
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão  
  de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual  
  for a forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
  do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco,  
  nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas  
  pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções  
  para seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 16/09/2013, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA de 28/06/2013. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou 
   a mesma.  
  
BOA PROVA!! 

DATA: 15 DE SETEMBRO DE 2013 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO  



 

 

 

  

PARTE I – Auditor Fiscal de Tributos e Arrecadação 
 
01 - Sobre as autarquias, empresa pública e sociedade de 
economia mista marque a assertiva correta: 

A) Não há vinculação com a administração pública, é 
completamente autônoma; 

B) Existe Subordinação ao governo quando ao suas 
atividades; 

C) Vinculados e, portanto, fiscalizadas pela respectiva 
Administração Direta; 

D) O Seu funcionamento é independente da respectiva 
Administração Direta, mas fiscalizadas por ela; 

E) Autônomos e subordinados à respectiva 
Administração Direta 

 
02 - As sociedades de economia mista serão registradas 
obrigatoriamente sobre a forma de: 

A) Sociedade Anônimas 
B) Sociedade Limitada 
C) Sociedade em nome Coletivo 
D) Sociedade em conta de Participação 
E) Qualquer forma que atenda a demanda. 

 
03 - A administração pública segue princípios fundamentais. 
Quais dos princípios da administração pública são expressos na 
constituição federal/88:  

A) Publicidade e razoabilidade; 
B) Impessoalidade e finalidade; 
C) Legalidade e eficiência; 
D) Moralidade e especialidade; 
E) Legalidade e supremacia do interesse público 

 
04 - Sobre o orçamento fiscal é incorreto afirmar que: 

A) Compreendem os poderes da União, os Fundos, 
Órgãos, Autarquias, inclusive as especiais; 

B) Abrange, as empresas públicas e sociedades de 
economia mista em que a União, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com 
direito a voto; 

C) Compreende as Autarquias, inclusive as especiais e 
Fundações instituídas e mantidas pela União; 

D) Compreende todos os órgãos e entidades a quem 
compete executar ações nas áreas de saúde, 
previdência e assistência social, querem sejam da 
Administração Direta ou Indireta; 

E) Compreende as Fundações instituídas e mantidas pela 
União. 

 
05 - De acordo com art. 74 CF, Os Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema 
de controle interno com a finalidade de: 

A) Exercer o controle das operações de créditos, avais e 
garantias, bem como dos direitos e haveres apenas da 
União. 

B) Exercer o controle das operações de créditos, avais e 
garantias, bem como dos direitos e haveres da União, 
dos Estados e Municípios. 

C) Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano 
Plurianual, a execução dos programas de governo e 
dos orçamentos municipais. 

D) Não auxiliar o controle externo no exercício de sua 
missão constitucional. 

E) Estabelecer relação direta com a população sobre os 
controles exercidos. 

06 - Julgue V para verdadeiro e F para Falso.  
I. Transferências de Capital são recursos financeiros de 

pessoas jurídicas ou físicas, independentes de 
contraprestação direta em bens ou serviços, e que serão 
aplicados no atendimento de despesas de capital: 
transferências constitucionais e legais, convênios, 
doações. 

II. Alienações de Bens são receitas proveniente de produto 
resultante da venda de componentes do ativo 
permanente: bens móveis e imóveis, ações etc. 

III. Outras Receitas de Capital são receitas constituídas de 
outras receitas previamente enquadradas nas 
classificações anteriores: integralização do capital social, 
resultado Banco Central do Brasil, remuneração das 
disponibilidades do Tesouro Nacional. 

A) V; V e V 
B) V; V e F 
C) F; F e F 
D) F; F e V 
E) V; F e V 

 
07 - Sobre o papel da controladoria Julgue V para 
verdadeiro e F para Falso:  

I. O processo decisório é influenciado pela atuação da 
Controladoria através das informações de planejamento 
e controle. 

II. A missão da Controladoria é otimizar os resultados 
econômicos da empresa através da definição de um 
modelo de informações baseado no modelo de gestão. 

III. O papel da Controladoria é assessorar a gestão da 
empresa, fornecendo mensuração das alternativas 
econômicas e, através da visão sistêmica, integrar 
informações e reportá-las para facilitar o processo 
decisório. 

A) V; V e F 
B) F; F e F 
C) F; F e V 
D) V; F e V 
E) V; V e V 

 
08 - A partir das seguintes informações em $ mil: 
 Ano X0 Ano X1 
- Ativo Circulante 12.000 14.000 
- Passivo Circulante 11.000 12.000 
A empresa apresenta um(a): 

A) Incremento do capital circulante liquido de $ 
9.000 mil 

B) Crescimento do capital circulante liquido em $ 
8.000 mil 

C) Diminuição do capital circulante liquido de $ 
14.000 mil 

D) Redução do capital circulante de terceiros de 
100% 

E) Aumento do capital circulante liquido de 100% 
 
09 - Os quocientes que evidenciam o grau de solvência da 
entidade são: 

A) Quocientes de Estrutura de Capitais. 
B) Quocientes de Rentabilidade. 
C) Quocientes de Endividamento 
D) Quocientes de Liquidez. 
E) Quocientes de Rotação. 

 



 

 

 

  

10 - Sobre a lei orçamentária anual Julgue V para 
verdadeiro e F para Falso:  

I. O orçamento fiscal referente aos Poderes da União e 
Estados, seus fundos, órgãos e entidades da 
administração direta e indireta, inclusive fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público. 

II. O orçamento de investimento das empresas em que a 
União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do 
capital social com direito a voto. 

III. O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as 
entidades e órgãos a ela vinculados, da administração 
direta ou indireta, bem como os fundos e fundações 
instituídos e mantidos pelo Poder Público. 

A) V; V e F 
B) F; F e F 
C) F; V e V 
D) F; F e V 
E) V; F e V 

 
11 - Julgue V para verdadeiro e F para Falso.  

I. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a 
promover o desenvolvimento equilibrado do País e a 
servir aos interesses da coletividade, em todas as partes 
que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, 
será regulado por leis complementares que disporão, 
inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas 
instituições que o integram. 

II. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às 
diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos 
créditos adicionais serão apreciados apenas por umas 
das Casas do Congresso Nacional, na forma do 
regimento comum. 

III. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderá 
exceder os limites estabelecidos em lei complementar 
sempre a que autoridade executiva demonstra interesse. 

A) V; V e F 
B) V; F e F 
C) F; F e F 
D) F; F e V 
E) V; F e V 

 
12 - Observe as seguintes proposições e verifique se cada 
uma delas é verdadeira (V) ou falsa (F). Em seguida, 
assinale a opção que ofereça a sequência correta. 

I. O sistema orçamentário registra a receita prevista e as 
autorizações legais da despesa constantes na Lei 
Orçamentária Anual e dos créditos adicionais, 
demonstrando a despesa fixada e a realizada no 
exercício, comparando, ainda, a receita prevista com a 
arrecadada. 

II. O resultado dos atos e fatos ocorridos no sistema 
orçamentário é demonstrado no balanço orçamentário. 

III. O sistema orçamentário é representado somente pelos 
atos de natureza orçamentária, portanto, nenhum ato ou 
fato extra orçamentário está inserido nesse sistema. 

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

 
 

13 - Com relação à agente público julgue a alternativa correta: 
A) Podem ser divididos em agentes: políticos; 

administrativos; honoríficos e institucionais. 
B) Agentes públicos são apenas as pessoas em caráter 

definitivo, do exercício de alguma função estatal. 
C) Podem ser pessoas físicas e jurídicas. 
D) Agentes públicos são todas as pessoas físicas 

incumbidas, definitiva ou transitoriamente, do 
exercício de alguma função estatal. 

E) Agentes públicos são todas as pessoas físicas e 
jurídicas incumbidas, definitiva ou transitoriamente, 
do exercício de alguma função estatal. 

 
14 - Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, 
com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes 
demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a 
situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas 
no exercício, exceto: 

A) Balanço patrimonial; 
B) Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; 
C) Demonstração do resultado do exercício; 
D) Demonstração dos fluxos de caixa; 
E) Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos 

 
15 - Em relação à organização administrativa Julgue verdadeira 
(V) ou falsa (F): 

I. A autonomia gerencial de órgão despersonalizado pode ser 
ampliada mediante contrato de gestão; 

II. Somente lei específica pode criar autarquia; 
III. As organizações sociais gozam de personalidade jurídica de 

direito privado 
A) F, V, V  
B) F, F, F  
C) V, V, V  
D) V, F, F  
E) V, F, V  
 

16 - O setor público deve cumprir, fundamentalmente para o 
correto exercício econômico as seguintes funções: 

A) Distributiva, alocativa e estabilizadora 
B) Fiscalizadora, alocativa e estabilizadora 
C) Distributiva, Fiscalizadora e estabilizadora 
D) Distributiva, alocativa e Fiscalizadora 
E) Legislativa, Fiscalizadora e distributiva 
 

17 - De acordo a legislação vigente as contas de ativo devem 
ser classificadas levando em consideração o grau de: 

A) Endividamento 
B) Relevância 
C) Oportunidade 
D) Liquidez 
E) Tempestividade 
 

18 - Qual dos seguintes grupos de contas do ativo foi excluído 
pela Lei 11.941/99: 

A) Circulante 
B) Intangível 
C) Tangível 
D) Imobilizado 
E) Diferido 

 
 
 



 

 

 

  

19 - Julgue verdadeira (V) ou falsa (F): 
I. Apenas nas companhias abertas é que o processo de 

Reavaliação pode ser feito em todos os elementos do 
ativo. 

II. No Brasil o processo de Reavaliação dos Ativos é 
obrigatório para todos os tipos de sociedades, incidindo 
sobre todos os Ativos Permanentes. 

III. No processo de Reavaliação dos Ativos, o laudo de 
avaliação deve conter, entre outros elementos, a vida útil 
remanescente do bem avaliado. 

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

 
20 - Julgue verdadeira (V) ou falsa (F) sobre ciclo 
orçamentário: 

I. É o período em que se processam as atividades 
peculiares ao processo orçamentário; 

II. É uma série de etapas que se repetem em períodos 
prefixados; 

III. A execução orçamentária, o controle da avaliação da 
execução orçamentária que é parte independente do 
ciclo orçamentário 

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

 
21 - Julgue verdadeira (V) ou falsa (F) sobre agente 
público: 

I. Podem ser divididos em agentes: políticos; 
administrativos; honoríficos e institucionais. 

II. Agentes públicos são todas as pessoas físicas 
incumbidas, definitiva ou transitoriamente, do exercício 
de alguma função estatal. 

III. Agentes públicos são apenas as pessoas em caráter 
definitivo, do exercício de alguma função estatal. 

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

 
22 - Julgue verdadeira (V) ou falsa (F) sobre elementos 
formadores do Orçamento público: 

I. O Plano Plurianual; as Diretrizes Orçamentárias; os 
Orçamentos Anuais. 

II. O Plano Plurianual; as Diretrizes Orçamentárias; os 
Orçamentos trimestrais. 

III. Diretrizes de acompanhamento; as Diretrizes 
Orçamentárias; os Orçamentos trimestrais 

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

 
 
 
 

23 - Sobre o papel da controladoria Julgue V para 
verdadeiro e F para Falso:  

I. O processo decisório é influenciado pela atuação da 
Controladoria através das informações de planejamento 
e controle aleatórias. 

II. A missão da Controladoria é otimizar os resultados 
econômicos através da definição de um modelo de 
informações baseado no modelo de gestão impreciso. 

III. O papel da Controladoria é assessorar a gestão, 
fornecendo mensuração das alternativas econômicas e, 
através da visão sistêmica, integrar informações e 
reportá-las para facilitar o processo decisório. 

A) V; V e F 
B) F; V e F 
C) F; F e F 
D) F; F e V 
E) V; F e V 

 
24 - Qual princípio da administração pública confirma essa 
afirmação: “A prestação dos serviços não devem ser 
paralisados ou extintos afetando o direito dos usuários”: 

A) Moralidade 
B) Publicidade 
C) Legalidade 
D) Transparência 
E) Continuidade 

 
25 - A Administração deve manter-se numa posição de 
neutralidade em relação aos administrados, ficando 
proibida de estabelecer discriminações gratuitas. Essa frase 
se refere a qual princípio da administração pública: 

A) Legalidade 
B) Impessoalidade 
C) Moralidade 
D) Publicidade 
E) Eficiência 

 
26 - Julgue V para verdadeiro e F para Falso no que tange 
à estrutura dos balanços públicos 

I. O balanço patrimonial é elaborado para atender e 
controlar as receitas e despesas de acordo com as 
especificações constantes da Lei do orçamento e dos 
créditos adicionais. 

II. O balanço financeiro é um quadro de contabilidade com 
receita e despesa, em que se distribuem entradas e saídas 
de numerário e se demonstram as operações de 
tesouraria e de dívida pública. 

III. Ao se proceder à análise ou interpretação dos balanços 
públicos, há que se atentar sempre para as características 
intrínsecas relativas aos aspectos meramente práticos e 
técnicos. 

A) F; F e V 
B) V; V e F 
C) F; V e F 
D) F; F e F 
E) V; F e V 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

27 - Os impostos abaixo competem, respectivamente, 
I. Imposto sobre grandes fortunas 

II. Imposto sobre a propriedade urbana 
III. Imposto sobre a transmissão causa mortis 

A) À União, aos Estados e aos Municípios  
B) Aos Municípios, aos Estados e à União  
C) Aos Estados, à União e aos Municípios  
D) À União, aos Municípios e aos Estados  
E) Aos Estados, aos Municípios e à União  

 
28 - Configura uma receita financeira e sua cobrança é 
auferido pelo exercício do poder de polícia, pelo governo, 
havendo lei que a autorize. Marque a alternativa que 
explicita o tipo de receita descrita: 

A) Imposto 
B) Contribuição de melhoria 
C) Taxa 
D) Contribuição especial 
E) Empréstimo compulsório 

 
 
PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
  
 Vários planetas são visíveis a olho nu: Marte, Júpiter, 
Vênus, Saturno e Mercúrio. Esses astros já eram conhecidos 
não apenas dos gregos, mas também de povos ainda mais 
antigos, como os babilônios. Apesar de sua semelhança com as 
estrelas, os planetas eram identificados pelos povos da 
Antiguidade graças a duas características que os diferenciavam. 
Primeiro: as estrelas, em curtos períodos, não  variam de 
posição umas em relação às outras. Já os planetas mudam de 
posição no céu com o passar das horas. À noite, esse 
movimento pode ser percebido com facilidade. 
 Segundo: as estrelas têm uma luz que, por ser própria, 
pisca levemente. Já os planetas, que apenas refletem a luz do 
Sol, têm um brilho fixo. Os planetas mais distantes da Terra só 
puderam ser descobertos bem mais tarde, com a ajuda de 
aparelhos ópticos como o  telescópio. "O primeiro deles a ser 
identificado foi Urano, descoberto em 15 1781 pelo 
astrônomo inglês William Herschel", afirma a astrônoma 
Daniela Lázzaro, do Observatório Nacional do Rio de Janeiro. 

(Superinteressante, agosto/01) 
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I- De acordo com as ideias contidas no texto é possível afirmar 
que os povos da antiguidade utilizavam instrumentos ópticos 
rudimentares para identificar determinados planetas. 
II- Deduz-se do texto que a astronomia é uma ciência que, em 
certos momentos, pode dispensar instrumentos. 
III- A locução prepositiva “graças a” (linha 6) pode ser 
substituída pelo vocábulo “POR” sem nenhuma alteração 
semântica. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens I e III. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item III está correto. 

 
 
 
 

30 - Das afirmações seguintes: 
I- Através do brilho e posição era possível os antigos 
distinguirem as estrelas dos planetas. 
II- É possível inferir do texto que o planeta Netuno foi 
descoberto antes de Urano. 
III- De acordo com o texto, as estrelas mudam de posição em 
curtos períodos de tempo. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Apenas o item I está correto. 
C) Estão corretos os itens I e III. 
D) Todos estão incorretos. 
E) Apenas o item III está correto. 

 
31 - Identifique a opção cujo vocábulo destacado foi 
empregado de forma incorreta: 

A) Ela não tem consciência do por quê de sua atitude. 
B) Cheguei mais cedo à escola, a fim de preparar a sala 

de vídeo. 
C) Todos os dias àquele hora, andava à toa pela cidade. 
D) Ele pretendia apoiá-la em seu projeto, mas na hora 

desistiu. 
E) O muro ruiu, porque foi mal construído. 

 
32 - Dos grupos de palavras seguintes, indique aquele 
cujos vocábulos obedecem à mesma regra de acentuação 
gráfica: 

A) anéis – ônix – herói 
B) cédula – Amapá – pá 
C) vírus – vocês – país 
D) retrós – amém – álibi 
E) dócil – bíceps – ímãs 

 
33 - No segundo quadrinho da tira seguinte identificamos 
um exemplo de: 

 
A) hibridismo 
B) derivação imprópria 
C) redução 
D) onomatopeia 
E) composição por aglutinação 

 
A questão 34 refere-se a tira seguinte: 

 
 



 

 

 

  

34 - Das afirmações seguintes: 
I- O adjetivo “apaixonado” no 1º quadrinho foi empregado 
no grau superlativo absoluto analítico. 
II- O sufixo –INHO acrescenta à palavra “graça” no 2º 
quadrinho, a ideia de “pequeno”. 
III- O humor da tira está na ambiguidade provocada pela 
palavra “cega” no último quadrinho. 

A) Estão corretos os itens I e III. 
B) Apenas o item III está correto. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Apenas o item II está correto. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
35 - O acento indicativo de crase foi empregado de forma 
correta apenas em: 

A) Obedeço às leis de Deus. 
B) Não dê atenção à pessoas suspeitas. 
C) Bicho se caça à pau e pedra 
D) Faremos uma visita à nossa tia. 
E) Chegamos à Paquetá ao meio-dia. 

 
36 - Nas frases “A informação dos clientes foi clara” e 
“Considero-me apto em questões de linguagem”, os termos 
destacados classificam-se sintaticamente em: 

A) adjunto adnominal e complemento nominal. 
B) adjunto adnominal e objeto indireto. 
C) complemento nominal e objeto indireto. 
D) objeto indireto e objeto direto. 
E) os dois são adjuntos adnominais. 

 
37 - É exemplo de oração coordenada sindética conclusiva: 

A) Este filme está indicado ao Oscar, mas há fortes 
concorrentes. 

B) Nossa encomenda chegou ontem e logo 
conferimos todo o material. 

C) Como verduras e leve uma vida mais saudável. 
D) O feriado será na sexta-feira, portanto faremos um 

passeio a Angra dos Reis. 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
 A questão 38 refere-se a tira seguinte: 

 
38 - Das afirmativas seguintes: 
I- O primeiro quadrinho apresenta uma oração cujo sujeito 
não está explícito. 
II- Todas as orações do 1º quadrinho apresentam predicado 
nominal. 
III- Na oração do último quadrinho identificamos um 
verbo de ligação e um predicativo do sujeito. 

A) Estão corretos os itens II e III. 
B) Estão corretos os itens I e II. 
C) Estão corretos os itens I e III. 
D) Todas estão corretas. 
E) Apenas a afirmação I está correta. 

39 - Em que frase não se emprega corretamente a 
concordância do termo destacado? 

A) O relógio da igreja bateu meia-noite e meia. 
B) Ganhavam a vida com pseudogurus. 
C) O pai e o filho permanecem sós na sala. 
D) – Muito obrigada! Disse-me a aluna meio 

comovida. 
E) Havia bastante estrangeiros naquela região. 

 
40 - Identifique a frase em que o emprego da preposição 
está correto: 

A) Voltou aflito de resolver os problemas pendentes. 
B) Notamos sua antipatia por todos os presentes. 
C) A equipe está constituída em notáveis cientistas. 
D) A transação foi benéfica para com o Brasil. 
E) Considerou sua aversão para com ela apenas um 

disfarce. 
 

 




