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Língua Portuguesa 

 

01- Assinale a única alternativa incorreta em relação ao texto 01, de Bertold Brecht, a seguir:  

Há homens que lutam um dia e são bons. 

Há outros que lutam um ano e são melhores.  

Há os que lutam muitos anos e são muito bons.  

Mas há os que lutam toda a vida e estes são imprescindíveis. 

 

a) O texto caracteriza quatro tipos de lutadores.  

b) Há uma gradação ascendente na classificação dos tipos de lutadores.  

c) O autor, ao utilizar a palavra “homens” refere-se aos seres humanos, não apenas os seres humanos do 

sexo masculino.  

d) A palavra lutar pode ser entendida, no texto, como enfrentar barreiras, inclusive.  

e) A palavra lutar tem, no texto, o sentido de trabalhar, exclusivamente.  

 

02- Ainda levando em conta o texto de Bertold Brecht, assinale a única alternativa que apresenta sinônimo 

de “imprescindíveis”.  

a) Indesejáveis. 

b) Intoleráveis.  

c) Indispensáveis.  

d) Imperdoáveis.  

e) Indescritíveis.  

 

03- Assinale a única alternativa em que não ocorra erro de ortografia.  

a) Estravagância, mecher.  

b) Queixa, vazamento.  

c) Pichar, poleiro.  

d) Mantega, rebaichamento.  

e) Cabeleireira, tranzeunte.  

 

04- Assinale a única alternativa em que todas as palavras devam receber acento obrigatoriamente. Atenção: 

os acentos foram omitidos.  

a) Planisferio, cantoneira, bavaro.  

b) Biquini, crocodilo, anatema.  

c) Grandiloquente, enologo, jujuba.  

d) Pasteis, projetil, glandula.  

e) Relogio, bromelia, casamata. 

 

05- Com relação às regras de concordância, nominal e verbal, da língua portuguesa, assinale a alternativa 

que estiver em desacordo com as normas.  

a) Agora é meio-dia e meia.  

b) Vieram anexos os documentos solicitados.  

c) A maioria dos torcedores reclamou do juiz.  

d) A maioria dos jogadores reclamaram do juiz.  

e) Estão aberta as inscrições para o concurso.  

 

06- Em relação às regras de regência, nominal e verbal, assinale a alternativa que estiver em desacordo com 

as regras gramaticais.  

a) Prefiro muito mais coca do que guaraná.  

b) O professor informou a data da prova aos alunos.  

c) O professor informou os alunos sobre a data da prova.  

d) Paguei a conta com cartão de crédito.  

e) Paguei ao funcionário do restaurante com cartão de crédito.  
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07- Assinale a alternativa em que o(s) termo(s) destacado(s) foi(ram) classificado(s) corretamente em 

relação aos termos da oração.  

a) Colombo! fecha a porta de teus mares! (Castro Alves) – sujeito simples.  

b) Ainda que eu falasse a língua dos anjos, eu nada seria. – objeto indireto.  

c) Pedro sacou da espada e investiu contra os inimigos. – objeto direto preposicionado.  

d) Deocleciano decidiu pedir ajuda aos amigos. – vocativo.  

e) O rapaz foi socorrido pelos bombeiros. – sujeito da passiva.  

 

08- Assinale a única alternativa em que ocorre uma oração subordinada substantiva.  

a) Quando trouxeram o herói, ele estava exausto.  

b) A moça, cujas palavras foram amáveis, sorriu-nos alegremente.  

c) Fiz aquilo para que ela me sorrisse.  

d) Convém que pensemos mais calmamente.  

e) Ainda que eu não fizesse a prova, seria aprovado.  

 

09- Assinale a alternativa em que a oração destacada foi classificada corretamente.  

a) Penso que tudo já foi resolvido. – Oração subordinada adverbial concessiva.  

b) Embora soubéssemos a verdade, de nada adiantaria. – Oração subordinada adverbial concessiva.  

c) É aconselhável que pensemos em nosso futuro. – Oração subordinada adjetiva restritiva. 

d) Antônio agia como um leão. – Oração subordinada adverbial final.  

e) Paulo agia conforme o regulamento. – Oração subordinada adverbial final.  

 

10- Em todas as alternativas há figuras de linguagem. Assinale a que apresenta uma silepse.  

a) Brisa, vento, tempestade, furacão, nada o deteria.  

b) Muitos querem o bem; poucos o mal.  

c) Quando formos prefeito, seremos justo, disse o candidato.  

d) Ela odiava amando o rapaz.  

e) Sempre disse isso mil vezes.  

 

Matemática  

 

11 - O sistema cartesiano ortogonal é constituído por dois eixos X e Y, perpendiculares entre si. Assinale a 

alternativa correta quanto à denominação destes eixos. 

a) Abscissas e Ordenadas. 

b) Abscissas e Coordenadas. 

c) Abscissas e Quadrantes. 

d) Ordenadas e Coordenadas. 

e) Ortogonais e Abscissas. 

 

12 - A parábola representa o gráfico da função f(x) = ax 2 + bx + c, e passa por um ponto V, chamado vértice, 

cujas coordenadas são x v = - 
a

b

2
 e y v = - 

a4


.  

Diante desta definição assinale a alternativa correta para o ponto V(x v , y v ), vértice da parábola que 

representa o gráfico da função y= x 2 - 2.  

a) ( 0, -4) 

b) ( 0, -2) 

c) ( -4, -2) 

d) ( 0, 0 ) 

e) ( -4, -1)  

 

13 - Para determinar os zeros ou raízes de uma função quadrática devemos resolver a equação do segundo 

grau ax 2 + bx + c = 0. Assinale a alternativa correta para o cálculo de  . 

a) Se 0 a função tem dois zeros reais e iguais. 
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b) Se 0  a função tem x < 0. 

c) Se 0  a função não tem zero real. 

d) Se 0  a função não existe. 

e) Se 0  a função não existe. 

 

14 - Calcule o valor do logaritmo log 4 4   é assinale a alternativa correta.    

a) 0 

b) 2 

c) 3 

d) 1 

e) -3 

 

15 - Nas propriedades operacionais dos logaritmos, temos uma delas que diz que o logaritmo de uma 

potência é igual ao produto do expoente pelo logaritmo da base da potência: A alternativa correta que 

representa esta definição é:  

a) log 
c

a
 = log a- log c, com a > 0, c < 0.  

b) log b ( a.c)= log a + log c, com 1 =b > 0.  

c) log b ( b . a) + log a + log c, com a> 0 e b  0. 

d) log n a  = log.b.a n com a > 0. 

e) log b a n = n. log b a com a > 0 e 1  b > 0.  

 

16 - O décimo termo da P.A. ( 3, 8, 13,...) é: 

a) 48 

b) 45 

c) 18 

d) 53 

e) 5 

 

17 - Assinale a alternativa incorreta sobre o estudo da progressão aritmética e a progressão geométrica.  

a) A progressão aritmética é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao 

anterior somado com um numero fixo chamado razão da progressão.  

b) Numa progressão aritmética infinita a soma de três termos equidistantes dos extremos é igual à 

subtração dos extremos. 

c) Progressão geométrica é uma sequência de números não nulos em que cada termo posterior, a partir do 

segundo, é igual ao anterior multiplicado por um numero fixo chamado razão da progressão.  

d) Interpolar meios geométricos é inserir termos entre dois números dados, de maneira que se obtenha uma 

progressão geométrica.  

e)  P. A. significa Progressão Aritmética e P.G. significa progressão geométrica.  

 

18 - Assinale a alternativa correta para a medida da diagonal de um paralelepípedo retângulo de dimensões 7 

cm, 6 cm e 5 cm.  

a) 25 cm 

b) 18 cm 

c) 110 cm 

d) 18 cm 

e)  7 cm 

 

19 - Em um retângulo as medidas indicadas são dadas em centímetros, onde a base é 9 2  e sua altura é 

7 2 . Assinale a alternativa correta para o cálculo do perímetro deste retângulo. 

a) 14 2 cm 
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b) 16 2 cm 

c) 32 cm  

d) 32 2 cm 

e) 2 cm 

 

20 -  Assinale a alternativa correta para o cálculo do sistema abaixo: 

 

        x + y = 6 

        x – y = 2 

 

a) x = 1, y = -1  

b) x = -4, y = 12  

c) x = 8, y = 2  

d) x = 7, y = 5  

e) x = 4, y = 2  

 

Informática  

 

21- O CPU é uma unidade de hardware, assinale a alternativa que corresponda a definição correta sobre o 

CPU. 

a) O CPU é a unidade do gabinete do computador 

b) O CPU é a unidade de processamento 

c) O CPU é uma memória fixa do computador 

d) O CPU é um dispositivo de armazenamento de dados original de fabrica 

e) O CPU gerencia o Sistema Operacional 
 

22- Uma placa-mãe que contém componentes integrados em sua arquitetura como, placa de vídeo, placa de 

redes, placa de som e etc é denominada de: 

a) Placa GPS 

b) Placa off-board 

c) Placa on-board 

d) Placa chipset 

e) Placa input/output   
 

23- Assinale a alternativa que corresponde a definição de um HD. 

a) Um HD é um dispositivo de hardware onde o dados são armazenados permanentemente, abreviação de 

Hard Disk. 

b) Um HD é um dispositivo de hardware onde os dados são armazenados provisoriamente enquanto  houver 

alimentação por meio de energia elétrica, abreviação de Hard Disk. 

c) Um HD é um dispositivo de memória fixa, também denominada de ROM, abreviação de Hard Disk 

d) Um Hand Disk, abreviação de HD é um periférico de saída de dados conectado a em uma porta USB. 

e) Um Hand Disk, abreviação de HD é um software para gerenciamento do Sistema Operacional 
 

24- Conforme as alternativas abaixo selecione a opção que representa um dispositivo de entrada e saída de 

dados. 

a) Mouse 

b) Impressora 

c) Pen drive 

d) Webcam 

e) Scanner 
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25- No Windows XP e ou superiores o Windows Explorer tem por finalidade padrão desempenhar qual das 

funções mencionadas nas alternativas abaixo. 

a) Navegar na internet 

b) Desfragmentar o disco rígido 

c) Gerenciar uma rede de computadores 

d) Editar Vídeos 

e) Gerenciar arquivos e pastas (diretórios) 
 

26- O editor de texto padrão do pacote office da Microsoft é o MS – Word. Marque conforme as 

alternativas, qual é a funcionalidade da tecla TAB (contida no teclado) em um documento deste editor de 

texto. 

a) Selecionar uma linha do texto 

b) Dar um recuo de parágrafo, que por padrão é de 1,25 cm 

c) Abrir uma caixa de diálogo para selecionar um novo arquivo 

d) Selecionar todo o texto de uma página 

e) Recorta uma linha do texto 
 

 27- Suponha que em um documento do MS-Word há sete (07) páginas e você deseja imprimir apenas as 

páginas 4 e 7. Qual o caractere ou símbolo será utilizado para que haja a intercalação entre as páginas. 

a) * - asterisco (4*7) 

b) & - “E” comercial (4&7) 

c) $ - Cifrão (4$7) 

d) ; - Ponto e virgula (4;7) 

e) : - Dois pontos (4:7) 
 

28- O pacote office da Microsoft contém uma planilha de calculo muito utilizada no mundo dos negócios, o 

MS-Excel. Selecione abaixo qual é a finalidade do caractere ou simbolo “/ ”  (barra) em uma formula. 

a) É um operador matemático para divisão 

b) É um separador de formulas, o excel irá executar as formulas em sequencia 

c) É um bloqueador de formulas, impede edição da célula 

d) É um símbolo para finalizar uma formula no excel 

e) É um símbolo que permite definir a quantidade de casas decimais, exemplo: /00 – duas casas 
 

29- Assinale abaixo o que é correto dizer sobre o componente de rede de computadores SWITCH. 

a) O switch é um protocolo de redes 

b) O swtich é um dispositivo de hardware para agrupar computadores de uma rede de forma inteligente 

c) O swtich é um dispositivo de hardware, é um outro nome para o hub. São marcas diferentes 

d) O swtich é componente do sistema operacional para gerenciar a rede e proteger contra invasões 

e) O swtich é um programa para configurações de IP dos computadores 
 

30- Na internet a requisição do protocolo HTTPS significa que é: 

a) Uma requisição de serviço de IP dinâmico 

b) Uma requisição de serviço de IP estático 

c) Uma requisição de segurança 

d) Uma requisição de download 

e) Uma requisição de upload 
 

 

Matéria Específica  

 

 

31 – De acordo com a Lei 4.320/64. Integrarão a Lei de Orçamento, exceto: 

a) Sumario geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo; 

b) Quadro demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas; 

c) Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação; 
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d) Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração; 

e) Sumario geral da despesa por fontes e programas; 

 

32 – Quanto a Lei do Orçamento, é correto afirmar: 

a) Compreendera todas as receitas próprias dos órgãos do Governo e da Administração centralizada, 

b) Compreendera todas as receitas, exceto as de operações de credito autorizadas em Lei; 

c) Consignara dotações globais destinadas a atender indiferentemente a despesas de pessoal, material e 

serviços de terceiros; 

d)  Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer 

deduções; 

e) As cotas de receitas que uma entidade publica deva transferir a outra se incluirão como receita, no 

orçamento da entidade obrigada a transferência e, como despesa, no orçamento da que as deva receber; 

 

33 – Assinale a alternativa que contenha apenas Receitas Correntes: 

a) Receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária; 

b) Receitas agropecuárias, Industrial, de Serviços, operações de crédito; 

c) Alienação de bens, Transferências de capital, Receita industrial, Receita de contribuições; 

d) Transferências correntes, Transferências de capital, Receitas tributárias, Receita patrimonial; 

e) Receita agropecuária, Receita industrial, Receita de serviços, Alienação de bens; 

 

34 – Quanto às Subvenções Econômicas, é incorreto afirmar: 

a) A cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas, de natureza autárquica ou não, far-se-á 

mediante subvenções econômicas; 

b) Para sua utilização devem estar expressamente incluídas nas despesas correntes do orçamento da União, 

do Estado, do Município ou do Distrito Federal; 

c) Consideram-se, igualmente, como subvenções econômicas as dotações destinadas a cobrir a diferença 

entre os preços de mercado e os preços de revenda, pelo Governo, de gêneros alimentícios ou outros 

materiais; 

d) Consideram-se, igualmente, como subvenções econômicas as dotações destinadas ao pagamento de 

bonificações a produtores de determinados gêneros ou materiais; 

e) A Lei de Orçamento não consignará ajuda financeira, a qualquer título, a empresa de fins lucrativos; 

 

35 – Não se admitirão emendas ao projeto de Lei de Orçamento que visem a: 

a) Alterar a dotação solicitada para despesa de capital; 

b) Conceder dotação para o início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes; 

c) Conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que esteja anteriormente criado; 

d) Conceder dotação inferior aos quantitativos previamente fixados em resolução do Poder Legislativo 

para concessão de auxílios e subvenções; 

e) Alterar a dotação solicitada para despesa de custeio; 

 

36 – Considerando a classificação dos Créditos Adicionais, é correto afirmar: 

a) Especiais, são os destinados a reforço de dotação orçamentária; 

b) Suplementares, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica; 

c) Especiais, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra ou calamidade pública; 

d) Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo; 

e) A abertura dos créditos suplementares e especiais independe da existência de recursos disponíveis para 

ocorrer a despesa; 

 

37 – A Secretaria do Tesouro Nacional estabeleceu a necessidade de os entes divulgarem um cronograma de 

ações relativas às principais inovações na Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Assinale a alternativa 

que não esteja entre essas ações: 

a) Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a 

dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas; 

b) Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência; 
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c) Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis; 

d) Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como 

depreciação, amortização, exaustão; 

e) Implementação do sistema de padronização de receitas e despesas; 

 

38 – Considerando a Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público, a qual princípio orçamentário pertence 

a seguinte definição: “Estabelece que a Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão 

da receita e à fixação da despesa. Ressalvam-se dessa proibição a autorização para abertura de crédito 

suplementar e a contratação de operações de crédito, nos termos da lei”. 

a) Exclusividade; 

b) Anualidade ou Periodicidade; 

c) Universalidade; 

d) Unidade ou Totalidade; 

e) Orçamento Bruto; 

 

39 - Para fins contábeis, quanto ao impacto na situação líquida patrimonial, o Manual de Contabilidade 

Aplicado ao Setor Público coloca a receita orçamentária como sendo “efetiva” ou “não efetiva”. Assinale a 

alternativa que defina adequadamente “Receita Orçamentária não Efetiva”: 

a) Aquela que, no momento do reconhecimento do crédito, aumenta a situação líquida patrimonial da 

entidade. Constitui fato contábil modificativo aumentativo; 

b) Aquela que não altera a situação líquida patrimonial no momento do reconhecimento do crédito e, por 

isso, constitui fato contábil permutativo, como é o caso das operações de crédito; 

c) São recursos financeiros de caráter temporário e não integram a Lei Orçamentária Anual. O Estado é 

mero depositário desses recursos, que constituem passivos exigíveis e cujas restituições não se sujeitam 

à autorização legislativa; 

d) Aquelas arrecadadas por meio da exploração de atividades econômicas pela Administração Pública; 

e) Aquela que, no momento do reconhecimento do crédito, aumenta a situação líquida patrimonial da 

entidade. Constitui fato contábil permutativo; 

 

40 - Assinale a alternativa que corresponda à seguinte sentença: “É a diferença entre as receitas e as 

despesas públicas, incluindo as receitas e despesas financeiras, os efeitos da inflação e da variação 

Cambial”. 

a) Resultado primário; 

b) Resultado Nominal; 

c) Receita Corrente Liquida; 

d) Dívida Fundada; 

e) Dívida Flutuante; 

 

41 – Assinale a alternativa incorreta, quanto à Execução orçamentária e cumprimento das metas da 

Administração Pública: 

a) Até trinta dias após a publicação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo estabelecerá a 

programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso; 

b) Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender 

ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso; 

c) Não será objeto de limitação de empenho as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais 

do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de 

diretrizes orçamentárias; 

d) Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o 

cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida nas 

Casas Legislativas estaduais e municipais; 

e) No caso de o Poder Legislativo não promover a limitação de empenho no prazo estabelecido, é o Poder 

Executivo autorizado a limitar os valores financeiros segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes 

orçamentárias; 
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42 – Considerando a Transparência da Gestão Fiscal dos Órgãos Públicos, seria incorreto afirmar: 

a) São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em 

meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; 

b) A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de 

audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes 

orçamentárias e orçamentos; 

c) As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o exercício, no 

respectivo Poder Legislativo e Ministério Público, para consulta e apreciação pelos cidadãos e 

instituições da sociedade; 

d) Os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações 

referentes a todos os atos praticados pelas unidades gestoras, no decorrer da execução da despesa, no 

momento de sua realização; com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do 

correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica 

beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; 

e) Os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações 

referentes ao lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a 

recursos extraordinários; 

 

43 – A qual princípio do Sistema Tributário Nacional pertence à seguinte definição: “A imposição de tributo 

novo ou majoração de tributo já existente somente valerá para depois de decorrido um determinado espaço 

de tempo posteriormente à publicação da lei que a introduzir”. 

a) Princípio da anterioridade; 

b) Princípio da irretroatividade; 

c) Princípio da legalidade; 

d) Princípio da segurança jurídica; 

e) Princípio da capacidade contributiva; 

 

44 – Assinale a alternativa a qual pertença a seguinte definição: “Decorre da própria função da Carta Magna, 

no Sistema Tributário Nacional, que as suas normas não bastam para o desenrolar do fenômeno tributário na 

plenitude de sua dinâmica. Elas precisam de explicitação e de detalhamento a ser veiculado por meio de 

normas infraconstitucionais, que lhes deem o necessário desdobramento e operacionalização”. 

a) Lei Complementar; 

b) Lei Ordinária; 

c) Normas Gerais de Direito Tributário; 

d) Normas Constitucionais; 

e) Normas Complementares; 

 

45 – O art. 16 do Código Tributário Nacional define “Imposto” como sendo: 

a) Tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal 

específica, relativa ao contribuinte; 

b) Tributo vinculado, onde o aspecto material de hipótese de incidência consiste numa atuação estatal; 

c) Pagamento pelo exercício regular do Poder de Polícia; 

d) Atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, 

regula a prática de ato ou abstenção de fato; 

e) Tributo que têm como fato gerador o benefício decorrente das obras públicas. Cobradas somente na 

região beneficiada pela obra; 

 

46 – Assinale a alternativa que contenha apenas exemplos de Tributos Estaduais: 

a) ICMS, IPTU, ITBI; 

b) ICMS, IPVA, ITCMD; 

c) IPI, IR, ITCMD; 

d) IOF, ITR, IPI; 

e) ICMS, IPVA, ITR; 
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47 – Assinale a alternativa que contenha corretamente uma característica do IPI (Imposto sobre Produtos 

Industrializados): 

a) Tem como fato gerador a renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de 

ambos; 

b) Seu fato gerador ocorre com o desembaraço aduaneiro do produto importado; 

c) Têm alíquota fixa, independente da especie do produto; 

d) Sua principal função é extrafiscal seletiva, embora possa ser utilizado como um imposto proibitivo; 

e) Constantemente utilizado pelo Governo Estadual para fazer política econômica com montadoras de 

automóveis; 

 

48 – Mecanismo pelo qual a legislação atribui a determinado sujeito a responsabilidade pelo recolhimento 

relativo a operação ou a prestação praticada ou a ser futuramente praticada por outro sujeito. 

a) Substituição tributária; 

b) Homologação tributária; 

c) Aspecto pessoal; 

d) Aspecto espacial; 

e) Transmissão de propriedade; 

  

49 – Considerando os Créditos Adicionais, assinale a alternativa correta: 

a) Entende-se por excesso de arrecadação a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo 

financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de credito 

a eles vinculadas;  

b) Entende-se por superávit financeiro, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a 

arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício; 

c) Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de superávit financeiro, deduzir-se-á a 

importância dos créditos extraordinários abertos no exercício; 

d) Os créditos especiais serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato 

conhecimento ao Poder Legislativo; 

e) Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, salvo 

expressa disposição legal em contrário, quanto aos especiais e extraordinários; 

 

50 - Quanto a Receita Pública é incorreto afirmar: 

a) Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça, nenhum será cobrado em cada 

exercício sem prévia autorização orçamentária, ressalvados a tarifa aduaneira e o imposto lançado por 

motivo de guerra; 

b) O lançamento da receita, o ato da repartição competente, que verifica a procedência do crédito fiscal e a 

pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta; 

c) Será admitida a compensação da observação de recolher rendas ou receitas com direito creditório contra 

a Fazenda Pública; 

d) Os agentes da arrecadação devem fornecer recibos das importâncias que arrecadarem; 

e) O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de 

tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais; 
 







