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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 

Texto 1: 
 

Procura-se uma profissão 
 

Até há alguns anos, todo estudante que batesse à 
porta de um escritório de orientação vocacional, com o 
objetivo de descobrir a profissão que deveria seguir, sairia de 
lá com uma resposta debaixo do braço. Bastava preencher um 
teste de múltipla escolha para que, com base nele, um 
psicólogo lhe desse o veredicto: quase sempre uma profissão 
associada aos hobbies ou interesses por ele declarados. 
Atualmente, o processo é um pouco mais demorado – e 
menos superficial também. "Hoje, levamos em conta o 
cruzamento de interesses e a personalidade do jovem", diz a 
psicóloga Rosane Levenfus.  

Os serviços de orientação vocacional – 
oferecidos por institutos, clínicas psicológicas e 
departamentos de psicologia de universidades – podem levar 
de um a dois meses e ser prestados individualmente ou para 
mais de um cliente ao mesmo tempo. Na maior parte das 
vezes, incluem avaliações psicológicas, estudo de carreiras e 
de mercado de trabalho, discussões sobre expectativas 
pessoais e dinâmicas de grupo (que, neste caso, têm por 
objetivo principal fazer o estudante se conhecer melhor). Os 
preços variam de 400 a 1 200 reais. Alguns departamentos de 
psicologia prestam o serviço de graça ou mediante o 
pagamento de uma taxa mínima. 

Ao contrário do que ocorria no passado, porém, 
o estudante sai de lá com uma lista com diversas opções de 
carreira – cuja natureza e perspectivas ele agora conhece – 
que podem combinar com seus desejos e seu temperamento. 
Como diz o pedagogo Silvio Bock: "Antigamente, o 
orientador apontava um caminho. Hoje, ele ajuda o jovem a 
encontrá-lo". E, para isso, o melhor mapa é o 
autoconhecimento. 

 
Veja. 11de nov. de 2009. p. 159 (com adaptação). 

 
 
 
 
A respeito do texto 1, é correto afirmar que 
 
A) trata-se de um de um texto argumentativo, já que os fatos 

apresentados e as ideias discutidas lhe conferem um teor 
informativo-argumentativo. 

B) pode ser considerado narrativo, em consequência das 
ações ganharem relevo e determinarem a progressão 
cronológica. 

C) é instrucional em virtude de descrever minuciosamente 
os procedimentos adotados pelos serviços de orientação 
vocacional. 

D) constitui-se descritivo, principalmente, por 
predominarem nomes e verbos que caracterizam os 
serviços oferecidos. 

E) pode ser tomado como um texto explicativo, pelos 
resultados pautados em pesquisas científicas. 

 

 
 
 
A temática orientação vocacional, abordada no texto, tem 
foco na(s):  

 
A) as mudanças ocorridas nos serviços de orientação 

vocacional. 
B) a existência de diferentes testes vocacionais 

disponibilizados aos estudantes. 
C) a influência dos testes vocacionais para a formação dos 

estudantes. 
D) a importância da orientação vocacional para a formação 

profissional. 
E) as diversas fases evolutivas dos serviços de testes 

vocacionais. 
 
 
 
 

Os fragmentos do texto 1 que dizem respeito, 
respectivamente, ao serviço de orientação vocacional de 
outrora e ao atual estão explicitados em:  
 
A) “(...) até há alguns anos(...)”  – “(...) um psicólogo lhe 

desse um veredicto: (...)”. 
B) “Os preços variam (...)”  –  “(...) incluem avaliações 

psicológicas(...)”. 
C) “Atualmente, o processo(...)”  –  “(...) podem levar de 

um a dois meses (...).”. 
D) “(...) cruzamento de interesse e personalidade (...)” – 

“(...) lista com diversas opções(...)”. 
E) “(...) hobbies ou interesses(...)” – “(...) seus desejos e 

seu temperamento(...)”. 
 

 
 
 
 

A leitura do texto permite inferir que as mudanças 
evidenciadas nos serviços de orientação vocacional de outrora 
proporcionaram: 
 
1. o aprofundamento dos testes vocacionais. 
2. o autoconhecimento dos estudantes. 
3. a combinação entre aspiração e identidade pessoal.  
4. a associação do resultado de testes e de atividades 

lúdicas. 
 
Está(ão) correta(s), apenas: 
 
A) 1. 
B) 1 e 2. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 2, 3 e 4. 
E) 3 e 4. 
 
 
 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04
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Acerca dos aspectos sintático-semânticos do texto, é possível 
afirmar: 

 
1. O termo se em “fazer o estudante se conhecer melhor” 

equivale sintaticamente ao se em “procura-se uma 
profissão”. 

2. O operador argumentativo, destacado em “como diz o 
pedagogo...” indica conformidade. 

3. Os termos cuja e que, no último parágrafo, tem função 
referenciadora e resumem “... diversas opções de 
carreira...”. 

4. A presença do verbo ser nos 1º e 2º parágrafos indicam 
precisão conceitual e tem valor subjetivo.  

 
Está(ão) correta(s), apenas: 
 
A) 1. 
B) 2 e 3. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 2, 3 e 4. 
E) 3 e 4. 
 
 
 
 
Releia o fragmento do texto 1: “Ao contrário do que ocorria 
no passado, porém, o estudante sai de lá ...”.  
Assinale as afirmações corretas sobre o trecho acima. 
 
1. O operador discursivo porém intensifica a oposição 

estabelecida pela expressão ao contrário.  
2. A expressão de lá possui o mesmo referente de sua 

ocorrência no 1º parágrafo. 
3. O elemento coesivo do que introduz uma explicação do 

que foi dito anteriormente. 
4. A forma verbal ocorria indica uma ação contínua, 

delimitada pela expressão no passado. 
    
 Está (ao) correta(s), apenas, 
 
A) 1. 
B) 1 e 2. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 1, 2 e 4. 
E) 2, 3 e 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Observe nos fragmentos abaixo, retirados do texto, aqueles 
cujo elemento coesivo destacado pode ser substituído por o 
(a) qual sem prejuízo do sentido do texto.  
 
1. “... todo estudante que batesse à porta de um escritório 

de orientação...”. 
2. “... a profissão que deveria seguir, sairia de lá com uma 

resposta”. 
3. “... um teste de múltipla escolha para que (...) um 

psicólogo...”. 
 

Está (ão) correta(s),  
  

A) 1, apenas.  
B) 1 e 2, apenas. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 1 e 3, apenas. 
E) 2 e 3, apenas. 
  
 
 
Com relação ao texto, julgue os itens abaixo como 
verdadeiros ou falsos. 
 
1. No trecho, “Antigamente o orientador apontava um 

caminho. Hoje, ele ajuda o jovem a encontrá-lo", há uma 
ambiguidade estrutural provocada pelo emprego indevido 
dos elementos coesivos ele e lo. 

2. No fragmento “(...) para que (...) um psicólogo lhe desse 
o veredicto: quase sempre uma profissão associada aos 
hobbies (...)”, os dois-pontos foram usados pelo autor 
como recurso para esclarecer o que foi dito 
anteriormente.   

3. No trecho “Atualmente, o processo é um pouco mais 
demorado – e menos superficial também”, o termo 
destacado expressa uma condição de equivalência entre 
as qualidades atuais do processo de orientação 
vocacional. 

4. No fragmento, “... uma profissão associada aos hobbies 
ou interesses por ele declarados”, as palavras destacadas 
possuem equivalência semântico-discursiva. 

 
É (são) verdadeira(s), apenas, 
   
A) 1.    
B) 1 e 2. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 1, 2 e 4. 
E) 1, 3 e 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07

QUESTÃO 08
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Texto  2 
 

Como nasce uma vocação 
 

Gênios como o compositor Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756-1791) ou o físico Albert Einstein 
(1879-1955), que parecem ter sido modelados no útero 
materno para seguir o seu caminho profissional, não somam 
nem 5% da população. Para a esmagadora maioria das 
pessoas, a escolha da área em que se formar e trabalhar é um 
processo marcado por dúvidas e, consequentemente, angústia. 
Dá para evitá-las? Sejamos claros: não. Mas é possível 
atenuá-las e sair do impasse mais rapidamente, ao ter em 
mente que, para escolher sua carreira, você deve levar em 
conta não só suas habilidades, mas o interesse despertado 
pelas atividades a elas relacionadas e o sentimento de 
realização que a sua prática pode proporcionar. Um 
contraexemplo: por motivos neurológicos, quem tem 
inclinação para a música costuma apresentar facilidade com 
números. Daí a afirmar que músicos, portanto, gostam de 
resolver problemas de cálculo vai uma longa distância. Ou 
seja, vocação é expressão de uma aptidão, sim, mas desde que 
concretizada com prazer e criatividade. Como ela nasce? "Da 
combinação entre a genética, pois os genes determinam a 
propensão para atividades específicas, e o ambiente em que se 
cresceu", diz o médico Abram Topczewski, neuropediatra do 
Hospital Albert Einstein, em São Paulo. 

Sem ambiente favorável, não há como as 
aptidões genéticas florescerem – e, para ficar no lugar-
comum, também nesse caso as exceções só confirmam a 
regra. Conforme a área, existem períodos na infância mais 
propícios para dar início ao desenvolvimento de determinadas 
habilidades. Mas se há mais de uma aptidão, e com graus de 
interesse semelhantes, como reconhecer aquela a ser levada 
em conta no momento de cravar uma profissão? "Aí pode 
entrar em cena o orientador, que tenta aclarar o panorama 
para o jovem. Os resultados, em geral, são bons", diz Yvette 
Lehman, coordenadora do Laboratório de Orientação 
Profissional da Universidade de São Paulo. Por último, mas 
não menos importante, a análise do potencial retorno 
financeiro da carreira a ser seguida. Trata-se de um item que 
deve figurar entre as preocupações do candidato a 
profissional de sucesso. Os especialistas advertem, contudo, 
que esse não deve ser o aspecto mais relevante. "Inclusive 
porque as profissões promissoras de hoje talvez não se 
concretizem como tais amanhã", lembra o pedagogo Silvio 
Duarte Bock, diretor do Nace Orientação Vocacional. 

Veja. 11 de nov. de 2009, p. 155 (com adaptação). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A leitura dos textos 1 e 2 permite-nos afirmar que: 

 
1. a aptidão natural do ser humano para desenvolver uma 

atividade específica é o tema comum de ambos os textos, 
embora os enfoques sejam distintos. 

2. a declaração expressa no texto 2: “Aí pode entrar em 
cena o orientador que tenta aclarar o panorama para o 
jovem (...)”, ratifica a relevância dos serviços de 
orientação vocacional, tratado no texto1. 

3. os exemplos dos geniais compositor e físico citados no 
texto 2 comprovam a importância do autoconhecimento, 
ressaltado no texto 1, para a escolha de uma profissão. 

4. o fato do estudante atualmente obter “uma lista com 
diversas opções de carreira(...)”, enfocado no texto1, 
torna-se relevante “porque as profissões promissoras de 
hoje talvez não se concretizem como tais amanhã”, 
declarado no texto 2. 

 
Está(ão) correta(s), apenas, 
 
A) 1. 
B) 1 e 2. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 1, 2 e 4. 
E) 1, 3 e 4. 
 
 
 
 
Com relação ao texto 2, é correto afirmar: 
 
1. a análise do potencial do retorno financeiro da carreira 

pretendida não deve ser o       aspecto mais importante na 
hora de escolher a profissão. 

2. menos de 5% da população pode equiparar-se em 
genialidade ao compositor Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) ou o físico Albert Einstein (1879-1955). 

3. os problemas neurológicos, comumente observados, 
levam o individuo a possuir uma inclinação para a 
música. 

4. o fato de alguém com inclinação para música apresentar 
facilidade com números, implica gostar de resolver 
problemas de cálculo.  

 
Está(ão) correta(s), apenas, 
 
A) 1. 
B) 1 e 2. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 1, 2 e 4. 
E) 1, 3 e 4. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10
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A respeito da afirmação "Inclusive porque as profissões 
promissoras de hoje talvez não se concretizem como tais 
amanhã", pode-se dizer que: 
 
1. confere credibilidade ao ponto de vista do autor pelo 

argumento de autoridade. 
2. confirma a tese de que a sociedade brasileira vive uma 

instabilidade financeira. 
3. deixa entrever que as profissões estão atreladas à 

oscilação do mercado de trabalho.  
4. alerta o leitor para os fatores básicos, concernentes à 

profissão a ser escolhida. 
 
Está(ão) correta(s), apenas, 
 
A) 1. 
B) 1 e 2. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 1, 2 e 4. 
E) 1, 3 e 4. 
 
 
 
 
Leia o fragmento: "Inclusive porque as profissões 
promissoras de hoje talvez não se concretizem como tais 
amanhã". Assinale a alternativa cujas expressões poderiam 
substituir com mais precisão, no contexto, os termos 
destacados, sem prejuízo semântico-discursivo para o texto 
base. 
 
A) mesmo, quiçá, no futuro. 
B) ainda, possivelmente, no dia seguinte. 
C) também, se possível, no próximo dia. 
D) até, às vezes, numa ocasião. 
E) semelhante, acaso, em pouco tempo. 
 
 
 
 
 
No trecho: “Conforme a área, existem períodos na infância 
mais propícios para dar início ao desenvolvimento de 
determinadas habilidades. Mas se há mais de uma aptidão, e 
com graus de interesse semelhantes...”, os termos grifados 
podem ser, respectivamente, substituídos sem transgressão à 
norma padrão por 
 
A) haverão – existem. 
B) há – existe. 
C) haveriam – existiria. 
D) hão – existe. 
E) há – existem. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Observe o emprego da vírgula no fragmento: “Gênios como o 
compositor Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) ou o 
físico Albert Einstein (1879-1955), que parecem ter sido 
modelados no útero materno (...)”. 
 
Assinale a alternativa em que a vírgula foi empregada no 
enunciado com esse mesmo valor discursivo. 
 
A) “Mas é possível atenuá-las e sair do impasse mais 

rapidamente, ao ter em mente que, para escolher sua 
carreira, você deve levar em conta (...)”. 

B) “Um contraexemplo: por motivos neurológicos, quem 
tem inclinação para a música costuma apresentar 
facilidade com números”. 

C) "Da combinação entre a genética, pois os genes 
determinam a propensão para atividades específicas, e o 
ambiente em que se cresceu". 

D) "Aí pode entrar em cena o orientador, que tenta aclarar 
o panorama para o jovem”. 

E) “Os especialistas advertem, contudo, que esse não deve 
ser o aspecto mais relevante”. 

 
 
 
 
Assinale a alternativa em que todas as formas nominais, 
retiradas do texto, passarão a formas verbais, caso sejam 
omitidos seus sinais de acentuação gráfica. 
 
A) dúvida, angústia, médico, último. 
B) análise, gênios, prática, favorável. 
C) genética, prática, infância, início. 
D) angústia, análise, médico, gênios. 
E) dúvida, prática, último, genética. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 

 
De acordo com a NBC T 11 – Normas de Auditoria 
Independente das Demonstrações Contábeis, do Conselho 
Federal de Contabilidade, o parecer é classificado, segundo a 
natureza da opinião, em: 
 
A) sem ressalva, com ressalva, adverso e com abstenção de 

opinião. 
B) sem ressalva, com parágrafo de ênfase, com ressalva e 

negativa de opinião. 
C) positivo, com ressalva, negativa de opinião e com 

parágrafo de ênfase. 
D) sem ressalva, com nota explicativa, com ressalva e 

adverso. 
E) limpo, com parágrafo de ênfase, com nota explicativa e 

adverso. 
 
  
 
A Cia. XYZ recusou-se a fornecer uma informação que o 
auditor considera necessária.  Esta limitação na extensão do 
trabalho, segundo o Conselho Federal de Contabilidade, deve 
conduzir à opinião com: 
 
A) ressalva ou à abstenção de opinião. 
B) parágrafo de ênfase ou à abstenção de opinião. 
C) negativa de opinião ou com parágrafo de ênfase. 
D) parecer de incerteza ou com abstenção de opinião. 
E) parecer com ressalva ou com parágrafo de ênfase. 
 
 
 
 
A técnica de auditoria utilizada na obtenção de declaração 
formal e independente de pessoas não ligadas à entidade 
auditada denomina-se: 
 
A) circulação. 
B) carta de conforto. 
C) carta gerencial. 
D) circularização. 
E) carta autônoma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Entende-se por auditoria: 
 
A) uma ciência que controla e administra o patrimônio das 

empresas, por meio de controles próprios, zelando, 
assim, pelas aplicações das pessoas jurídicas. 

B) o estudo das técnicas contábeis, para conhecer-se a 
necessidade dos registros das demonstrações contábeis. 

C) a função de controle exercida por empresa e/ou 
profissionais especializados, para salvaguardar o 
patrimônio da empresa ou entidade auditada, por meio de 
exames realizados. 

D) a técnica, regulamentada pela Comissão de Valores 
Mobiliários, que controla os bens de uma entidade, 
obedecendo a vários critérios próprios de verificação. 

E) a fiscalização dos funcionários da empresa auditada. 
 
 
 
 
Em relação à documentação da auditoria estabelecida na NBC 
T 11 – Normas de Auditoria Independente das 
Demonstrações Contábeis, analise cada uma das sentenças a 
seguir e indique V se a sentença for verdadeira e F se for 
falsa. 
 
(    ) O auditor deve documentar, através de papéis de 

trabalho, todos os elementos significativos dos exames 
realizados e que evidenciam ter sido a auditoria 
executada de acordo com as normas aplicáveis. 

(    ) Os papéis de trabalho devem ter abrangência e grau de 
detalhe suficiente para propiciar o entendimento e o 
suporte da auditoria executada, compreendendo a 
documentação do planejamento, a natureza, a 
oportunidade e a extensão dos procedimentos de 
auditoria, bem como o julgamento exercido pelo auditor 
e as conclusões alcançadas. 

(    ) Os papéis de trabalho devem ser elaborados, organizados 
e arquivados de forma sistemática e racional. 

(    ) Quando o auditor se utilizar de análises, demonstrações 
ou quaisquer outros documentos fornecidos pela 
entidade, ele deve certificar-se da sua exatidão. 
 
A sequência correta de cima para baixo é 
 

A) V, V, V, V  
B) V, F, F, V 
C) F, V, F, V  
D) V, F, V, F  
E) F, F, V, V  
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20
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A principal finalidade de uma auditoria contábil é: 
 
A) elaboração de demonstrativos contábeis. 
B) confirmação dos registros e demonstrações contábeis. 
C) conferência física dos elementos do ativo. 
D) elaboração e avaliação dos registros contábeis. 
E) apuração correta do lucro do exercício. 
 
 
 
 
No tocante a fraude e erro, de acordo com as Normas de 
Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis, não se 
pode afirmar que: 
 
A) Fraude é o ato intencional de omissão ou manipulação de 

transações, adulteração de documentos, registros e 
demonstrações contábeis. 

B) Erro é o ato não intencional resultante de omissão, 
desatenção ou má interpretação de fatos na elaboração de 
registros e demonstrações contábeis. 

C) Ao detectar erros relevantes ou fraudes no decorrer dos 
seus trabalhos, o auditor não tem a obrigação de 
comunicá-los à administração da entidade e nem sugerir 
medidas corretivas, informando sobre os possíveis efeitos 
no seu parecer, caso elas não sejam adotadas. 

D) A responsabilidade primária na prevenção e identificação 
de fraude e erros é da administração da entidade, através 
da implementação e manutenção de adequado sistema 
contábil e de controle interno. Entretanto, o auditor deve 
planejar seu trabalho de forma a detectar fraudes e erros 
que impliquem efeitos relevantes nas demonstrações 
contábeis. 

E) São exemplos de fraude os casos de manipulação, 
falsificação ou alteração de registros de ativos, passivos e 
resultados, como fazer alterações de dados nos registros 
contábeis, rasurar documentos, etc.  

 
 
 

Na aplicação dos testes de observância e substantivos, o 
auditor deve considerar os seguintes procedimentos técnicos 
básicos, com exceção de: 
 
A) Inspeção – exame de registros, documentos e de ativos 

tangíveis. 
B) Observação – acompanhamento de processo ou 

procedimento quando de sua execução. 
C) Investigação e Confirmação – obtenção de informações 

junto a pessoas ou entidades conhecedoras da transação, 
dentro ou fora da entidade. 

D) Cálculo – conferência da exatidão aritmética de 
documentos comprobatórios, registros e demonstrações 
contábeis e outras circunstâncias. 

E) Revisão Total – verificação do comportamento de todos 
os valores, mediante índices, quocientes, quantidades 
absolutas ou outros meios. 

 
  
 
 

 Para determinar que o trabalho dos auditores internos seja 
adequado para os fins da auditoria, o auditor independente 
não deve avaliar: 
 
A) a objetividade da função de auditoria interna. 
B) a competência técnica dos auditores internos. 
C) se é provável que o trabalho dos auditores internos seja 

realizado com o devido zelo profissional. 
D) se é provável que haja comunicação eficaz entre os 

auditores internos e o auditor independente. 
E) se os gestores da empresa e o seu conselho fiscal 

aprovaram o trabalho dos auditores interno. 
 
 
 
 
Analise as afirmações a seguir: 
 
1. A auditoria externa é uma atividade de avaliação 

independente dentro de uma organização, revisando as 
operações contábeis e medindo a efetividade dos demais 
controles, planos e políticas da empresa; 

2. As funções de auditoria interna incluem, dentre outras: 
exame, avaliação e monitoramento da adequação e 
efetividade do controle interno. 

3. O objetivo principal da auditoria externa é assessorar a 
superintendência, para que esta possa ter uma atuação 
mais eficiente na consecução dos objetivos da empresa; 

4. O auditor externo é um dos representantes de mais alto 
nível da empresa, com atividade ampla, abrangendo 
todos os departamentos e funções. As avaliações que 
apresentar à superintendência devem ser objetivas e sem 
injunções ou interferências; 

5. O auditor interno examina a eficiência dos 
procedimentos em vigor na empresa, avalia a política 
vigente da organização, a adequação dos controles de 
natureza financeira e operacional. 

 
São verdadeiras apenas as afirmações: 
 
A) 1 e 2. 
B) 2 e 5. 
C) 2 e 4. 
D) 3 e 4. 
E) 1 e 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 25

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24
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Em relação à Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 
2000, julgue cada uma das afirmações a seguir, indicando V 
se for verdadeira ou F se for falsa. 
 
(    ) Renúncia de receita compreende anistia, remissão, 

subsídios, crédito presumido, isenção de caráter não 
geral e redução de tributo por alteração de alíquota ou 
base de cálculo. 

(    ) A despesa total com pessoal, em cada período de 
apuração e para os Municípios, não poderá exceder o 
percentual de 50% (cinqüenta por cento) da receita 
corrente líquida. 

(    ) Considera-se obrigatória de caráter continuado a 
despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou 
ato administrativo normativo que fixe para o ente a 
obrigação legal de sua execução por um período 
superior a dois meses.  

(    ) Concessão de benefício tributário da qual decorra 
renúncia de receita deverá, entre outras exigências, estar 
acompanhada de estimativa de impacto orçamentário-
financeiro.  
 
A sequência correta de cima para baixo é 
 

A) V, V, V, V  
B) V, V, F, V  
C) V, F, F, V 
D) V, F, V, F  
E) F, F, F, F  

 
  
 
 

O Código Tributário Nacional veda a divulgação, por parte da 
fazenda pública ou de seus servidores, de informação obtida 
em razão do ofício público sobre a situação econômica ou 
financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a 
natureza e o estado de seus negócios ou atividades. Constitui 
exceção ao dever de sigilo fiscal a: 
 
A) Permuta de informações entre a União e Estados 

estrangeiros no interesse da arrecadação e da fiscalização 
de tributos previstos em tratados, acordos ou convênios. 

B) Permuta de informações entre quaisquer entidades do 
Poder Executivo federal, na forma estabelecida por lei ou 
convênio, autorizada pela Receita Federal. 

C) Requisição de autoridade administrativa ou judiciária, 
exclusivamente sobre litígios de natureza criminal. 

D) Solicitação de autoridade administrativa no interesse da 
administração pública federal, em qualquer hipótese. 

E) Solicitação da Presidência da República. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Se determinado município da Mesorregião da Mata Sul de 
Pernambuco conceder isenção a todas as indústrias 
localizadas nos limites de seu território, essa isenção 
tributária: 

 
A) constituirá hipótese de suspensão da exigibilidade de 

quaisquer créditos tributários relativos às indústrias. 
B) dispensará as indústrias do cumprimento das obrigações 

acessórias, como a emissão de notas fiscais. 
C) caracterizar-se-á como dispensa constitucional de tributo. 
D) não será extensiva às taxas, salvo disposição de lei em 

sentido contrário. 
E) será extensiva às taxas, mediante autorização do 

Governador. 
 

 
 
 

Assinale a alternativa correta. 
 
A) A responsabilidade do contribuinte é excluída pela 

denúncia espontânea da infração, desde que 
acompanhada do pagamento do tributo devido, da multa 
punitiva, dos juros de mora e da autorização do Tribunal 
de Contas. 

B) Jamais haverá exclusão da responsabilidade do 
contribuinte que praticou infração fiscal, mesmo que 
ingresse com denúncia espontânea da infração, 
acompanhada do pagamento do tributo devido e dos 
juros de mora. 

C) Responsabilidade do contribuinte é excluída pela 
denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o 
caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de 
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela 
autoridade administrativa, quando o montante do tributo 
depender de apuração. 

D) Mesmo com o início de qualquer procedimento 
administrativo fiscal, como a lavratura do Termo de 
Início de Fiscalização, a responsabilidade do 
Contribuinte será excluída pela denúncia da infração, 
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo 
devido, dos juros de mora e da autorização do Tribunal 
de Contas. 

E) A responsabilidade do contribuinte somente entrará em 
vigor no exercício financeiro seguinte da publicação da 
sua posse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 26 
QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

QUESTÃO 27 
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Assinale a alternativa correta. 
 
A) Em casos excepcionais, os Estados, mediante lei 

ordinária, poderão instituir tributos, desde que ainda não 
previstos na Constituição Federal. 

B) Somente a União, mediante lei complementar, poderá 
instituir impostos não previstos na Constituição Federal, 
desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato 
gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados na 
Constituição Federal. 

C) A União poderá determinar que parcela do ICMS (de 
competência constitucional dos Estados) seja recolhida a 
ela, para fazer frente a programas de erradicação da fome 
no país. 

D) Os Municípios, mediante lei ordinária, poderão dispor 
que, do valor do ITR – Imposto Federal sobre a 
Propriedade Territorial Rural – devido sobre imóveis 
rurais existentes nos respectivos municípios, 80% 
(oitenta por cento) sejam a eles recolhidos. 

E) O Congresso Nacional, mediante Resolução, pode criar 
imposto, taxa e contribuição de melhoria. 
  
 
 
 

Suponha que determinado ente da Federação pretenda 
instituir contribuição de melhoria para fazer face ao custo da 
construção de uma linha de metrô que beneficiará certa região 
metropolitana com valorização imobiliária. 
 
Considerando essa situação hipotética e a disciplina da 
espécie tributária mencionada, assinale a alternativa correta. 
 
A) O referido ente da Federação somente pode ser um 

município ou o DF. 
B) O valor da contribuição de melhoria deverá corresponder 

ao custo total da obra dividido pelo número de imóveis 
beneficiados. 

C) O orçamento do custo da obra deverá ser previamente 
publicado, e o prazo para a sua impugnação 
administrativa pelos interessados não poderá ser inferior 
a 30 dias. 

D) O valor da contribuição de melhoria deverá englobar, 
necessariamente, o valor total da obra pública a ser 
custeada pela exação. 

E) O valor da contribuição de melhoria deverá ser aprovada, 
mediante Resolução, pelo Congresso Nacional e pela 
Câmara de Vereadores, para que a Prefeitura possa 
cobrá-la. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Uma prefeitura de município da Zona da Mata de Sul de 
Pernambuco pode criar e exigir uma taxa, tendo como fato 
gerador: 
 
A) o melhor funcionamento da máquina burocrática. 
B) o controle estadual da poluição industrial na área 

suburbana. 
C) a autorização de funcionamento de barracas de lanches 

nos calçadões da praça principal da cidade. 
D) a construção de uma praça de bairro que irá valorizar os 

imóveis mais próximos. 
E) a coleta de lixo nas lagoas e riachos, embora o Prefeito 

ainda não tenha condições de fazer funcionar o serviço. 
 
 
 
 

Pode ser instituída contribuição de melhoria relativamente: 
 
A) à construção de uma ponte e cobrada de proprietários de 

terrenos que foram valorizados pela obra. 
B) à construção de um sistema de esgoto sanitário e cobrada 

de donos de casas e terrenos que ficavam à margem da 
obra, mas não foram de fato valorizados. 

C) à construção de um campo de pouso rural, feita pela 
União, e cobrada a contribuição de proprietários de 
granjas avícolas próximas, que sofreram redução na 
produção de ovos, em virtude do novo ruído de aviões. 

D) à prestação de um serviço público utilizado pelo 
contribuinte. 

E) ao exercício do poder de polícia, como garantia à defesa 
vegetal em propriedades agrícolas. 
  
 
 
 

Assinale a alternativa correta: 
 
A) Podem ser cumulativos os impostos criados pela União, 

com base em sua competência residual. 
B) A União pode criar impostos extraordinários, na 

iminência de eclosão de um conflito armado entre os 
Estados Nordestinos. 

C) A concessão de isenção de Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços de Transporte e Comunicação 
pode ser feita por lei federal. 

D) A contraprestação específica ao contribuinte é uma 
característica dos impostos. 

E) Mediante lei complementar, a União pode criar impostos 
não previstos na Constituição Federal. 
  
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34
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Como nova limitação de competência tributária, a 
Constituição Federal de 1988 proibiu que: 
 
A) Lei federal conceda moratória a tributos estaduais e 

municipais. 
B) Lei municipal institua taxas municipais. 
C) Lei federal conceda isenções de tributos estaduais e 

municipais. 
D) O Distrito Federal cobre impostos municipais. 
E) O Código Tributário regule as próprias limitações 

constitucionais. 
 
 
 
 
A União (Governo Federal) repassa as seguinte(s) verba(s) 
para os municípios brasileiros através do Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM): 
 
A) 22,5% da arrecadação do IR e do IPI, excluída a parcela 

do IR retido na fonte pelos Municípios. 
B) 10% da arrecadação do IR excluída a parcela do IR retido 

na fonte pelos Municípios. 
C)  20% do total do ITR arrecadado pertencem ao 

Município em que se acha situado o imóvel 
D) 22,5% da arrecadação do IR e do IPI, incluída a parcela 

do IR retido na fonte pelos Municípios. 
E) 10% da arrecadação do, IR incluída a parcela do IR 

retido na fonte pelos Municípios. 
 
 
 
 
A Lei Complementar nº. 91, de 22/12/97, fixou os 
coeficientes do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) 
de acordo com o número de habitantes de cada município, 
exceto o de capital, com alterações introduzidas pela Lei 
Complementar nº. 106 de 23/03/01. De acordo com o 
estabelecido nestas Leis Complementares, as cotas dos 
municípios no FPM são revistas: 
 
A) Anualmente, com base nos dados oficiais de população 

produzidos pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE. 

B) A cada cinco anos, com base nos dados oficiais de 
população produzidos pelo Instituto Brasileiro de 
Economia denominado de Fundação Getulio Vargas 
(FGV). 

C) Somente por força de Lei. 
D) Sempre que a Presidência da República considerar 

necessário. 
E) Somente em casos especiais. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Com relação ao Fundo de Participação dos Municípios 
(FPM), assinale a afirmação incorreta: 
 

A) Pertence ao Município a parcela de 50% do IPVA incidente 
sobre a propriedade de veículos automotores licenciados 
em seu território. 

B) Pertencem aos Municípios 25% da arrecadação do ICMS 
efetuado pelo Estado. 

C) Pertence ao Município 50% do produto da arrecadação do 
IR por ele retida no ato de pagamento de rendimentos, a 
qualquer título, exceto por suas autarquias e pelas 
fundações por ele instituídas e mantidas. 

D) Nos termos do art. 4º da Lei Complementar Federal nº. 62, 
de 28 de dezembro de 1989, os recursos do FPM 
arrecadados do 1º a 10º dia de cada mês serão creditados 
pela União à conta individual de cada Município até o 3º 
mês da arrecadação. 

E) Nos termos do art. 4º da Lei Complementar Federal nº. 62, 
de 28 de dezembro de 1989, os recursos do FPM 
arrecadados do 21º ao final de cada mês serão creditados 
pela União à conta individual de cada Município até o 1º 
dia útil do ano subseqüente. 

   
 
 

Considerando-se a receita quanto à afetação patrimonial, pode 
afirmar-se que um exemplo de receita por mutação 
patrimonial é o recebimento: 
 

A) de imóveis por doação. 
B) de aluguéis de imóveis. 
C) pela alienação de imóveis. 
D) de direitos sobre imóveis. 
E) de arrendamento mercantil e financeiro. 

 
 

 
Assinale a alternativa incorreta: 
 

A) Finanças Públicas abrangem a captação de recursos pelo 
Estado, sua gestão e seu gasto para atender às 
necessidades da coletividade e do próprio Estado; 

B) Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador 
uma situação independente de qualquer atividade estatal 
específica, relativa ao contribuinte.  

C) Contribuição de melhoria pela legislação brasileira é o 
tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação 
que representa um benefício especial auferido pelo 
contribuinte. Seu fim se destina às necessidades do 
serviço ou à atividade estatal, previsto no art. 145, III, da 
Constituição Federal de 1988. 

D) Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em 
moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 
constitua sanção de ato lícito, instituída em lei e cobrada 
mediante atividade administrativa plenamente vinculada 

E) Taxas são tributos para manutenção do funcionamento de 
um serviço dirigido a uma comunidade de indivíduos. 

 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

QUESTÃO 40







