
  
 

 

CONCURSO PÚBLICO 

NÍVEL SUPERIOR / TARDE 

 
 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

 

 

Não deixe de preencher as informações a seguir: 

 

Nome  

                              

 

Nº de Identidade                                          Órgão Expedidor                     UF                                Nº de Inscrição          

                             

 

 

AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL 
 
 

PREZADO CANDIDATO! 
 

 

 Você está recebendo o seu Caderno de Prova Escrita, contendo 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada.  

 Se encontrar alguma informação em desacordo, incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause 

dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal para ele tomar as providências necessárias. Caso não seja atendido 

em sua reivindicação, solicite que seja chamado o Chefe de Prédio. 

 Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um Cartão-

Resposta de Leitura Ótica. Verifique, também, se o Número de Inscrição impresso está correto. 

 As marcações das suas respostas no Cartão-Resposta devem ser realizadas mediante o preenchimento total das 

bolhas correspondentes a cada número da questão e da letra da alternativa. Utilize, para isso, caneta 

esferográfica na cor azul ou preta.  

 Se for necessária a utilização do sanitário, você deverá solicitar permissão ao fiscal de sala que designará um 

fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo permanecer em silêncio, durante todo o percurso, 

podendo, antes de entrar no sanitário e depois da utilização deste, ser submetido à revista (com ou sem detector 

de metais). Caso, nesse momento, sejam detectados qualquer irregularidade ou porte de tipo de equipamento 

eletrônico, serão tomadas providências de acordo com o estabelecido no Edital do Concurso. 

 Ao terminar sua Prova e preenchido o Cartão-Resposta, desde que no horário estabelecido para deixar o 

recinto de Prova, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 

 

 

BOA SORTE! 
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PORTUGUÊS 

 

 

Texto 1 para as questões de 01 a 04. 

 

Desejo que você 
Não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la. 

Não há céu sem tempestades, nem caminhos sem acidentes. 

Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo. 
Só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para irrigá-las. 

Os frágeis usam a força; os fortes, a inteligência. 

Seja um sonhador, mas una seus sonhos com disciplina, 

Pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. 
Seja um debatedor de ideias. Lute pelo que você ama. 

Augusto Cury 

https://www.pensador.com/textos_de_augusto_cury/#:~:text= Acesso em 30/04/2022. 

 

 

01. Segundo Augusto Cury, 

 
A) a vida é algo de pouca relevância. 

B) a disciplina é essencial para o atingimento dos sonhos. 

C) a ociosidade humana leva a vitórias. 

D) frágeis são aqueles que se valem da inteligência para agir. 
E) estar no pódio é mérito dos que se apassivam na vida. 

 

 

02. Ao declarar que “Não há céu sem tempestades, nem caminhos sem acidentes.”, o autor pretendeu dizer que  

 
A) a vida se mescla de alegria e dor, de calmaria e agito. 

B) as tempestades suavizam os caminhos do homem. 

C) os louros são para aqueles que recuam diante de dificuldades. 

D) a vida é fácil de se viver; poucos são os percalços que nela existem. 
E) as tempestades favorecem o recuo humano. 

 

 

03. Observe os fragmentos de texto abaixo e os termos sublinhados: 

 

I. “Não há céu sem tempestades” 

II. “Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo” 

III. “Só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para irrigá-las” 
IV. “Os frágeis usam a força ...”  

V. “...os fortes, a inteligência.” 

 

Sobre esses fragmentos, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) No item I, o acento do termo sublinhado se justifica por se tratar de um monossílabo átono. 

B) No item II, o termo sublinhado é acentuado por ser paroxítona terminada em ditongo crescente. 
C) No item III, a tonicidade do termo sublinhado recai na penúltima sílaba. 

D) No item IV, o acento do termo sublinhado se justifica por ser paroxítona terminada em hiato. 

E) No item V, o acento do termo sublinhado se justifica por ser paroxítona terminada em ditongo decrescente. 

 

 
04. No segmento “Os frágeis usam a força; os fortes, a inteligência.”, 

 

A) a vírgula é facultativa. 

B) o ponto-e-vírgula poderia ser substituído por uma interrogação, e o sentido do texto original não seria alterado. 
C) a vírgula indica a omissão do verbo. 

D) o segmento poderia ser encerrado com uma interrogação, e o sentido original se manteria. 

E) após o ponto-e-vírgula, poderia ser inserida a conjunção “e”, e isso não caracterizaria desvio gramatical. 

 

 

https://www.pensador.com/textos_de_augusto_cury/#:~:text
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Texto 2 para as questões de 05 a 08. 

 

O CAMINHO DA VIDA 
 

O caminho da vida pode ser o da liberdade e o da beleza, porém nos extraviamos. 

A cobiça envenenou a alma dos homens, levantou no mundo as muralhas do ódio e tem-nos feito marchar a passo de 

ganso para a miséria e morticínios.  

Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina, que produz abundância, tem-
nos deixado em penúria.  

Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos; nossa inteligência, empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e 

sentimos bem pouco.  

Mais do que de máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e doçura. 
Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. 

https://www.pensador.com/textos_de_charlie_chaplin/.Acesso em 30/04/2022 

 

05. Sobre Colocação Pronominal, observe os itens abaixo: 
 

I. “O caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, porém nos extraviamos.” 
II.  “...mas nos sentimos enclausurados dentro dela.” 

III.  “Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos.” 
 
Sobre esses itens, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) No item I, o pronome poderia também ficar enclítico ao verbo. 

B) No item II, o pronome poderia também ficar enclítico ao verbo. 

C) No item III, a próclise é obrigatória. 

D) Nos itens I e II, a próclise é obrigatória. 
E) Nos itens I e III, a próclise é obrigatória. 
 

 

06. Observe os fragmentos de texto abaixo: 
 

I. “A cobiça envenenou a alma dos homens, levantou no mundo as muralhas do ódio e tem-nos feito marchar a passo 
de ganso para a miséria e morticínios.” 

II. “A máquina, que produz abundância, tem-nos deixado em penúria.” 

III. “Pensamos em demasia e sentimos bem pouco.” 
IV. “O caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, porém nos extraviamos.” 

V. “Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela.” 
 
Sobre esses fragmentos, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) No item I, o período é composto por coordenação e subordinação. 
B) No item II, o período é composto apenas por subordinação. 

C) No item III, o período é composto por coordenação, e o conectivo exprime ideia de oposição. 

D) No item IV, o período é composto por coordenação, e o conectivo exprime ideia de alternância. 

E) No item V, o período é composto por coordenação, e o conectivo poderia ser permutado por “pois” sem causar prejuízo ao 
sentido original do texto. 

 

 

07. No tocante aos Sinais de Pontuação, observe os itens abaixo: 
 

I.  “O caminho da vida pode ser o da liberdade e o da beleza, porém nos extraviamos.” 

II.  “A cobiça envenenou a alma dos homens, levantou no mundo as muralhas do ódio e tem-nos feito marchar a passo 
de ganso para a miséria e morticínios.” 

III. “Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos; nossa inteligência, empedernidos e cruéis.” 

IV.  “Pensamos em demasia e sentimos bem pouco.” 

V. Mais do que de máquinas, precisamos de humanidade. 
 
Sobre esses itens, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) No item I, a vírgula é facultativa. 

B) No item II, poderia ser inserida uma vírgula após o termo “ódio”, e isso não caracterizaria incorreção gramatical.  
C) No item III, a vírgula poderia ser suprimida e isso não seria considerado desvio gramatical. 

D) No item IV, o conectivo liga orações do mesmo sujeito, daí não haver vírgula. 

E) No item V, a vírgula poderia ser suprimida, e isso não seria considerado incorreção gramatical.  

 

https://www.pensador.com/textos_de_charlie_chaplin/.Acesso
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08. No que concerne à Acentuação, assinale a alternativa que apresenta uma justificativa CORRETA em relação ao 

termo sublinhado. 

 

A) “O caminho da vida pode ser o da liberdade e o da beleza, porém nos extraviamos” – a tonicidade do termo sublinhado 
recai na penúltima sílaba, razão por que ele é acentuado. 

B) “...levantou no mundo as muralhas do ódio e tem-nos feito marchar...” – o acento se justifica por ser palavra paroxítona 

terminada em ditongo decrescente. 

C) “...marchar a passo de ganso para a miséria e morticínios.” – ambos os acentos se justificam por se tratar de termos 
paroxítonos terminados em ditongo crescente. 

D) “Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela.” – a tonicidade do termo sublinhado recai na 

penúltima sílaba, daí ser acentuada. 

E) “...nossa inteligência, empedernidos e cruéis.” – os termos sublinhados são acentuados obedecendo à mesma regra 
gramatical. 

 

 

Textos 3, 4 e 5 para as questões de 09 a 12. 

 

Texto 3 

Recria tua vida, sempre, sempre. 

Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. 

 

Texto 4 

Eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. 

 

Texto 5  

Quando as coisas ficam ruins, é sinal de que as coisas boas estão por perto... 
 

(Os textos 3, 4 e 5 são de autoria de Cora Coralina) 

 

09. Sobre o texto 3, Cora Coralina incita o leitor a 

 

A) se apassivar diante das situações tempestivas. 
B) esmorecer diante das intempéries da vida. 

C) prosseguir, mesmo diante das dificuldades. 

D) se desesperar nos momentos de cruz e dor. 

E) se aquietar e recuar diante de fatos que geram esforços. 

 

 

10. Ainda sobre o texto 3, em relação ao termo “sempre”, ele se classifica, morfologicamente, como 

 

A) preposição. B) pronome. C) conjunção D) advérbio. E) interjeição. 

 

 

11. Sobre o texto 4, em relação à classificação morfológica de palavras, observe os termos que foram extraídos desse 

texto: 
 

AQUELA  -  QUE  -  E 
 
Sobre esses termos, assinale a alternativa que indica, CORRETA e respectivamente, a sua classificação. 

 
A) Pronome/ conjunção/ conjunção 

B) Pronome/pronome/conjunção D) Conjunção/conjunção/preposição 

C) Pronome/conjunção/ preposição E) Conjunção/conjunção/conjunção 

 

 

12. No texto 5, em relação aos sinais de Pontuação, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Nesse período, a vírgula é facultativa. 

B) A vírgula pode ser substituída por um ponto-e-vírgula, e isso não caracteriza incorreção gramatical. 
C) Se as orações fossem invertidas em suas posições, a vírgula seria obrigatória. 

D) A vírgula poderia ser substituída por um ponto final, sem causar prejuízo ao sentido original do texto. 

E) A vírgula é obrigatória por separar uma oração subordinada deslocada da sua posição original.  
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Textos 6, 7 e 8 para as questões de 13 a 15. 

 

Texto 6 

 

A persistência é o caminho do êxito. 

 

Texto 7 

 

A beleza é a única coisa preciosa na vida. É difícil encontrá-la, mas quem consegue descobre tudo. 

 

Texto 8 

 

Que os vossos esforços desafiem as impossibilidades; lembrai-vos de que as grandes coisas do homem foram 

conquistadas do que parecia impossível. 
 

(Os textos 6, 7 e 8 são de autoria de Charlie Chaplin) 

 

13. Sobre os termos sublinhados no texto 6, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) O acento de ambos os termos obedece à mesma regra gramatical. 

B) O primeiro termo se acentua por se tratar de paroxítona terminada em hiato. 

C) A tonicidade do segundo termo recai na antepenúltima sílaba, daí ser acentuado.  

D) O primeiro termo é paroxítona terminada em ditongo decrescente, daí ser acentuado. 
E) A tonicidade do segundo termo recai na penúltima sílaba, e isso justifica o seu acento.  

 

 

14. Sobre o texto 7: “A beleza é a única coisa preciosa na vida.”, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) O período é simples, e o sujeito, composto. 

B) O sujeito é simples, e o verbo exige complemento regido de preposição. 

C) “A única coisa preciosa” se refere ao sujeito atribuindo-lhe uma qualidade. 

D) O complemento “na vida” se liga ao verbo e exprime circunstância modal.  
E) O predicado verbal contém, apenas, um verbo. 

 

 

15. Sobre o texto 8, Chaplin se dirige ao leitor tratando-o como VÓS. E se nós permutássemos esse tratamento para 

NÓS, sem considerar mais a invocação do autor, qual alternativa estaria CORRETA? 
 

A) Que os nossos esforços desafiem as impossibilidades; lembro-me de que as grandes coisas do homem foram conquistadas 

do que parecia impossível. 

B) Que os nossos esforços desafiem as impossibilidades; lembremo-nos de que as grandes coisas do homem foram 
conquistadas do que parecia impossível. 

C) Que os nossos esforços desafieis as impossibilidades; lembrai-nos de que as grandes coisas do homem foram conquistadas 

do que parecia impossível. 

D) Que os nossos esforços desafião as impossibilidades; lembrem-se de que as grandes coisas do homem foram conquistadas 
do que parecia impossível. 

E) Que os nossos esforços desafiem as impossibilidades; lembremos de que as grandes coisas do homem foram conquistadas 

do que parecia impossível. 

 
 

MATEMÁTICA 

 

16. Tite, técnico da seleção brasileira, tem sete atacantes no elenco para escolher três titulares. De quantas formas 

diferentes o ataque titular pode ser formado? 
 

A) 6 

B) 24 

C) 35 
D) 210 

E) 5040 
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17. A tabela seguinte informa a participação percentual dos Estados da região Nordeste no Produto Interno Bruto – 

PIB nacional de 2021. 

ESTADOS DO NORDESTE PIB % 

Alagoas 0,7 

Bahia 3,4 

Ceará 1,9 

Maranhão 1,1 

Paraíba 0,8 

Pernambuco 2,3 

Piauí 0,6 

Rio Grande do Norte 0,8 

Sergipe 0,5 

 

A média aritmética e o desvio médio dos percentuais acima valem, respectivamente, 

 
A) 1,0 e 0,5 

B) 1,3 e 0,8 D) 1,6 e 0,6 

C) 1,5 e 0,5 E) 1,7 e 0,7 

 

 

18. O comprimento de uma circunferência de raio igual a 10 km é igual a 

 

A) 4.000 π km 

B) 2.000 π km D) 100 π km 
C) 400 π km E) 20 π km 

 

 

19. Em uma escola de línguas com 200 estudantes, 60 estudam Inglês, 40 estudam Francês e 10 estudam Inglês e 

Francês. Se um estudante é escolhido ao acaso, a probabilidade desse estudante não estudar nem Inglês nem Francês 

é 

 

A) 0,05 

B) 0,2 D) 0,45 
C) 0,3 E) 0,55 

 

 

20. Um terreno retangular mede (15,00 x 30,00) m. A área desse terreno em cm2, vale 

 
A) 4.500.000,00 

B) 450.000,00 D) 4.500,00 

C) 45.000,00 E) 450,00 

 

 

21. Racionalize a seguinte expressão:  e assinale a alternativa que indica a expressão racionalizada mais 

simplificada. 

 

A)  

B)  D)  

C)  E)  

 

 

22. O MDC dos números 120, 280 e 252 é 
 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 7 
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23. O projeto de uma casa está elaborado na escala de 1 : 50. Logo, a área real de um quarto retangular, em m2, cujas 

medidas no projeto são 6 cm e 10 cm, é 

 

A) 15 
B) 30 D) 240 

C) 60 E) 360 

 

 

24. Se o aluguel de um apartamento passou de R$1.200,00 para R$1.620,00, logo o aumento percentual foi de  
 

A) 26% 

B) 35% D) 65% 

C) 50% E) 74% 

 

 

25. Um capital de R$90.000,00 é aplicado a juros simples, á taxa de 1,5% a.m., durante 2 anos. Ao final dos dois anos, o 

montante da aplicação será 

 
A) R$2.700,00 

B) R$32.400,00 D) R$122.400,00 

C) R$92.700,00 E) R$200.000,00 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

26. A respeito da compra e venda, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Não sendo a venda a crédito, o vendedor é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço. 
B) A compra e venda não pode ter por objeto coisa futura. 

C) É nula a venda de ascendente a descendente. 

D) A fixação do preço não pode ser deixada ao arbítrio de terceiro. 

E) Nulo é o contrato de compra e venda, quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. 

 

 

27. Em relação à disciplina dos Municípios na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é CORRETO 

afirmar que 

 
A) os Municípios não são autônomos. 

B) a instituição de regiões metropolitanas é competência dos Municípios. 

C) compete aos Municípios criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. 

D) o Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de quinze dias, e aprovada por 
dois terços dos membros da Câmara Municipal. 

E) as contas dos Municípios ficarão, durante noventa dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e 

apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. 

 

 

28. Sobre direitos e deveres individuais e coletivos, considere as afirmativas abaixo: 

 

I.  É livre a manifestação do pensamento, garantido o anonimato. 
II.  É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício 

profissional. 

III.  Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que com prévia autorização 
da autoridade competente.  

IV.  As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, 

exigindo-se, em todos os casos, o trânsito em julgado. 

V.  No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao 

proprietário indenização ulterior, mesmo que não ocorra dano. 

 

Está CORRETO o que se afirma, apenas, em 
 

A) I e II. B) I e III. C) II. D) II e IV. E) II e V. 
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29. João é servidor público municipal, ocupante de cargo efetivo da administração direta e pretende se candidatar ao 

cargo de Vereador. Nessa hipótese, à luz da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

 

A) investido no cargo de Vereador, João deverá ser afastado obrigatoriamente de suas funções de servidor público, devendo 
exercer apenas o mandato eletivo. 

B) investido no mandato de Vereador, independentemente de compatibilidade de horários, João perceberá as vantagens de seu 

cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. 

C) investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, João será afastado do cargo, emprego ou função, 
sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. 

D) investido no mandato de Vereador, não havendo compatibilidade de horários, João será afastado do cargo, emprego ou 

função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. 

E) investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, João perceberá as vantagens de seu cargo, 
emprego ou função, com prejuízo da remuneração do cargo eletivo. 

 

 

30. Dispõe o art. 37, § 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 que a publicidade dos atos, 

programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de 

orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 

autoridades ou servidores públicos. A vedação expressa na mencionada norma é uma decorrência do princípio 

constitucional da 
 
A) publicidade. B) impessoalidade. C) legalidade. D) moralidade. E) finalidade. 

 

 

31. Sobre as taxas, considere as afirmativas abaixo: 
 

I.  As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. 

II.  É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de 
determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. 

III.  A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de 

lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola a Constituição. 

IV.  É possível a cobrança da taxa pelo exercício efetivo ou potencial de poder de polícia. 
V.  É constitucional a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de 

tributos. 
 
Está CORRETO o que se afirma, apenas, em 

 

A) I. B) I, II e IV. C) II, III e V. D) I, II e III. E) I, II, III e IV. 

 

 

32. Acerca dos tributos incidentes sobre o serviço de iluminação pública, considere as afirmativas abaixo: 
 

I.  Os Municípios poderão instituir contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública.  

II.  É possível a cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública na fatura de consumo de 

energia elétrica.   
III.  A lei que restringe os contribuintes da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública aos 

consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia. 

IV.  O serviço de iluminação pública pode ser remunerado mediante taxa. 

V.  A contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública é tributo de caráter sui generis. 
 
Está CORRETO o que se afirma, apenas, em 
 

A) I, II e III. B) I, II e IV. C) III, IV e V. D) I, III e V. E) I, II, III e V. 

 

 

33. Segundo o Código Tributário Nacional, salvo disposição de lei em contrário, os atos ou negócios jurídicos 

condicionais reputam-se perfeitos e acabados, 

 

A) sendo suspensiva a condição, desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio. 
B) sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento. 

C) sendo resolutória a condição, desde o momento de seu implemento. 

D) sendo suspensiva ou resolutória a condição, desde o momento de seu implemento. 

E) sendo suspensiva ou resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio. 
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34. Acerca da disciplina do lançamento no Código Tributário Nacional, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. 

B) O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que 
posteriormente modificada ou revogada. 

C) Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos 

critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou 

outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade 
tributária a terceiros. 

D) A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos 

adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo 

sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. 
E) Salvo disposição de lei em contrário, quando o valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira, no lançamento far-se-

á sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia em que foi lançado o tributo. 

 

 

35. Quanto à responsabilidade dos sucessores no Código Tributário Nacional, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis e 

bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-

se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Todavia, no caso de 
arrematação do imóvel em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço. 

B) Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis e  

bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-

se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Todavia, no caso de 
arrematação do imóvel em hasta pública, a sub-rogação não ocorre sobre o respectivo preço. 

C) A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou 

estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão 

social ou sob firma ou nome individual, responde, em todos os casos, integralmente, pelos tributos, relativos ao fundo ou 
estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato. 

D) A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou 

estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão 

social ou sob firma ou nome individual, responde, em todos os casos, subsidiariamente, pelos tributos, relativos ao fundo 
ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato. 

E) O sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro são pessoalmente responsáveis pelos tributos devidos pelo de cujus até a 

data da partilha ou adjudicação, podendo essa responsabilidade ultrapassar o montante do quinhão do legado ou da meação. 

 

 

36. Acerca da Lei de Responsabilidade Fiscal, avalie as situações abaixo: 

 

I.  O Município A deixou de instituir taxa pela prestação efetiva de determinado serviço público específico e 
divisível em funcionamento. 

II.  O Município B deixou de instituir ITBI. 

 

Em relação a essas situações, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Apenas o Município B não cumpriu os requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal, visto que deixou de 

instituir imposto de sua competência. 
B) Apenas o Município A não cumpriu os requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal, pois não instituiu a taxa 

referente à prestação efetiva de determinado serviço público específico e divisível em funcionamento. 

C) Os Municípios A e B não cumpriram os requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal, porém apenas o 
Município A não poderá receber transferências voluntárias, pois a taxa é tributo que visa remunerar serviços públicos, e a 

sua não instituição causa prejuízos a toda a coletividade. 

D) Os Municípios A e B não cumpriram os requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal, porém apenas o 

Município B não poderá receber transferências voluntárias. 
E) Os Municípios A e B não cumpriram os requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal e, por isso, não poderão 

receber transferências voluntárias. 
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37. Preceitua o art. 165, § 8º, da Constituição da República Federativa de 1988 que a lei orçamentária anual não 

conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a 

autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por 

antecipação de receita, nos termos da lei. O referido dispositivo consagra o princípio da(do) 
 

A) exclusividade. B) universalidade.  C) unidade. D) especificação. E) orçamento bruto. 

 

 

38. Segundo a NBC TI 01, a auditoria interna deve avaliar a necessidade de emissão de relatório parcial, na hipótese de 
 

A) exclusão de algum sócio da entidade durante o desenvolvimento normal dos trabalhos. 

B) constatar impropriedades, irregularidades ou ilegalidades que necessitem providências imediatas da administração da 

entidade e que não possam aguardar o final dos exames. 
C) haver alteração na atividade principal da entidade. 

D) existir a necessidade de faturamento, conforme previsão contratual. 

E) haver possibilidade de fusão com outra empresa. 

 

 

39. Sobre os princípios da contabilidade, considere as afirmativas abaixo: 

 

I. O Princípio da Entidade reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, 
a necessidade da diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, 

independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer 

natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos.  

II.  Segundo o Princípio da Entidade, o patrimônio pertence à entidade, sendo a recíproca verdadeira. 
III. O Princípio da Continuidade pressupõe que a Entidade continuará em operação no futuro e, portanto, a 

mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta essa circunstância. 

IV.  O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos 

períodos do recebimento ou pagamento.  
V.  O Princípio da Oportunidade refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais 

para produzir informações íntegras e tempestivas. 
 
Está CORRETO o que se afirma, apenas, em 

 

A) I e II. B) III e V. C) I e III. D) I, III e IV. E) I, III e V. 

 

 

40. Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), as operações de crédito por antecipação 

de receita orçamentária (ARO), pagamentos de restos a pagar, resgate de operações de crédito por antecipação de 

receita orçamentária (ARO) e a emissão de moeda, correspondem, respectivamente, a 
 

A) um ingresso extraorçamentário, a um dispêndio extraorçamentário, a um dispêndio extraorçamentário e a um ingresso 

extraorçamentário. 

B) um ingresso extraorçamentário, a um dispêndio extraorçamentário, a um ingresso extraorçamentário e a um dispêndio 
extraorçamentário. 

C) um dispêndio extraorçamentário, a um ingresso extraorçamentário, a um dispêndio extraorçamentário e a um ingresso 

extraorçamentário. 

D) um ingresso extraorçamentário, a um ingresso extraorçamentário, a um dispêndio extraorçamentário e a um ingresso 
extraorçamentário. 

E) um ingresso extraorçamentário, a um dispêndio extraorçamentário, a um dispêndio extraorçamentário e a um dispêndio 

extraorçamentário. 
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