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cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
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Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
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fiscal qualquer irregularidade!
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 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova,
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
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Língua Portuguesa

10 questões

3. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ), de acordo com o texto.

A Jennifer Moyer

(

Abri um livro e, antes de começar a lê-lo, me fixei na
dedicatória da primeira página. Dizia: À memória de
Jennifer Moyer, que deixou tudo melhor do que havia
encontrado. É o que todos nós gostaríamos de ver
escrito no nosso obituário, imagino.

(

Desconheço quem seja Jennifer Moyer, mas simpatizei com essa moça (garanto que ela nunca deixou de
ser moça, mesmo que tenha morrido aos cem). Só as
pessoas de alma jovem e sadia é que entendem que
a gente não vem ao mundo para sugá-lo, para retirar
dele o suco possível e deixar para trás o nosso lixo.
Encontramos o mundo de um jeito, ao nascer. É uma
questão de honra que ele esteja melhor ao partirmos.
Mas não é tarefa fácil. Eu desanimo quando vejo a
quantidade de pessoas grosseiras que se reproduzem
feito gremlins.
[…]
MEDEIROS, Martha. Feliz por nada. Porto Alegre: L&PM, 38 ed., 2012,
p. 123.

1. No texto acima, a autora apresenta:
a. ( ) a opinião da mídia.
b. ( X ) sua própria opinião.
c. ( ) a análise das causas que levam as pessoas a
serem grosseiras.
d. ( ) a certeza de que ainda existem pessoas boas
através dos exemplos de Jennifer Moyer.
e. ( ) os argumentos para que as pessoas se tornem
melhores.

2. O texto acima é:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

um artigo.
uma fábula.
um relatório.
uma resenha.
um editorial jornalístico.

(

(

(

) A frase “antes de começar a lê-lo”, sublinhada
no texto, explica por que a autora se fixou na
dedicatória da primeira página. É uma frase
que acrescenta uma informação desnecessária para o conteúdo do texto.
) O conector “embora” pode substituir “mesmo
que” sem alterar o sentido da oração.
) A palavra “jovem”, sublinhada no texto, tem a
função de adjetivo, embora às vezes possa ser
utilizada como substantivo.
) O conector “mas”, sublinhado no 3o e último
parágrafo, não só introduz um novo parágrafo,
como também uma ideia oposta ao que foi
exposto até então.
) “feito”, em “feito gremlins”, pode ser substituído por “como” sem alterar o sentido da
oração.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

V•V•V•F•V
V•F•F•V•F
F•V•V•F•F
F•V•F•F•V
F•F•V•V•V

4. As frases abaixo foram extraídas do livro “A Queda”,
de Diogo Mainardi (Rio de Janeiro: Record, 4. ed.,
2012).
Assinale aquela frase em que a palavra “que” é empregada com a mesma função que em “… Moyer, que
deixou tudo melhor do que havia encontrado.”
a. (
b. (

) Por mais que eu repudiasse o Brasil […]. (p. 70)
) Eu renunciara às minhas veleidades pessoais
por algo muito maior do que eu. (p. 84)
c. ( X ) Com sete meses, Tito era apenas uma pessoa
que amávamos. (p. 80)
d. ( ) À medida que o tempo passava, a paralisia
cerebral de Tito tornava-se mais e mais evidente. (p. 79)
e. ( ) Quando as pessoas descobrem que meu filho
tem paralisia cerebral, olham para ele com
uma mistura de simpatia e piedade. (p. 81)
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5. Coloque as frases abaixo na ordem correta de
modo a formar um parágrafo coeso e coerente.
(Mainardi, 2012, p. 14)
1. Ele pode cair sem esfolar os joelhos e sem
espatifar os dentes.
2. Depois caiu.
3. Tito caminha todos os dias na praia de
Ipanema.
4. Ele sempre cai.
5. A areia impede que ele se arrebente.
6. Hoje ele deu duzentos e dezoito passos sem
cair.

7. Assinale a alternativa que contém a pontuação
correta. (Revista Veja, 15 fev.2017, p.74)
a. (

b.

c.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

3•2•4•1•5•6
3•6•2•4•5•1
4•3•5•2•1•6
5•3•6•2•4•1
6•2•1•4•3•5

d.

e.
6. Quanto ao emprego correto do sinal indicativo de
crase, identifique abaixo com ( C ) as orações corretas
e com ( E ), as erradas, todas elas extraídas e/ou adaptadas do livro “A Queda”, de Diogo Mainardi (Rio de
Janeiro: Record, 4. ed., 2012).
( ) Eu ia colado às suas costas, pronto para
segurá-lo em caso de queda. (p. 113)
( ) Cheguei cedo à UTI do hospital de Pádua.
(p. 36)
( ) De um momento para o outro, o futuro de Tito
passou à prescindir de mim. (p. 130)
( ) Ele era “exatamente igual às outras pessoas –
dois olhos, o nariz no meio, a boca embaixo”.
(p. 100)
( ) Os moradores de nosso vilarejo alagado do
Arkansas habituaram-se à Tito. (p. 137)
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

C•C•E•C•E
C•E•C•C•E
C•E•C•E•E
E•C•E•C•C
E•C•E•E•C
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) Elizabeth II – rainha desde os 25 anos – vai
ampliando seu recorde: tornou-se a primeira
monarca britânica, a reinar por 65 anos; a
rainha Vitória, a segunda mais longeva, ficou
por 63 anos.
( ) Elizabeth II, rainha desde os 25 anos, vai
ampliando seu recorde; tornou-se a primeira
monarca britânica a reinar por: 65 anos – a
rainha Vitória, a segunda mais longeva ficou
por 63 anos.
( ) Elizabeth II rainha desde os 25 anos, vai
ampliando seu recorde - tornou-se a primeira
monarca britânica a reinar por 65 anos; a rainha Vitória a segunda mais longeva, ficou por:
63 anos.
( X ) Elizabeth II, rainha desde os 25 anos, vai
ampliando seu recorde: tornou-se a primeira
monarca britânica a reinar por 65 anos – a
rainha Vitória, a segunda mais longeva, ficou
por 63 anos.
( ) Elizabeth II, rainha desde os 25 anos, vai
ampliando seu recorde; tornou-se a primeira
monarca – britânica – a reinar por 65 anos: a
rainha, Vitória, a segunda mais longeva, ficou
por 63 anos.

8. Complete a frase abaixo, de acordo com o Manual
de Redação da Presidência da República (2002):
Em uma correspondência oficial do Governador
do Estado de Santa Catarina para o Presidente do
Congresso Nacional brasileiro, o pronome de tratamento adequado será Vossa ……………………
seguido do vocativo ………………………………
Presidente do Congresso Nacional.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Senhoria • Senhor
Excelência • Excelentíssimo
Excelência • Excelentíssimo Senhor
Reverendíssima • Reverendíssimo Senhor
Magnificência • Magnífico Senhor
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9. Assinale a única alternativa que apresenta as três
palavras escritas corretamente, de acordo com a
norma culta atual da língua portuguesa do Brasil.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

pissina • crescer • xuxu
majia • xícara • próximo
roxo • nacimento • excessão
esplendor • pasciente • despeza
imprescindível • exótico • pressa

Matemática e Estatística

10 questões

11. Uma agência de publicidade quer estimar o grau
de preferência entre dois produtos (A e B) concorrentes pelos usuários do cartão-fidelidade de uma
certa rede de supermercados. Para isso, realizará uma
sondagem junto a uma população de amostra dos
usuários do cartão.
Os usuários selecionados terão de escolher uma das
seguintes opções:

10. Identifique abaixo com ( C ) as orações corretas e
com ( E ) as orações erradas, quanto à concordância e
à regência verbal e nominal, conforme a norma culta
atual da língua portuguesa do Brasil.
( ) Eu imputo a paralisia cerebral de meu filho ao
erro do médico.
( ) Cidadãos quem trabalham e pagam impostos
vivem em prisão domiciliar, atrás das grades.
Só lhes falta as tornozeleiras.
( ) Sobre o quê mesmo que eu ia escrever?
( ) Filhos, melhor não tê-los, mas se não os temos,
como sabê-los? (Morais, Vinicius de.)
( ) São meio-irmãos, por isso não têm muito
contato um com o outro.
( ) Ah, tu tens um irmão gêmeos?!

1. Não tenho preferência entre
(ou não uso) esses produtos
2. Prefiro o produto A
3. Prefiro o produto B
Para selecionar a amostra, a agência deve decidir
entre um dos seguintes métodos de amostragem:
 Método 1: selecionar aleatoriamente, no
cadastro de usuários do cartão, 100 usuários de cartão de crédito e lhes enviar uma
enquete.
 Método 2: com base no cadastro, organizar
os clientes da rede de supermercados em grupos de acordo a faixa etária e então selecionar
100 usuários do cartão-fidelidade aleatoriamente e de forma proporcional à quantidade
de clientes em cada faixa etária considerada.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

C•C•E•E•E•C
C•E•C•C•E•E
C•E•E•C•C•E
E•C•C•E•E•C
E•C•E•E•C•E

 Método 3: convidar por meio de e-mail cada
usuário do cartão para que participe da pesquisa de opinião, e utilizar como população
de amostra os usuários que se disponibilizarem a responder o questionário.
Os métodos descritos acima são, respectivamente:
a. (
b.
c.
d.
e.

) 1 e 2: amostragem casual simples •
3: amostragem não casual
( ) 1: amostragem casual simples •
2 e 3: amostragem não casual
( ) 1 e 2: amostragem casual estratificada •
3: amostragem não casual
( ) 1 e 3: amostragem casual simples •
2: amostragem não casual
( X ) 1: amostragem casual simples •
2: amostragem casual estratificada •
3: amostragem não casual
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12. Em uma pesquisa foram entrevistadas 100 pessoas adultas e de cada uma delas foram coletados os
seguintes dados: idade (I); faixa salarial (S); grau de uso
de aplicativos no celular (T).
Após a coleta de dados, foram calculados os seguintes coefiecientes de correlação linear (coeficiente de
Pearson) :
 p(IS) = 0,51 (coeficiente de Pearson entre os
dados de idade e faixa salarial)
 p(IT) = -0,89 (coeficiente de Pearson entre os
dados de idade e grau de uso de aplicativos
no celular)
Com base nos coeficientes de correlação linear acima,
é correto afirmar:
a. ( X ) Há uma tendência de que os entrevistados
com mais idade tenham salários mais altos,
porém essas duas variáveis provavelmente
não são linearmente correlacionadas.
Há uma correlação linear entre o uso de aplicativos no celular e a idade dos entrevistados,
de forma que quanto maior a idade, menos
uso fazem de aplicativos.
b. ( ) Há uma forte correlação linear entre a idade
e a faixa salarial dos entrevistados, de forma
que quanto maior a idade, maior o salário.
Há uma correlação linear entre o uso de aplicativos no celular e a idade dos entrevistados,
de forma que quanto maior a idade, menos
uso fazem de aplicativos.
c. ( ) Há uma forte correlação linear entre a idade
e a faixa salarial dos entrevistados, de forma
que quanto maior a idade, maior o salário.
Não há correlação linear entre o uso de aplicativos no celular e a idade dos entrevistados.
d. ( ) Não há correlação entre a idade e a faixa salarial dos entrevistados.
Há uma forte correlação linear entre o uso
de aplicativos no celular e a idade dos entrevistados, de forma que quanto maior a idade,
menos uso fazem de aplicativos.
e. ( ) Há uma tendência de que os entrevistados
com mais idade tenham salários mais altos,
porém essas duas variáveis não são provavelmente linearmente correlacionadas.
Não há correlação linear entre o uso de aplicativos no celular e a idade dos entrevistados.
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13. Em duas pesquisas independentes sobre educação em um município foram selecionados aleatoriamente alunos de quinto ano do ensino fundamental
de todas escolas do município para realizarem provas
de sondagem (as provas são identicas nas duas pesquisas). A média aritmética simples das notas obtidas
pelos alunos que realizaram a prova de uma pesquisa
foi 6,6, enquanto que a média aritmética simples das
notas obtidas pelos alunos que realizaram a prova da
outra pesquisa foi 5,4.
O seguinte teste de hipótese foi desenhado:
 Hipótese H0: A média da população é igual a 6,6.
 Hipótese H1: A média da população é igual a 5,4.
Serão aleatoriamente selecionadas 10 provas e calculada a média X dessas 10 provas.
Se X > 6 será aceita a hipótese H0,
caso contrário, será rejeitada a hipótese H0.
Foi calculado que a probabilidade de se cometer o
ERRO DE TIPO I é de 5,3%, e que a probabilidade de se
cometer o ERRO DE TIPO II é de 4,3%.
Ao realizar o teste de hipóteses acima, se encontrou
X = 6,2.
Analise a frase abaixo a respeito do experimento e do
teste de hipóteses:
Devemos …………………… que a média da população é 6,6, mas temos ……… de probabilidade de
estarmos …………………… .
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

rejeitar • 4,3% • corretos
rejeitar • 4,3% • errados
aceitar • 4,3% • corretos
aceitar • 4,3% • errados
aceitar  • 5,3% • errados
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14. Um empréstimo de R$ 4000,00 será pago em 8
prestações mensais, sendo a primeira delas paga 30
dias após o empréstimo, com juros de 2,5% ao mês
sobre o saldo devedor, pelo Sistema de Amortização
Constante (SAC).
O valor, em reais, da sexta prestação será:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Maior que R$ 550,00.
Maior que R$ 540,00 e menor que R$ 550,00.
Maior que R$ 530,00 e menor que R$ 540,00.
Maior que R$ 520,00 e menor que R$ 530,00.
Menor que R$ 520,00.

17. Um título foi pago 8 meses antes do seu vencimento, com desconto racional simples à taxa de 20%.
Se o desconto fosse comercial, a taxa que deveria ser
adotada para produzir um desconto de igual valor é:
a.
b.
c.
d.
e.

 Distribuição 1: expressa a probabilidade
de que uma dada quantidade de eventos
ocorra em um dado intervalo de tempo, se
conhecemos a taxa média de ocorrência desses eventos nesse intervalo de tempo, e se a
ocorrência de um evento é independente do
momento da ocorrência do evento anterior.

 Pizzas Tradicionais
 Pizzas Especiais
 Pizzas Gourmet
Ao todo, há 15 pizzas Tradicionais, cada uma no valor
de R$ 35,00, 10 pizzas Especiais, cada uma no valor de
R$ 40,00, e 5 pizzas Gourmet, cada uma no valor de
R$ 46,00.

 Distribuição 2: expressa o número de sucessos numa sequência de n experimentos feitos
de forma que: cada experimento tem exclusivamente como resultado duas possibilidades,
sucesso ou fracasso; cada experimento é independente dos demais; e a probabilidade de
sucesso em cada evento é sempre a mesma.

Levando em conta todas as pizzas vendidas por essa
pizzaria, podemos afirmar que a média, a mediana e a
moda dos valores são, respectivamente:
( )
( )
( )
( )
(X)

R$ 35,00 • R$ 38,50 • R$ 37,50
R$ 37,50 • R$ 35,00 • R$ 38,50
R$ 37,50 • R$ 38,50 • R$ 35,00
R$ 38,50 • R$ 35,00 • R$ 37,50
R$ 38,50 • R$ 37,50 • R$ 35,00

16. Um capital é aplicado à taxa de juros simples
anual de 18%. Para que o montante obtido com a aplicação seja 50% maior que o capital inicial investido, é
necessário que o capital fique aplicado no mínimo:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

16 meses.
22 meses.
28 meses.
34 meses.
42 meses.

Maior que 7,75%.
Maior que 7,5% e menor que 7,75%.
Maior que 7,25% e menor que 7,5%.
Maior que 7% e menor que 7,25%.
Menor que 7%.

18. Considere as seguintes descrições de distribuições de probabilidade de variáveis aleatórias:

15. Uma pizzaria tem no seu cardápio 3 grupos de
sabores de pizzas:

a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

As distribuição descritas acima são, respectivamente:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1: normal • 2: qui-quadrado
1: de Poisson • 2: normal
1: de Poisson • 2: binomial
1: qui-quadrado • 2: normal
1: qui-quadrado • 2: binomial

19. A taxa de juros compostos trimestrais, equivalente à taxa de juros compostos mensais de 3%, é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Maior que 9,3%.
Maior que 9,25% e menor que 9,3%.
Maior que 9,2% e menor que 9,25%.
Maior que 9% e menor que 9,2%.
Igual a 9%.
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20. A taxa interna de retorno de um fluxo de caixa
composto por uma saída de R$ 60,00 no fim do
primeiro mês, uma entrada de R$ 30,00 no fim do
segundo mês e uma entrada de R$ 45,00 no fim do
terceiro mês é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Maior que 25%.
Maior que 20% e menor que 25%.
Maior que 15% e menor que 20%.
Maior que 10% e menor que 15%.
Menor que 10%.

Contabilidade

10 questões

1. Representa um dos elementos componentes
do Balanço Social e tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela entidade e sua distribuição, durante determinado período.
2. Seu detalhamento mínimo é composto por:
pessoal e encargos; impostos, taxas e contribuições; juros e aluguéis; juros sobre o capital
próprio (JCP) e dividendos; lucros retidos/prejuízos do exercício.
3. A DVA está fundamentada em conceitos
macroeconômicos, buscando apresentar,
eliminados os valores que representam dupla-contagem, a parcela de contribuição que a
entidade tem na formação do Produto Interno
Bruto (PIB).
4. A Demonstração do Valor Adicionado está
estruturada para ser elaborada a partir da
Demonstração do Resultado do período. Assim,
há uma estreita vinculação entre essas duas
demonstrações e essa vinculação deve servir
para sustentação da consistência entre elas.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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Passivo Circulante
Passivo Não Circulante
Patrimônio Líquido
Receita Líquida
Margem Bruta
Margem Líquida

21. De acordo com as Normas Brasileiras de
Contabilidade emanadas pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), é correto afirmar sobre a DVA.

a.
b.
c.
d.
e.

22. Considere exclusivamente as informações fornecidas abaixo para a Empresa X e para a Empresa Y, referentes ao ano de 2016:
Empresa X
$200
$400
$400

Empresa Y
$400
$400
$200

$500
60%
50%

$400
60%
40%

Com base nas técnicas de análise vertical e índices
contábeis, assinale a alternativa que apresenta a correta inferência sobre as empresas.
Obs.: Considere Ativos como Investimentos realizados.

a. (

b.

c.

d.

e.

) Com base na margem bruta é possível inferir
que a Empresa X e a Empresa Y obtiveram o
mesmo valor monetário para os seus custos.
( ) É possível inferir que o ROI da Empresa X é
superior ao ROI da Empresa Y. Já o ROE da
Empresa X é inferior ao ROE da empresa Y.
Essas inferências são suportadas pela análise
vertical do DRE e pela equação de Abramo.
( ) É possível inferir que o ROE da Empresa X é
superior ao ROE da Empresa Y. Já o ROI da
Empresa X é inferior ao ROI da empresa Y.
Essas inferências são suportadas pela análise
vertical do DRE e pela equação fundamental
do Patrimônio.
( X ) É possível inferir que, proporcionalmente, o
nível de despesas da Empresa X foi inferior
ao nível de despesas da Empresa Y. Mesmo
assim, o ROE da empresa Y foi superior ao da
Empresa X.
( ) É possível inferir que o Lucro Operacional
da Empresa X foi de $250, enquanto que o
Lucro Operacional da Empresa Y foi de $160.
Isso significa que em termos proporcionais, a
Empresa X teve um nível menor de despesas.
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23. Analise o texto abaixo:
“As contas do Balanço Patrimonial devem ser classificadas segundo os elementos do patrimônio que registram, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento
e a análise da situação financeira da companhia.”
Sobre as contas, grupos de contas e classes de contas
do Balanço Patrimonial, assinale a alternativa correta
de acordo com a Lei 6.404, de 15 dezembro de 1976, e
suas alterações vigentes.
a. ( X ) No ativo, as contas serão dispostas em ordem
decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, nos seguintes grupos:
ativo circulante e ativo não circulante.
b. ( ) No ativo, as contas serão dispostas em ordem
decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, nos seguintes grupos:
ativo circulante; ativo realizável a longo prazo;
ativo permanente, dividido em investimentos,
ativo imobilizado e ativo diferido.
c. ( ) Em investimentos, são registradas as participações permanentes em outras sociedades e
os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante, e que se destinem
à manutenção da atividade da companhia ou
da empresa.
d. ( ) No ativo realizável a longo prazo, são registrados os direitos realizáveis após o término do
exercício seguinte, assim como os derivados
de vendas, adiantamentos ou empréstimos
a sociedades coligadas ou controladas, diretores, acionistas ou participantes no lucro da
companhia, que constituírem negócios usuais
na exploração do objeto da companhia.
e. ( ) No passivo, as contas serão classificadas nos
seguintes grupos: passivo circulante, passivo
não circulante e patrimônio líquido, dividido
em capital social, reservas de capital, ajustes
de avaliação patrimonial, reservas de lucros,
ações em tesouraria e lucros acumulados.

24. Considere que as informações da tabela abaixo
são todas as informações de que você dispõe de uma
determinada Cia. que possui um ciclo operacional de
10 meses.
Elas se referem aos exercícios de 2015 e 2016.
Conta
Ativo realizável a longo prazo
Caixa e equivalentes de caixa
Capital Social
Contas a receber de clientes
Empréstimos (11 meses)
Estoques
Financiamentos (24 meses)
Fornecedores
Imobilizado
Impostos a pagar
Investimentos
Salários

2016
$1600
$300
$600
$400
$1600
$400
$0
$600
$500
$300
$500
$600

2015
$900
$600
$500
$900
$200
$700
$2500
$500
$500
$200
$500
$200

Com base nelas, assinale a alternativa correta.
a. (
b.

c.

d.

e.

) É correto afirmar que o valor total do Ativo
Circulante da Cia. no ano de 2016 foi de $ 700.
( X ) Em relação aos indicadores de liquidez seca,
corrente e geral é correto inferir que a situação financeira da Cia. se deteriorou na comparação entre 2015 e 2016.
( ) É correto inferir que somente a liquidez seca
e a qualidade da dívida da Cia. apresentaram
melhora na comparação entre 2015 e 2016.
( ) É correto inferir que o Patrimônio Líquido da
Cia. diminuiu na comparação entre 2015 e
2016.
( ) Com base exclusivamente no Índice de
Endividamento Geral é correto inferir que a
situação da Cia. se deteriorou na comparação
entre 2015 e 2016.
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25. Identifique abaixo os termos cujos significados estão em exato acordo com a NBC TG 03 (R3) –
Demonstração dos Fluxos de Caixa.

26. Identifique as afirmativas abaixo que estão em
acordo com a NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL.
1. O objetivo do relatório contábil-financeiro de
propósito geral é fornecer informações contábil-financeiras acerca da entidade que reporta
essa informação (reporting entity) […].
2. Decisões a serem tomadas por investidores
existentes e em potencial relacionadas a comprar, vender ou manter instrumentos patrimoniais e instrumentos de dívida dependem do
retorno esperado dos investimentos feitos nos
referidos instrumentos, […].
3. Para avaliar as perspectivas da entidade em
termos de entrada de fluxos de caixa futuros,
investidores existentes e em potencial, credores por empréstimo e outros credores necessitam de informação acerca de recursos da entidade, reivindicações contra a entidade, e o
quão eficiente e efetivamente a administração
da entidade e seu conselho de administração
têm cumprido com suas responsabilidades no
uso dos recursos da entidade.
4. Muitos investidores, credores por empréstimo
e outros credores, existentes e em potencial,
não podem requerer que as entidades que
reportam a informação prestem a eles diretamente as informações de que necessitam,
devendo desse modo confiar nos relatórios
contábil-financeiros de propósito geral, para
grande parte da informação contábil-financeira que buscam. Consequentemente, eles
são os usuários secundários para quem relatórios contábil-financeiros de propósito geral
são direcionados.
5. Relatórios contábil-financeiros de propósito
geral são elaborados para se chegar ao valor da
entidade que reporta a informação; a rigor, fornecem a informação sobre o valor da entidade
para investidores, credores por empréstimo e
outros credores, existentes e em potencial.

1. Caixa: compreende numerário em espécie e
depósitos bancários disponíveis.
2. Equivalentes de caixa: são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que
são prontamente conversíveis em montante
conhecido de caixa e que estão sujeitas a um
insignificante risco de mudança de valor.
3. Fluxos de caixa: são as entradas e saídas de
caixa.
4. Atividades operacionais: são as principais
atividades geradoras de receita da entidade
e outras atividades que não são de investimento e tampouco de financiamento.
5. Atividades de investimento: são as referentes à aquisição e à venda de ativos de longo
prazo e de outros investimentos não incluídos
nos equivalentes de caixa.
6. Atividades de financiamento: são aquelas
que resultam em mudanças no tamanho e
na composição do capital de terceiros da
entidade.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4, 5 e 6.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.
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( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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27. A Lei 6.404, de 15 dezembro de 1976, e suas alterações vigentes estabelecem que a Demonstração de
Resultado do Exercício deve discriminar determinadas
contas.
Sobre essas contas, identifique os itens abaixo que
estão em exato acordo com a referida Lei.
1. A receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas e os abatimentos.
2. A receita líquida das vendas e serviços, o custo
das mercadorias e serviços vendidos e o lucro
bruto.
3. As despesas com as vendas, as despesas
gerais e administrativas, e outras despesas
operacionais.
4. O lucro ou prejuízo operacional, as outras
receitas e as outras despesas.
5. O resultado do exercício antes do Imposto
sobre a Renda e a provisão para o imposto.
6. As participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias,
mesmo na forma de instrumentos financeiros,
e de instituições ou fundos de assistência
ou previdência de empregados, que não se
caracterizem como despesa.
7. O lucro ou prejuízo líquido do exercício.

28. Relacione corretamente as colunas 1 e 2 abaixo.
Coluna 1 Termos
1.
2.
3.
4.

Custo
Custo Direto
Custo Variável
Despesa

5. Ganho
6. Gasto
7. Perda

Coluna 2 Definições
(
(
(
(

(

(
(

) Bem ou direito consumido direta ou indiretamente para obtenção de receitas.
) Gasto relativo a bem ou serviço utilizado na
produção de outros bens ou serviços.
) Venda de imobilizado que gerou benefício
econômico.
) Máquina utilizada na produção que sofreu
avaria, de forma inesperada, e não traz mais
benefício econômico.
) Sacrifício com que a entidade arca para obtenção de um produto ou serviço qualquer, sacrifício representado por entrega ou promessa
de entrega de ativos (normalmente dinheiro).
) Quanto maior a quantidade produzida, maior
seu consumo.
) Possui relação direta com o produto, é apropriado através de uma medida de consumo.

Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretos apenas os itens 1, 4 e 5.
São corretos apenas os itens 3, 6 e 7.
São corretos apenas os itens 1, 2, 3 e 7.
São corretos apenas os itens 2, 4, 5 e 6.
São corretos apenas os itens 3, 4, 5 e 7.

( )
( )
( )
(X)
( )

1•4•5•3•7•6•2
2•4•6•5•7•1•3
3•4•1•5•7•2•6
4•1•5•7•6•3•2
5•1•4•7•6•2•3
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29. De acordo com as Normas Brasileiras de
Contabilidade emanadas pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), considerando somente os itens
abaixo descritos:
Descrição
Preço do terreno
Gastos necessários à sua aquisição e
regularização do terreno
Preparação do terreno
Projetos
Canteiro de obras e gastos de benfeitorias nas áreas comuns
Encargos financeiros diretamente associados ao financiamento do empreendimento imobiliário
Impostos, taxas e contribuições não
recuperáveis que envolvem o empreendimento imobiliário, incorridos após
a fase de construção

Valor
$1.600.000

Auditoria

31. A evidência de auditoria compreende as informações utilizadas pelo auditor para chegar às conclusões
em que se fundamentam a sua opinião.

$400.000

A respeito das fontes da evidência de auditoria, é correto afirmar:

$400.000
$400.000

a. (

$200.000
b.
$400.000

$600.000

c.

Assinale a alternativa que apresenta o correto valor do
custo de um imóvel objeto de incorporação imobiliária.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

$4.000.000
$3.400.000
$3.000.000
$2.800.000
$2.600.000

30. De acordo com a Lei 6.404, de 15 dezembro
de 1976, e suas alterações vigentes, é correto afirmar sobre a Demonstração de Lucros ou Prejuízos
Acumulados:
a. ( ) A referida lei não abrange a Demonstração de
Lucros ou Prejuízos Acumulados.
b. ( ) Deve apresentar a depreciação em excesso.
c. ( ) Deve apresentar as receitas e despesas não
recorrentes.
d. ( ) Deve apresentar as variações em provisões
para devedores duvidosos.
e. ( X ) Deve apresentar o saldo do início do período,
os ajustes de exercícios anteriores e a correção monetária do saldo inicial.
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d.

e.

) Não se pode obter evidência de auditoria pela
execução de procedimentos de auditoria para
testar os registros contábeis.
( X ) Geralmente obtém-se mais segurança com
evidência de auditoria consistente obtida a
partir de fontes diferentes ou de natureza
diferente do que a partir de itens de evidência
de auditoria considerados individualmente.
( ) Entre as informações de fontes independentes
da entidade que o auditor está impedido de utilizar como evidência de auditoria estão as confirmações de terceiros, relatórios de analistas e
dados comparáveis sobre concorrentes, pois
não foram gerados internamente pela entidade.
( ) Informações corroborativas conseguidas de
uma fonte independente da entidade diminuem a segurança que o auditor obtém da
evidência de auditoria gerada internamente.
( ) Os registros contábeis ou as minutas de reuniões não são considerados como fontes da
evidência de auditoria.

32. É a solicitação de que a parte que confirma responda diretamente ao auditor indicando se concorda
ou discorda das informações na solicitação, ou forneça
as informações solicitadas. A definição é a de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Exceção.
Solicitação indefinida.
Solicitação de confirmação positiva.
Solicitação de confirmação neutra.
Solicitação de confirmação negativa.
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33. A respeito da distinção entre auditoria interna,
auditoria independente e perícia contábil, assinale a
alternativa correta.
a. ( X ) O perito-assistente é o contratado e indicado
pela parte em perícias contábeis.
b. ( ) Em um procedimento de auditoria interna
não podem ser empregadas técnicas de
amostragem, pois a amostra é apropriada
para perícias e auditorias externas.
c. ( ) Ao final do trabalho o perito nomeado pelo
juiz, árbitro, autoridade pública ou privada
para exercício da perícia contábil deve apresentar o relatório da auditoria interna realizada
na empresa ou entidade objeto da perícia.
d. ( ) A auditoria independente é realizada por
empresas privadas com o objetivo de atestar
a saúde financeira das empresas auditadas e
recomendar ao mercado a compra e venda
de ações.
e. ( ) Na perícia é de responsabilidade do perito a
apresentação dos quesitos que serão respondidos, enquanto que na auditoria externa os
quesitos são fixados pela empresa auditada.

34. Ao final de determinado exercício social a
empresa Presta Tudo Ltda tem um saldo relevante na
conta do ativo “Duplicatas a receber”.
Para a obtenção de razoável segurança de que o saldo
da conta representa com veracidade as transações
realizadas o auditor poderá:
a. ( ) Verificar se o valor das vendas à vista é inferior
ao saldo da conta “Duplicatas a receber”.
b. ( ) Confirmar se a conta de resultado “Custo dos
Serviços Prestados” recebeu o lançamento
contábil da contrapartida com saldo igual ao
da conta “Duplicatas a receber”.
c. ( ) Remeter carta aos fornecedores dos quais a
empresa realizou compras a prazo solicitando
a confirmação do saldo.
d. ( X ) Enviar carta aos clientes para os quais a
empresa realizou vendas a prazo solicitando a
confirmação do saldo.
e. ( ) Comparar o saldo da conta “Duplicatas a
receber” com o percentual de lucro obtido em
exercícios sociais anteriores.

35. A respeito dos conhecimentos sobre amostragem
em auditoria, assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Amostragem em auditoria é a aplicação de
procedimentos de auditoria em 100% dos
itens de população relevante para fins de
auditoria, de maneira que todas as unidades
de amostragem sejam analisadas para proporcionar uma base razoável que possibilite ao
auditor concluir sobre toda a população.
( ) População é o conjunto de cada um dos itens
individuais que constituem uma unidade de
amostragem.
( ) Amostragem estatística é a abordagem com a
seleção não aleatória e discricionária dos itens
da amostra.
( ) Estratificação é o processo de reunir em uma
única amostra os dados obtidos em diferentes
períodos de tempo, de modo que haja harmonização na análise dos resultados.
( X ) Risco de amostragem é o risco de que a conclusão do auditor, com base em amostra, pudesse
ser diferente se toda a população fosse sujeita
ao mesmo procedimento de auditoria.

36. Se o estoque for relevante para as demonstrações
contábeis, o auditor deve obter evidência de auditoria
apropriada e suficiente com relação à existência e às
condições do estoque mediante:
a. (
b.

c.

d.

e.

) Avaliação da estratégia de compras e escolha
de fornecedores pela entidade.
( ) Determinação do ponto em que novos pedidos de compra devem ser realizados para
evitar que a entidade fique sem estoque.
( X ) Execução de procedimentos de auditoria nos
registros finais de estoque da entidade para
determinar se refletem com precisão os resultados reais da contagem de estoque.
( ) Avaliação se a quantidade e os montantes
em estoque estão em consonância com os
concorrentes e comunicar à administração da
entidade os casos discrepantes.
( ) Análise da oportunidade e conveniência da
manutenção de estoques e do processo de
armazenagem, determinação do nível de
estoque ótimo e comunicar à administração
da entidade os casos divergentes.
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37. A respeito dos conhecimentos sobre a utilização
do trabalho de auditoria interna, assinale a alternativa
correta.
a. ( ) O auditor independente não pode utilizar trabalhos da auditoria interna, pois se o fizer perderá a independência em relação à entidade.
b. ( ) O trabalho da auditoria interna é restrito a
setores em que há risco de erro ou fraude na
entidade, sendo irrelevante para a auditoria
independente.
c. ( ) Não é adequado que o auditor independente
analise a natureza e extensão dos procedimentos executados e as constatações dos
auditores internos, pois tais fatos podem
induzi-lo a selecionar itens não relevantes
para a auditoria.
d. ( ) Durante a auditoria independente não devem
ocorrer reuniões ou encontros com a equipe
de auditoria interna da entidade, pois tal fato
poderia comprometer os trabalhos do auditor
independente.
e. ( X ) Caso o auditor independente planeje usar o
trabalho da auditoria interna, ele deve discutir
com a auditoria interna o uso planejado desse
trabalho como base para coordenar as suas
respectivas atividades.

38. São eventos subsequentes:
a. ( ) Os ocorridos após a divulgação das demonstrações contábeis.
b. ( ) Os ocorridos posteriormente à data das
demonstrações contábeis e antes da data do
relatório do auditor independente.
c. ( ) Os ocorridos antes da data em que o relatório
do auditor independente e as demonstrações
contábeis auditadas foram elaboradas.
d. ( X ) Aqueles ocorridos entre a data das demonstrações contábeis e a data do relatório do
auditor independente e fatos que chegaram
ao conhecimento do auditor independente
após a data do seu relatório.
e. ( ) Aqueles ocorridos na data em que todos os
quadros que compõem as demonstrações
contábeis foram elaborados e que aqueles com autoridade reconhecida afirmam
que assumem a responsabilidade por essas
demonstrações contábeis.
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39. Envolve o exame de registros ou documentos,
internos ou externos, em forma de papel, em forma
eletrônica ou em outras mídias, ou o exame físico de
um ativo. A definição é a de:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Inspeção.
Indagação.
Contagem.
Observação.
Confirmação externa.

40. Ao conduzir a auditoria de demonstrações contábeis, os objetivos gerais do auditor são:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Desenvolver estratégias de posicionamento
da entidade no mercado, atuando na otimização dos custos e opinando pela escolha de
processos produtivos eficientes.
( X ) Obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres
de distorção relevante, independentemente
se causadas por fraude ou erro, possibilitando
assim que o auditor expresse sua opinião
sobre se as demonstrações contábeis foram
elaboradas, em todos os aspectos relevantes,
em conformidade com a estrutura de relatório
financeiro aplicável.
( ) Apresentar à administração da entidade um
relatório com as oportunidades de melhoria,
funcionários não comprometidos e inconformidades detectadas durante a aplicação de testes
substantivos, de modo que o processo de aprimoramento das atividades seja permanente.
( ) Gerar um demonstrativo com índices de
análise das demonstrações contábeis comparáveis com concorrentes do mesmo setor
de atuação, de forma que seja estabelecida a
posição da entidade no mercado.
( ) Elaborar as demonstrações contábeis da entidade a partir dos registros contábeis e dos testes nos controles internos, obtendo a razoável
segurança de que todas as transações relevantes foram consideradas e avaliadas em relação
ao risco do negócio.
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Legislação Tributária
do Município

15 questões

41. Nos termos do que dispõe a Lei Orgânica do
Município de Criciúma, assinale a alternativa correta.
a. ( ) As alíquotas do imposto sobre serviços de
qualquer natureza não poderão ultrapassar os
limites fixados em lei complementar estadual.
b. ( ) O Município poderá instituir contribuição,
cobrada de seus servidores, para o custeio, em
benefício destes, de sistema de previdência e
assistência social, concorrendo com o dobro
da importância para o mesmo fim.
c. ( X ) O Município acompanhará o cálculo das quotas e a liberação de sua participação nas receitas tributárias a serem repartidas pela União e
pelo Estado de Santa Catarina, na forma da lei
complementar federal.
d. ( ) Mediante convênio celebrado com a União
e/ou o Estado, o Município poderá delegar
àqueles atribuições fazendárias e de coordenação ou unificação dos serviços de fiscalização e arrecadação de tributos, como também
o exercício de sua competência legislativa.
e. ( ) Nos termos do que dispõe a Lei Orgânica, no
exercício de sua competência tributária o
Município de Criciúma poderá instituir impostos sobre a propriedade predial e territorial
urbana; a transmissão inter vivos, a qualquer
título, por ato oneroso ou gratuito de bens
imóveis, por natureza ou acessão física, e de
direitos reais sobre imóveis, excetuados os
de garantia, bem como cessão de direitos à
sua aquisição; os serviços de qualquer natureza, não compreendidos na competência do
Estado, definidos em lei complementar federal.

42. No Município de Criciúma a instituição da
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação
Pública ocorreu mediante a Lei no 4463, de 30 de
dezembro de 2002, sobre a qual é correto afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) As isenções concedidas pela Lei no 4463 não
alcançam os consumidores da classe residencial com consumo até 50 KW/h.
( ) Sujeito passivo da Contribuição para Custeio
do Serviço de Iluminação Pública é o consumidor de energia elétrica residente ou
estabelecido no Município, independente de
cadastro junto à concessionária distribuidora
de energia elétrica titular da concessão no
território do Município.
( ) O serviço de iluminação pública compreende
o consumo de energia elétrica destinada à
iluminação, instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação
pública de vias, logradouros e demais bens
públicos de uso comum ou particular.
( X ) A base de cálculo da Contribuição para
Custeio do Serviço de Iluminação Pública é
o valor mensal do consumo total de energia
elétrica constante na fatura emitida pela
empresa concessionária distribuidora.
( ) Os recursos oriundos da Contribuição para
Custeio do Serviço de Iluminação Pública e
destinados ao Fundo Municipal de Iluminação
Pública deverão ser utilizados preferencialmente para o custeio do consumo de energia,
instalação, manutenção, melhoramento e
expansão da iluminação de vias, logradouros
e demais bens públicos de uso comum do
território do Município.
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43. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ), acerca do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISS) instituído no Município de
Criciúma.
( ) A incidência do imposto independe da denominação dada ao serviço prestado; da existência de estabelecimento fixo; do cumprimento
de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas, relativas à prestação
do serviço; do recebimento do preço ou do
resultado econômico da prestação do serviço.
( ) O imposto incide sobre as exportações de
serviços para o exterior do País.
( ) O imposto não incide sobre a prestação de
serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros
de conselho consultivo ou de conselho fiscal
de sociedades e fundações, bem como dos
sócios-gerentes e dos gerentes-delegados.
( ) O contribuinte é o prestador do serviço.
( ) A base de cálculo do imposto é o preço do
serviço, aplicando-se a este a alíquota constante na lista de serviços, inserida na Lei
Complementar que regula a matéria.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V•V•F•V•F
V•F•V•V•V
V•F•V•F•V
F•V•F•V•V
F•F•V•V•V

45. Para os efeitos do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISS) no Município de Criciúma,
assinale a alternativa correta.
a. ( X ) Entende-se por profissional autônomo todo
aquele que fornecer o próprio trabalho, sem
vínculo empregatício, com o auxílio de, no
máximo, três empregados que não possuam a
mesma habilitação profissional do empregador.
b. ( ) Entende-se por empresa toda e qualquer pessoa jurídica, com exceção da sociedade civil
ou de fato, que exercer atividade de prestadora de serviços.
c. ( ) O serviço considera-se prestado e o ISS devido
no local do estabelecimento prestador ou, na
falta do estabelecimento, no local do domicílio
do prestador, sem exceções previstas em Lei.
d. ( ) Sem possibilidade de ser arbitrada, a base de
cálculo do ISS é o preço do serviço, aplicando-se a este a alíquota constante na lista de serviços inserida em Lei Complementar.
e. ( ) É isento do pagamento do ISS o profissional
autônomo, nos dois primeiros anos de exercício profissional, comprovado através de certificado de habilitação profissional.

46. Acerca do recolhimento e do lançamento do ISS
no Município de Criciúma, é correto afirmar:
a. (
b.

c.
44. No que se refere às hipóteses de isenção do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)
no Município de Criciúma, é correto afirmar:
a. ( ) A regularidade do imóvel junto ao Município
não interfere na concessão da isenção.
b. ( ) É isento o aposentado ou pensionista que perceba renda familiar de até 3 salários mínimos.
c. ( ) É isento o aposentado ou pensionista que
tiver idade igual ou superior a 60 anos.
d. ( ) As isenções de IPTU serão necessariamente
estendidas à Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos.
e. ( X ) São isentos os imóveis em que a administração
direta e indireta do Município de Criciúma
figure como locatária, enquanto durar a locação.
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d.

e.

) O ISS será recolhido após o início da atividade,
quando esta for eventual ou provisória.
( ) Nas edificações o imposto será recolhido no
ato do habite-se ou apenas quando da ocupação definitiva da edificação.
( ) Quando retido por substituição tributária, o
imposto será recolhido no último dia do mês
seguinte à retenção.
( X ) O imposto será lançado com base nos elementos do cadastro fiscal, quando se tratar de
prestação de serviço sob forma de trabalho
pessoal do próprio contribuinte (profissional
autônomo).
( ) Quando os serviços forem prestados por profissionais autônomos, o ISS será recolhido até
o último dia de cada mês, podendo ser pago
com desconto caso seja recolhido em cota
única na data e nas condições previstas no
calendário fiscal.
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47. Acerca do Imposto sobre a Transmissão de Bens
Imóveis (ITBI), instituído no Município de Criciúma
mediante a edição da Lei 2375, de 30 de dezembro de
1988, com alterações posteriores, é correto afirmar:
a. ( ) O imposto será calculado aplicando-se sobre
o valor estabelecido como base de cálculo a
alíquota de 2%, em todas as transmissões.
b. ( ) Não é hipótese de isenção de ITBI a transmissão dos bens ao cônjuge, em virtude de
comunicação decorrente do regime de bens
do casamento.
c. ( ) A base de cálculo do imposto é o valor pactuado no negócio jurídico ou o valor venal
atribuído ao imóvel ou ao direito transmitido,
periodicamente atualizado pelo Município, se
este for menor.
d. ( ) O ITBI tem como fato gerador a transmissão, a
qualquer título, da propriedade ou domínio
útil de bens imóveis, por natureza ou por
acessão física, conforme definido no Código
Civil; a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, inclusive os direitos
reais de garantia, como também a cessão de
direitos relativos às transmissões referidas.
e. ( X ) A incidência do ITBI alcança a compra e venda
pura ou condicional e atos equivalentes; a
dação em pagamento; a permuta; a arrematação ou adjudicação em leilão, a hasta pública
ou praça, além de outras hipóteses previstas
em Lei.

48. No que se refere ao pagamento e ao parcelamento do Imposto sobre a Transmissão de Bens
Imóveis (ITBI), é correto afirmar:
a. (
b.

c.

d.

e.

) O ITBI será pago até a data do fato translativo,
sem exceções previstas na lei.
( X ) Na transferência de imóvel à pessoa jurídica
ou desta para seus sócios ou acionistas ou
respectivos sucessores, deverá ser efetuado o
pagamento do ITBI dentro de 30 (trinta) dias
contados da data da assembleia ou da escritura em que tiverem lugar aqueles atos.
( ) O imposto, uma vez pago, só será restituído
nos casos de anulação de transmissão decretada pela autoridade judiciária em decisão definitiva; de nulidade do ato jurídico; ou quando
houver subsequente cessão de promessa ou
compromisso ou quando qualquer das partes exercer o direito de arrependimento, não
sendo, em consequência, lavrada a escritura.
( ) O deferimento do parcelamento dos créditos
referentes ao ITBI no Município de Criciúma,
com o pagamento da primeira parcela,
autoriza a lavratura de escritura pública no
Cartório de Ofício de Notas ou a transcrição
do título de transferência no Cartório de
Registro de Imóveis.
( ) O parcelamento do ITBI concedido ao contribuinte não implicará o reconhecimento
da procedência do crédito e a concordância
com a base de cálculo adotada e somente
será concedido quando não existirem débitos sobre o mesmo cadastro imobiliário, ou
em caso de dívida parcelada, somente se o
vencimento da última parcela coincidir com a
quitação do imposto.
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49. A respeito da taxa de licença para execução de
obras particulares no Município de Criciúma, assinale
a alternativa correta.
a. ( X ) A Taxa de Licença para Execução de Obras TLEO tem como fato gerador o exercício regular, pelo Poder Público Municipal, de autorização, vigilância e fiscalização da execução de
obras e da urbanização de áreas no Município
de Criciúma tais como a construção, reconstrução, reforma, reparação ou demolição de
edifícios, casas, edículas, muros, grades, guias
e sarjetas, assim como o parcelamento do solo
urbano, a colocação de tapumes ou andaimes
e quaisquer outras obras de construção.
b. ( ) O contribuinte da taxa é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer
título, de bem imóvel em que se executem as
obras ou se pratiquem as atividades referidas
no artigo anterior, e, solidariamente, o responsável técnico pela obra.
c. ( ) A isenção da taxa alcança a construção, a
reconstrução, o acréscimo, a modificação, a
reforma ou o conserto de edificações com
características populares e residenciais, de
alvenaria, com área total edificada de até cem
metros quadrados.
d. ( ) Não é hipótese de isenção a construção, a
reconstrução, o acréscimo, a modificação, a
reforma ou o conserto de edificações reconhecidas em Lei como de interesse histórico,
cultural ou ecológico, desde que respeitem
integralmente as características arquitetônicas originais das fachadas.
e. ( ) Não é hipótese de isenção a construção, a
reconstrução, o acréscimo, a modificação, a
reforma ou o conserto de edificações de
habitações populares, executados por cooperativas habitacionais, assim reconhecidas por
Decreto do Prefeito Municipal.
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50. O Código Tributário do Município de Criciúma
prevê a possibilidade de instituição de taxas, dentre
as quais as taxas de licença, decorrentes do efetivo ato
do poder de polícia administrativa, sobre as quais é
correto afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Requerida a licença, caberá ao Município apurar os elementos e as informações necessárias
à inscrição do contribuinte no cadastro fiscal.
( ) A licença inicial, mesmo concedida depois
do dia 30 de junho, será arrecadada na
integralidade.
( X ) As taxas de licença serão devidas para localização; fiscalização do funcionamento em
horário normal e especial, de estabelecimento
de qualquer natureza; exercício da atividade
do comércio ambulante; execução de obras
particulares; publicidade.
( ) Excepcionalmente podem ser consideradas
taxas de serviço, tendo como fato gerador o
ato de polícia administrativa do Município, em
razão do poder de polícia mediante a realização dos serviços de diligências, exames, inspeções, vistorias e outros atos administrativos.
( ) As taxas de licença não poderão ser lançadas
em conjunto com outros tributos, sendo seu
lançamento feito obrigatoriamente de forma
isolada.
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51. Analise as afirmativas abaixo a respeito das taxas
decorrentes da utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos, específicos e divisíveis, prestados aos
contribuintes ou postos a sua disposição, elencadas
no Código Tributário de Criciúma.
1. As taxas de serviços públicos têm como fato
gerador a utilização, efetiva ou potencial, de
serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou posto a sua disposição.
2. O contribuinte da taxa é o proprietário, o titular
do domínio útil ou possuidor, a qualquer título,
de bem imóvel lindeiro a via pública ou logradouro público, abrangido pelo serviço prestado.
3. As taxas de serviços não poderão ser lançadas
em conjunto com outros tributos, sendo seu
lançamento feito obrigatoriamente de forma
isolada.
4. Considera-se serviço de limpeza a coleta e
remoção de lixo domiciliar; a varrição, a lavagem e a capinação das vias e logradouros
públicos; a limpeza de córregos, bueiros e
galerias pluviais.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

52. A Contribuição de Melhoria encontra-se prevista
no Código Tributário do Município de Criciúma e
sobre tal tributo, é correto afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Para cobrança da contribuição de melhoria, a
autoridade administrativa deverá publicar edital que poderá ser impugnado pelos proprietários de imóveis situados nas zonas beneficiadas, tendo a impugnação efeito suspensivo
quanto ao início ou prosseguimento da obra.
( X ) Para cobrança da contribuição de melhoria, a
autoridade administrativa deverá publicar edital contendo, entre outros elementos, o memorial descritivo do projeto e a determinação da
parcela do custo da obra a ser financiada pela
contribuição de melhoria e a forma de sua
gradual distribuição entre os contribuintes.
( ) O contribuinte da contribuição de melhoria é
o proprietário do imóvel ao tempo do seu lançamento e esta responsabilidade não se transmite aos adquirentes, possuidores e sucessores,
a qualquer título, do domínio do imóvel.
( ) O lançamento será procedido em nome do
contribuinte e somente quando executada a
obra na sua totalidade.
( ) Nos custos da obra não serão computadas as
despesas globais com estudos, projetos, fiscalização, desapropriação, administração, execução, financiamento e demais investimentos a
ela imprescindíveis.
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53. A Lei 5446, de 21 de dezembro de 2009, estabeleceu as normas para a instalação e o funcionamento de
atividades relativas a feiras e eventos temporários no
Município de Criciúma, exigindo para a concessão da
licença o recolhimento de taxa.

54. No que se refere à Taxa de Licença para Localização,
instituída no Município de Criciúma pela Lei 2933, de 22
de dezembro de 1993, é correto afirmar:
1. A Taxa de Licença para Localização tem como
fato gerador a concessão de licença obrigatória para a localização de estabelecimentos
onde se exerçam atividades de caráter permanente ou temporário, pertencentes a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, sociedades ou
associações civis, instituições, prestadores de
serviços, depósitos e outros entes que venham
a se instalar no Município de Criciúma, ainda
que em recinto ocupado por terceiros.
2. O exercício da atividade, eventual ou habitualmente, fora do estabelecimento, não descaracterizará o estabelecimento e, tampouco, a
obrigação de se pagar a presente taxa.
3. A incidência e o pagamento da taxa independem, entre outras hipóteses, do cumprimento
de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas; de autorização, licença,
permissão ou concessão, outorgadas pela
União, pelo Estado ou pelo Município; de
estabelecimento fixo ou de exclusividade, no
local onde é exercida a atividade.
4. O pagamento da Taxa não importa no reconhecimento da regularidade da atividade,
nem desobriga o contribuinte ao cumprimento de quaisquer obrigações, principais
ou acessórias, relativas a este ou aos demais
tributos municipais.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.
1. A taxa deverá ser recolhida antecipadamente
à expedição da licença.
2. A Lei prevê que em casos excepcionais a taxa
de licença poderá ser recolhida depois da
expedição da licença.
3. A concessão de licença, com recolhimento da
respectiva taxa, para a empresa promotora
abrange os estandes instalados no local do
evento.
4. Cada estande será uma unidade comercial e
deverá, para obter a competente licença de
funcionamento junto ao Município, realizar o
recolhimento da taxa respectiva, independentemente daquela obtida pela empresa promotora do evento.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.
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( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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55. Tendo em vista as hipóteses de isenção previstas
para o pagamento do Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU) no Município de Criciúma, é correto
afirmar:
1. É isento do pagamento do Imposto Predial
e Territorial Urbano (IPTU) o proprietário de
imóvel que seja beneficiário do “Programa
Bolsa-Família”, cujo imóvel não contenha área
total edificada superior a 100 m², com uma
única unidade familiar, e que seja possuidor
de um único imóvel no Município de Criciúma,
com área territorial de até 450 m².
2. É isento do pagamento do Imposto Predial
e Territorial Urbano (IPTU) o proprietário de
imóvel que perceba renda familiar de até três
salários mínimos, cujo imóvel não contenha
área total edificada superior a 100 m², com
uma única unidade familiar, e que seja possuidor de um único imóvel no Município, com
área territorial de até 450 m².
3. É isento do pagamento do Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU) o terreno que possuir
cobertura vegetal e que seja destinado como
reserva ecológica, exceto quando houver sido
modificadas as condições originais com construções e benfeitorias alheias à vegetação.
4. A isenção não será concedida ao contribuinte
que possuir edificação que não esteja devidamente regularizada perante o Município.

Direito Tributário

56. A respeito das limitações do poder de tributar,
assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) É permitido à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
( ) De acordo com o princípio da legalidade, aos
entes federativos é vedado exigir ou aumentar
tributo sem lei ou decreto que o estabeleça.
( X ) A imunidade recíproca é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo
Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à
renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
( ) Com base no princípio da noventena, é proibido cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes da publicação da lei que
os houver instituído ou aumentado.
( ) A imunidade tributária aplica-se ao patrimônio, à renda ou aos serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades
sindicais patronais, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos.

57. Com base na Constituição Federal de 1988, cabe à
lei complementar tributária:

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

a. (

a.
b.
c.
d.
e.

b.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

15 questões

c.

d.

e.

) autorizar os Estados a instituírem empréstimos compulsórios.
( X ) fixar as alíquotas máximas e mínimas do
imposto sobre serviços de qualquer natureza.
( ) estabelecer normas gerais em matéria de
legislação tributária, especialmente sobre
obrigação, lançamento, crédito, prescrição e
domicílio tributários.
( ) instituir um regime único de arrecadação dos
impostos e das contribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
com natureza obrigatória para o contribuinte.
( ) instituir impostos sobre propriedade territorial rural.
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58. Considerando as disposições constitucionais
sobre o Sistema Tributário Nacional, analise as afirmativas abaixo:
1. A União poderá instituir, mediante lei ordinária, outros impostos além dos expressamente
previstos no texto constitucional, desde que
sejam não cumulativos.
2. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.
3. A União poderá instituir empréstimos compulsórios para atender a despesas extraordinárias,
decorrentes de calamidade pública, de guerra
externa ou sua iminência, observado o princípio da anterioridade.
4. É facultada a cobrança da contribuição para o
custeio do serviço de iluminação pública, na
fatura de consumo de energia elétrica.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

59. Sobre os impostos previsto da Constituição
Federal, assinale a alternativa correta.
a. ( ) O imposto sobre a importação de produtos
estrangeiros será seletivo, em função da
essencialidade do produto.
b. ( ) O imposto sobre produtos industrializados
será progressivo e terá suas alíquotas fixadas
de forma a desestimular a manutenção de
propriedades improdutivas.
c. ( ) O imposto sobre a propriedade de veículos
automotores não poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e da utilização.
d. ( X ) O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana poderá ter alíquotas diferentes
de acordo com a localização e o uso do imóvel.
e. ( ) O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana não poderá ser progressivo em
razão do valor do imóvel.
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60. Sobre a repartição das receitas tributárias, é correto afirmar que pertence:
a. (

b.

c.

d.

e.

) aos Municípios 25% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade
territorial rural, relativamente aos imóveis
neles situados.
( ) à União 25% do produto da arrecadação do
imposto do Estado sobre a transmissão causa
mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.
( ) aos Municípios 30% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em
seus territórios.
( ) aos Estados e ao Distrito Federal 50% do produto da arrecadação do imposto que a União
instituir no exercício da competência residual.
( X ) aos Estados e ao Distrito Federal o produto da
arrecadação do imposto da União sobre renda
e proventos de qualquer natureza, incidente
na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas
fundações que instituírem e mantiverem.

61. Com base no Código Tributário Nacional, assinale
a alternativa correta.
a. (
b. (

) A competência tributária é delegável.
) Constitui delegação de competência o cometimento, a pessoas de direito privado, da função de arrecadar tributos.
c. ( ) O não exercício de determinada competência
tributária por parte dos Estados autoriza a
União a instituir o respectivo tributo.
d. ( ) A atribuição constitucional de competência
tributária compreende a competência legislativa plena e ilimitada.
e. ( X ) A capacidade tributária ativa é delegável,
compreendendo as funções de arrecadar ou
fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços,
atos ou decisões administrativas em matéria
tributária.
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62. A legislação tributária que disponha sobre decadência deve ser interpretada:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

literalmente.
equitativamente.
ampliativamente.
da maneira mais favorável ao Fisco.
da maneira mais favorável ao acusado.

65. De acordo com o Código Tributário Nacional, os
convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, salvo disposição em
contrário, entram em vigor:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

63. A respeito das normas gerais de direito tributário,
analise as afirmativas abaixo:
1. O lançamento tributário regularmente notificado ao sujeito passivo não poderá ser alterado
em virtude de impugnação do sujeito passivo.
2. A solidariedade tributária entre as pessoas
que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal não comporta benefício de ordem.
3. O espólio é pessoalmente responsável pelos
tributos devidos pelo de cujus até a data da
abertura da sucessão.
4. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário o parcelamento, a moratória e a prescrição.

66. A imunidade tributária não autoaplicável das instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, é subordinada à observância dos seguintes
requisitos:
1. não gozarem de isenção ou benefício fiscal de
qualquer natureza.
2. não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título.
3. manterem escrituração de suas receitas e
despesas em livros revestidos de formalidades
capazes de assegurar sua exatidão.
4. aplicarem integralmente, no País, os seus
recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

64. É(São) relevante(s) para determinar a natureza
jurídica específica do tributo, de acordo com o Código
Tributário Nacional:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

na data neles prevista.
na data da sua publicação.
em 45 dias após a data da sua publicação.
em 30 dias após a data da sua publicação.
no primeiro dia do exercício financeiro
subsequente.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

a base de cálculo e a alíquota.
a denominação adotada pela legislação.
o fato gerador da respectiva obrigação.
as características formais especificadas pela lei.
a destinação legal do produto da sua
arrecadação.
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67. Analise as afirmativas abaixo, conforme a Lei
Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, que
dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza, de competência dos Municípios e do
Distrito Federal, com as suas alterações posteriores.
1. A incidência do imposto independe da denominação dada ao serviço prestado.
2. Contribuinte é o prestador do serviço.
3. A base de cálculo do imposto é o preço do
serviço.
4. A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza é de 2%.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

68. Nos termos da Lei Complementar no 116, de 31 de
julho de 2003, com as suas alterações posteriores, que
dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito
Federal, o imposto será devido no local do domicílio
do tomador dos serviços, na seguinte situação:
a. ( ) Espetáculos circenses.
b. ( X ) Planos de medicina de grupo ou individual
e convênios para prestação de assistência
médica, hospitalar, odontológica e congêneres.
c. ( ) Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e
urbanismo.
d. ( ) Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos
quaisquer.
e. ( ) Armazenamento, depósito, carga, descarga,
arrumação e guarda de bens de qualquer
espécie.
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69. De acordo com a Lei Complementar no 63, de
1990, vinte e cinco por cento (25%) do produto da
arrecadação do ICMS será creditado pelos Estados
aos respectivos Municípios, sendo 3/4, no mínimo, na
proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de
serviços, realizadas em seus territórios. Nas hipóteses
de tributação simplificada, o valor adicionado corresponderá, para cada Município, a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

15% do faturamento.
20% da receita líquida.
32% da receita bruta.
42% da receita líquida.
50% da receita bruta.

70. Conforme a jurisprudência sumulada pela Supremo
Tribunal Federal, assinale a alternativa correta.
a. (
b.

c.

d.

e.

) O serviço de iluminação pública pode ser
remunerado mediante taxa ou contribuição.
( ) A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas não viola o princípio da gratuidade do ensino público em estabelecimentos
oficiais.
( ) É constitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação
judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.
( X ) É inconstitucional a incidência do Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza sobre
operações de locação de bens móveis.
( ) A norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária sujeita-se ao
princípio da anterioridade.
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Direito Administrativo

5 questões

73. É correto afirmar sobre o ato administrativo.
a. (

71. Assinale a alternativa correta sobre os órgãos
públicos.
a. ( X ) São entes despersonalizados decorrentes da
desconcentração da administração pública.
b. ( ) Representam os entes estatais pelos quais
foram criados e possuem personalidade jurídica própria.
c. ( ) São resultados da descentralização administrativa e possuem autonomia gerencial e
financeira.
d. ( ) Representam a desconcentração administrativa e possuem patrimônio próprio, autonomia gerencial e financeira.
e. ( ) A autonomia administrativa, funcional e financeira dá ao órgão capacidade de atuar em
juízo.

72. É correto afirmar sobre estrutura da
Administração Pública.
1. As Secretarias municipais são exemplos de
administração pública indireta, pois são
órgãos auxiliares do Poder Executivo.
2. As sociedades de economia mista são entes
de natureza privada, cuja finalidade é igualar
a atividade pública à privada.
3. As autarquias são pessoas jurídicas de direito
público criadas para executar atividades típicas da Administração Pública.
4. As fundação possuem personalidade jurídica
própria e poderão adotar personalidade jurídica pública ou privada.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

b.

c.

d.

e.

) Uma vez emanado pelo agente público legalmente investido na função, o ato somente
poderá ser modificado ou anulado pelo poder
judiciário.
( ) Os motivos expostos como fundamento para
a prática do ato administrativo não vinculam
o gestor público, que poderá agir de forma
discricionária.
( ) O ato administrativo dispensa motivação quando a sua natureza com ela for
incompatível.
( X ) Quando não acarretarem lesão ao interesse
público nem prejuízo a terceiros, os atos que
apresentarem defeitos sanáveis poderão ser
convalidados pela própria Administração.
( ) Consideram-se vinculados os atos praticados
com liberdade de escolha de seu conteúdo e
de destinatário, sob o aspecto legal da conveniência e da oportunidade.

74. Sobre a anulação e revogação do ato administrativo, é correto afirmar.
a. (

b.
c.

d.

e.

) A anulação do ato administrativo é ato privativo do poder judiciário, desde que não haja
prejuízos a terceiros.
( X ) A Administração poderá anular seus próprios
atos mesmo quando não provocada para tal.
( ) Os atos administrativos vinculados são passiveis de anulação, enquanto os atos discricionários somente poderão ser objeto de revogação.
( ) A revogação e a anulação se confundem na
medida que tanto a Administração quando o
poder judiciário poderão ser titulares de tais
medidas excepcionais.
( ) O ato administrativo somente poderá ser
revogado pelo poder judiciário após provado
pela parte lesada.
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75. Assinale a alternativa que indica corretamente
os princípios específicos que norteiam os serviços
públicos.
a. ( ) Razoabilidade, publicidade, moralidade e
mutualidade.
b. ( ) Anterioridade, vedação ao confisco, pluralidade e cortesia.
c. ( ) Cortesia, moralidade, publicidade e
comutatividade.
d. ( ) Proporcionalidade, moralidade, eficiência e
mutualismo.
e. ( X ) Atualidade, generalidade, cortesia na sua
prestação e modicidade das tarifas.

Direito Constitucional

5 questões

78. Compete à União instituir impostos sobre:
a. (

b.

c.

d.

e.

76. É correto afirmar sobre os direitos e as garantias
fundamentais.
a. ( X ) A propriedade atenderá a sua função social.
b. ( ) Podeão ser instituídos juízos específicos para
julgamento de crimes inafiançáveis.
c. ( ) É livre a manifestação do pensamento,
devendo ser preservado o anonimato.
d. ( ) O devido processo legal se aplica unicamente
em processo judicial.
e. ( ) As provas obtidas por meios ilícitos serão
admitidas apenas para fins penais.

77. É correto afirmar sobre o poder legislativo.
a. ( ) Os Territórios serão representados unicamente por Deputados Federais.
b. ( ) A legislatura terá duração não excedente a um
ano.
c. ( X ) Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três
Senadores, com mandato de oito anos.
d. ( ) Os Senadores serão eleitos por meio do sistema proporcional.
e. ( ) Cada Deputado Federal é eleito com dois
suplentes.
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) transmissão causa mortis e doação, propriedade territorial rural, serviços de qualquer
natureza e produtos industrializados.
( X ) renda e proventos de qualquer natureza, propriedade territorial rural, importação de produtos estrangeiros e produtos industrializados.
( ) renda e proventos de qualquer natureza, propriedade territorial rural, propriedade de veículos automotores e importação de produtos
estrangeiros.
( ) renda e proventos de qualquer natureza, propriedade territorial urbana e rural, importação
de produtos estrangeiros e serviços de qualquer natureza.
( ) propriedade predial e territorial rural, importação de produtos estrangeiros, exportação
de bens e serviços e produtos industrializados.

79. É correto afirmar sobre a limitação ao poder de
tributar.
a. (

b.

c.
d.

e.

) Os tributos poderão atingir fatos pretéritos a
sua instituição ou majoração, desde que tais
fatos tenham ocorridos no mesmo exercício
financeiro da sua criação.
( ) Os tributos somente poderão ser criados por
meio de lei, mas poderão ser majorados por
qualquer espécie normativa.
( ) O princípio da anterioridade, por motivos de
segurança jurídica, não admite exceções.
( ) O princípio da capacidade contributiva se
materializa na capacidade de o ente estatal
criar tributos suficientes para manter a sua
atividade pública.
( X ) Os entes públicos não poderão estabelecer
diferença tributária entre bens e serviços, de
qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.
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80. Assinale a alternativa que indica corretamente
princípios constitucionais da ordem econômica.
a. ( ) Cidadania nacional, sociedade livre e justa,
defesa social, intervenção econômica e solução pacífica de conflitos.
b. ( ) Independência nacional, livre concorrência,
desenvolvimento nacional, pluralismo político,
cidadania.
c. ( ) Soberania nacional, livre concorrência, defesa
do consumidor, defesa da paz, cooperação
entre povos.
d. ( X ) Soberania nacional, livre concorrência, defesa
do consumidor, busca do pleno emprego,
defesa do meio ambiente.
e. ( ) Soberania nacional, defesa e paz, não intervenção, busca do pleno emprego, erradicar a
pobreza.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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