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1ª Parte – Português  

 

Leia o seguinte fragmento de texto retirado do livro Vidas 
Secas, de Graciliano Ramos. 
 

 
 

01. O termo “difícil”, presente em “A vida na fazenda se 

tornava difícil”, tem função sintática de: 
 

a) Objeto indireto. 
b) Predicativo do sujeito. 
c) Objeto direto. 
d) Adjetivo. 
e) Predicativo do objeto. 

 
02. Em: “Sinhá Vitória benzia-se tremendo, manejava o 
rosário, mexia os beiços rezando rezas desesperadas.”, a 

oração reduzida em destaque estaria corretamente 
desenvolvida se estivesse assim escrita: 
 

a) Sinhá Vitória benzia-se enquanto tremia (...). 
b) Sinhá Vitória benzia-se porque tremia (...). 
c) Sinhá Vitória benzia-se a medida que tremia (...). 
d) Sinhá Vitória benzia-se após tremer (...). 
e) Sinhá Vitória benzia-se tendo em vista que tremia 

(...). 
 
03. Na oração: “Encolhido no banco do copiar, Fabiano 
espiava a caatinga amarela, onde as folhas secas se 
pulverizam, trituradas pelos redemoinhos, e os garranchos 
se torciam, negros, torrados.”, a expressão “banco do 
copiar” significa: 

 
a) Lugar para se estudar com vista para a rua. 
b) Assento usado como apoio para escrever. 
c) Assento na varanda. 
d) Banco da escrivaninha. 
e) Mesa de estudos. 

 
04. A oração “(...) onde as folhas secas se pulverizam”, 

tem função sintática equivalente à: 
 

a) Minha vontade é que você aprenda português. 
b) Não saia daqui sem que eu lhe chame. 
c) A liberdade é um bem tão precioso que cada um 

quer ser dono até da alheia. 
d) O fato de que és mudo na te impede de trabalhar. 
e) O animal mais veloz do mundo é o avestruz, que 

chega a atingir cerca de 120 km/h. 

05. Em qual das orações há discordância da norma culta 

conforme as regras de pontuação? 
 

a) Afinal, quem manda aqui sou eu, ou são 
vocês? 

b) Uma mão lava a outra, e a poluição suja as 
duas. 

c) Os mendigos pediam dinheiro ou comida? 
d) Mau curso primário, mau curso secundário, 

produzem mau candidato à universidade. 
e) NDR 

 
06. Dentre as proposições a seguir, assinale a que 

expressa uma inverdade em relação à norma culta da 
língua portuguesa. 

 
a) O verbo chamar é transitivo direto ou transitivo 

indireto, indiferentemente, quando no sentido 
de considerar, como em: “Chamei-o palhaço” 
ou “Chamei-o de palhaço”. 

b) O verbo pisar é um verbo transitivo direto, 
portanto não admite preposição, conforme 
exemplo: “Não pise na grama”. 

c) O verbo puxar é transitivo indireto no sentido 
de “sair semelhante”, como em “O puxou ao 
pai, e não há mãe.” 

d) O reparar, quando significar observar, é 
transitivo indireto: “Repare no corpo desta 
garota.” 

e) O verbo sobressair, sem ser pronominal, é 
transitivo indireto: O jogador que mais 
sobressaiu nos jogos do Brasil foi o goleiro. 

 
07. Leia o texto a seguir e em seguida responda o que se 

pede. 
 

 
 

É possível depreender do texto a seguinte informação: 
 

I. O Prêmio Nobel é concedido àqueles de 
pensamento ortodoxo. 

II. A opinião pública rejeita todo tipo de violência. 
III. A violência às vezes é um passo para a paz. 
IV. A opinião pública reverencia pesquisadores e 

poetas, priorizando essas categorias na entrega 
do Nobel. 
 

“A vida na fazenda se tornava difícil. Sinhá 
Vitória benzia-se tremendo, manejava o rosário, mexia 
os beiços rezando rezas desesperadas. Encolhido no 
banco do copiar, Fabiano espiava a caatinga amarela, 
onde as folhas secas se pulverizam, trituradas pelos 
redemoinhos, e os garranchos se torciam, negros, 
torrados. No céu azul as últimas arribações tinham 
desaparecido. Pouco a pouco os bichos se finavam, 
devorados pelo carrapato. E Fabiano resistia, pedindo a 
Deus um milagre. 

Mas, quando a fazenda se despovoou, viu que 
tudo estava perdido, combinou a viagem com a mulher, 
matou o bezerro morrinhento que possuíam, salgou a 
carne, largou-se com a família, sem se despedir do 
amo. Não poderia nunca liquidar aquela dívida 
exagerada. Só lhe restava jogar-se ao mundo, como 
negro fugido. 

 

Apontamentos sobre o Prêmio Nobel 
 

 O Prêmio Nobel reverencia cientistas, 
pesquisadores, escritores e poetas. No entanto, a 
maior repercussão ocorre em dois prêmios, Literatura e 
Paz. A opinião pública espontaneamente dedica aos 
ganhadores dessas categorias a maior atenção. Os 
prêmios de ciências, é claro, são importantes, mas a 
repercussão fica muito concentrada no segmento 
especializado ou mais restrito da opinião pública. 
 O Nobel da Paz tem sido concedido a 
personalidades que deixam às margens restrições 
daqueles de pensamento mais ortodoxo, dos que 
entendem o prêmio como uma homenagem ao 
pacifismo, aos que rejeitam todas as formas de 
violência. Claro que esta é uma apreciação linear, 
superficial, pois algumas vezes a violência faz-se como 
uma ação preventiva, para adiante obter uma paz 
duradoura. (...) 
 
MENEZES, Fernando. Divirta-se e aprenda. Editora Construir, 

2009. 
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a) Todas estão corretas. 
b) Todas estão erradas. 
c) Apenas I e IV estão erradas. 
d) Apenas III está correta. 
e) Apenas I está correta. 

 
Leia o texto a seguir e tome-o como base para responder 
as questões 08 e 09. 

 

 
 

08. A oração sublinhada pode ser classificada como 
Oração Subordinada: 

 
a) Adverbial Final. 
b) Adverbial condicional. 
c) Adjetiva restritiva. 
d) Substantiva Predicativa. 
e) Adverbial consecutiva. 

 
09. O pronome que, em destaque no texto tem função 

sintática de: 
 

a) Predicativo do sujeito. 
b) Objeto direto. 
c) Sujeito. 
d) Adjunto adverbial. 
e) Complemento Nominal. 

 
10. A seguinte frase foi retirada de uma propaganda de 

“Canecas” (bebedouros) para animais, numa revista de 
produtos agrícolas: “A vida útil das Canecas fabricadas 
com Resinas Plásticas, estão atreladas à abrasividade dos 
produtos transportados.” Como se percebe, há 
desconformidades em relação à norma culta da língua. 
Aponte a alternativa que corrige a falha que há no texto.  

 
a) “A vida útil das Canecas fabricadas com Resinas 

Plásticas estão atreladas à abrasividade dos 
produtos transportados.” 

b) “A vida útil das Canecas fabricadas com Resinas 
Plásticas, está atreladas à abrasividade dos 
produtos transportados.” 

c) “A vida útil das canecas fabricadas com resinas 
plásticas, estão atreladas à abrasividade dos 
produtos transportados.” 

d) “A vida útil das Canecas fabricadas com Resinas 
Plásticas, estão atreladas à abrasividade dos 
produtos transportados.” 

e) “A vida útil das canecas fabricadas com resinas 
plásticas está atrelada à abrasividade dos 
produtos transportados.” 

 
 
 
 
 

 
 

2ª Parte – Informática     

 
11. Ao arrastar um arquivo de uma pasta para outra, 

utilizando-se o mouse e o botão direito No Windows 
Explorer: 
 

a) É criado um atalho na pasta destino. 
b) O arquivo é copiado para a pasta de destino. 
c) O arquivo é movido para a pasta de destino. 
d) Aparece um menu com opções, entre outras, 

Copiar, Mover e Cancelar. 
e) Nada acontece. 

 
12. Utilizando “Meu computador” ou “Meus documentos”, 

no Windows XP, uma das formas de habilitar a exibição do 
caminho completo de arquivos e pastas na barra de títulos, 
é por intermédio da seção “Modo de exibição”, disponível 
em: 
 

a) Opções de pasta, do menu Ferramentas. 
b) Configurar página, do menu Ferramentas. 
c) Configuração de arquivo, do menu Exibir. 
d) Opções de pasta, do menu Exibir. 
e) Exibir, do menu Configurar pasta. 

 
13. Considerando a configuração padrão do Microsoft 
Word em português, a tecla de atalho CTRL+B (pressiona-

se a tecla CRTL e a tecla B sem soltar a primeira):  
  

a) Abre um arquivo em branco. 
b) Coloca o texto selecionado em negrito ou inicia 

modo de negrito. 
c) Imprime o arquivo. 
d) Salva o arquivo. 
e) Não existe este atalho na configuração padrão. 

 
14. A inversão de letras maiúsculas e minúsculas em um 

texto selecionado pode ser acionada automaticamente no 
Microsoft Word, na sua configuração original e padrão, por 
intermédio do acesso, em primeira instância, ao menu:  
 

a) Formatar. 
b) Editar. 
c) Exibir. 
d) Configurar página. 
e) Ferramentas. 

 
15. Diante da necessidade preventiva de corrigir o uso 

acidental da tecla Caps Lock no Microsoft Word, deve-se 
habilitar essa condição por meio do acionamento da 
opção: 
  

a) Ortografia e gramática, do menu Formatar. 
b) Controlar alterações, do menu Exibir. 
c) Controlar alterações, do menu Inserir. 
d) AutoCorreção, do menu Arquivo. 
e) AutoCorreção, do menu Ferramentas. 

 
16. Para acessar a grande rede de computadores 

“Internet”, quais são, basicamente, as três alternativas para 
se conectar? 
 

a) Via Intranet, Via Expressa, Via redes locais. 
b) Via conexão ponte, Via redes locais, Via Intranet. 
c) Via redes Expressa, Via Redes Locais, Via 

gateway. 

Problemas 
 

Os candidatos que participaram da eleição 
municipal e que largaram banners nos postes de 

iluminação estão sendo convocados pela Justiça 
Eleitoral para fazerem a retirada. Caso não retirem 
suas propagandas, o juiz eleitoral da 175ª Zona 
Eleitoral, Fernando Ferreira de Moraes, vai adotar 
medidas enérgicas, como a aplicação de multas 
no valor de 50 mil UFIRs. 
 

Curitiba, Gazeta do Povo. 7 nov. 2004. 
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d) Via Provedor de acesso, Via redes Locais, Via 
redes Expressa. 

e) Via conecção ADSL, Via conexão Ponte, Via 
Expressa. 

 
17. A fim de atribuir níveis de segurança a zonas da 
internet, tais como Intranet local e sites restritos, entre 
outras, solicita-se que o Internet Explorer, versão 5 ou 6, 
seja configurado para tal. Uma das formas de realizar essa 
operação é por meio do acesso à janela: 
 

a) Configurações de Web, dentro de Opções da 
Internet no menu Exibir. 

b) Windows Update, mediante o acionamento do 
menu Arquivo. 

c) Segurança, dentro de Opções da Internet no menu 
Ferramentas.  

d) Barra de ferramentas, no menu Editar. 
e) Propriedades, dentro de Opções da Internet no 

menu Ferramentas. 
 
18. Observe as seguintes definições: 

 
I.  Aplicativo Web específico para uso interno de uma 

corporação. 
II.  Tráfego Web, comumente no padrão: 

xxxxxxx@yyyyyyyy.com.br. 
III.  Tráfego Web, comumente no padrão: 

http://www.xxxxxxxxxx.com.br. 

 
Correspondem, respectiva e conceitualmente, às 
definições acima: 
  

a) Internet; hipermídia e endereço de correio 
eletrônico. 

b) Intranet; endereço de site da Web e hipermídia. 
c) Microsfto Excel; Internet e endereço de correio 

eletrônico. 
d) MS-Word; endereço de site Web e hipertexto. 
e) Intranet; endereço de correio eletrônico e endereço 

de site Web. 

 
19. Por recomendação do suporte técnico, foram adotados 
procedimentos de backup de arquivos dos computadores. 
A fim de evitar a interrupção dos trabalhos, em caso de 
sinistro, foi recomendado principalmente que: 
 

a) Sejam feitas semanalmente cópias de arquivos e 
que estas sejam guardadas, de preferência, em 
um mesmo local para agilizar a retomada. 

b) Sejam feitas regularmente cópias de segurança 
dos arquivos e que estas sejam mantidas em 
locais geograficamente distintos. 

c) Os computadores permaneçam ligados, 
ininterruptamente, e apenas as cópias dos 
arquivos de programas sejam mantidas em locais 
geograficamente distintos e vigiadas 24 horas por 
dia. 

d) Sejam feitas diariamente cópias de arquivos e que 
estas sejam guardadas, de preferência, em um 
mesmo local para agilizar a retomada. 

e) Os computadores sejam mantidos desligados, 
após o expediente, e somente as cópias do 
sistema operacional sejam mantidas em locais 
geograficamente distintos e vigiadas 24 horas por 
dia. 

 
 

20. É uma opção direta e originalmente disponível em 

Opções da Internet no menu Ferramentas do Internet 
Explorer 6: 
 

a) Localizar. 
b) Configurar página. 
c) Limpar histórico. 
d) Tela inteira. 
e) Código fonte. 

 
  

    

3ª Parte – Conhecimentos Específicos     

 
 
21. Referente a impostos recuperáveis (IPI e ICMS) é 

INCORRETO afirmar: 
 

a) A Constituição Federal determina que o ICMS e o 
IPI sejam cumulativos. 

b) As empresas que forem contribuintes destes 
impostos deverão registrar esses valores em seu 
ativo como impostos a recuperar, não os levando 
ao estoque em cumprimento do dispositivo 
constitucional. 

c) Caso os bens sejam adquiridos para consumo 
final da entidade, esta não terá, de regra, direito a 
recuperar os impostos incidentes sobre as 
compras, não devendo fazer o registro de 
impostos a recuperar, salvo legislação estadual 
mais privilegiada. 

d) Quando uma entidade comercial faz aquisições 
de mercadorias sendo parte delas destinadas ao 
Ativo Imobilizado e parte ao Estoque e essas 
mercadorias forem adquiridas pela mesma nota 
fiscal, a contabilização deve ocorrer primeiro em 
Estoque de onde se dará baixa ao Ativo 
Imobilizado e, sendo o caso, nesse momento se 
anulará o crédito do ICMS e IPI correspondente 
às mercadorias incorporadas ao Permanente. 

e) Quando a empresa vendedora for industrial ou 
equiparada a industrial e cobrar frete na mesma 
nota fiscal em que são discriminadas as 
mercadorias, haverá incidência de IPI também 
sobre o frete, pois nesse caso o frete será 
considerado custo de produção. 

 
22. Os efeitos de uma devolução de vendas são os 

seguintes, EXCETO: 
 

a) Rubrica Efeito. 
b) Receita de Vendas Reduz. 
c) Custo das Vendas Reduz. 
d) Estoque Final Aumenta. 
e) Crédito da provisão diminuído. 

 
23. Referente ao Plano Plurianual – PPA é INCORRETO 

afirmar: 
 

a) O Plano Plurianual é o planejamento de longo 
prazo da Administração Pública e tem por 
finalidade estabelecer de forma regionalizada as 
diretrizes, objetivos e metas (DOM) da 
administração pública federal para as despesas 
de capital e outras delas decorrentes e para 
aquelas relativas aos programas de duração 
continuada. 
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b) O PPA é doutrinariamente conhecido como o 
planejamento estratégico de médio prazo da 
administração pública brasileira. 

c) Ao assumir o mandato, já no 1º ano, o Chefe do 
Poder Executivo elabora o seu planejamento de 
gastos, ou seja, estabelece o que pretende 
executar, em termos de obras e serviços, reajuste 
dos servidores (isso na teoria!), novos concursos, 
etc. Esse planejamento é elaborado para 4 anos, 
entretanto, o Governo atual executa apenas 3, 
haja vista que 1 ano foi herdado do governo 
antecessor. 

d) A proposta de Plano Plurianual poderá receber 
emendas dos parlamentares, apresentadas na 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização, onde receberão parecer, que 
depois de votado na Comissão, o projeto de lei 
será apreciado pelo Congresso Nacional na forma 
do Regimento Comum. 

e) O Presidente da República poderá remeter 
mensagem ao Congresso Nacional, propondo 
modificações no Projeto de PPA, enquanto não 
iniciada a votação, na Comissão Mista, da parte 
cuja alteração é proposta.  

 
24. Sobre receitas é INCORRETO afirmar: 

 
a) Na Administração Pública, as receitas a serem 

arrecadadas já estão previstas em Lei.  
b) Incumbe ao Poder Legislativo prever a sua 

arrecadação para o ano subseqüente e a fixação 
das despesas em função dessas receitas. 

c) Ao Congresso Nacional compete autorizar, 
através de lei, a execução orçamentária.  

d) As despesas devem ser iguais as receitas, é o 
chamado princípio do equilíbrio orçamentário. 

e) Considerando que hipoteticamente, o CN 
autorizou a realização de 9.000,00 de despesas, 
caso fossem comprometidos os 9.000,00 de 
despesas e tendo arrecadado somente 8.000,00, 
os 1.000,00 poderiam ser inscritos em restos a 
pagar. 

 
25. Referente ao princípio da universalidade é 

INCORRRETO afirmar: 
 

a) Estabelece que todas as receitas e despesas, de 
qualquer natureza, procedência ou destino, 
inclusive a dos fundos, dos empréstimos e dos 
subsídios, devem estar contidas na lei 
orçamentária anual, ou seja, nenhuma receita ou 
despesa pode fugir ao controle do Legislativo. 

b) O art. 6º da Lei 4.320/64 corrobora com esse 
princípio ao estabelecer que todas as receitas e 
despesas constarão da lei de orçamento pelos 
seus totais, vedadas quaisquer deduções. Em 
outras palavras, todas as receitas previstas para 
serem arrecadadas no ano seguinte e também as 
despesas públicas fixadas devem estar inseridas 
na Lei Orçamentária Anual – LOA. 

c) A referência ano seguinte é porque o orçamento é 
preparado em num determinado ano para ser 
executado no ano seguinte. Exemplo, o 
orçamento que deverá ser executado em 2006, foi 
elaborado no ano de 2005.  

d) A parte final desse art. 6º da Lei 4.320/64, “pelos 
seus totais, vedadas quaisquer deduções” é 
doutrinariamente reconhecida pela doutrina como 
o princípio do orçamento bruto.  

e) Este principio também estabelece que o 
orçamento deve ter vigência limitada no tempo, 
um ano. Está implícito no art. 34 da Lei nº 
4.320/64, onde estabelece que exercício 
financeiro coincidirá com o ano civil.  

 
26. Referente à Lei Orçamentária Anual – LOA é 

INCORRRETO afirmar: 
 

a) Atualmente não mais existe o orçamento 
monetário. Esse orçamento era elaborado pelo 
Banco Central e aprovado por Decreto do Poder 
Executivo. Após a CF/88, passou a existir apenas 
um orçamento, que é a LOA. 

b) As receitas das estatais pertencentes ao governo 
devem ser incluídas na LOA, ou seja, atendendo 
ao princípio da universalidade, todas as receitas e 
as despesas devem ser incluídas na lei de 
orçamento (art. 3º, parágrafo único e art. 4º, da 
Lei nº 4.320/64). Nenhuma receita ou despesa 
pode fugir ao controle do Legislativo. 

c) Conforme enunciado do item precedente. E mais, 
pelo princípio do orçamento bruto, as receitas e 
despesas devem constar na LOA pelos seus 
totais.  

d) Na vigente Constituição Federal (CF) mais existe 
o orçamento plurianual de investimentos, que 
estabelece o orçamento anual de investimento. 

e) O princípio da anualidade foi sim consagrado na 
CF em diversos dispositivos, tais como: lei do 
orçamento anual (art. 166, § 3º), lei orçamentária 
anual (art. 165, § 8º e o art. 167, inciso I), etc. 

 
27. Observe as alternativas abaixo e indique a 

INCORRRETA: 
 

a) A vinculação de receitas é exceção prevista na 
CF. Somente a CF e emendas posteriores podem 
estabelecer essas exceções.  

b) As dotações globais, exceções ao princípio da 
especificação, são recursos especificamente 
destinados a determinado órgão, unidade 
orçamentária, programa ou categoria econômica. 

c) Na LOA pode conter autorização, dentre os 
créditos adicionais (suplementar, especial e 
extraordinário) somente para a abertura de crédito 
adicional suplementar. 

d) Quando houver previsão, na LOA, para a 
contratação de operações de crédito 
(empréstimos), significa que o estado não terá 
receitas suficientes para cobrir as despesas. 
Nessa situação, o orçamento é deficitário, ou 
seja, o governo necessita realizar empréstimos 
para cobrir as despesas fixadas na LOA. 

e) De acordo com o princípio da clareza, o 
orçamento deve ser expresso de forma clara, 
ordenada e completa. O seu entendimento deverá 
ser acessível à sociedade e não só aos técnicos 
que o elaboram. 

 
28. Auditoria – é o método de verificação da fidedignidade 

das informações do patrimônio, registradas no sistema 
contábil, a auditoria pode ser: 
 

a) Interna e externa. 
b) Fiscal e não fiscal. 
c) Interna, externa e fiscal. 
d) Interna, externa, fiscal e não fiscal. 
e) Interna e fiscal. 
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29. Referente a patrimônio é INCORRRETO afirmar: 

 
a) O Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e 

obrigações de uma “azienda”.  
b) A “azienda” pode ser considerada como um ente 

qualquer (com personalidade) possuidor de um 
patrimônio. A Contabilidade, portanto, tanto pode 
ser utilizada para o controle do patrimônio de uma 
empresa, quanto para o controle do patrimônio de 
uma pessoa física ou ainda de uma família ou de 
um negócio informal.  

c) O patrimônio, definido como o conjunto de bens, 
direitos e obrigações, encontra-se apresentado na 
Resolução CFC n° 774, de 1994. 

d) O Patrimônio Líquido não é uma dívida da 
Entidade para com seus sócios ou acionistas, 
pois estes não emprestam recursos para que ela 
possa ter vida própria, mas, sim, os entregam, 
para que com eles forme o Patrimônio da 
Entidade. 

e) A diferenciação entre o conceito de bens e de 
direitos não é objeto de maiores discussões em 
livros que tratam da Contabilidade. A razão disso 
é que, do ponto de vista quantitativo do 
patrimônio, um bem e um direito de mesmo valor 
são representados da mesma forma. 

 
30. Em setembro, a firma Maripozas Ltda. foi registrada e 

captou recursos totais de R$ 9.687,00, sendo R$ 9.000,00 
dos sócios, como capital registrado e R$ 687,00 de 
terceiros, sendo 2/3 como empréstimos obtidos e 1/3 como 
receitas ganhas. Os referidos recursos foram todos 
aplicados no mesmo mês, sendo R$ 687,00 em 
mercadorias; R$ 274,00 em poupança bancária; R$ 364,00 
na concessão de empréstimos; e o restante em despesas 
normais. Após realizados esses atos de gestão, pode-se 
afirmar que a empresa ainda tem um patrimônio líquido de: 
 

a) R$ 9687,00 
b) R$ 9000,00 
c) R$ 1325,00 
d) R$ 867,00 
e) R$ 458,00 

 
31. Observe a descrição abaixo e indique a INCORRETA: 

 
a) O ativo pode sofrer acréscimos por diversas 

razões como, por exemplo, o recebimento de 
doações o que não reflete em movimentação de 
contas do passivo. 

b) Um decréscimo do ativo implica em aumento do 
passivo. 

c) Um acréscimo em uma conta do ativo pode 
corresponder a um decréscimo do valor de outra 
conta do ativo e não implica, necessariamente, 
em acréscimo em conta de passivo ou do 
patrimônio líquido. 

d) Um decréscimo no valor total do ativo 
corresponde a um decréscimo de conta do 
passivo ou do patrimônio líquido. 

e) Um acréscimo no total do ativo pode refletir em 
acréscimo no passivo ou do patrimônio líquido. 

 
 
 
 
 
 
 

32. Uma empresa de sapatos vendeu 3.000 pares de 

sapatos, ao preço unitário (par) de R$ 80,00, com frete de 
R$ 3.000,00 por conta do vendedor. O vendedor 
concedeu, na nota fiscal, um desconto de R$ 2.500,00 e, 
ainda, um desconto de R$ 2.000,00 no pagamento da 
duplicata, vencível há 30 dias. 
Sabe-se que: 
 
O custo dos produtos vendidos é de R$ 120.000,00; 
- foram pagas: 
Outras despesas com vendas de R$ 3.600,00; 
Salários de vendedores de R$ 1.500,00; 
- a transação estava sujeita a: 
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de 
R$ 2.400,00; 
Imposto sobre Produtos Industrializados de R$ 2.100,00; 
Programa de Integração Social (PIS) – faturamento de R$ 
500,00; 
Contribuição Social sobre o Faturamento (COFINS) de R$ 
1.000,00. 
 
Com base nos dados, a receita líquida de vendas dos 
sapatos será de: 
 

a) R$ 237.900,00; 
b) R$ 234.000,00; 
c) R$ 233.600,00 
d) R$ 229.500,00; 
e) R$ 223.400,00; 

.  
33. Aluguel incorrido – ao final do mês. O contrato de 

locação é considerado segundo as descrições abaixo, 
EXCETO como: 
 

a) Bilateral, porque existem obrigações recíprocas 
do locador (ceder o imóvel para uso de outro) e 
do locatário (pagar o aluguel). 

b) Oneroso, há certeza e equivalência entre as duas 
obrigações (uso do bem e o aluguel). 

c) Consensual porque não se exige a entrega do 
bem para que o contrato passe a gerar seus 
efeitos, 

d) Informal, a lei não exige forma para o contrato, 
podendo inclusive ser verbal.  

e) Continuado – as prestações, recíprocas, se 
renovam de tempos em tempos (geralmente, em 
períodos mensais).   

 
34. Indique a alternativa que define indelegabilidade: 

 
a) Consiste na vedação à transferência, de um ente 

tributante a outro, de competência para instituir e 
exigir tributos, no caso do primeiro não exercer 
seu poder de criar ou exigir tributos de sua própria 
competência, conforme dispõe o CTN, art. 8º. 

b) Consiste no poder exclusivo da pessoa jurídica de 
direito público conforme indicada pela CF, de criar 
e arrecadar tributos, de acordo com o que dispõe 
o CTN, art. 6º. 

c) Consiste na vedação a que seja transferida a 
competência para instituir e exigir tributos, de um 
ente público indicado pela CF para fazê-lo, para 
outro ente tributante, conforme dispõe o CTN, art. 
7º. 

d) É a exclusividade (ou competência legislativa 
plena) e a intransferibilidade de competência pelo 
não exercício. 

e) É o ato jurídico produzido pelo Poder competente 
para o exercício da função legislativa, nos termos 
estabelecidos pela Constituição. 
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35. São competências tributárias do estado e distrito 

federal (art. 155 CF): 
 

a) ITD – Imposto de transmissão causa mortis e 
doação de bens e direitos (FG: bens e doação). 

b) IPI – Imposto Sobre Produtos Industrializados 
(FG: desembaraço / saída de produtos/ 
arrematação). 

c) II – Imposto de Importação (FG: entrada de 
mercadoria). 

d) IOF – Imposto Sobre Operações Financeiras (FG: 
operações financeiras). 

e) IGF – Imposto Sobre Grandes Fortunas 
(FG:grandes fortunas). 

 
36. Sobre imposto é INCORRETO afirmar: 

 
a) “Prestação pecuniária, direta ou indireta, que o 

Estado e órgãos fazendários exigem de cada 
particular, pessoa física ou jurídica com 
capacidade contributiva, para ocorrer às 
despesas da administração, sem se obrigarem à 
contraprestação de serviço especificado ou 
determinado (...) Deve ser justo, certo, cômodo e 
econômico (CR/88, artigos, 145 I, 153, 155, 156)”. 

b) É o tributo cuja obrigação tenha por fato gerador 
uma situação independente de qualquer atividade 
estatal específica relativa ao contribuinte.  É 
criado em função da capacidade contributiva de 
cada um e não implica contraprestação direta por 
parte do Estado e é cobrado em face da 
ocorrência de fato social de caráter econômico, 
revelador da capacidade contributiva do indivíduo.  

c) Os impostos são perenes até sua revogação, 
exceto o imposto extraordinário - compreendido 
ou não na sua competência, na iminência ou caso 
de guerra externa, e não segue anterioridade e 
deve ser suprimido gradativamente no máximo 
em 8 anos contados da celebração da paz. 

d) Imposto é tributo não vinculado (pois não se 
vincula à atividade estatal específica). 

e) No caso de imposto, não se permite exigir obras e 
serviços públicos (a lei orçamentária que indicará 
onde será gasta a contribuição). 

  
37. O processo administrativo tributário deve obedecer ao 

devido processo legal (procedural due process), possuindo 
as seguintes fases, EXCETO:  
 

a) Instauração 
b) Transição 
c) Defesa 
d) Relatório 
e) Julgamento 

 
38. A lei 8.397/92, com a nova redação dada pelo art. 65 

da Lei 9.532/97, instituiu a medida cautelar fiscal, de 
natureza processual. A medida cautelar fiscal poderá ser 
requerida pelo sujeito ativo contra o sujeito passivo da 
obrigação tributária, quando ele apresentar as situações a 
seguir, EXCETO: 
 

a) Sem domicílio certo, intenta ausentar-se ou 
alienar bens que possui ou deixar de pagar a 
obrigação no prazo fixado. 

b) Tendo o domicílio certo, ausentar-se ou tentar 
ausentar-se, visando elidir o adimplemento da 
obrigação. 

c) Caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar 
bens. 

d) Contrai ou tenta contrair dívidas que 
comprometem a liquidez de seu patrimônio. 

e) Possui débitos inscritos ou não em dívida ativa, 
que, somados, ultrapassem 20% de seu 
patrimônio conhecido. 

 
39. No que tange as modalidades de receita, refere-se 

àquelas que advém de constrangimento do patrimônio 
particular (ex. cobrança de tributos): 
 

a) Extraordinária 
b) Ordinárias 
c) Originária 
d) Compulsórias 
e) Contratual 

 
40. É a denominação dada ao Estado enquanto 

desenvolve atividade de tributação. 
 

a) Fisco 
b) Tributo 
c) Sujeito passivo 
d) Prestação pecuniária 
e) Taxa 

 
 
 
 

FIM DO CADERNO 







