PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIA - PI

CARGO: CONTROLADOR DO MUNICIPIO

LÍNGUA PORTUGUESA

Nesse instante teria comido qualquer coisa. A
fome me incomodava. Mas o pior era a garganta e a

Leia o texto a seguir e responda o que se pede
acerca do mesmo:

dor nas mandíbulas, endurecidas pela falta de
exercício. Precisava mastigar qualquer coisa. Tentei
arrancar tiras de borrachas dos sapatos, mas não

EU ERA UM MORTO

tinha com que cortá-las. Foi então que lembrei dos
Não me lembro do amanhecer do sexto dia.

cartões da loja de Mobile.
Estavam num dos bolsos da calça, quase

Tenho uma idéia nebulosa de que, durante toda a
manhã, fiquei prostrado no fundo da balsa, entre a
vida e a morte. Nesses momentos, pensava em
minha família e a via tal como me contaram agora
que

esteve

durante

os

dias

do

meu

desaparecimento. Não fiquei surpreso com a notícia
de que tinham me prestado homenagens fúnebres.
Naquela sexta manhã de solidão no mar, pensei que
tudo isso estava acontecendo. Sabia que haviam
comunicado

à

minha

família

o

meu

desaparecimento. Como os aviões não voltaram,
sabia que tinham desistido da busca e que me

completamente desfeitos pela umidade. Rasguei-os,
levei-os à boca e comecei a mastigar. Foi um
milagre: a garganta se aliviou um pouco e a boca se
encheu de saliva. Lentamente continuei mastigando,
como se aquilo fosse chiclete. [...] Pensava continuar
mastigando os cartões indefinidamente para aliviar a
dor

das

todos os momentos, tratei de me defender. Encontrei
sempre um meio de me defender. Encontrei sempre
um meio de sobreviver, um ponto de apoio, por
insignificante que fosse, para continuar esperando.
No sexto dia, porém, já que não esperava mais

horas e os tubarões voltariam, fiz um desesperado
esforço para me levantar e me amarrar à borda. Em
Cartagena, há dois anos, vi na praia os restos de um
homem destroçado por tubarão. Não queria morrer
assim. Não queria ser repartido em pedaços entre
animais

insaciáveis.

Eram quase cinco horas. Pontuais, os tubarões
ali,

rodando

que

a

balsa.

Levantei-me

penosamente para desatar os cabos do estrado.
A tarde era fresca. O mar, tranqüilo. Senti-me
ligeiramente fortalecido. Subitamente, vi outra vez as
sete gaivotas do dia anterior e essa visão infundiu
em mim renovados desejos de viver.
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seria

estômago a minúscula papa de papelão moído e
desde esse instante tive a sensação de que me
salvaria,

de que não

seria destroçado pelos
[...]

Afinal, amanheceu o meu sétimo dia no mar.
Não sei por que estava certo de que esse não seria
o último. O mar estava tranqüilo e nublado, e quando
o sol saiu, mais ou menos às oito da manhã, eu me
sentia reconfortado pelo bom sono da noite. Contra o
céu cinza e baixo passaram sobre a balsa as sete

Dois dias antes eu sentira uma grande alegria

Á tarde, pensando que logo seriam cinco

estavam

achei

gaivotas.

nada. Eu era um morto na balsa.

de

até

desperdício jogá-los no mar. Senti descer até o

Nada disso era errado, até certo ponto. Em

montão

e

tubarões.

haviam declarado morto.

um

mandíbulas

vendo as sete gaivotas. Mas quando as vi pela
terceira vez, depois de tê-las visto durante dois dias
consecutivos, senti o terror renascer. “são sete
gaivotas perdidas”, pensei, com desespero. Todo
marinheiro sabe que, às vezes, um bando de
gaivotas se perde no mar e voa sem direção,
durante vários dias, até encontrar e seguir um barco
que lhes indique a direção do porto. Talvez aquelas
gaivotas que vira durante três dias fossem as
mesmas todos os dias, perdidas no mar. Isso
significa que eu me distanciava cada vez mais da
terra.
(Gabriel Garcia Márquez, Relato de um náufrago. 3. ed. Rio
de Janeiro: Record, 1970. p. 70-3.)
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QUESTÃO 01

QUESTÃO 05

É incorreto afirmar que:

O sentido da frase: “Se estiver chegando” é

a) o texto pertence ao gênero relato pessoal;

garantido em:
de

a) conquanto esteja chegando;

marinheiros e nada os atormentava além da

b) porquanto esteja chegando;

fome;

c) posto que esteja chegando;

b) trata-se

de

um

relato

de

um

grupo

c) o relator fala especificamente do sexto e do
sétimo dia;

d) ainda que esteja chegando;
e) desde que esteja chegando.

d) o marinheiro havia sido declarado morto;
e) o marinheiro não conseguiu mastigar as tiras do
seu sapato.
QUESTÃO 02

QUESTÃO 06

A palavra que semanticamente está relacionada a
chumbo é:

Na primeira sentença do texto “Não me lembro do

a) plúmbeo;

amanhecer do sexto dia” tem-se:

b) fulvo;

a) próclise;

c) pluvial;

b) ênclise;

d) cúpido;

c) mesóclise;

e) fluvial.

d) mesóclise pela presença do advérbio;
QUESTÃO 07

e) próclise e ênclise.

Marque a alternativa que preenche os espaços
corretamente: Ele não conhecia _______ médica

QUESTÃO 03

mas foi ________ clínica ________ dez horas da
A última oração do segundo parágrafo “Eu era um

noite, sem telefonar antes.

morto na balsa.” apresenta uma forma verbal que:

a) a – a – às;

a) está no pretérito perfeito;

b) a – à – às;

b) está no pretérito imperfeito do indicativo;

c) à – a – às;

c) está no modo indicativo e no tempo presente;

d) à –a – as;

d) é um verbo de primeira conjugação;
e) é um verbo regular.
QUESTÃO 04

e) à – à – às.
QUESTÃO 08

Quanto à concordância verbal, marque a alternativa

No penúltimo parágrafo do texto há:

INCORRETA:

a) dois pronomes do caso reto, dois possessivos e

a) Os meninos e as meninas seriam repreendidos

um oblíquo;
b) quatro pronomes e um deles é possessivo;
c) quatro pronomes pessoais do caso reto;

pelos avós naquela hora;
b) Os outros meninos e eu estávamos chegando a
Ouro Preto;

d) cinco pronomes oblíquos;

c) Os meninos e tu estaríeis chegando agora;

e) somente dois pronomes pessoais do caso

d) Somente a b esta correta.

oblíquo.
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e) As alternativas a, b e c estão corretas.
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QUESTÃO 09

QUESTÃO 12

Na sentença: “Grande é a fadiga, pouca é a alegria”
tem-se um caso de:

“Foi um inventor, empresário e magnata americano
no

setor

da

informática.

Ficou

mundialmente

conhecido por ter sido presidente e diretor executivo

a) antítese;

da Apple e por revolucionar indústrias diversas,

b) pleonasmo;

como: computadores pessoais, filmes de animação,

c) metáfora;

música,

telefones,

tabletse

publicação

digital.

Também foi diretor executivo da empresa de

d) anacoluto;

animação gráfica Pixar e morreu em outubro de

e) prosopopéia.

2011, em decorrência de câncer pancreático”. O
enunciado faz referência a que figura?

QUESTÃO 10

Observe:

a) Bill Gates

“Não

cometa

semelhante

falta”.

O

b) Mark Zuckerberg

pronome destacado é:

c) Steven Spielberg

a) de tratamento;

d) Steve Jobs
e) George Lucas

b) pessoal reto;
c) demonstrativo;

QUESTÃO 13

d) possessivo;

Sobre as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP‟s),

e) oblíquo.

julgue os itens a seguir:
I – É um novo modelo de Segurança Pública e de
policiamento que promove a aproximação entre a

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES

população e a polícia, aliada ao fortalecimento de
políticas sociais nas comunidades.
II - As UPP‟s representam uma importante „arma‟ do

QUESTÃO 11

O ano de 2011 foi marcado por mortes de grandes
figuras políticas e econômicas no cenário mundial.
Assinale

abaixo

corretamente

a

uma

alternativa
dessas

que

pessoas

representa
com

sua

respectiva causa mortis:
a) O ditador norte-coreano King Jong II, suicídio.
b) O ditador líbio Muammar Kadafi, de causas
naturais.
c) O ditador norte-coreano King Jong II, de causas
naturais.
d) O terrorista Osama Bin Laden, assassinado por
tropas afegãs.
e) O ditador líbio Muammar Kadafi, assassinado
por tropas americanas.

Governo Federal e das Secretarias de Segurança,
atuando em todos os Estados-Membros.
III – Dentre suas principais funções, servem para
recuperar territórios perdidos para o tráfico e levar a
inclusão social à parcela mais carente da população.
IV – Dentre os territórios pacificados pelas UPP‟s
podemos citar: as comunidades do Morro Santa
Marta, Cidade de Deus, Pavão-Pavãozinho e
Cantagalo.
Desta forma, podemos afirmar que:
a) Todas as opções estão corretas.
b) Apenas as opções I e II estão corretas.
c) Apenas a opção IV está incorreta.
d) Apenas as opções II e IV estão incorretas.
e) Apenas a opção II está incorreta.
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QUESTÃO 14

Sobre a chamada “Primavera Árabe”, julgue os itens

CONHECIMENTOS LOCAIS
QUESTÃO 16

a seguir:
Apesar de a consulta plebiscitária ter sido realizada
I – Trata-se de uma onda revolucionária de protestos

em 1993, o Município de Nazária somente se tornou

e manifestações que vem ocorrendo no Oriente

realidade mais de uma década após o sufrágio. A

Médio e no norte da África, desde o final do ano de

razão para o retardamento foram Ações Diretas de

2010.

Inconstitucionalidade ajuizadas contra a Lei nº 4.810,

II – Envolveu países como Tunísia, Egito, Líbia,

de 14 de dezembro de 1995, que criou o novo

Coréia do Norte e Espanha.

município. Qual foi o principal argumento utilizado

III – Os protestos têm compartilhado técnicas de
resistência civil em campanhas sustentadas em
greves, manifestações, passeatas e comícios, bem
como no uso de mídias sociais, como Facebook,
Twitter e vídeos espalhados no Youtube.

pelos opositores da emancipação?
a) Baixo índice de escolaridade da população
consultada.
b) Grande dependência econômica de Teresina.
c) Descontinuidade territorial de Teresina.
d) Infra-estrutura precária.

IV – Todas as manifestações são pacíficas e não há,

e) Possibilidade de revoltas populares.

até agora, o registro de conflito nos países
envolvidos.
Desta forma, podemos afirmar que:
a) Somente I está correta.
b) Somente I e III estão corretas.

QUESTÃO 17

Sobre o Estado do Piauí, julgue as assertivas
abaixo:

c) Somente I e IV estão corretas.

I. Há um projeto de desmembrá-lo em dois estados:

d) As alternativas I, II e III estão corretas.

Gurguéia, formado pelas cidades do norte, e Piauí,

e) Todas estão corretas.

composto pelos municípios restantes do sul;
II. Possui um dos mais expressivos parques

QUESTÃO 15

industriais do Brasil;
III. De acordo com dados do IBGE, tem uma

Com a visita do presidente norte-americana Barack
Obama, a presidenta Dilma bateu de frente com os
EUA em dois assuntos polêmicos:
a) A exploração de petróleo da reserva Pré-sal e a
morte misteriosa do terrorista Osama Bin Laden.
b) A guerra cambial diante da baixa do dólar e o
valor da baixa taxa de importação.

população estimada de mais de 3 (três) milhões de
habitantes;
IV. É o único Estado do Nordeste que não possui
sua capital situada no litoral.
V. É o estado mais pobre da federação, pois possui,
em valores absolutos, o menor Produto Interno Bruto
(PIB).

c) A intervenção na crise política em Honduras e a
Defesa do programa nuclear iraniano.
d) A crise do dólar por causa das exportações e o
fim do bloqueio a Cuba.
e) Apoio ao governo da Líbia e a liberação dos
presos políticos de Guantánamo.
Instituto Machado de Assis - IMA

a) Todas as assertivas estão corretas.
b) I, III, IV e V estão corretas.
c) III, IV e V estão corretas.
d) III e IV estão corretas
e) I, IV e V estão corretas.
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CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

QUESTÃO 18

O bioma Mata dos Cocais, importante formação

QUESTÃO 21

vegetal de transição entre a floresta amazônica e a
caatinga, encontra-se presente no Município de

Assinale as proposições abaixo e a seguir marque a

Nazária. A principal palmeira encontrada na região é

opção correta:

denominada:
a) Carnaúba.

I – Não estão sujeitas a fiscalização relativas aos

b) Buriti.

tributos municipais as pessoas jurídicas que gozem

c) Oiticica.

de imunidade

d) Açaí.

II – É dever dos servidores encarregados da

e) Babaçu.

fiscalização, quando solicitados, orientar os sujeitos

QUESTÃO 19

passivos, sobre a correta aplicação da legislação
tributaria

Sobre a população de Nazária, pode-se afirmar que

III – É vedada a repetição do exame de livros e

é:

documentos fiscais e/ou contábeis, em relação ao

a) predominante urbana, masculina e parda.

mesmo fato ou período de tempo, salvo autorização

b) predominante rural, masculina e parda.

formal e especifica do Secretario de Finanças.

c) predominante rural, feminina e negra.
d) predominante urbana, feminina e branca.

a) I e II estão corretas

e) predominante rural, masculina e negra.

b) II e III estão corretas
c) Somente I está correta
d) Somente II está correta

QUESTÃO 20

e) Somente III está correta
Sobre o Município de Nazária, pode-se afirmar que:
I. É importante polo pecuarista do Estado do Piauí;

QUESTÃO 22

II. É banhado por dois importantes rios: Parnaíba e
Poti;
III. Possui 09 (nove) vereadores em sua Câmara
Municipal;

Não depende de lei:
a) A redução da alíquota do IPTU.
b) A atualização da base de cálculo do IPTU,

IV. Travou com Teresina batalha judicial pelos

desde que por índice oficial de correção

recursos da arrecadação do ICMS (Imposto Sobre

monetária.

Circulação de Mercadorias e Serviços);

c) A atualização da base de cálculo do IPTU, ainda
que em percentual superior ao índice oficial de

a) Todos estão corretos.

correção monetária.

b) Apenas I e II estão corretos.

d) A redução da base de cálculo do IPTU.

c) Apenas I e III estão incorretos.

e) A atualização da alíquota do IPTU, desde que

d) Apenas III e IV estão corretos.

por índice oficial de correção monetária.

e) Apenas I, II e III estão incorretos.

Instituto Machado de Assis - IMA
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QUESTÃO 23

QUESTÃO 25

Assinale as proposições abaixo e a seguir marque a

São

opção correta:

tributário:

I – Não estão sujeitas a fiscalização relativas aos
tributos municipais as pessoas jurídicas que gozem
de imunidade
II – É dever dos servidores encarregados da
fiscalização, quando solicitados, orientar os sujeitos
passivos, sobre a correta aplicação da legislação
tributaria
III – É vedada a repetição do exame de livros e
documentos fiscais e/ou contábeis, em relação ao
mesmo fato ou período de tempo, salvo autorização

modalidades

a) Por

de

lançamento

arbitramento,

do

crédito

por

estimativa

e

por

por

presunção

e

por

presunção.
b) Por

arbitramento,

estimativas;
c) Direto ou de ofício, por declaração e por
homologação;
d) Direto ou de ofício, por arbitramento e por
presunção;
e) Por arbitramento e Direto ou de ofício.

formal e especifica do Secretario de Finanças.
QUESTÃO 26

a) I e II estão corretas
b) II e III estão corretas
c) Somente I está correta

Quanto o serviço público que incumbe ao poder

d) Somente II está correta

público marque a alternativa correta:

e) Somente III está correta
a) Não

QUESTÃO 24

podem

exercidos
No que se refere à prescrição e à decadência no
direito tributário, assinale a opção correta.

ser

delegados,

diretamente

pela

devendo

ser

administração

pública.
b) Se essenciais, podem ser delegados a outras

a) Para os tributos sujeitos a lançamento por
declaração e de ofício, o direito da fazenda

entidades, desde que públicas e por prazo
determinado.

tributário

c) Seu exercício pode ser delegado a entidades

extingue-se em cinco anos, contados do primeiro

publicas ou privadas, por meio de concessão ou

dia do exercício seguinte àquele em que o

permissão, mantendo-se a titularidade com o

lançamento poderia ter sido efetuado.

poder público.

pública

de

constituir

seu

crédito

b) A citação válida do devedor em ação de
execução

fiscal

interrompe

a

decadência

d) Podem atender necessidades privadas desde
que o administrador público entenda, a seu
critério, se adequado.

tributária.
c) A fazenda pública dispõe do prazo de cinco
anos, contados do fato gerador, para cobrar

e) O serviço é executado pelo permissionário, por
conta e risco da administração.

crédito tributário.
d) A prescrição

nunca se

interrompe, sendo

computada continuamente, desde seu termo
inicial.
e) A prescrição passa a contar a partir do ano do
exercício em que lançamento poderia ter sido
efetuado.
Instituto Machado de Assis - IMA
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QUESTÃO 27

QUESTÃO 29

Quanto ao controle dos atos da administração

Determinada empresa fez assinatura de uma revista

pública, assinale a alternativa correta.

fiscal pelo período de um ano, tendo pago no ato
(dia 1º/5/2011) a importância de R$ 24.000,00 pela

a) O

controle

prévio

é

aquele

realizado

no

assinatura anual. No dia 31/12/2011, dia do
encerramento

momento da edição do ato normativo.
b) O controle interno é aquele sobre o qual cada
um dos poderes exerce sobre seus próprios
atos, como as ouvidorias dos entes.

do

exercício

social,

como

consequência dessa operação, tem-se:
a) Uma despesa operacional de R$ 24.000,00;
b) Uma despesa do exercício de R$ 14.000,00;

c) O controle externo é realizado pelo órgão
judiciais como por exemplo a fazenda pública

c) Uma despesa antecipada de R$ 8.000,00;
d) Uma receita diferida de R$ 16.000,00;

d) O controle concomitante busca avaliar os atos já

e) Uma despesa antecipada de R$ 10.000,00.

praticados, para validar, revogar ou anular.
e) O

controle

posterior

visa

especificamente

fiscalizar a execução do ato administrativo.

QUESTÃO 30

Calcular o valor do Patrimônio líquido da empresa
ALFA LTDA, sabendo-se que o: Capital social é de

QUESTÃO 28

R$ 10.000,00; Capital Fixo R$ 5.000,00; Capital de
Considerando

os

princípios

da

administração

pública, identifique a alternativa correta:

Terceiros R$ 2.000,00; Prejuízos Acumulados R$
1.800,00; Ações em Tesouraria R$ 1.300,00; Capital

a) Os princípios da moralidade, da razoabilidade e

a Realizar R$ 2.500,00.

da eficácia necessitam de regulamentação legal

a) R$4.400,00

para que sejam aplicáveis a casos concretos.

b) R$8.200,00

b) O princípio da publicidade veda em qualquer

c) R$ 10.000,00

hipótese seja atribuído sigilo aos atos praticados

d) R$6.900,00

pela administração pública.

e) R$7.000,00

c) Com base na supremacia do interesse público
sobre o privado, é licito ao Estado desapropriar

RASCUNHO

qualquer bem particular, sem que haja prévia e
justa indenização.
d) Com base no princípio da segurança jurídica, o
ordenamento jurídico em vigor veda, no âmbito
da União, a aplicação retroativa de nova
interpretação jurídica dada pela administração
ao mesmo dispositivo legal.
e) Pelo princípio da impessoalidade os bens e
serviços

públicos

administração

nem

não
seus

pertencem
agentes,

mas

à
a

coletividade que é verdadeira titular dos direitos
e interesses públicos.

Instituto Machado de Assis - IMA
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QUESTÃO 31

QUESTÃO 33

O Patrimônio Líquido de uma sociedade anônima

Considerando os valores extraídos do Balanço

estava assim constituído antes da destinação do

Patrimonial da empresa Comercial Rio Maria LTDA,

resultado do exercício:

marque a opção correta:

•CAPITAL SOCIAL R$ 10.000.000
•ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕESR$ 200.000

Despesas Antecipadas

R$19.000

•RESERVA LEGAL R$ 1.980.000

Salários a Pagar

R$11.000

•LUCROS ACUMULADOS R$300.000

Moveis e Utensílios

R$ 20.000

Encargos Sociais a Recolher

R$3.000

Caixa

R$9.000

Aplicações Financeiras

R$10.000

Receitas Antecipadas

R$40.000

a) Zero

Financiamento

R$ 22.000

b) 20.000

Marcas e Patentes

R$5.000

c) 100.000

Bancos Conta Movimento

R$6.000

O lucro líquido do exercício foi de R$ 2.000.000, do
qual a sociedade deve destinar à reserva legal a
importância de:

d) 200.000
a) O capital de terceiros é igual a R$ 76.000.

e) 520.000

b) A Situação Líquida é superavitária.

QUESTÃO 32

c) Os Recursos Aplicados totalizam R$ 76.000.
Constituem reservas de Capital as contas:
a)

d) O Capital Total à Disposição da Empresa vale

Reserva Legal, Reserva Estatutária, e Lucros
Acumulados;

b)

e) O Passivo a Descoberto vale R$ 6.000.

Doações e Subvenções para Investimentos,
Ágio sobre Ações Emitidas;

c)

R$ 76.000.

Reserva

de

Reavaliação,

RASCUNHO

Reservas

de

Contingência e Reserva Especial;
d)

Reserva de Lucros a Realizar, Reserva Legal e
Lucros Acumulados;

e)

Ágio na Emissão de Ações, Alienação de Bônus
de

Subscrição

e

Alienação

de

partes

Beneficiárias.

RASCUNHO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIA - PI

CARGO: CONTROLADOR DO MUNICIPIO

QUESTÃO 34

QUESTÃO 35

Representa um lançamento de 2ª fórmula:

Na maioria das empresas comerciais, o Ativo
suplanta

a)

Caixa

o

Passivo

(Obrigações).

Assim,

a

representação mais comum do patrimônio de uma

a Duplicatas a Receber 1.000

empresa comercial assume a forma:

b)

a) Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido

Banco Conta Movimento

aDiversos

b) Ativo + Patrimônio Líquido = Passivo

aDuplicatas a Receber9.000

c) Passivo + Ativo = Patrimônio Líquido

a Juros Ativos 1.000 10.000

d) Ativo Imobilizado + Ativo Circulante = Passivo
e) Ativo + Situação Líquida = Passivo

c)Diversos
aDuplicatas a Receber
Caixa

QUESTÃO 36

7.000

Desconto Concedido1.0008.000

A licitação constitui procedimento utilizado para
despesas com:

d)

Diversos

aDiversos
Móveis

a) Prestação de serviços e obras públicas.
2.000

b) Pessoal e encargos sociais.

Veículos

9.00011.000

aCaixa

5.500

aDuplicatas a Pagar

5.500 11.000

e)

c) Dívida pública e compras.
d) Precatórios e obras sociais.
e) Transferências voluntárias e constitucionais.

Veículos

aCaixa

QUESTÃO 37

2.000

aDuplicatas a Receber

2.000

4.000
O único veículo existente na prefeitura municipal de
NAZÁRIA - PI foi perdido em um incêndio. Tal fato

RASCUNHO

será registrado pela contabilidade como:

a) Mutação Passiva;
b) Mutação Ativa;
c) Despesa extra-orçamentária;
d) Variação ativa independente da execução
orçamentária;
e) Variação passiva independente de execução
orçamentária.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIA - PI

CARGO: CONTROLADOR DO MUNICIPIO

QUESTÃO 38

Em relação ao Balanço Financeiro, podemos afirmar
que as despesas devem figurar:

a) Por categoria econômica e pelo montante
efetivamente pago.
b) Por categoria econômica e pelo montante
realizado, independentemente de terem sido
pagas ou não.
c) Por função e pelo montante efetivamente pago.
d) Por

função

e

pelo

montante

realizado,

independentemente de terem sido pagas ou não.
e) Por unidade orçamentária e pelo montante
efetivamente pago.

QUESTÃO 39

Representa uma receita corrente:

a) Venda de um bem imóvel
b) Contratação de um empréstimo.
c) Recebimento de aluguéis.
d) Recebimento

de

valores

emprestados

a

terceiros.
e) Contratação de um financiamento.

QUESTÃO 40

Considera-se

Variação

Patrimonial

Ativa

independente de execução orçamentária.

a) Cobrança da divida ativa e ágio sobre ações.
b) Incorporação de bens e inscrição na divida ativa.
c) Alienação de bens e desincorporação de bens.
d) Cancelamento da divida ativa e alienação de
títulos e valores.
e) Desincorporação de bens e cobrança da dívida
ativa.
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