
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL 

 

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

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 25 questões ESPECÍFICAS 
- 10 questões de Português 
- 05 questões de Conhecimentos de Informática 
 
* 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 16/12/2013, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL de 02/10/2013. 
 * 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 DEZEMBRO DE 2013 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 



PARTE I – AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 
 
01 - Constituí exemplo de tributo progressivo. 

A) Imposto sobre propriedade veículo automotor 
B) Imposto sobre operações financeiras 
C) Imposto de Renda 
D) Imposto sobre serviços 
E) Imposto sobre comercialização de mercadorias 

 
02 - A obrigação principal é a situação definida em lei como 
necessária e suficiente à sua ocorrência: chama-se. 

A) Hipótese de incidência 
B) Credito tributário 
C) Garantia do tributo 
D) Privilegio tributário 
E) Fato gerador 

 
03 - Sobre o fato gerador e a existência dos os seus efeitos, 
julgue V para verdadeiro e F para falso: 

I. Tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o 
se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que 
produza os efeitos que normalmente lhe são próprios; 

II. Tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que 
esteja definitivamente constituída, nos termos de direito 
aplicável. 

III. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou 
negócios jurídicos praticados com a finalidade de 
dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a 
natureza dos elementos constitutivos da obrigação 
tributária, observados os procedimentos a serem 
estabelecidos em lei ordinária. 

A) I, II e III são verdadeiras 
B) I, II e III são falsas 
C) Apenas a I é verdadeira 
D) Apenas a I e II são falsas 
E) A II e III são verdadeiras 

 
04 - São os seguintes os efeitos da solidariedade, julgue V 
para verdadeiro e F para falso: 

I. O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos 
demais; 

II. A isenção ou remissão de crédito exonera todos os 
obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, 
subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais 
pelo saldo; 

III. A interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos 
obrigados, favorece ou prejudica aos demais. 

A) I, II e III são verdadeiras 
B) I, II e III são falsas 
C) Apenas a II é verdadeira 
D) Apenas a I e III são falsas 
E) A II e III são verdadeiras 

 
05 - Quanto a capacidade tributária passiva marque a assertiva 
VERDADEIRA. 

A) A capacidade tributária passiva é relativa, só sendo 
plena para maiores de 18 anos 

B) A capacidade tributária passiva é relativa, só sendo 
plena para maiores de 21 anos 

C) A capacidade tributária passiva depende se a pessoa 
jurídica está regularmente constituída, bastando que 
configure uma unidade econômica ou profissional 

D) A capacidade tributária passiva independe de 
estar a pessoa jurídica regularmente constituída, 
bastando que configure uma unidade econômica 
ou profissional 

E) A capacidade tributária passiva independe de 
qualquer ato praticado pelo contribuinte, sendo 
necessária apenas a licitude do ato 

 
06 - Constituem responsáveis tributário de terceiros, 
EXCETO: 

A) Os pais, pelos tributos devidos por seus filhos 
menores 

B) O responsável legal proprietário de imóvel 
C) Os tutores e curadores, pelos tributos devidos por 

seus tutelados ou curatelados 
D) O síndico e o comissário, pelos tributos devidos 

pela massa falida ou pelo concordatário 
E) O inventariante, pelos tributos devidos pelo 

espólio 
 
07 - Constituem modalidades de suspensão do crédito 
tributário, EXCETO: 

A) Moratória 
B) Parcelamento 
C) Prescrição 
D) O depósito do seu montante integral 
E) Concessão de medida liminar em mandado de 

segurança 
 
08 - Constitui imposto cujo o seu lançamento é realizado 
por oficio: 

A) IR 
B) ISS 
C) ICMS 
D) IPI 
E) IPTU 

 
09 - O fisco pode conceder remissão dos tributos ao 
contribuinte desde que atenda aos seguintes requisitos 
expressos no CTN, EXCETO: 

A) Ao erro ou ignorância não excursáveis do sujeito 
passivo, quanto a matéria de fato; 

B) À situação econômica do sujeito passivo; 
C) À diminuta importância do crédito tributário; 
D) A considerações de equidade, em relação com as 

características pessoais ou materiais do caso; 
E) A condições peculiares a determinada região do 

território da entidade tributante. 
 

10 - Sobre as garantias e privilégios do crédito tributário 
julgue V para verdadeiro e F para falso: 

I. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual 
for sua natureza ou o tempo de sua constituição, 
ressalvados os créditos decorrentes da legislação do 
trabalho ou do acidente de trabalho. 

II. A lei poderá estabelecer limites e condições para a 
preferência dos créditos decorrentes da legislação do 
trabalho. 

III. A cobrança judicial do crédito tributário é sujeita a 
concurso de credores ou habilitação em falência, 
recuperação judicial, concordata, inventário ou 
arrolamento.  

 
 



A) I, II e III são verdadeiras 
B) I e II são verdadeiras 
C) I, II e III são falsas 
D) Apenas a III é verdadeira 
E) Apenas a II e III são falsas 

 
11 - É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios cobrar imposto sobre o patrimônio e a 
renda com base em lei posterior à data inicial do exercício 
financeiro a que corresponda. Esta afirmação refere-se a 
qual limitação tributária: 

A) Anterioridade tributária. 
B) Anualidade 
C) Irretroatividade tributária. 
D) Legalidade 
E) Uniformidade geográfica 

 
12 - A imunidade tributária prevista para os templos de 
qualquer culto abrange os seguintes tributos, EXCETO: 

A) IR 
B) IPTU 
C) IOF 
D) IPVA 
E) ITR 

 
13 - A receita do imposto de renda retido na fonte pelo o 
município de seus servidores terá como destinação: 

A) O município que o reteve na fonte. 
B) A união. 
C) O Estado. 
D) A união que repassará aos municípios 
E) O Imposto de renda constitui receita não 

vinculada e não tem destinação especifica. 
 

14 - Julgue V para verdadeiro e F para falso: 
I. A doutrina aponta como princípios do regime jurídico 

administrativo a supremacia do interesse público sobre o 
privado e a indisponibilidade do interesse público. 

II. A administração pública é regida pelo princípio da 
autotutela, segundo o qual o administrador público está 
obrigado a denunciar os atos administrativos ilegais ao 
Poder Judiciário e ao Ministério Público 

III. As sociedades de economia mista e as empresas públicas 
que prestam serviços públicos estão sujeitas ao princípio 
da publicidade tanto quanto os órgãos que compõem a 
administração direta, razão pela qual é vedado, nas suas 
campanhas publicitárias, mencionar nomes e veicular 
símbolos ou imagens que possam caracterizar promoção 
pessoal de autoridade ou servidor dessas entidades. 

A) I, II e III são verdadeiras 
B) I, II e III são falsas 
C) Apenas a III é verdadeira 
D) I e III são verdadeiras 
E) Apenas a II e III são falsas 

 
15 - Ao analisar a formação e a estrutura patrimonial, é 
correto afirmar que : 

I. A pessoa jurídica é a unidade jurídica resultante de um 
agrupamento humano organizado, estável, objetivando 
fins de utilidade pública ou privada, inteiramente distinta 
dos indivíduos que a compõem, capaz de possuir, 
exercitar direitos e contrair obrigações  

II. O complexo de bens, materiais ou não, direitos, ações, 
posse e tudo o mais que pertence a uma pessoa ou 
empresa e seja suscetível de apreciação econômica, 
denomina-se Patrimônio  

III. No Ativo registramos somente os bens tangíveis que são 
representados, por exemplo, por Marcas e Patentes 

A) I e II são verdadeiras 
B) I, II e III são verdadeiras 
C) I, II e III são falsas 
D) Apenas a II e III são falsas 
E) Apenas a I é verdadeira 

 
16 - O Princípio da Entidade é focado na autonomia 
patrimonial. Marque a alternativa condizente com a 
afirmação: 

A) Possibilidade de fusão do patrimônio da entidade 
com o de seus sócios. 

B) O patrimônio se caracteriza como o objeto da 
contabilidade. 

C) O patrimônio pertence a uma pessoa, a um 
conjunto de pessoas, a uma sociedade, ou a uma 
instituição de qualquer natureza. 

D) A soma de patrimônios autônomos não resulta em 
nova entidade. 

E) A contabilidade deve individualizar um 
patrimônio particular no universo dos patrimônios. 

 
17 - Com relação aos princípios fundamentais de 
Contabilidade, assinale a alternativa incorreta. 

A) Pelo princípio da oportunidade deve-se 
contabilizar de imediato e de forma integral os 
fatos que estejam tecnicamente estimados, mesmo 
que exista somente razoável certeza de sua 
ocorrência. 

B) A continuidade influencia o valor econômico dos 
ativos e, em muitos casos, o valor ou o 
vencimento dos passivos, especialmente quando a 
entidade tem prazo determinado, previsto ou 
previsível ou em decorrência de passivo a 
descoberto. 

C) Os registros contábeis, pelo princípio da 
oportunidade, compreendem os elementos 
quantitativos e qualitativos, contemplando os 
aspectos físicos e monetários. 

D) A observância do princípio da oportunidade é 
indispensável à correta aplicação do princípio da 
competência. 

E) A análise de balanço, quando utilizados mais de 
um período, deve ter os efeitos externos (inflação 
por exemplo) eliminados, presenciando-se neste 
momento o princípio da atualização monetária. 

 
18 - Aponte a opções que apresentam receitas correntes: 

A) Divida passiva 
B) Juros da dívida passiva 
C) Inversões financeiras 
D) Patrimonial 
E) Pagamento de restos a pagar 

 
 
 
 
 



19 - A que categorias econômicas pertencem os itens 
orçamentários: alienação de bens e aquisição de bens 
permanentes, respectivamente?  

A) Receita de capital e despesa de capital.  
B) Receita de capital e receita corrente.  
C) Despesa de capital e despesa corrente.  
D) Despesa corrente e receita corrente. 
E) Receita extraordinária e despesa extraordinária. 

 
20 - Marque a alternativa que não constituem despesas 
orçamentárias: 

A) Compra de bem imóvel; 
B) Amortização da dívida pública fundada;  
C) Amortização da dívida flutuante. 
D) Aquisição de títulos públicos;  
E) Depósitos compulsórios efetuados;  

 
21 - O Balanço Patrimonial é um relatório contábil que 
mostra: 

A) O Ativo e o Passivo da entidade em vários 
momentos. 

B) Os bens, as obrigações, os direitos e o Patrimônio 
Líquido da entidade em determinado momento. 

C) O Lucro obtido pela entidade em um período t0                   
t1. 

D) Os resultados acumulados obtidos pela entidade 
de um período distinto. 

E) Os bens, as obrigações e os direitos da entidade 
em determinado momento. 

 
22 - Constitui despesa pública de exercício financeiro: 

A) Operação de crédito a ser resgatada no exercício 
B) Depósito recebido em caução como garantia de 

fornecimento 
C) Compra de móveis diversos para uso na unidade 
D) Consignação retida em folha de pagamento de 

pessoal 
E) Despesa empenhada legalmente em período 

anterior 
 
23 - Quanto a nulidade e a anulabilidade dos atos jurídicos, 
julgue os seguintes itens. 

I. A nulidade absoluta, embora envolva evidente interesse 
social, somente será decretada pelo juiz, de ofício, para 
favorecer pessoa absolutamente incapaz. 

II. A simulação, considerada pela doutrina um vício social, 
e causa de nulidade do negócio jurídico; no entanto, e 
possível que subsista o negócio que se dissimulou. 

III. Poderá haver anulação do negócio jurídico se o devedor 
insolvente doar imóvel do seu patrimônio a um irmão 
seu. 

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

 
 
 
 
 
 
 

24 - No que concerne à nulidade e anulabilidade dos atos 
jurídicos, é correto afirmar: 

I. Como regra geral, não subsiste a manifestação da vontade se 
o seu autor houver feito a reserva mental de não querer o que 
manifestou. 

II. O ato anulável pode ser ratificado pelas partes, salvo direito 
de terceiro, mas a ratificação não retroage à data da 
celebração do ato. 

III. A invalidade dos atos por incapacidade relativa do agente ou 
por vício resultante de erro, dolo, coação, simulação ou 
fraude, não tem efeito antes de julgada por sentença, e poderá 
ser pronunciada de ofício pelo juiz. 

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

 
25 - Julgue V para verdadeiro e F para falso: 

I. O Código Civil adota fórmula expressa para definir abuso de 
direito, colocando-o na categoria de ato ilícito, assim 
considerado quando o titular de um direito, ao exercê-lo, 
excede os limites manifestamente impostos pelo seu fim 
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes e, 
nessa situação, o ato é contrário ao direito e ocasiona 
responsabilidade do agente pelos danos causados. 

II. Se violarem direito e causarem dano a outrem, tanto a ação 
quanto a omissão voluntária, ou mesmo involuntária, 
implicam prática de ato ilícito. 

III. Cometerá ato ilícito por abuso de direito o motorista de 
ambulância que, trafegando em situação de emergência e, 
portanto, com a sirene ligada, ultrapassar semáforo fechado e 
abalroar veículo de particular que, sem justificativa, deixe de 
lhe dar passagem. 

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

 
PARTE II - PORTUGUÊS 
 

As questões 26 e 27 referem-se ao texto seguinte: 
 

Toda saudade é a presença da ausência  
de alguém, de algum lugar, de algo enfim.  
Súbito o não toma forma de sim  
como se a escuridão se pusesse a luzir.  
Da própria ausência de luz  
o clarão se produz,  
o sol na solidão.  
Toda saudade é um capuz transparente  
que veda e ao mesmo tempo traz a visão  
do que não se pode ver  
porque se deixou pra trás  
mas que se guardou no coração.  

(Gilberto Gil) 
 

26 - Das afirmações seguintes: 
I. A expressão “presença da ausência” significa, no texto, o 
mesmo que “ausência indiferente”. 
II. De acordo com o autor, a saudade é algo que ilude as 
pessoas. 
III. Segundo o texto, as coisas ruins podem se transformar em 
coisas boas. 



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

 
27 - Identifique o par de vocábulos existentes no texto que 
não são exemplo de antítese: 

A) sol / solidão 
B) presença / ausência 
C) não / sim 
D) ausência de luz / clarão 
E) que veda / traz a visão 

 
28 -  Os vocábulos “EMPOBRECER” e “PONTAPÉ” são 
exemplos dos seguintes processos de formação de 
palavras: 

A) derivação prefixal e sufixal / composição por 
justaposição 

B) derivação parassintética / composição por 
justaposição 

C) derivação parassintética / composição por 
aglutinação 

D) derivação prefixal e sufixal / composição por 
aglutinação 

E) derivação prefixal / derivação sufixal 
 
29 - Assinale a alternativa cuja parte destacada não 
corresponde corretamete ao radical da palavra: 

A) cantávamos 
B) chaleira 
C) realmente 
D) imperdível 
E) tímida 

 
30 - Assinale a alternativa cujo emprego do hífen foi usado 
de forma correta em todos os vocábulos: 

A) auto-análise / contra-atacante 
B) contra-regra / vice-presidente 
C) auto-hipnose / sub-região 
D) hiper-humano / micro-sistema 
E) contra-senso / ex-namorado 

 
31 - Assinale a alternativa cujo sinal de pontuação 
VÍRGULA foi empregado para indicar a omissão de um 
termo: 

A) Chegando os participantes, começaria a reunião. 
B) Falam muito, mas ouvem pouco. 
C) De doce, eu gosto. 
D) Não fique triste, irmã, que ele não merece esse 

sofrimento. 
E) Do lado, uma grande árvore. 

 
32 - Identifique a alternativa que apresenta apenas 
vocábulos acentuados de forma correta: 

A) baiúca – têxtil – caráter  
B) assembléia – tórax – fôlego 
C) nódoa – paranóico – rústico 
D) bíceps – ônix – jóquei 
E) vôo – canapé – órfão 

 
 
 

A questão 33 refere-se a tirinha seguinte: 

 
33 - Das afirmações seguintes: 
I. A expressão “uns vinte anos” no segundo quadrinho 
classifica-se sintaticamente como adjunto adverbial de 
tempo. 
II. No quinto quadrinho identificamos a presença de um 
advérbio de lugar. 
III. No primeiro balão do segundo quadrinho identificamos 
dois adjuntos adnominais. 

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

 
 A questão 34 refere-se a tira seguinte: 

 
34 - Das afirmações seguintes: 
I. O vocábulo QUE (2º quadrinho) classifica-se como 
“conjunção integrante”. 
II. A oração “[...] pra gente fazer nas férias” é classificada 
como “subordinada adverbial final reduzida de infinitivo”. 
III. As orações “Nadar no lago e tomar sorvete!!” 
classificam-se como subordinadas apositivas reduzidas de 
infinitivo. 

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

 
35 - A figura de linguagem presente no verso destacado do 
poema seguinte é: 

Farei que amor a todos avivente, 
Pintando mil segredos delicados, 
Brandas iras, suspiros magoados, 
Temerosa ousadia e pena ausente. 

 
CAMÕES, Luís de Soneto 33. In: SALGADO 

JÚNIOR, Antônio (Org.). 
Luís de Camões: obra completa. Rio de Janeiro: 

Nova Aguilar, 2008, p. 280. (Fragmento). 
 

A) hipérbole 
B) eufemismo 
C) prosopopeia 
D) antítese 
E) paradoxo 



PARTE III - INFORMÁTICA  
 
36 - No Windows 7, que combinação de teclas lhe permite 
maximizar uma janela apenas verticalmente?  

A) WinKey + Tab + Seta para cima 
B) WinKey + Shift + Seta para cima 
C) WinKey + Page Up  
D) Shift + Page Up 
E) Shift + Page Up + Seta para baixo 

 
37 - No Windows 7, é possível mover o foco para a barra 
de tarefas pressionando-se a tecla WinKey juntamente com 
a tecla 

A) Tab  
B) Page Down  
C) F1 
D) T 
E) M 

 
38 - No Microsoft Word 2010 é possível: 
I - fazer uma seleção de área de texto que se encontra 
delimitado, por exemplo, na régua horizontal, do ponto 5 
ao ponto 10 e na régua vertical, do ponto 4 ao ponto 10, 
mantendo pressionada a tecla Alt, clicando no ponto de 
origem da seleção (no caso a interseção dos pontos 5 da 
régua horizontal e 4 da régua vertical) e em seguida, 
movendo o mouse para o ponto de interseção final (no 
caso a interseção dos pontos 10 da régua horizontal e 10 da 
régua vertical). 
II – gerar rapidamente um texto para teste através da 
função =rand(x, y) onde x indica a quantidade de 
parágrafos e y indica a quantidade de frases em cada 
parágrafo a serem geradas. 
III – salvar uma copia do arquivo no formato pfd.  
Com relação as colocações feitas nos itens I a III acima, 
pode-se afirmar que 

A) todas são possíveis 
B) apenas a I e a II são possíveis. 
C) apenas a I e a III são possíveis  
D) apenas a I é possível 
E) apenas a II é possível. 

 
39 - No Excel 2010, o resultado que se obtém ao se 
executar a expressão =(DIAS360(A1;B1)) – 3, numa 
célula formatada como número, sabendo que em A1 está 
digitada a data 12/10/2013 e que na célula B1 está digitada 
a data 15/11/2013, é o valor 

A) 33 
B) 20 
C) 32 
D) 10 
E) 30 

 
40 - No Excel 2010, quando se deseja calcular o número 
de células que não estão vazias em um dado intervalo 
deve-se utilizar a função 

A) CONT.SE 
B) CONT.VAZIO 
C) CONT.SES 
D) CONT.NAOVAZIAS 
E) CONT.VALORES 

 
 

 




