FISCAL DE TRIBUTOS
CONHECIMENTOS GERAIS
LEIA O TEXTO
A Sintaxe do Amor
Karla Bardanza
A sintaxe que me perdoe,
mas você só tem predicado.
É o meu sujeito indeterminado.
E antes que você voe,
quero ser o seu verbo de ligação.
Na minha imaginação,
teu gênero é plural.
Não faz mal,
ser o seu objeto indireto.
Estou perto
do meu advérbio de intensidade.
E antes que seja tarde,
me arde, me invade.
Seja meu complemento verbal.
Estou numa total reação em cadeia,
caia na minha teia,
te analiso.
Adoro todas as partes do discurso...
Neste percurso, sou teu adjunto adnominal.
É normal te acompanhar.
Sou tua locução prepositiva.
Venha, me incentiva...
Preciso nos estudar.
1. No texto “Sintaxe do amor”, com que sentido é empregada a palavra predicado?
A) defeito.
B) qualidade característica de uma pessoa ou objeto.
D) atributo.
E) afirmação acerca do sujeito gramatical.

C) termo essencial da oração.

2. Em “E antes que você voe, quero ser o seu verbo de ligação (linhas 04 e 05), que tipos de sujeito temos?
A) simples e indeterminado.
B) simples e desinencial.
C) indeterminado e desinencial.
D) simples e composto.
E) composto e indeterminado.
LEIA O TEXTO
E se todos os humanos fossem da mesma cor?
Maurício Horta
Não haveria intolerância ou o argumento de superioridade racial. Os negros não seriam escravizados, não haveria existido o
apartheid nem o nazismo. Ou seja, a história da humanidade seria completamente diferente. Engano seu. A natureza humana é bem mais
complexa que isso: mesmo se todos tivessem a mesma cor da pele, textura de cabelo ou formato dos olhos, bastaria que algum povo se
destacasse no desenvolvimento técnico ou econômico para se sentir superior aos demais. Aí o argumento para o domínio não seria a
diferença física, mas, sim, cultural, que justificaria a exploração dos mais fracos pelos mais fortes e daria origem a todo tipo de
intolerância. Em algum momento, o conceito de raça apareceria. “Quem quer inventar raças não precisa de um marcador aparente, apenas
de uma narrativa”, justifica o sociólogo Demétrio Magnoli, doutor em Geografia Humana pela USP.
E nem é preciso muita imaginação para exemplificar como isso ocorreria. Em Ruanda, tútsis e hútus não se distinguem por
traços físicos, língua nem religião. Mas, para dominá-los, a Bélgica, seu excolonizador, criou carteiras raciais que distinguiam os dois
grupos. Apoiou a elite tútsi e a jogou contra hútus. Em 1994, passadas 7 décadas, hútus se vingaram matando meio milhão de tútsis.
“Todas as sociedades têm um elenco de elementos com os quais consegue distinguir-se dos demais pejorativamente. Esse é um
dos traços universais da humanidade”, diz o antropólogo João Baptista. Se a evolução não tivesse criado distintos biótipos, a divisão da
sociedade seria baseada nas diferenças de língua, religião, ancestralidade ou castas.
Mesmo por caminhos diferentes, no final o mundo estaria dividido, dando origem a disputas por poder, guerras étnicas e, mais
adiante, luta por igualdade e movimentos relacionados ao orgulho das minorias. Sim, você já ouviu essa história antes...
Revista SUPERINTERESSANTE. Editora Abril. Edição 269 – set / 2009. Pg. 46.

3. O principal propósito do texto é:
A) induzir o leitor a mudar seu comportamento social.
C) contar histórias dos povos da África: tútsis e hútus.
E) contar a história da escravidão.

B) esclarecer sobre a origem das sociedades.
D) apresentar uma tese sobre as relações raciais.

4. Na fala do sociólogo Demétrio Magnoli “Quem quer inventar raças não precisa de um marcador aparente, apenas de uma narrativa”. A
expressão em destaque faz uma referência:
A) aos negros escravizados
B) a diferenças físicas entre os homens.
C) ao desenvolvimento técnico dos grupos sociais.
D) ao desenvolvimento econômico dos grupos sociais.
E) à intolerância dos homens.

5. A frase “Engano seu.”, no primeiro parágrafo, expressa uma relação de:
A) causa.
B) consequência.
C) condição.

D) proporção.

E) oposição.

6. No texto, defende-se a ideia de que:
A) as diferenças entre os homens serão sempre razão para disputas por poder.
B) se os homens fossem da mesma raça, haveria tolerância.
C) as lutas entre os homens dão-se por estes não falarem a mesma língua.
D) somente nos tempos atuais, a sociedade é dividida pela língua e religião.
E) a escravidão foi responsável pela divisão dos homens em sociedade.
7. Considere as afirmações a seguir.
I. O texto é uma narrativa ficcional. Emprega um dos recursos linguísticos que é o uso de expressões conotativas, como ‘marcador
aparente’, ‘textura’, ‘pejorativamente’ entre outras.
II. Os argumentos do autor são sustentados nas referências científicas de Demétrio Magnoli e João Baptista; na alusão histórica de Ruanda
e também nas relações de causa e consequência.
III. A morte de milhões de tútsis justifica o quanto a diferença religiosa contribuiu para a intolerância, dividindo os povos em Ruanda.
Está(ão) correta(s) somente a:
A) I.
B) II.

C) III.

D) I e a III.

E) II e a III.

8. Em “E se todos os humanos fossem da mesma cor?”, o termo sublinhado estabelece, nessa oração, uma relação de:
A) causa.
B) tempo.
C) consequência.
D) concessão.
E) condição.
9. A palavra abaixo que sem o acento transforma-se em outra palavra com significado diferente, encontra-se na alternativa:
A) história.
B) técnico.
C) intolerância.
D) histórica.
E) língua.
10.Das frases abaixo, somente uma está com emprego adequado da crase, segundo a norma padrão.
A) O pagamento havia sido feito à tempo e à hora. B) Sim, comer à noite engorda mais. C) Aos poucos, às pessoas voltavam a terra.
D) A geladeira só é vendida à prazo.
E) Dedico-me à uma causa humana.
11. Uma barra de cereal de 60 gramas possui 0,75 grama de fibra alimentar. O Ministério da Saúde recomenda que cada pessoa adulta
consuma 25 gramas por dia de fibra. Com base nessa recomendação, que percentual de fibra é ingerido por uma pessoa ao consumir uma
barra de cereal?
A) 3 %
B) 4 %
C) 5 %
D) 7 %
E) 10 %
12. Após um dia de trabalho na feira, os três feirantes sócios da barraca obtiveram o lucro de R$ 600,00. O primeiro recebeu 3/4 do lucro,
menos R$ 100,00; o segundo, 1/4 do lucro, mais R$ 30,00 e o terceiro, o restante. Qual o valor recebido pelo terceiro feirante?
A) R$ 70,00
B) R$ 180,00
C) R$ 340,00
D) R$ 200,00
E) R$ 350,00
13. Para descarregar 10 caminhões em 1h (uma hora) precisamos de 6 estivadores. Quantos estivadores serão necessários para
descarregar os mesmos 10 caminhões, com cargas idênticas, em ½ h (meia hora)?
A) 1 estivador.
B) 3 estivadores.
C) 5 estivadores.
D) 8 estivadores.
E) 12 estivadores.
14. Ao dividir uma área rural com área total de 48.000,00 m² em áreas diretamente proporcionais à idade dos três herdeiros de um
fazendeiro, que possuem 2, 6 e 16 anos, quanto de área vai receber o filho mais velho?
A) 4.000 m2
B) 12.000 m2
C) 32.000 m2
D) 40.000 m2
E) 44.000 m2
15. Considere um trabalhador com uma dívida de R$ 787,50, sem incidência de juros mensais. Em cada dia de trabalho ele recebe R$
15,00. Se ele tem somente uma despesa de R$ 2,50 por dia, o número de dias que ele precisa trabalhar para pagar a dívida é:
A) 49 dias.
B) 50 dias.
C) 63 dias.
D) 75 dias.
E)53 dias.
16. O aumento do desmatamento na Amazônia tem contribuído para diversas alterações na floresta como, por exemplo, as mudanças em
estações chuvosas de várias regiões e o aumento do efeito estufa devido a uma grande liberação de gás carbônico (CO2). A respeito do
desmatamento é correto afirmar que o(a):
A) presença de grandes proprietários de terra e a ação de fazendeiros que ocupam a região de forma desordenada e ilegal têm contribuído
para reduzir o desmatamento.
B) agricultura tradicional dos povos das florestas, ao priorizar os interesses econômicos em detrimento da preservação do meio ambiente,
estimula o desmatamento.
C) aumento dos preços das commodities agrícolas como a soja e a carne tem contribuído para a destruição da floresta Amazônica.
D) retirada das matas galerias não só reduz o assoreamento dos rios como também contribui para o aumento dos peixes nos rios da
Amazônia.
E) destruição da fauna e da flora na Amazônia vem reduzindo substancialmente devido à presença da grilagem de terras que prioriza a
maior preservação da floresta Amazônica.
17. Nas últimas décadas se formaram numerosos blocos econômicos que, de maneira geral, muito têm contribuído para o
desenvolvimento regional. Assinale a alternativa que indica a união aduaneira que reuniu, inicialmente, Brasil, Argentina, Paraguai e
Uruguai.
A) CEE
B) OEA
C) ALALC
D ) UNISUL
E ) MERCOSUL
18. Qual a função da figura selecionada em destaque do Word:
A) Selecionar arquivo

B) Apagar uma linha

C) Salvar arquivo

D) Copiar um texto selecionado E) Apagar o arquivo

19. Marque a alternativa que mostra as teclas de atalhos da figura abaixo:
A) CTRL + F, CTRL + K e CTRL+L
C) CRTL+ N, CRTL + S e CRTL + I
E) CRTL+ F4, CRTL + S e CRTL + F5

B) CTRL + N, CTRL + S e CTRL +I
D) CRTL + F, CRTL + K e CRTL + L

20. A figura ao lado visualiza os botões de alinhamento. Marque alternativa que mostra as funções de cada um destes botões
A) Alinhar a esquerda, centralizar, alinhar a direita e justificar
B) Copiar, colar, salvar e apagar
C) Sublinhar a direita, apagar a esquerda, apagar no centro do texto e deletar o texto
D) Copiar a direita, copiar a esquerda, copiar meio do texto e copiar o texto selecionado.
21. As possibilidades de formatação do espaço entre linhas são mais amplas que as disponíveis na barra de ferramentas quando acessamos
o MENU:
A) Formatar / marcadores e numerações
B) Formatar / Estilo de Formatação
C) Formatar / Parágrafo
D) Formatar / Tabulação
E) Formatar/ área de transferência
22. A principal diferença entre um CD-R e um CR-RW é:
A) O CR-R é regravável
B) O CR-RW tem maior capacidade de armazenamento
D) Nenhuma, os dois são iguais.
E) n.d.a

C) O CR-RW é regravável

23. O computador possui periféricos de entrada e saída, qual dos periféricos abaixo é de entrada e saída ao mesmo tempo:
A) Caixas de som
B) Webcam
C) Scanner
D) Drive de disquete
E) Monitor
24. No Microsoft Office Excel 2003 os arquivos salvos terminam com a extensão:
A) .xlsx
B) .xls
C) .pls
D) .doc
E) .docx
25.Constituem uma das partes mais importantes dos computadores, pois são nelas que o processador armazena os dados com os quais está
lidando. Esse tipo de memória tem um processo de gravação de dados extremamente rápido, se comparado aos vários tipos de memória.
No entanto, as informações gravadas se perdem quando não há mais energia elétrica. O texto acima se refere a qual tipo de memória?
A) RAM
B) PROM
C) ROM
D) HD
E) BITE

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26. Analise as afirmativas a respeito do ITBI.
I.Trata-se de um imposto sobre a transmissão de Bens Imóveis Inter-Vivos que é previsto na Constituição Federal/1988, no artigo 156,
inciso II.
II.O Código Tributário Nacional – CTN (Lei 5.172, de 25.10.1966), rege o ITBI em seus artigos 35 e 42.
III.A Constituição Federal de 1988 estipulou que o ITCMD (imposto sobre a transmissão causa mortis ou doação) competiria aos Estados
e ao DF (art. 155, I), enquanto os municípios ficariam com o ITBI (imposto sobre a transmissão de bens inter-vivos) (art. 156).
É VERDADEIRO o que se afirma em:
A)Somente I e II.

B)Somente I e III.

C)Somente II e III. D)Todos os itens

E) Nenhum dos itens

27. Ainda sobre o ITBI é INCORRETO o que se afirma:
A)Em termos de legislação ordinária., o ITBI, sendo da competência dos Municípios, tem legislação própria para cada um deles.
B)A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.
C)O imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos (ITBI) é um imposto universal, de competência municipal
e, ou Estadual.
D)O ITBI não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em
pagamento de capital nela subscrito.
E) N.D.A.
28. No Direito tributário brasileiro,______________ representa o direito de crédito da Fazenda Pública, já devidamente apurado por
processo administrativo denominado lançamento e, portanto, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, estabelecendo um vínculo
jurídico que obriga o contribuinte ou responsável (sujeito passivo) ao Sujeito Ativo (Estado ou ente parafiscal) ao pagamento do tributo.
Completa corretamente a frase:
A)crédito tributário

B)isenção tributária

C)obrigação tributária

D)lei tributária

E) N.D.A

29. A constituição de um crédito tributário faz-se por lançamento. No que se refere ao assunto coloque (V) para alternativas verdadeiras e
(F) para as alternativas falsas.
( ) No direito brasileiro, o lançamento, definido pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional.
( ) O lançamento engloba especificamente três operações: verificação da ocorrência do fato gerador; identificação da base de cálculo e
cálculo do montante devido com a aplicação da alíquota.
( ) O lançamento é ato administrativo, que independe da coadjuvação do contribuinte e deve ser feito pela autoridade administrativa.
( )Há três modalidades de lançamento: o lançamento direto ou de ofício, o lançamento misto ou por declaração e o lançamento por
homologação.
A seqüência CORRETA encontrada é:
A)V-F-V-V
B)V-F-V-F

C)V-V-F-V

D)F-V-F-F

E) F-F-F-F

30. No direito brasileiro, de acordo com o Art.151 do CTN, as modalidades de suspensão admitidas são: moratória, o depósito do
montante integral, as reclamações e os recursos administrativos, a concessão de medida liminar em mandado de segurança,a concesão de
medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial, o parcelamento. Sobre o assunto, relacione as colunas:
1- Moratória
2- Depósito do montante integral
3- Reclamações e recursos administrativos
4- Concessão de medida liminar em mandado de segurança
5- Concessão de medida liminar ou de tutela antecipada
( ) impede a formação definitiva do crédito tributário.
( ) o contribuinte para discutir o crédito tributário, pela via administrativa ou judicial, deposita o valor integral do tributo. O depósito
pode ser anterior ou posterior à constituição do crédito tributário.
( ) não importa a modalidade de ação ajuizada,, esta modalidade, evita que o sujeito passivo arque com o ônus tributário antes que seja
apreciado o mérito a sentença tenha transitado em julgado.
( ) é a postergação do prazo para pagamento do tributo devido, pode ser concedido de modo geral ou individual. Ela sempre dependerá
de lei para a sua concessão.
( ) pode ser repressivo ou suspensivo. A suspensão ocorre com a liminar, não com a sentença transitada em julgado. Com a liminar a
fazenda pública fica impedida de ajuizar a execução.
A sequencia CORRETA encontrada é:
A)1-4-3-5--2
B)2-4-3-1-5

C)3-5-1-2-4

D)3-2-5-1-4

E)1-2-3-5-4

31. Sobre o IPTU é CORRETO afirmar:
A) O imposto, de competência exclusiva dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona
urbana do Município.
B) Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei estaduall; observado o requisito mínimo da existência de
todos os melhoramentos ( meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; abastecimento de água; sistema de esgotos
sanitários; rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar; escola primária ou posto de saúde a uma
distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado ) construídos ou mantidos pelo Poder Público.
C)Na determinação da base de cálculo, se considera o valor dos bens móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel,
para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade.
D) Contribuinte do imposto é o morador do imóvel.
E) Todas estão corretas
32. Analise as afirmativas a seguir:
I.A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de
requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de
negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido.
II.A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da
entrada do requerimento na repartição.
III.A certidão negativa expedida com dolo ou fraude, que contenha erro contra a Fazenda Pública, nõa responsabiliza pessoalmente o
funcionário que a expedir, pelo crédito tributário e juros de mora acrescidos, mas a instituição.
É verdadeiro o que se AFIRMA em:
A)Somente I e II.
B)Somente I e III.

C)Somente II e III.

D)Somente em II

E)Todos os itens

33. Assinale a alternativa INCORRETA a respeito do assunto: Sujeito Passivo. Sujeito Ativo.
A)Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento”, é aquele que
tem o direito de exigir a obrigação tributária imposta ao sujeito passivo, é o credor, ou seja, o que integra o pólo ativo da relação jurídica
tributária.
B)O sujeito ativo principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
C)O sujeito passivo direto é o contribuinte, ou seja, aquele que tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador
tributário - fato típico prescrito na lei. Se o sujeito passivo direto não cumpre com a obrigação tributária, então ele (o contribuinte) é o
próprio a ser responsabilizado pelo inadimplemento da obrigação.
D)O sujeito passivo indireto é o responsável pelo pagamento do tributo, ou seja, aquele que não se reveste necessariamente na condição
de contribuinte, tendo relação indireta com o fato tributável.
E)Nenhuma das anteriores
34. analise as afirmativas colocando (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas.
( ) A impugnação ao auto de infração pode ser realizada pelo Contabilista ou outro profissional com conhecimento do assunto, não sendo
necessário um profissional do Direito.
( ) A defesa (impugnação) administrativa de Auto de Infração ou Notificação Fiscal é uma importante ferramenta que a empresa possui a
seu favor, desde que bem estudada e feita estrategicamente, no sentido de beneficiar a empresa.
( ) Acabando o processo de fiscalização, o fiscal emitirá um termo de encerramento de fiscalização mencionando que não encontrou
irregularidades na empresa ou emitirá um AUTO DE INFRAÇÃO, cobrando os tributos que julga serem devidos. A partir do momento da
lavratura do auto de infração, a empresa deve efetuar a defesa administrativa de fato e de direito, anexando provas com o objetivo de
reverter a cobrança dos tributos.
( ) O contribuinte, se perder o processo na esfera administrativa, poderá recorrer ao Poder Judiciário na tentativa de anular a exigência
fiscal.
A sequencia CORRETA encontrada é:
A)V-F-F-V

B)F-V-V-F

C)V-F-F-V

D)V-V-V-V

E)F-F-F-F

35. Sobre o CNPJ estão CORRETAS as afirmativas, exceto a contida em:
A)O CNPJ veio substituir o CGC, Cadastro Geral de Contribuintes e por vezes também é grafado como CNPJ-MF.
B)Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (acrônimo: CNPJ) é um número único que identifica uma pessoa jurídica ou física junto à
Receita Federal brasileira (órgão do Ministério da Fazenda).
C)O Cadastro funciona como uma identidade e nele estão informados:Data de abertura,Nome da empresa,Título ou nome fantasia - se
tiver,Código e descrição da atividade econômica principal - o CNAE ,Código e descrição das atividades econômicas secundárias - se
tiver,Código e descrição da natureza jurídica.Endereço e Situação cadastral - Na consulta realizável na página da internet da Receita
Federal.
D)Um número típico de CNPJ tem o formato: 03.847.655/0001-98 onde os oito primeiros números formam a "raiz" - que identifica a
empresa, os quatro seguintes formam o "sufixo" que identifica uma unidade de atuação de empresa, ou seja, um endereço de atividade da
pessoa jurídica, e os dois últimos formam o "dígito verificador" que é resultado de uma equação com os doze números anteriores.
36. As infrações penais tributárias classificam-se quanto ao objeto em:
A)reclusivas e detensivas
B)substancial ou moratória (descumprimento de obrigação principal) e formal ou regulamentar (descumprimento de obrigação
acessória)
C) culposas ou dolosas.
D)publicas e particulares
E) Todas estão corretas.
37. Sobre o IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS é correto afirmar:
A)O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência exclusiva dos Municípios , tem como fato gerador a prestação de
serviços constantes da lista anexa à Lei Complementar 116/2003 ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do
prestador.
B)O ISS não incide sobre as exportações de serviços para o exterior do País.
C)Assessoria e consultoria em informática não consta da lista de serviços sujeitos a ISS.
D)É um imposto não obrigatório para funcionários públicos.
E) Todas as anteriores estão corretas.

38. O IPTU é considerado uma ferramenta de promoção da função social da propriedade privada no Brasil. O artigo 182 da Constituição
Federal de 1988 define esta função, o que, na história do Brasil, é considerado fato inédito. A partir de 2001, porém, o Estatuto das Cidades,
que estabeleceu as diretrizes gerais da política urbana e foi instituído pela Lei nº 10.257, de 10 de julho 2001, passa a regulamentar esta
função social e estabelece uma série de instrumentos urbanísticos a serem aplicados pelas prefeituras como forma de sua promoção. Sobre
o IPTU analise as afirmativas:
I.Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação
ou utilização, o Município poderá proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública.
II.A base de cálculo do IPTU é o valor de mercado do imóvel sobre o qual o imposto incide. Este valor deve ser entendido como seu valor
de venda e é diferente do valor venal do imóvel.
III.Usucapião especial de imóvel urbano, refere-se àquele que possuir como sua área ou edificação urbana de até duzentos e cinqüenta
metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o
domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
É VERDADEIRO o que se afirma em:
A)Somente I e II. B)Somente I e III.

C)Somente II e III. D)Somente I

E)Todos os itens

39. De acordo com a lei orgânica do Municipio de Mauriti, Capitulo V, Da Política Econômica do Município é correto o contido em:
A)Art. 326 - O Município não dispensará tratamento jurídico diferenciado à microempresa e a empresa de pequeno porte, assim definidos
em legislação municipal.
B)Art. 329 – Os portadores de deficiência física e de limitação sensorial, assim como as pessoas idosas, terão tratamento igualitário sem
favoritismos ou prioridade para exercer o comércio eventual ou ambulante no Município.
C)Art. 330 – O Município apoiará e incentivará o desenvolvimento de grandes empresa.
D)Art. 331 – O Município, condicionalmente, dará prioridade a aquisição de materiais às microempresas.
E)Nenhuma das anteriores.
40. A entidade abstrata com existência e responsabilidade jurídicas como, por exemplo, uma associação, empresa, companhia, legalmente
autorizadas. Podendo ser de direito público (União, Unidades Federativas, Autarquias etc.), ou de direito privado (empresas, sociedades
simples, associações etc.). São denominadas no mercado financeiro como:
A)Pessoa Física
B)Pessoa Jurídica C)Empresa privadas
D)Empresa pública
E)Empresa pública e privada
41.São tributos cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao
contribuinte. se caracterizam por serem de cobrança compulsória e por não darem um retorno ao contribuinte sobre o fato gerador.
A)Impostos
B)Taxas
C)Contribuição de melhorias
D)Contribuições especiais.
E)N.D.A
E)
42. São tributos incidentes sobre um fato gerador e que são aplicados em contrapartida a esse fato gerador, ou seja, é a contrapartida que o
contribuinte paga em razão de um serviço público que lhe é prestado ou posto à sua disposição. Além da contrapartida de um serviço
público prestado ou posto à disposição, também estão relacionadas ao poder de polícia da administração, englobando fiscalizações e
licenciamentos em geral.
A)Impostos
B)Taxas
C)Contribuição de melhorias
D)Contribuições especiais.
E) Todos os citados acima
43. Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª
1 - ALÍQUOTA
2 - BASE DE CÁLCULO

3 - CIC

4 - CONTRIBUINTE

( ) É o sujeito passivo de uma obrigação tributária. Toda pessoa – física ou jurídica – que paga tributo (sentido genérico) aos cofres
públicos, quer seja da União, dos Estados, dos Municípios e/ou do Distrito Federal.
( ) É o cartão personalizado (espécie de carteira de identidade) expedido pelo Ministério da Fazenda com o número da inscrição no CNPJ
para todas as pessoas jurídicas e no CPF para todas as pessoas físicas.
( ) Montante sobre o qual se aplica a alíquota para determinar o valor do tributo devido.
( ) Percentual que será aplicado sobre a base de cálculo para apurar o valor de determinado tributo.
A sequência CORRETA encontrada é:
A)1- 4 - 2 - 3
B)2 - 4 - 3 - 1

C)4 – 3 – 2 -1

D)4 – 2 – 1 -3

E) 1-3-4-2

44. No Brasil, o imposto de renda é cobrado (ou pago) mensalmente (existem alguns casos que a mensalidade é opcional pelo contribuinte)
e no ano seguinte o contribuinte prepara uma declaração de ajuste anual de quanto deve do imposto (ou tem restituição de valores pagos a
mais), sendo que esses valores deverão ser homologados pelas autoridades tributárias. Analise as afirmativas sobre o Imposto de renda.
I.Anualmente os brasileiros precisam declarar à Receita Federal o IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Física no Imposto de Renda 2009 ·
II.Está obrigado a apresentar a declaração Anual de Ajuste todo o contribuinte que fez operações em Bolsa
III.É dispensado de apresentar declaração anual de ajuste contribuinte que recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis – como
indenização trabalhista ou FGTS - ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$40 mil
É verdadeiro o que se AFIRMA em:
A)Somente I e II
.
B)Somente I e III.

C)Somente II e III.

D)Somente II

E)Todos os itens

45. Dentro de uma visão abrangente, as contas fazem parte de um sistema contábil cujos objetivos do ponto de vista da Estrutura de uma
Entidade Contábil tanto podem ser internos quanto externos, o que o torna de grande complexidade. Assinale a única opção incorreta no
que se refere ao assunto.
A)As contas analíticas dividiam-se em contas analíticas propriamente ditas (subníveis de modalidade, elemento e item por exemplo) e
contas de correntistas ou correspondentes (chamadas algumas vezes de contas-correntes)
B)As contas correntes agrupam-se em diferentes níveis, tais como: Grandes Grupos de Contas, pequenos Grupos de Contas, Médio
Grupo de Contas, Subgrupo de contas etc.
C)O primeiro passo para que as contas tenham como atender a maioria desses objetivos, é a de organizá-las em um Plano de Contas
D)Com a adoção da escrituração digital para os livros comerciais no Brasil a partir de 2008-2009 (SPED) , foi elaborado um Plano de
Contas Referencial que consiste no sistema De/Para, ou seja, a empresa deverá cadastrar o seu plano de contas próprio e ao mesmo tempo
indicar quais as contas correspondentes no Plano de Contas Referencial.
E)O Plano de Contas também é conhecido como Quadro de Contas ou Estrutura de Contas.
46. Analise as afirmativas abaixo colocando (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas.
( ) A Escrituração é a função de Registro, contábil quando usada o método das partidas.
( ) O método de escrituração mais desenvolvido é o chamado "método das partidas simples". Existem outros, como o de "partidas
dobradas”.
( ) Apesar de originariamente previsto para ser utilizado nos lançamentos das contas contábeis, em operações mais complexas como as
das “instituições públicas” é comum de ser exigida partidas dobradas apenas para os balanços, ou melhor dizendo, as contas de balanço.
( ) Para muitos gestores, a função da Escrituração é o Controle Contábil. Na verdade o controle contábil, que historicamente originou até
uma corrente científica chamada de Controlismo.
A)V-V-F-V
B)V-V-V-V
C)V-F-V-V
D)F-F-V-F
E) F-F-F-F

