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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Número de mulheres assassinadas cresce 200% na 
Paraíba, diz ONG 

 
A quantidade de mulheres assassinadas no mês de 

fevereiro deste ano na Paraíba cresceu 200% em relação ao 
mesmo período do ano passado. O levantamento foi 
divulgado na quinta-feira (1º) pelo Centro da Mulher 8 de 
Março, uma organização não governamental sediada em 
João Pessoa. Conforme a ONG, 22 mulheres foram mortas 
no estado em 2012, sendo 18 mulheres somente em 
fevereiro. No ano passado, foram registrados oito 
assassinatos de mulheres nos dois primeiros meses. 

 
Em entrevista ao Bom Dia Paraíba nesta sexta-

feira (2), a coordenadora da ONG Bamidelê, Terlúcia Silva, 
disse que a Paraíba vive o ápice da violência contra a 
mulher. Segundo ela, os crimes têm ligação com a relação 
desigual de poder em comparação aos homens. "Por mais 
que existam políticas públicas, ocorre todo tipo de violência 
no cotidiano delas, desde xingamentos e privações a 
agressões físicas", declarou. 

 
Outra preocupação é a impunidade. Segundo ela, 

um dado do Conselho Nacional de Justiça revela que em 
apenas 2% dos casos os agressores são condenados. Para 
ela, a educação é fundamental para combater a violência. 

 
"A gente cresce reproduzindo o pensamento de que 

o homem é forte e a mulher é frágil. Enquanto a gente não 
aceitar que as relações afetivas têm que ser respeitadas e 
livres, esse quadro vai permanecer", explica. 

 
A reportagem procurou as representantes da Secretaria 

Estadual da Mulher e Diversidade Humana em busca de 
comentários sobre as ações que estão sendo promovidas no 
combate à violência, mas foi informada que as secretárias 
estão em reunião nesta manhã. 

www.g1.globo.com 

1. Considerando as ideias presentes no texto, assinale a 
alternativa CORRETA. 

 
A. Somente no mês de fevereiro, do ano passado para o 

atual, o índice de mulheres assassinadas cresceu 200% 
na Paraíba.  

B. O crescimento de 200% no índice de mulheres 
assassinadas na Paraíba refere-se ao período de janeiro e 
fevereiro deste ano em relação ao mesmo período do 
ano anterior.  

C. Considerando que, neste ano, durante o mês de 
fevereiro, morreram 18 mulheres e que, nesse mesmo 
mês no ano passado, morreram 8, a diferença chega a 
mais de 100%.  

D. O Centro de Mulher 8 de março foi a organização do 
Estado responsável pela divulgação dos dados relativos 
à violência contra a mulher na Paraíba. 

E. Está claro na notícia que a violência na Paraíba acontece 
quase que exclusivamente contra a mulher. 

 
2. Tomando por base as informações do texto, assinale a 

alternativa CORRETA. 
 

A. A violência contra a mulher restringe-se ao assassinato 
delas, por causa da relação desigual de poder em 
comparação aos homens. 

B. As políticas públicas empreendidas pelas organizações 
Centro da Mulher 8 de Março e Bamidelê são 
insuficientes para combater todo tipo de violência no 
cotidiano das mulheres paraibanas.  

C. Embora os xingamentos não sejam caracterizados como 
uma forma de violência, a partir deles pode-se gerar a 
violência física.  

D. A educação escolar é fundamental para o combate à 
violência porque a escola ensina as pessoas a se 
respeitarem mutuamente.  

E. Para que muitos casos de violência contra a mulher 
sejam evitados é necessário que as pessoas 
compreendam que um relacionamento afetivo não deve 
acontecer sob coação. 

 
3. Analise os itens seguintes, assinalando (V) para 

VERDADEIRO e (F) para FALSO. 

(    )  Embora o homem seja forte e a mulher seja frágil, 
as pessoas não devem reproduzir a o pensamento de 
que isso confere aos homens o direito de agir com 
violência contra as mulheres.  

(   ) O índice de impunidade é excessivamente inferior 
aos índices de casos de violência contra a mulher na 
Paraíba.  

(   )  Segundo dado do Conselho Nacional de Justiça, há 
quase plena impunidade para os crimes de violência 
cometidos contra a mulher.  

(   )  A punição aos agressores constitui uma estratégia 
suficiente para suprimir todo e qualquer ato de 
violência contra a mulher.  

A sequência CORRETA é: 

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

 
4. Considere a seguinte afirmação da coordenadora da 

ONG Bamidelê: “a Paraíba vive o ápice da violência 
contra a mulher.” 

No contexto da notícia, a palavra destacada pode ser 
substituída, sem prejuízo de sentido, por: 

 
A. Auge. 
B. Rigor. 
C. Poder. 
D. Requisito. 
E. Temor 

 
5. No trecho: “as relações afetivas têm que ser respeitadas 

e livres”, é possível identificar:  
 

A. Um substantivo e dois adjetivos. 
B. Um substantivo e três adjetivos. 
C. Dois substantivos e dois adjetivos. 
D. Três substantivos e um adjetivo. 
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E. Quatro adjetivos. 
 

6. “No ano passado, foram registrados oito assassinatos de 
mulheres nos dois primeiros meses.” 
Em relação aos aspectos gramaticais do trecho acima, 
assinale a alternativa  CORRETA. 
 

A. Em substituição à vírgula, os dois pontos poderiam ser 
utilizados sem caracterizar inadequação gramatical.  

B. “oito assassinatos de mulheres” é o sujeito composto da 
oração.  

C. A oração está na voz passiva sintética.  
D. Há dois adjuntos adverbiais na oração.  
E. “oito assassinatos de mulheres” constitui o agente da 

passiva da oração. 
 

7. “O levantamento foi divulgado na quinta-feira (1º) pelo 
Centro da Mulher 8 de Março, uma organização não 
governamental sediada em João Pessoa.” 
 
O termo sublinhado exerce função sintática de: 

 
A. Objeto indireto. 
B. Adjunto adverbial. 
C. Adjunto adnominal. 
D. Aposto. 
E. Agente da passiva. 

 
8.  “Segundo ela, um dado do Conselho Nacional de 

Justiça revela que em apenas 2% dos casos os 
agressores são condenados.” 

 
A ideia expressa na conjunção que inicia a frase é de: 

 
A. Conformidade. 
B. Explicação. 
C. Restrição. 
D. Concessão. 
E. Proporção. 

 
9. “A gente cresce reproduzindo o pensamento de que o 

homem é forte e a mulher é frágil.” 
 

Com relação aos aspectos gramaticais do trecho acima, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A.  Na frase, há presença da antonímia. 
B. As palavras “homem” e “mulher” constituem uma 

flexão de gênero com radicais diferentes. 
C. Por apresentar radicais diferentes, as palavras “homem” 

e “mulher” são classificadas quanto à flexão de gênero 
como comuns de dois gêneros.  

D.  Dos quatro verbos presentes na frase, dois podem ser 
classificados como verbos de ligação. 

E.  “forte” e “frágil” funcionam como predicativo do 
sujeito. 

 
10. Assinale a alternativa, em que o uso do sinal indicativo 

da crase caracterizaria inadequação gramatical. 
 

A.  O homem parece alheio a tudo quando está movido 
pela agressividade. 

B.  A sociedade precisa também ser sensível a situação de 
violência quando a  vítima é a mulher. 

C.  Na Paraíba, cujo índice de violência contra a mulher é 
alarmante, o momento é propício a reflexão. 

D.  O texto faz referência a violência contra a mulher. 
E.  Uma sociedade machista é propensa a aceitação passiva 

quando se trata de violência contra a mulher.  
 

CONHECIMENTOS GERAIS  

11. Brasil que é considerado o país do futebol, no ano de 
2014 terá a honra de sediar a copa de 2014. 
Recentemente foi divulgada a lista com as 12 cidades 
que irão sediar a copa. Assinale a alternativa que 
indica 05 cidades escolhidas. 

A. São Paulo,  Brasília,  Recife, Cuiabá e Rio de Janeiro. 
B. Curitiba, Salvador, Boa Vista, Maranhão, Paraná. 
C. São Paulo,  Paraná,  Recife, Cuiabá e Porto Alegre. 
D. São Paulo,  Belo Horizonte,  Recife, Cuiabá e Goiás. 
E. Salvador,  Brasília,  Recife, Cuiabá e Maceió. 

12. O Ibby (International Board on Books for Young 
People) anunciou a  Escritora  Argentina Maria Teresa 
Andruetto e o ilustrador tcheco Peter Sís como os 
vencedores do Prêmio Hans Christian Andersen de 
2012, _____________________para América Latina. 
 

Assinale a opção que completa CORRETAMENTE a 
lacuna da notícia. 

 
A. Primeiro Nobel de Literatura Juvenil. 
B. Terceiro Nobel de Literatura Infantil. 
C. Terceiro Nobel de Literatura Brasileira. 
D. Primeiro Nobel de Literatura Espanhola. 
E. Primeiro Nobel de Literatura Infanto Juvenil. 

13. O Fórum Mundial da Água, evento coordenado por um 
engenheiro da USP, Benedito Braga, reuniu 20 mil 
pessoas na semana passada em Marselha, na França. O 
centro das discussões foi a projeção da escassez de água 
no futuro que poderá aumentar os riscos de conflitos no 
mundo. 

"Somos o país da água. Temos 12% da água doce do 
mundo", essa concentração de água doce no Brasil está 
localizada: 

A. Em Brasília. 
B. Em São Paulo. 
C. No Rio Grande do Sul. 
D. No Paraná. 
E. Em Manaus, na Bacia Amazônica.  

14. Uma das regiões que mais crescem é a América Latina 
quanto ao acesso à internet", disse à France-Presse o 
especialista de origem mexicana, sem divulgar números. 
De la Parra afirmou que atualmente a penetração de 
cobertura de internet na América Latina é de 30% dos 
lares. 

Nos países desenvolvidos, essa cobertura é de: 
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A. 20 % 
B. 60 % 
C. 40 % 
D. 70 % 
E. 100 % 
 
15. As lâmpadas fluorescentes contêm 

__________________, e são compostas por fósforo e 
mercúrio. O fósforo favorece o surgimento de câncer e 
provoca lesões nos rins e no fígado; o mercúrio, se 
inalado, pode causar dor de cabeça, febre, fraqueza 
muscular. A esses "poluidores" se unem outros, como 
computador e pneu, todos com componentes tóxicos na 
composição. 
 
Assinale a opção que completa CORRETAMENTE a 
lacuna do texto: 

 
A. Chumbo. 
B. Vidro e zinco. 
C. Ferro. 
D. Vidro e metal. 
E. Vidro. 

16. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) 
ampliará a votação biométrica para em torno de 15% do 
eleitorado paraibano, com a inclusão no sistema dos 
municípios que integram as zonas eleitorais de Campina 
Grande - Lagoa Seca, Massaranduba e Boa Vista - e de 
Piancó - Emas, Catingueira e Olho D'Água. O diretor-
geral do TRE, Leonardo Lívio Ângelo Paulino, 
anunciou, nesta sexta-feira, dia 13, que o TRE dará 
início em agosto ao recadastramento biométrico nesses 
oito municípios, e esse procedimento irá até 23 de maio 
de 2012. 

Assinale a alternativa que apresenta os apenas dois 
municípios da Paraibanos que  têm o novo sistema de 
recadastramento biométrico:  

A. Cabedelo e Campina Grande. 
B. Campina Grande e Pedras de Fogo. 
C. Cabedelo e Pedras de Fogo. 
D. Patos e Cabedelo. 
E. Cabedelo e Guarabira. 

 
17. As ONG’s (Organizações não governamentais) são 

organizações formadas pela sociedade civil sem fins 
lucrativos e que tem como missão a resolução de algum 
problema da sociedade, seja ele econômico, racial, 
ambiental, ou ainda a reivindicação de direitos e 
melhorias e fiscalização do poder público. 

 
Assina alternativa INCORRETA quanto a ONG e o seu 
objetivo de atuação. 

 
A. Fundação SOS Mata Atlântica; Defender os últimos 

remanescentes de Mata Atlântica. 
B. Amda: Associação Mineira de Defesa do Ambiente: tem 

como principal objetivo a preservação das florestas 
ainda que sua influência tenha sido durante toda a sua 

história associada ao movimento ambientalista no 
estado de Minas Gerais. 

C. Amda: Associação Maranhense de Defesa do Ambiente: 
tem como principal objetivo a preservação das florestas 
ainda que sua influência tenha sido durante toda a sua 
história associada ao movimento ambientalista no 
estado do Maranhão. 

D. Instituto Ethos: Instituto Ethos de Responsabilidade 
Social tem como missão “Mobilizar, sensibilizar e 
ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma 
socialmente responsável, tornando-as parceiras na 
construção de uma sociedade sustentável e justa. 

E.  Instituto Akatu: o Akatu, que em tupi significa “semente 
boa” ou “mundo melhor”, tem como objetivo promover 
a responsabilidade social para educar e mobilizar a 
sociedade para o consumo consciente através do que, 
ela acredita, somos protagonistas na construção da 
sustentabilidade do nosso planeta. 

18. As origens do município de Juncó do Seridó datam de 
1892, quando Balduíno Guedes implantou a fazenda 
Unha de Gato. O local ficava a um quilômetro da atual 
sede municipal. Com o tempo, muitas casas foram 
construídas no local, tomando logo o aspecto de um 
povoado.  

  
Na fazenda Unha de Gato foi desenvolvida a produção 
de: 

 
A. Cana-de-açúcar e abacaxi. 
B. Cana-de-açúcar.  
C. Pecuária e Cana-de-açúcar. 
D. Agricultura e pecuária. 
E. Agricultura. 

19.  No processo de formação urbana do município do 
Junco do Seridó, um local começava a ser habitado por 
viajantes que se deslocavam de Campina Grande e João 
Pessoa para o sertão e vice-versa. Esse local foi 
denominado de: 

A. Ponto de Nordestinos. 
B. Vila Encantada. 
C. Cenário das Pedras. 
D. Canto das Minas. 
E. Chorão. 

 
20. Nova York, Londres e Cidade de Cingapura ocupam os 

três primeiros lugares no ranking das cidades mais 
competitivas do mundo realizado pela unidade de 
inteligência da revista "The Economist", divulgado 
nesta segunda-feira. Paris e Hong Kong ocupam 
empatadas o quarto lugar. 

 
Nesse ranking, que cidade brasileira aparece no  62º 
lugar. 

 
A. Curitiba. 
B. Rio de janeiro 
C. Belo Horizonte. 
D. São Paulo. 
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E. Minas Gerais. 
 

http/www.folha.com.br-20/03/2012 
 

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 
 

 
21. No Windows XP, o atalho para o Gerenciador de 

Tarefas é: 
 
A. Alt + F4 
B. Ctrl + Esc 
C. Ctrl + Z 
D. Ctrl + Alt + Del 
E. Alt + F1 
 
22. No Word 2003, para alterarmos o tamanho de fonte de 

um texto selecionado é possível o comando: 
 
A. Ctrl + P 
B. Ctrl + F 
C. Ctrl + Shift + P 
D. Alt + P 
E. Ctrl + Shift + F 
 
23. No Word e no Excel em suas versões 2003 as extensões 

padrão são, RESPECTIVAMENTE: 
 
A. Doc e pps 
B. Doc e xls 
C. Ppt e xls 
D. Xls e doc 
E. Ppt e doc 
 
24. Em relação ao pendrive, é CORRETO que: 
 
A. É um drive de aplicativo. 
B. É uma parte da memória ROM. 
C. Não permite a sua instalação sem drivers. 
D. Não pode ser formatado de forma rápida. 
E. Pode ser desfragmentado via Windows. 
 
25. No Windows, a ferramenta mais indicada para verificar 

e corrigir erros em setores de dados em unidades de 
disco é o(a): 

 

A. Scandisk. 
B. Desfragmentador de disco. 
C. Ferramenta de backup. 
D. A barra de tarefas. 
E. Antivirus. 
 
26. No pacote do Microsoft Office 2003, o programa 

específico para gerenciar contas de e-mail é o: 
 
A. Outlook. 
B. Explorer. 
C. Access. 
D. Mozila. 
E. Google. 
 
27. Um computador está equipado com uma rede do tipo 

Bradcom 802.11 b/g.  
 
Esse tipo de conexão se refere a uma rede: 

 
A. Bluetooth. 
B. Dial-U. 
C. USB. 
D. A cabo. 
E. Wi-Fi. 
28. No Windows Explorer, para alterarmos o nome de um 

arquivo ou pasta selecionado basta pressionarmos a 
tecla de função: 

 
A. F1 
B. F2 
C. F9 
D. F10 
E. F12 
 
29. No Word 2003, para inserirmos uma nota de rodapé 

devemos acessar o menu: 
 
A. Editar/Notas. 
B. Ferramentas/Opções. 
C. Inserir/Referência. 
D. Arquivo/Notas. 
E. Formatar/Referência. 
 
30. No Windows XP, para excluirmos definitivamente um 

arquivo selecionado, sem que ele vá para a Lixeira, 
devemos usar a tecla Delete junto com: 

 
A. Alt 
B. Esc 
C. Ctrl 
D. Shift 
E. End 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
31. Estatuto das Cidades- LEI No 10.257, Art. 2o, define que 

a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 
propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes 
gerais, EXCETO: 

 
A. Garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido 

como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento 
ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos 
serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as 
presentes e futuras gerações. 

B. Gestão democrática por meio da participação da 
população e de associações representativas dos vários 
segmentos da comunidade na formulação, execução e 
acompanhamento de planos, programas e projetos de 
desenvolvimento urbano. 

C. Cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os 
demais setores da sociedade no processo de 
urbanização, em atendimento ao interesse social. 

D. Planejamento do plano diretor entendido como fixador 
das áreas possíveis de construção de modo a aproveitar 
os limites básicos adotados, de acordo com a 
contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. 

E. Planejamento do desenvolvimento das cidades, da 
distribuição espacial da população e das atividades 
econômicas do Município e do território sob sua área de 
influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do 
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crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o 
meio ambiente. 

 
32. Sobre o parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios, assinale a opção que está em 
DESACORDO como Estatuto das Cidades- LEI No 
10.257, Art. 5 o. 

   
A. Lei municipal específica para área incluída no plano 

diretor poderá determinar o parcelamento, a edificação 
ou a utilização compulsórios do solo urbano não 
edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar 
as condições e os prazos para implementação da referida 
obrigação. 

B. O proprietário será notificado pelo Poder Executivo 
municipal para o cumprimento da obrigação, devendo a 
notificação ser averbada no cartório de registro de 
imóveis. 

C. A notificação far-se-á por funcionário do órgão 
competente do Poder Público municipal, ao proprietário 
do imóvel ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a 
quem tenha poderes de gerência geral ou administração. 

D. Em empreendimentos de grande porte, em caráter 
excepcional, a lei municipal específica a que se refere o 
caput poderá prever a conclusão em etapas, 
assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o 
empreendimento como um todo. 

E. A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa 
mortis, posterior à data da notificação, não transfere as 
obrigações de parcelamento, edificação ou utilização, 
pelo fato da interrupção de todos os prazos. 

  
33. Aquele que possuir como sua área ou edificação urbana 

de até duzentos e cinquenta 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. (Lei No 10.257) 
 

O trecho acima faz referência à(ao) 
 
A. Usucapião especial de imóvel urbano. 
B. Indenização especial de imóvel urbano. 
C. Sucessão de herança. 
D. Inventário de imóvel urbano. 
E. Transferência de título de imóvel. 
 
34. De acordo com o Estatuto das Cidades- LEI No 10.257, 

Art. 43, para garantir a gestão democrática da cidade, 
deverão ser utilizados, entre outros, os seguintes 
instrumentos, EXCETO: 
 

A. Órgãos colegiados de política urbana, nos níveis 
nacional, estadual e municipal. 

B. Debates, audiências e consultas públicas. 
C. Indicação do gestor municipal de leis e de planos que 

contribuem a melhoria para o desenvolvimento urbano.  
D. Conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos 

níveis nacional, estadual e municipal. 
E. Iniciativa popular de projeto de lei e de planos, 

programas e projetos de desenvolvimento urbano. 
 
35. Segundo o Estatuto das Cidades, Art. 41, o plano diretor 

NÃO é obrigatório para cidades: 

A. Com menos de vinte mil habitantes. 
B. Integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações 

urbanas. 
C. Onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os 

instrumentos previstos no § 4o do art. 182 da 
Constituição Federal. 

D. Integrantes de áreas de especial interesse turístico. 
E. Inseridas na área de influência de empreendimentos ou 

atividades com significativo impacto ambiental de 
âmbito regional ou nacional. 
 

36. De acordo com o Art. 9º do Código Tributário Nacional, 
julgue os itens abaixo, como VERDADEIROS(V) ou 
FALSOS(F) a respeito do é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

 
I. Instituir ou majorar tributos sem que a lei o 

estabeleça, ressalvado, quanto à majoração, o 
disposto nos artigos 21, 26 e 65. 

II. Cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com 
base em lei posterior à data inicial do exercício 
financeiro a que corresponda. 

III.  Estabelecer limitações ao tráfego, no território 
nacional, de pessoas ou mercadorias, por meio de 
tributos interestaduais ou intermunicipais. 

IV.  Cobrar imposto sobre o patrimônio, a renda ou os 
serviços uns dos outros. 
 

A sequência CORRETA é: 
 

A. V, F, V, V. 
B. V, V, V, V. 
C. V, V, F, F. 
D. F, F, V, V. 
E. F, V, F, V. 
 
37. No Art. 74 do Código Tributário Nacional  está 

determinado que o imposto, de competência da União, 
sobre operações relativas a combustíveis, lubrificantes, 
energia elétrica e minerais do País tem como fato 
gerador, EXCETO: 

 
A. A produção, como definida no artigo 46 e seu parágrafo 

único. 
B. A importação, como definida no artigo 19. 
C. A circulação, como definida no artigo 52. 
D. A distribuição, assim entendida a colocação do produto 

no estabelecimento consumidor ou em local de venda ao 
público. 

E. O consumo, assim entendida a compra do produto ao 
público. 

 
38. Conforme o Código Tributário Nacional, Art. 88, o 

Fundo de Participação dos Estados e do Distrito 
Federal, a que se refere o artigo 86, será distribuído da 
seguinte forma, EXCETO: 

 
A. 5% (cinco por cento), proporcionalmente ao coeficiente 

individual de participação per capita, de cada entidade 
participante. 

B. 5% (cinco por cento), proporcionalmente à superfície de 
cada entidade participante. 
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C. 95% (noventa e cinco por cento), proporcionalmente à 
superfície de cada entidade participante. 

D. 15% (quinze por cento), proporcionalmente ao 
coeficiente individual de participação per capita, de 
cada entidade participante. 

E. 85% (oitenta e cinco por cento), proporcionalmente à 
superfície de cada entidade participante. 

 
39. Ainda o Código Tributário Nacional, Art. 149, 

determina que o lançamento é efetuado e revisto de 
ofício pela autoridade administrativa nos seguintes 
casos, EXCETO: 

 
A. Quando a declaração não seja prestada, por quem de 

direito, no prazo e na forma da legislação tributária. 
B. Quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte 

da pessoa legalmente obrigada, no exercício da 
atividade a que se refere o artigo seguinte. 

C. Quando se comprove ação ou omissão do sujeito 
passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê 
lugar à aplicação de penalidade pecuniária. 

D. Quando se comprove que, no lançamento anterior, não 
ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o 
efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou 
formalidade especial. 

E. Quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro 
em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou 
simulação. 
 

40. Segundo o  Art. 202 do Código Tributário Nacional, o 
termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela 
autoridade competente, NÃO indicará obrigatoriamente: 

 
A. O nome do credor e, nem de seus co-responsáveis, bem 

como o domicílio ou a residência de um e de outros. 
B. A quantia devida e a maneira de calcular os juros de 

mora acrescidos. 
C. A origem e natureza do crédito, mencionada 

especificamente a disposição da lei em que seja 
fundado. 

D. A data em que foi inscrita. 
E. Sendo caso, o número do processo administrativo de 

que se originar o crédito. 
 

________________________________________________ 
                              RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




