objetivos Gerais do Auditor Independente e a Condução da Auditoria em Conformidade com
Normas de Auditoria, o auditor deve planejar e executar a auditoria
A) com ceticismo profissional, reconhecendo que podem existir circunstâncias que causam distorção relevante nas demonstrações contábeis.
B) sempre que aplicável, com ceticismo profissional, reconhecendo que podem existir circunstâncias que causam distorção relevante nas
demonstrações contábeis.
C) com ceticismo profissional, reconhecendo que podem existir circunstâncias que não causam distorção relevante nas demonstrações
contábeis.
D) com relativo ceticismo profissional, reconhecendo que podem existir circunstâncias que causam distorção relevante nas demonstrações
contábeis.
E) com relativo ceticismo profissional, reconhecendo que não podem existir circunstâncias que causam distorção relevante nas demonstrações
contábeis.
42. Determinada empresa de auditoria independente foi contratada pela Beta S/A para emitir opinião sobre as demonstrações
contábeis. Para definição da amostra, o auditor deve considerar a finalidade do procedimento de auditoria e as características da
população e, assim, determinar o tamanho de amostra suficiente para reduzir o risco de amostragem a um nível mínimo aceitável,
de forma que
A) caracterize a aplicação de procedimentos de auditoria em menos de 100% dos itens de população relevante.
B) com a aplicação da técnica adequada, os itens mais relevantes possam ser selecionados, reduzindo o risco de amostragem a um nível mínimo
aceitável.
C) cada unidade de amostragem da população tenha a mesma chance de ser selecionada.
D) o volume de itens selecionados para teste seja compatível com o volume de horas contratadas para a execução dos trabalhos.
E) o auditor deve determinar o tamanho da amostra suficiente para reduzir o risco de amostragem ao nível máximo aceitável.
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43. Sobre procedimentos básicos de auditoria, é CORRETO afirmar que
A) cálculo é o exame de registros, documentos e ativos tangíveis.
B) observação consiste no exame de um procedimento durante sua execução.
C) investigação e confirmação consistem na conferência da exatidão dos documentos comprobatórios das demonstrações contábeis.
D) inspeção consiste na obtenção de informações de pessoas ou entidades conhecedoras das transações, podendo ser dentro e fora da empresa
auditada.
E) revisão analítica é a verificação do comportamento de valores significativos mediante índices, quocientes ou outros meios, com vistas à
identificação de situações ou tendências atípicas.
44. Ao concluir os trabalhos de auditoria em uma Companhia de Capital Aberto e antes da entrega do parecer, o auditor independente
tomou conhecimento de um fato relevante. O auditor deve efetuar o seguinte procedimento:
A) comunicar à Comissão de Valores Mobiliários.
B) prolongar os trabalhos até a data do novo evento.
C) emitir um novo parecer de auditoria.
D) manter o parecer de auditoria com a data anterior ao evento.
E) enviar o parecer com data anterior ao evento para a Comissão de Valores Mobiliários.
45. Quando do encerramento dos seus trabalhos, o auditor independente solicita a carta de responsabilidade da administração.
Aplicando esse procedimento, o objetivo do auditor é o de
A) reduzir a responsabilidade do auditor independente.
B) dividir a responsabilidade do auditor independente com a administração quanto à adoção de práticas contábeis e das demonstrações
contábeis.
C) conseguir evidências de auditoria de difícil obtenção na empresa auditada.
D) confirmar as informações e os dados fornecidos ao auditor independente.
E) maximizar a responsabilidade do auditor independente.
46. De acordo com NBC T 19.8, um ativo pode ser considerado intangível, quando apresentar os seguintes requisitos básicos :
A) não precisam ser identificáveis, desde que sejam geradores de benefícios econômicos presentes e futuros.
B) serem passíveis de controle, serem geradores de benefícios econômicos futuros, terem um valor de custo ou justo na data do registro, serem
amortizáveis.
C) serem tanto identificáveis quanto geradores de benefícios econômicos futuros.
D) serem identificáveis, passíveis de controle e geradores de benefício econômico futuro.
E) serem geradores de benefícios econômicos presentes e estarem ligados diretamente a uma das atividades operacionais da entidade.
47. Determinada empresa do ramo de veículos adquire chaveiros para brindes aos seus clientes. A contabilização das aquisições dos
brindes é efetuada
A) no ativo circulante, na conta de estoques, permanecendo até a sua distribuição, quando, então, deverá ser levado a débito da conta de
despesas.
B) no ativo não circulante na conta investimentos em clientes, permanecendo até a sua distribuição, quando, então, deverá ser levado a débito
da conta de despesa.
C) no ativo circulante na conta investimentos em clientes, permanecendo até a sua distribuição, quando, então, deverá ser levado a débito da
conta de despesa.
D) no Intangível - Clientes, no Ativo Não Circulante, permanecendo até a sua distribuição, quando, então, deverá ser levado a débito da conta
de despesa.
E) no Intangível - Clientes, no Ativo Não Circulante, permanecendo sem nenhum tipo de amortização, porque são investimentos que
contribuirão para a geração de receitas.
48. Em conformidade com a Lei 6.404/76 e suas alterações, os empréstimos a sócios e diretores da companhia serão classificados no
A) Ativo Circulante.
B) Passivo Circulante.
C) Patrimônio Líquido.
D) Ativo Realizável a Longo Prazo.
E) Passivo Exigível a Longo Prazo.
49. As contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do Ativo e do Passivo, em decorrência da sua
avaliação a preço de mercado, serão de acordo com a Lei N° 6.404/76 e suas posteriores alterações, enquanto não computadas no
resultado do exercício, em obediência ao Regime de Competência, classificadas como
A) Ajustes de Avaliação Patrimonial.
B) Reserva de Capital.
C) Ajustes de Capital.
D) Reserva de Reavaliação.
E) Reserva de Ajuste a Preço de Mercado.
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50. A empresa Olindense S/A tem seu patrimônio em 31.12.2009, conforme segue:
Patrimônio Líquido
Capital subscrito
(-) Capital a realizar

R$
1.050.000,00
(150.000,00)

Reserva legal

80.000,00

Reserva estatutária

15.000,00

No exercício de 2010, ocorreram as seguintes situações:
•
•
•
•
•
•

integralização do capital pelos acionistas;
retenção de lucros para investimento R$ 25.000,00;
incorporação das reservas estatutárias ao capital;
reserva legal constituída de R$ 7.500,00;
lucro do exercício de R$ 150. 000,00;
dividendos propostos R$ 37.500,00.

Após elaboração da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, o capital realizado apresenta o valor de
A) R$ 1.215.000,00.
B) R$ 1.065.000,00.
C) R$ 1.130.000,00.

D) R$ 1.200.000,00.
E) R$1.145.000,00
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