
 
DDAADDOOSS  DDEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCAANNDDIIDDAATTOO  

 

Não deixe de preencher as lacunas a seguir. 
 

PPrrééddiioo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SSaallaa  

 

NNoommee    

  

NNºº  ddee  IIddeennttiiddaaddee                                                                      ÓÓrrggããoo  EExxppeeddiiddoorr                                  UUFF                                                                                NNºº  ddee  IInnssccrriiççããoo                    

AAUUDDIITTOORR  FFIISSCCAALL  
  

AATTEENNÇÇÃÃOO  
  

AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  4400  ((qquuaarreennttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  

mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1100  qquueessttõõeess  ddee  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa  ee  3300  

qquueessttõõeess  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  eessppeeccííffiiccooss..  

SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  ddaa  pprroovvaa,,  vvooccêê  rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--

RReessppoossttaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  ccaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

AAss  bboollhhaass  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  

oouu  pprreettaa..  

VVooccêê  ddiissppõõee  ddee  44  hhoorraass  ppaarraa  rreessppoonnddeerr  ttooddaa  aa  PPrroovvaa  ––  jjáá  iinncclluuííddoo  oo  tteemmppoo  ddeessttiinnaaddoo  aaoo  

pprreeeenncchhiimmeennttoo  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa..  OO  tteemmppoo  ddee  PPrroovvaa  eessttáá  ddoossaaddoo,,  ddee  mmooddoo  aa  ppeerrmmiittiirr  ffaazzêê--llaa  

ccoomm  ttrraannqqüüiilliiddaaddee..  

VVooccêê  ssóó  ppooddeerráá  rreettiirraarr--ssee  ddaa  ssaallaa  22  ((dduuaass))  hhoorraass  aappóóss  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  ssaallaa  

eemm  ssiillêênncciioo..  

 
BBOOAA  SSOORRTTEE  !!  

UNIVERSIDADE
DE PERNAMBUCO  
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LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  

  
TEXTO  
 

QUEM É O MELHOR CHEFE? 
 
Você grita com seus subordinados? Seu chefe adia decisões e está sempre viajando ? Seu diretor protege a 

equipe ? Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção. Chefes ausentes, mandões e paizões, antes 
comuns, estão fora de moda. Profissionais em cargos de liderança querem ser vistos de outra forma. Ao se 
descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos e hábeis no treinamento de suas 
equipes, segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar empresas em mudança de 
cultura. Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam. E, em geral, a opinião que os 
funcionários têm deles sustenta o perfil.Não é à toa que eles chegaram à chefia.  

Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.Mas funcionam. Os perfis não são 
excludentes.Todo gestor se encaixa em mais de um. O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a 
situação. 

Revista Época. Recife, 03 de julho de 2006. p.58. 
 
01. Com o período “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”, o autor afirma que 
 
A) na atualidade, esses requisitos ainda são exigidos para o perfil de um chefe . 
B) na contemporaneidade,o perfil exige um chefe presente que não reflita bondade excessiva nem espírito autoritário.  
C) ser chefe dotado de espírito conciliador e bondoso retrata obsoletismo. 
D) todo chefe precisa estar atualizado com a moda para produzir ações saudáveis à empresa na qual trabalha. 
E) ser paizão ou bondoso demais refletiu em toda época um perfil de chefe cujas ações sempre causaram prejuízos a qualquer 

empresa. 
 
02. Qual mensagem o autor quis transmitir, utilizando-se do trecho abaixo? 
 

“Todo gestor se encaixa em mais de um.” (2º parágrafo) 
 
A) Apenas as pessoas subalternas a um chefe refletem perfis diversos. 
B) Em cada gestão, os perfis dos gestores são modificados. 
C) Em sua prática profissional, todo gestor exclui mais de um perfil. 
D) Para ser gestor, é preciso se encaixar em mais de um perfil exigido pela empresa. 
E) Ao gestor, cabe optar apenas por um perfil apresentado pela empresa. 
 
03. Dentre as características exigidas atualmente pelas empresas para os cargos de chefia, o texto destaca algumas 

delas. Assinale a alternativa que as contempla. 
 
A) Ser metódico, pontual e dedicado. 
B) Orientar os funcionários, possuir espírito de despotismo e ser incompreensivo. 
C) Ser guia, nutrir espírito de democracia e ter habilidade para treinar equipes. 
D) Ser comunicativo, impulsivo e superprotetor. 
E) Partilhar sugestões, ser dotado de espírito competitivo e monopolizar ações. 
 
04. Sobre SINONÍMIA e ANTONÍMIA, assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) “Seu chefe adia decisões e está sempre viajando?” – o termo sublinhado poderia ser substituído por “anula”, sem sofrer 

mudança de significado. 
B) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias.” – o sentido seria mantido, caso o termo 

sublinhado fosse substituído pelo verbo “concedem”. 
C) “Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.” – o termo “moderna”poderia substituir o termo 

sublinhado, atribuindo-lhe sentido contrário.  
D) “Todo gestor se encaixa em mais de um.” – o termo sublinhado tem como sinônimo  “fragmenta”. 
E) “Os perfis não são excludentes” – o sentido da oração poderá ser mantido, mesmo se se substituir o termo sublinhado por 

“inclusivos”. 
 
05. No tocante à crase, leia os trechos abaixo. 
 

I. “Não é à toa que eles chegaram à chefia.” 
II. “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” 
III. “O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a situação.” 
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Assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) No item I, a primeira crase é facultativa. 
B) No item II, o termo sublinhado é artigo definido, daí não receber acento grave. 
C) No item III, no termo sublinhado, existe a presença, apenas, de artigo. 
D) Nos itens II e III, ambos os termos sublinhados são artigos, daí não receberem acento grave. 
E) No item II, se o termo sublinhado fosse substituído por “aquelas”, seria correto grafar “àquelas”. 
 
06. Assinale a alternativa cuja afirmativa contraria  a Regência Nominal ou a Verbal. 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.” – o termo sublinhado completa o sentido do verbo “fazer”. 
B) “Seu diretor protege a equipe?” – o termo sublinhado é verbo que exige complemento regido de preposição. 
C) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias...” – o verbo sublinhado exige, apenas, um 

complemento, e este vem regido de preposição, “de bons guias”. 
D) “Em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” – neste contexto, “o perfil” é o único complemento do 

verbo sublinhado e não vem regido de preposição. 
E) “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” – neste contexto, “as empresas” funcionam como 

complemento do verbo sublinhado . 
 
07. Sobre o trecho abaixo: 
 

“Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas. Mas funcionam.” 
 
é correto afirmar que 
 
A) o verbo “funcionam” concorda em número e pessoa com o seu sujeito, representado por “pessoas”. 
B) o conectivo “mas” exprime idéia contrária a algo declarado anteriormente. 
C) o termo “estereotipada” concorda em gênero e número com o nome a que se refere, “definição”. 
D) o verbo “analisar”, neste contexto, exige dois complementos. 
E) todos os verbos nele existentes estão conjugados no tempo presente e no modo indicativo. 
 
08. Excetuando-se apenas um, em todos os termos sublinhados, existe a presença de um elemento que foi acrescido ao 

radical da palavra, ao qual se dá o nome de sufixo. Assinale a alternativa na qual este termo desprovido de sufixo se 
encontra inserido. 

 
A) “...especialista em assessorar empresas em mudanças de cultura.”  
B) “...são exatamente as que as empresas mais desejam.”  
C) “...são uma forma estereotipada de analisar pessoas.”  
D) “...segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais...”  
E) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” 
 
09. Em qual das orações o emprego da(s) vírgula(s) se justifica por separar orações  ? 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.”  
B) “...pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar mudança de cultura.”  
C) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.”  
D) “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”  
E) “...os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos...”  
 
10. Sobre pronomes, observe os quadros abaixo.  

     
 I II III IV V 
 
É correto afirmar que 
 
A) no quadro I, o termo “comigo” classifica-se como pronome pessoal de tratamento. 
B) no quadro II, inexiste a presença de pronome. 
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C) nos quadros III e IV, os pronomes existentes são apenas “nada” e “vocês”. 
D) no quadro V, o termo tua se classifica como pronome pessoal oblíquo. 
E) em nenhum dos quadros acima, existe pronome pessoal.  

  
CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

  
11. Analise as proposições à luz do Código Civil e assinale a alternativa correta. 
 
A) Pode-se definir personalidade como a maior ou menor extensão dos direitos de uma pessoa, ou seja, o quanto poderá 

exercer sozinha seus direitos.  
B) A personalidade da pessoa física se inicia com o registro civil do nascituro. 
C) São absolutamente incapazes os menores de dezoito anos.  
D) São relativamente incapazes os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo.  
E) O domicílio da mulher casada é o do seu marido. 
 
12. São pessoas de direito público interno, consoante o Código Civil: 
 
A) as fundações privadas. 
B) as organizações sociais.  D) as autarquias. 
C) as associações comerciais.    E) as sociedades civis. 
 
13. Analise as proposições relativas à capacidade civil e assinale a alternativa correta. 
 
A) Os deficientes mentais sem discernimento para a prática de atos da vida civil são relativamente incapazes. 
B) Os ébrios habituais e viciados em tóxicos são absolutamente incapazes para a prática de atos para a vida civil. 
C) Os deficientes mentais com discernimento reduzido para a prática de atos da vida civil são absolutamente incapazes. 
D) São absolutamente incapazes para a prática de atos da vida civil os menores de dezoito anos e maiores de dezesseis anos. 
E) São absolutamente incapazes de exercer os atos da vida civil aqueles que não puderem exprimir sua vontade, mesmo que 

por causa transitória.  
 
14. De acordo com a Carta Magna, é correto afirmar. 
 
A) É devido a qualquer cidadão o recebimento pelos órgãos públicos das informações de seu interesse particular, salvo aquelas 

que se relacionem a questões precípuas do Estado. 
B) Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla 

defesa, com os recursos e meios a ela inerentes. 
C) Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, salvo no caso dos crimes 

hediondos. 
D) É um direito dos trabalhadores urbanos e rurais, a percepção de seguro desemprego a ser concedido sempre em caso de 

desemprego voluntário. 
E) É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores e empresários a decisão acerca da oportunidade de exercê-lo. 
 
15. Com esteio na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. 
 
A) É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, salvo quando houver compatibilidade de horários. 
B) É competência privativa da União legislar sobre direito financeiro. 
C) A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência 

sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. 
D) A aposentadoria compulsória dos servidores públicos ocorre, se homem, aos setenta anos e, se mulher, aos sessenta e cinco 

anos.  
E) A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados e os Municípios. 
 
16. Compete aos Municípios 
 
A) legislar sobre patrimônio histórico-cultural local. 
B) organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, à exceção 

do transporte coletivo, que é de responsabilidade precípua dos Estados-Membros. 
C) instituir e arrecadar os tributos de sua competência e as taxas instituídas pela União.  
D) prestar, com a cooperação técnica e financeira da União, todos os serviços de atendimento à saúde da população. 
E) criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. 
 
 
 



CONCURSO PÚBLICO 

 5

 
17. A principal fonte do Direito Administrativo em nosso país é(são) 
 
A) a doutrina. B) a lei. C) os costumes. D) a jurisprudência. E) o vade-mecum. 
 
18. Julgue os itens abaixo e assinale a alternativa incorreta. 
 
A) As sociedades de economia mista, apesar de serem pessoas de direito privado, só podem ser criadas por lei específica.  
B) Uma empresa pública é constituída de capital exclusivamente público, embora esse capital possa pertencer a mais de um 

ente.  
C) As Fundações instituídas pelo Poder Público são entes que, dentre outros, formam a administração direta. 
D) As autarquias, apesar de serem entidades da administração direta, são pessoas jurídicas de direito público. 
E) Os fundos especiais constituem entidades paraestatais. 
 
19. Com relação aos crimes contra a administração pública, é correto afirmar. 
 
A) O peculato caracteriza-se pela apropriação efetuada pelo funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem 

móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio. 
B) O peculato doloso ocorre quando o funcionário público concorre para que outro se aproprie de dinheiro, valor ou qualquer 

outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou o desvie em proveito próprio ou alheio. 
C) A realização de ato de ofício por agente público contra expressa disposição prevista em lei consiste em crime de advocacia 

administrativa. 
D) A corrupção ativa caracteriza-se pela solicitação de vantagem indevida para si, direta ou indiretamente, no exercício de 

função pública e em razão dela.  
E) A concussão ocorre quando o funcionário público exige para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou 

antes de assumi-la, mas em razão dela, bem móvel público ou particular.  
 
20. Analise as proposições acerca dos poderes da administração e indique a correta. 
 
A) O poder de polícia abrange as sanções impostas a particulares como a multa, interdição de atividade, fechamento de 

estabelecimento e destruição de objetos. 
B) São atributos do poder de polícia: a discricionariedade, a auto-executoriedade e a coercibilidade. 
C) A Administração Pública pelo uso do poder disciplinar garante, por suas atividades, a tranqüilidade pública ou ao respeito à 

propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 
D) As faculdades de a Administração Pública fiscalizar, rever, delegar, dar ordens e avocar são inerentes ao poder de polícia. 
E) A expedição de leis complementares decorre do poder regulamentar. 
 
21. Assinale a opção correta. 
 
A) É vedada a instituição de qualquer tributo sobre os templos de qualquer culto bem como sobre o patrimônio, a renda ou os 

serviços dos partidos políticos. 
B) É lícito à União anistiar impostos de competência dos Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios. 
C) São  isentos de impostos, os livros, jornais e periódicos bem como o papel destinado à sua impressão. 
D) À União é lícita a instituição de empréstimo compulsório mediante lei complementar.  
E) Os municípios podem instituir contribuição de melhoria face a valorização dos bens imóveis localizados em via pública 

estadual, beneficiada com asfaltamento executado pelo Estado.  
 
22. (i)  Imposto sobre Propriedade Territorial Urbano. 

(ii)  Imposto sobre a transmissão causa mortis. 
(iii)  Imposto sobre a  importação de produtos estrangeiros. 
 

Os impostos acima enumerados competem, respectivamente, aos seguintes entes federativos: 
 
A) aos Municípios, Estados, Distrito Federal e União.  
B) à União, Estados e Municípios.   D) aos Estados, Municípios e União. 
C) aos Municípios, Estados e União.   E) à União, Municípios e Estados.  
 
23. Quanto à capacidade tributária, é correto afirmar. 
 
A) A capacidade tributária depende da capacidade civil. 
B) A capacidade tributária independe da capacidade civil. 
C) O pai de menor responde como sucessor perante o Fisco. 
D) O profissional suspenso do exercício de suas atividades é incapaz do ponto de vista tributário. 
E) O menor possui capacidade tributária, mas só responde por ela ao adquirir capacidade civil.  
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24. A exoneração legal do pagamento de imposto lançado é 
 
A) Remissão. B) Anistia. C) Prescrição.  D) Exclusão.  E) Decadência.  
 
25. Quanto às receitas e despesas públicas, assinale a alternativa correta. 
 
A) As receitas públicas obedecem ao regime de competência e as despesas públicas ao regime de caixa. 
B) Os estágios da despesa pública obedecem à seguinte ordem: empenho, pagamento e liquidação. 
C) Os investimentos e as inversões financeiras compreendem as despesas de capital. 
D) As operações de crédito e amortizações de empréstimos concedidos compreendem as receitas correntes.  
E) As despesas de custeio compreendem as dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as 

destinadas aos investimentos e inversões financeiras. 
 
26. Em determinado exercício financeiro, apuraram-se os seguintes saldos ao final do período (valores em R$): 
 

Despesa fixada ? 
Despesa realizada 140 
Receita arrecadada 170 
Receita prevista 150 
Despesa paga 110 

 
Diante do exposto, assinale a opção correta. 
 
A) Houve excesso de arrecadação de R$ 20. 
B) Houve excesso de despesa de R$ 30.   D) Houve economia na despesa de R$ 20. 
C) Houve desequilíbrio de R$ 10.      E) Houve excesso de arrecadação de R$ 60. 
 
27. De acordo com os seguintes dados, assinale a alternativa que apresenta o número de impropriedades existentes à luz 

da Lei nº 6.404/76. 
 

ATIVO CIRCULANTE  PASSIVO CIRCULANTE  
Mercadorias  50 Impostos a Pagar 80 
Duplicatas a Receber 70 Salários a Pagar 120 
Caixa 10 Fornecedores 240 
Bancos 30 Empréstimos Bancários 180 
Outras Contas 60 
Matérias-Primas 60 
Máquinas  120 

 

 
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 
 
28. O banco remeteu aviso à determinada empresa, comunicando o recebimento e respectiva quitação de uma duplicata 

descontada com ele. Assim, a Contabilidade da referida empresa deverá efetuar o seguinte lançamento:  
 
A) Títulos Descontados  
 a Duplicatas a Receber  
B) Bancos c/Movimento 
 a Duplicatas a Receber 
C) Duplicatas a Receber 
 a Bancos c/ Movimento 
D) Títulos Descontados  
 a Bancos c/Movimento 
E) Duplicatas a Receber 
 a Títulos Descontados 
 
29. O parecer do Auditor inclui os(a) 
 
A) problemas administrativos observados. 
B) natureza do exame e as conclusões alcançadas.   D) procedimentos de auditoria executados. 
C) problemas de controle administrativo constatados.   E) fatos administrativos realizados. 
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30. A determinação da amostra de auditoria a ser selecionada deve levar em conta 
 
A) um número mínimo de elementos a serem testados, independente do volume da amostra. 
B) obrigatoriamente, métodos de amostragem estatísticos e não-estatísticos, de forma a garantir a avaliação da maior parte dos 

itens da amostra. 
C) que a amostra deva ter uma relação direta com o volume de transações realizadas pela entidade na área ou transação, objeto 

do exame. 
D) que a amostra seja selecionada, conforme critérios determinados pela área auditada e pelo auditor. 
E) somente elementos selecionados por métodos estatísticos, sendo necessário evidenciar suficientemente os fatos que 

comprovem os itens selecionados. 
 
31. Em relação à auditoria interna, pode-se dizer que 
 
A) é sua atribuição aperfeiçoar, implantar e fazer cumprir as normas por ela criadas em sua plenitude.  
B). com relação às pessoas jurídicas de direito público não é sua atribuição avaliar a economicidade dos processos, visto que o 

objetivo do governo é de controle, independente do valor. 
C) sua função é exclusivamente a de validar os processos e transações realizadas, sem ter como objetivo assistir à 

administração da entidade no cumprimento de suas atribuições. 
D) deve descrever as não-conformidades, sem emitir opinião ou sugestões, para que sejam feitas as correções ou melhorias 

necessárias.  
E) dentre seus objetivos, destaca-se o de prevenir fraudes ou roubos, sendo que, sempre que tiver quaisquer indícios ou 

constatações, deverá informar à Administração de forma reservada e por escrito.  
 
32. Assinale a alternativa correta. 
 
A) À União compete legislar privativamente sobre direito financeiro. 
B) Compete aos Municípios legislar suplementarmente sobre direito financeiro. 
C) Os Estados e Distrito Federal não possuem, sob nenhuma hipótese, competência legislativa para editar normas gerais de 

direito financeiro. 
D) Os Estados e Distrito Federal exercerão competência legislativa plena para editar normas gerais de direito financeiro, caso a 

União não as edite. 
E) A União, os Estados, Distrito Federal e Municípios legislam concorrentemente sobre direito financeiro. 
 
33. De acordo com a Lei nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), assinale a opção verdadeira. 
 
A) A Lei de Diretrizes Orçamentárias deve conter reserva de contingência, definida com base na receita corrente líquida, cuja 

forma e montante serão definidos na Lei Orçamentária Anual. 
B) A Lei Orçamentária Anual poderá, em casos excepcionais, prever dotação ilimitada. 
C) A Lei de Diretrizes Orçamentárias disporá sobre forma e critérios para limitação de empenho. 
D) A Lei Orçamentária Anual conterá normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas 

financiados.  
E) O Plano Plurianual conterá as condições e as exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas.  
 
34. Constituem créditos adicionais: 
 
A) Especiais – aqueles destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade 

pública. 
B) Suplementares – aqueles destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. 
C) Extraordinários – aqueles destinados a reforço da dotação orçamentária. 
D) As operações de crédito, o Excesso de Arrecadação e o Superávit Financeiro. 
E) Extraordinários - aqueles destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade 

pública. 
 
35. Julgue os itens abaixo à luz da Lei nº 4.320/64 e assinale a alternativa incorreta. 
 
A) Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as 

processadas das não-processadas. 
B) Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não-tributária, serão escriturados como receita do exercício em 

que forem arrecadados nas respectivas rubricas orçamentárias. 
C) O pagamento da despesa será efetuado por tesouraria ou pagadoria regularmente instituídos, por estabelecimentos bancários 

credenciados e, em casos excepcionais, por meio de adiantamento.  
D) Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão na ordem de apresentação dos 

precatórios e à conta dos créditos respectivos, sendo proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações 
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim, salvo em caso de doença grave e incurável.  

E) A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.  
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36. De acordo com a legislação tributária do município do Cabo de Santo Agostinho, o lançamento do ISS, quando não 

houver pagamento antecipado pelo sujeito passivo, dar-se-á 
 
A) de ofício, mediante auto de infração ou notificação fiscal, para recolhimento do tributo e seus acréscimos legais. 
B) por homologação do recolhimento efetuado espontaneamente pelo sujeito passivo, porém, dentro do prazo estabelecido no 

Código Tributário Municipal. 
C) de ofício, com base em denúncia espontânea oferecida pelo sujeito passivo, até o fim de qualquer procedimento fiscal 

administrativo, excluída a aplicação de penalidade por  infração. 
D) anualmente, de ofício, quando se tratar de profissionais autônomos, excluída a aplicação de penalidade por infração. 
E) de ofício, por arbitramento, observadas as disposições legais para o arbitramento da base de cálculo.  
 
37. A incidência do Imposto Predial Territorial Urbano no município do Cabo de Santo Agostinho prescinde do 

atendimento a, pelo menos, 02 (dois) requisitos de melhoramentos construídos ou mantidos pelo Poder Público. 
Indique a alternativa que apresenta dois dos referidos requisitos: 

 
A) Meio-fio ou calçamento com canalização de água pluvial - rede telefônica. 
B) Abastecimento d'água - sistema de esgotos sanitários. 
C) Sistema de coleta de lixo - meio-fio ou calçamento com canalização de água pluvial. 
D) Abastecimento d'água – rede de iluminação pública, desde que com posteamento para distribuição domiciliar. 
E) Instituição de ensino ou posto de saúde a uma distância máxima de 03 (três) quilômetros do imóvel considerado – sistema 

de coleta de lixo. 
 
38. O Imposto Sobre Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos - ITBI tem como fato 

gerador a transmissão "inter-vivos", a qualquer título, por ato oneroso, da propriedade ou do domínio útil de bens 
imóveis, por natureza ou acessão física, como definido na lei civil, em conseqüência de algumas hipóteses. Assinale 
a alternativa que elenca uma dessas hipóteses. 

 
A) Arrematação ou doação em pagamento. 
B) A transmissão dos bens imóveis ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. 
C) A desincorporação dos bens ou direitos transmitidos à pessoa jurídica em realização de capital, quando reverterem aos 

primeiros alienantes. 
D) A transferência de direitos reais sobre construções existentes em terreno alheio, ainda que feita ao proprietário do solo.  
E) A transmissão dos bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. 
 
39. No que concerne à ação fiscal para apuração e lançamento de tributos e com base na legislação tributária municipal 

do Cabo de Santo Agostinho, é incorreto afirmar.  
 
A) As ações ou omissões contrárias à legislação tributária municipal constituem infração e serão apuradas de ofício por meio 

de ação fiscal, para determinar o responsável pela infração, o dano causado ao Município e o respectivo valor, propondo-se, 
quando for o caso, à aplicação da sanção correspondente. 

B) Ressalvadas as disposições legais em contrário, será lavrado Auto de Infração na primeira fiscalização realizada após a 
inscrição do estabelecimento pertencente ao sujeito passivo da obrigação tributária. 

C) A Secretaria Executiva da Fazenda poderá realizar, anualmente, por período de 30 (trinta) dias, orientação intensiva aos 
contribuintes de tributos municipais sobre a correta aplicação da legislação tributária, vedada a lavratura de auto de infração 
nesse período. 

D) Os contribuintes que anteriormente ao início de qualquer procedimento fiscal administrativo ou medida de fiscalização 
procurarem espontaneamente a repartição fiscal competente para sanar irregularidades e, sendo o caso, recolherem de uma 
só vez ou iniciarem o pagamento parcelado do débito, serão atendidos independente de aplicação de penalidades por 
infração, aplicando-se os acréscimos previstos em lei.  

E) Ressalvadas as disposições legais em contrário, será expedida Notificação Fiscal na primeira fiscalização realizada após a 
inscrição do estabelecimento pertencente ao sujeito passivo da obrigação tributária. 

 
40. A legislação tributária municipal prevê que o termo de inscrição da dívida ativa e a respectiva certidão devem 

indicar obrigatoriamente:  
 
A) a origem do crédito, a quantia devida acrescida de multa de mora, o nome do devedor, e sempre que possível o seu 

domicílio ou residência, o livro em que foi inscrita a dívida, o número do processo administrativo ou fiscal em que se 
originar o crédito. 

B) a origem e a natureza do crédito, a quantia devida, o nome do devedor, e sempre que possível o seu domicílio ou residência, 
o livro, folha e data em que foi inscrita a dívida, o número do processo administrativo ou fiscal em que se originar o 
crédito. 

C) a origem do crédito, a quantia devida acrescida de multa de mora, o nome do devedor, e sempre que possível, o seu 
domicilio ou residência, o livro, folha e data em que foi inscrita, o número do processo administrativo ou fiscal em que se 
originar o crédito. 
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D) a origem e a natureza do crédito, a quantia devida, o nome do devedor, o livro, folha e data em que foi inscrita a dívida, o 

número do processo administrativo ou fiscal em que se originar o crédito. 
E) a origem e a natureza do crédito, a quantia devida acrescida de multa de mora, o nome do devedor, e sempre que possível o 

seu domicílio ou residência, o livro em que foi inscrita a dívida, o número do processo administrativo ou fiscal em que se 
originar o crédito. 

 

  


