
  

 

Concurso Público 
Código: 450 

 

AUDITOR FISCAL MUNICIPAL 
 

Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados: 

Nome do(a) Candidato(a)                  Nº de inscrição 
    
 
Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Língua Portuguesa 
Legislação 
Conhecimentos Específicos  

10 
10 
20 

Total de questões                                                               -                                                       40 
 
INSTRUÇÕES: 
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 

substituição ao fiscal. 
 
• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 
 
• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 

esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.  
 

• Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por 
candidato. 

 
• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 

correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 
 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 
• O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas.  
 
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente 

preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município. 
 

• A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da 
entrega do material na mesa do fiscal. 

 
• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a 

coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído. 
 
• Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

  
Passados dez anos da euforia do eucalipto no Rio 

Grande do Sul, provocado pelo anúncio de três 
megaprojetos de indústrias de celulose, produtores 
incentivados _____ investir na silvicultura estão agora 
diante de um impasse: continuar ou não apostando no 
sonho abalado pela desistência de duas empresas. 

Mesmo com o recuo da Votorantim Celulose e 
Papel e da Stora Enso, agricultores ainda demonstram 
vontade de seguir plantando florestas, motivados pela 
esperança de novos negócios e dos altos rendimentos da 
produção – cada vez mais integrada _____ criação de 
gado. 

No Sul e na Campanha gaúcha, 229 produtores 
que assinaram contratos com a Votorantim entre 2005 e 
2008, assumidos mais tarde pela Fibria (resultado da 
fusão da Votorantim com a Aracruz), começaram neste 
ano _____ ver os eucaliptos serem cortados pela 
empresa. 

A partir de 2012, quando completou sete anos do 
primeiro ciclo do programa Poupança Florestal, a indústria 
pagou 75% do valor equivalente ao rendimento da 
madeira e pediu mais três anos para quitar o restante e 
iniciar a extração em 13,6 mil hectares cultivados. Os 
eucaliptos são levados ao porto de Rio Grande e 
embarcados em navios de cabotagem com destino ao 
Espírito Santo – onde a Fibria tem uma fábrica de celulose 
em Barra do Riacho (ES), a 70 quilômetros da capital 
Vitória. 

“Mais da metade dos produtores da região mostra 
disposição de continuar na atividade. Mas hoje existem 
outros fatores que não existiam em 2005, como a 
valorização da soja e da pecuária” – afirma o agrônomo 
Evair Ehlert, assistente técnico da Emater na região de 
Pelotas. 
 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/campo-e-lavoura/... - adaptado. 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 
 
a) a - a - a 
b) a - à - a 
c) à - à - à 
d) à - à - a 
 

2) Em relação ao texto, analisar os itens abaixo: 
 

I - Quanto ao pagamento aos produtores, as empresas 
pagaram o montante de 100% sem parcelar. 

II - Atualmente, se comparado com 2005, há valorização 
da soja e da pecuária. 

III - Fibria é o nome da empresa que surgiu a partir da 
união entre Votorantim e Aracruz, e uma das fábricas 
de celulose localiza-se no Estado do Espírito Santo. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

3) Em relação ao texto, analisar a sentença abaixo: 
 

No 1º parágrafo, o texto suscita uma dúvida em relação ao 
prosseguimento do plantio de eucalipto pelos produtores 
(1ª parte). O 2º parágrafo apresenta um posicionamento 
dos produtores favorável a continuar plantando florestas 
(2ª parte). 
 

A sentença está: 
 

a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Totalmente correta. 
d) Totalmente incorreta. 
 

4) Assinalar a alternativa em que o termo sublinhado 
introduz uma oração que indica oposição em relação à 
ideia anterior: 
 

a) Tentei chegar mais cedo à universidade, mas o ônibus 
atrasou. 

b) Não fique com medo, pois te protegerei sempre. 
c) Eu não desisto de estudar mesmo que as dificuldades 

sejam muitas. 
d) A viagem ocorreu conforme o planejado. 
 

5) Acerca das vozes verbais, numerar a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 

(1) A escolha das obras será realizada pelos professores 
competentes. 

(2) O diretor abrirá a escola mais cedo. 
(3) O rapaz cortou-se com o caco de vidro. 
 

(...) Voz ativa. 
(...) Voz passiva. 
(...) Voz reflexiva. 
 

a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 1 - 3. 
d) 1 - 3 - 2. 
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6) Conforme a Nomenclatura Gramatical Brasileira, 
classificam-se as vogais quanto: 
 

I - À zona de articulação. 
II - À intensidade. 
III - Ao timbre. 
IV - Ao papel das cavidades bucal e nasal. 
 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, II e IV. 
d) Todos os itens. 
 

 

7) Em relação à ortografia das palavras, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 

Equinó____io. 
Sobe____o. 
Embrio___enia. 
 

a) s - g - j 
b) c - j - g 
c) ss - j - j 
d) s - g - g 
 

 

8) Em relação ao que se afirma das palavras sublinhadas 
nas orações, marcar C para as afirmativas Certas, E para 
as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 

(...) Em “Na minha caminhada matinal na praia, vou 
encontrando grupos de crianças com dezenas de 
patinhos amarelos se esbaldando no mar e na areia.”, 
o termo sublinhado classifica-se morfologicamente 
como preposição. 

(...) Em “Não é exatamente uma massa de 
manifestantes.”, o termo sublinhado classifica-se 
morfologicamente como advérbio. 

(...) Em “Os manifestantes circulam animadamente entre 
passantes e banhistas, na areia e no calçadão.”, o 
termo sublinhado classifica-se morfologicamente 
como conjunção. 

 

a) C - C - E. 
b) E - E - C. 
c) C - C - C. 
d) E - E - E. 
 

 

9) Em relação às preposições e suas contrações, 
assinalar a alternativa INCORRETA: 
 

a) De + isso = disso. 
b) Em + aquilo = daquilo. 
c) A + aquela = àquela. 
d) Per + la = pela. 
 

 

10) Analisar os itens abaixo quanto ao emprego do ponto 
e vírgula: 
 

I - É empregado em um trecho longo, onde já existam 
vírgulas, para enunciar pausa mais forte.  

II - Na redação oficial, separa diversos itens de um 
considerando, uma lei ou outro documento. 

 

a) Os itens I e II estão incorretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão corretos. 

LEGISLAÇÃO 
 

Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
 

11) Com base na Constituição Federal, no que dispõe 
sobre os direitos individuais e coletivos, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(---) O Estado prestará assistência jurídica integral e 
gratuita aos que comprovarem insuficiência de 
recursos. 

(---) O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, 
assim como o que ficar preso além do tempo fixado na 
sentença. 

 

a) C - C. 
b) C - E. 
c) E - C. 
d) E - E. 
 

12) Com base na Constituição Federal, em relação aos 
brasileiros natos e naturalizados, numerar a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Brasileiros natos. 
(2) Brasileiros naturalizados. 
 

(---) Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade 
brasileira, exigidas aos originários de países de língua 
portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto 
e idoneidade moral. 

(---) Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, 
residentes na República Federativa do Brasil há mais 
de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, 
desde que requeiram a nacionalidade brasileira.  

(---) Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe 
brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço 
da República Federativa do Brasil. 

 

a) 1 - 2 - 1. 
b) 2 - 1 - 2. 
c) 1 - 1 - 2. 
d) 2 - 2 - 1. 
 

13) Segundo a Constituição Federal, é livre a associação 
sindical. Com base nisso, assinalar a alternativa 
INCORRETA: 
 

a) Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado 
a sindicato. 

b) É obrigatória a participação dos sindicatos nas 
negociações coletivas de trabalho. 

c) Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses 
coletivos ou individuais da categoria, exceto em 
questões judiciais ou administrativas. 

d) O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado 
nas organizações sindicais. 

 



 
 

 

3  www.objetivas.com.br 

 

14) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, 
considerando-se o que dispõe o capítulo sobre as 
competências, analisar a sentença abaixo: 
 

O Município pode celebrar convênios com a União, 
Estado, Municípios, entidades e instituições, mediante a 
autorização da Câmara Municipal, para a execução de 
suas leis, serviços e decisões, bem como para a execução 
encargos análogos dessas esferas (1ª parte). O Município 
não poderá criar mecanismos fiscais para evitar a evasão 
de receitas tributárias, abrangendo as atividades 
primárias, secundárias e terciárias (2ª parte). 
 

A sentença está: 
 

a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

 

15) Segundo a Lei Orgânica do Município, a Lei Orgânica 
pode ser emendada mediante proposta:  
 

I - De Vereadores. 
II - Do Prefeito. 
III - Dos eleitores do Município. 
 

Estão CORRETOS: 
 

a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

 

16) Com base na Lei Orgânica do Município, marcar C 
para as atribuições que competem privativamente ao 
Prefeito, E para as que não competem e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(---) Representar o Município, judicial e extrajudicialmente. 
(---) Nomear e exonerar os secretários municipais, os 

diretores de autarquias e departamento, além de 
titulares de instituições de que participe o Município na 
forma da lei. 

(---) Solicitar auxílio dos órgãos de segurança do Estado 
para a garantia do cumprimento de seus atos. 

 

a) C - C - C. 
b) E - E - C. 
c) C - C - E. 
d) E - C - E. 
 

 

17) Considerando-se o que dispõe o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município sobre a readaptação, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 

(---) A readaptação será efetivada em cargo de igual 
padrão de vencimento ou inferior. 

(---) É o retorno do servidor estável ao cargo 
anteriormente ocupado. 

(---) Inexistindo vaga, serão cometidas ao servidor as 
atribuições do cargo indicado, até o regular 
provimento. 

 

a) E - C - C. 
b) C - E - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 

18) Segundo o Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
do Município, o servidor estável só perderá o cargo: 
 
I - Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 
II - Mediante procedimento de avaliação periódica de 

desempenho, na forma de lei complementar, 
assegurada ampla defesa. 

III - Mediante processo administrativo em que lhe seja 
assegurada ampla defesa. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

19) Em conformidade com o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município, analisar a sentença 
abaixo: 
 
A função de confiança é instituída por lei para atender 
atribuições de direção, chefia e assessoramento, que 
justifiquem o provimento por cargo em comissão 
(1ª parte). A função de confiança, a ser exercida 
exclusivamente por servidor público efetivo, poderá 
ocorrer sob a forma de função gratificada (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

20) Com base no que dispõe o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município em seu capítulo sobre 
os vencimentos, analisar os itens abaixo: 
 
I - Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as 

seguintes vantagens: indenização, gratificações e 
adicionais, prêmio por assiduidade e auxílio para 
diferença de caixa. 

II - As indenizações se incorporam ao vencimento ou 
provento para qualquer evento. 

III - Os acréscimos pecuniários não serão computados 
nem calculados para fim de concessão de acréscimos 
ulteriores.  

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21) Em conformidade com a Constituição Federal, de 
acordo com a competência dos impostos, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Da União. 
(2) Dos Estados e do Distrito Federal. 
(3) Dos Municípios. 
 
(---) Propriedade de veículos automotores. 
(---) Importação de produtos estrangeiros. 
(---) Propriedade predial e territorial urbana. 
 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 2 - 1 - 3. 
c) 3 - 2 - 1. 
d) 1 - 3 - 2. 
 

22) De acordo com o Sistema Tributário Nacional, quanto 
à constituição de crédito tributário, o lançamento é 
efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de 
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação 
tributária, presta à autoridade administrativa informações 
sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação. 
Com base nisso, analisar a sentença abaixo: 
 
A retificação da declaração por iniciativa do próprio 
declarante, quando visa reduzir ou excluir tributo, só é 
admissível mediante comprovação do erro em que se 
funde, e após ser notificado o lançamento (1ª parte). Os 
erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame 
serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a 
que competir a revisão daquela (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

23) Quanto à suspensão, extinção e exclusão do crédito 
tributário, conforme o Sistema Tributário Nacional, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A remissão extingue o crédito tributário. 
b) O parcelamento exclui o crédito tributário. 
c) A isenção suspende o crédito tributário. 
d) O pagamento suspende o crédito tributário. 
 

24) Com relação ao Sistema Tributário Nacional, analisar 
os itens abaixo: 
 
I - A base de cálculo do imposto sobre propriedade predial 

é o valor venal do imóvel. 
II - São características do IPI ser seletivo e cumulativo. 
III - É vedado aos Municípios cobrar imposto sobre papel 

destinado exclusivamente à impressão de jornais, 
periódicos e livros. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

25) De acordo com a Lei nº 8.137/90, constitui crime 
contra as relações de consumo: 
 
I - Elevar o valor cobrado nas vendas a prazo de bens ou 

serviços, mediante a exigência de comissão ou de taxa 
de juros ilegais. 

II - Vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, 
tipo, especificação, peso ou composição esteja em 
desacordo com as prescrições legais, ou que não 
corresponda à respectiva classificação oficial. 

III - Sonegar insumos ou bens, recusando-se a vendê-los 
a quem pretenda comprá-los nas condições 
publicamente ofertadas, ou retê-los para fim de 
especulação. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

26) De acordo com a Lei nº 8.137/90, constitui crime 
contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou 
contribuição social e qualquer acessório, EXCETO: 
 
a) Fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento 

equivalente, relativa à venda de mercadoria ou 
prestação de serviço, efetivamente realizada de acordo 
com a legislação. 

b) Omitir informação, ou prestar declaração falsa às 
autoridades fazendárias. 

c) Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de 
venda, ou qualquer outro documento relativo à 
operação tributável. 

d) Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos 
inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, 
em documento ou livro exigido pela lei fiscal. 
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27) De acordo com a Lei nº 8.429/92, analisar a sentença 
abaixo: 
 
A declaração de bens será atualizada a cada dois anos, 
na data em que o agente público deixar o exercício do 
mandato, cargo, emprego ou função (1ª parte). Qualquer 
pessoa poderá representar à autoridade administrativa 
competente para que seja instaurada investigação 
destinada a apurar a prática de ato de improbidade 
(2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Correta somente em sua 1ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

28) De acordo com a Lei nº 12.527/11, referente aos 
pedidos de acesso, marcar C para as afirmativas Certas, 
E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A informação armazenada em formato digital será 

fornecida nesse formato, caso haja anuência do 
requerente. 

(---) Caso a informação solicitada esteja disponível ao 
público em formato impresso, eletrônico ou em 
qualquer outro meio de acesso universal, serão 
informados ao requerente, por escrito, o lugar e a 
forma pela qual se poderá consultar, obter ou 
reproduzir a referida informação, procedimento esse 
que desonerará o órgão ou entidade pública da 
obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o 
requerente declarar não dispor de meios para realizar 
por si mesmo tais procedimentos. 

(---) É direito do requerente obter o inteiro teor de decisão 
de negativa de acesso, por certidão ou cópia. 

 
a) E - C - E. 
b) C - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - C. 
 

29) Considerando-se o que dispõe a Lei Municipal 
nº 944/03 sobre o Imposto Sobre Propriedade Predial e 
Territorial Urbana (IPTU), analisar os itens abaixo: 
 
I - O IPTU incide sobre a propriedade, o domínio útil ou a 

posse a qualquer título de imóvel edificado ou não, 
situado na zona urbana do Município. 

II - O IPTU abrange, ainda, o imóvel que, embora 
localizado na zona rural, seja utilizado, 
comprovadamente, como sítio de recreio. 

 
a) Os itens I e II estão incorretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão corretos. 
 

30) Com base na Lei Municipal nº 944/03, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O IPTU será lançado, ________, tendo por base a 
situação física do imóvel ao encerrar-se o exercício 
anterior. 
 
a) bimestralmente 
b) quinzenalmente 
c) anualmente 
d) semanalmente 
 

31) De acordo com a Lei Municipal nº 944/03, em relação 
ao contribuinte, à base de cálculo e à alíquota do Imposto 
Sobre Serviço de Qualquer Natureza, analisar a sentença 
abaixo: 
 
Contribuinte do Imposto Sobre Serviço de Qualquer 
Natureza é o prestador do serviço (1ª parte). A base de 
cálculo do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza é 
o preço do serviço (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

32) De acordo com a Lei Municipal nº 944/03, o Imposto 
de Transmissão “Inter-Vivos” de Bens Imóveis NÃO 
incide: 
 
a) Na transmissão do domínio direto ou da nua- 

propriedade. 
b) Na usucapião. 
c) Na transmissão de direitos possessórios. 
d) Em nenhum dos casos anteriores. 
 

33) No que corresponde à Auditoria, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A Auditoria exerce um tipo de autoridade sobre os 

demais departamentos onde poderá, por meio de 
relatórios de Auditoria, impor qualquer tipo de controle 
e outros procedimentos.  

(---) Define-se a Auditoria, em breves palavras, como 
sinônimo de controle interno.  

(---) A função Auditoria é parte indissociável do controle. 
(---) Os Profissionais de Auditoria devem preservar 

autonomia profissional. 
 
a) C - C - E - E. 
b) E - C - C - C. 
c) C - E - E - C. 
d) E - E - C - C. 
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34) Considerando-se o Direito Tributário, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Competência privativa 
(2) Competência residual.  
(3) Competência comum. 
 
(---) Não e iste e clusividade de compet ncia, podendo 

ser institu da por  ual uer dos entes da  ederação, 
assim como ocorre com as ta as, em  ue podemos 
constatar a e ist ncia de ta as federais, estaduais e 
municipais.  

(---) Consiste na outorga constitucional    nião para  ue, 
desejando, sejam criados novos impostos não 
previstos no te to constitucional originalmente, os 
 uais deverão, por sua vez, observar as regras e 
condiç es impostas para sua instituição e cobrança. 

(---) Apenas o ente elencado e pressamente na 
 onstituição pode criar o tributo, sendo vedada a sua 
instituição por  ual uer outro ente, e ceto em caso de 
guerra ou sua imin ncia.  

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 3 - 1 - 2. 
 

35) Sobre as Normas Gerais do Direito Tributário, marcar 
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) A lei tributária poderá cominar penalidade genérica 

para as ações ou omissões contrárias à legislação 
tributária. 

(---) Qualquer anistia, ou remissão que envolva matéria 
tributária, só poderá ser concedida através de lei 
específica. 

(---) 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) C - C - C. 
b) E - E - C. 
c) C - C - E. 
d) E - C - C. 
 

36) De acordo com ATTIE, o Auditor deve emitir parecer 
com ressalva quando: 
 
I - Tendo obtido evid ncia de  uditoria apropriada e 

suficiente, conclui  ue as distorç es, individualmente ou 
em conjunto, são relevantes, mas não generalizadas 
nas demonstraç es contábeis. 

II - Em circunst ncias e tremamente raras envolvendo 
diversas incertezas, ele conclui  ue, 
independentemente de ter obtido evid ncia de  uditoria 
apropriada e suficiente sobre cada uma das incertezas, 
não   poss vel e pressar uma opinião sobre as 
demonstraç es contábeis devido   poss vel interação 
das incertezas e ao seu poss vel efeito cumulativo 
sobre essas demonstraç es contábeis. 

III - Ele não consegue obter evid ncia apropriada e 
suficiente de  uditoria para suportar sua opinião, mas 
conclui que os poss veis efeitos de distorç es não 
detectadas, se houver, sobre as demonstraç es 
contábeis poderiam ser relevantes, mas não 
generalizados. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
 

37) Segundo ALMEIDA, sobre papéis de trabalho da 
Auditoria, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) Os n meros das demonstraç es financeiras devem 

ser referenciados ou cruzados para as análises gerais, 
e destas para as análises espec ficas. 

(---) O sistema de codificação e cruzamento deve permitir 
tamb m  ue se saia da análise espec fica at  chegar 
aos n meros das demonstraç es financeiras. 

(---) Todos os pap is de trabalho devem ser codificados, 
exceto os da Auditoria Contábil. 

 
a) E - C - C. 
b) C - C - C. 
c) C - C - E. 
d) C - E - E. 
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38) Em conformidade com ALMEIDA, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
                                                    
                                                         
                                                  . 
 
a) Procedimentos de Auditoria  
b) Instrumentos de Fiscalização 
c) Evidências de Auditoria 
d) Planejamentos de Auditoria 
 

39) No que corresponde à responsabilidade do Auditor em 
relação à fraude, no contexto da Auditoria de 
demonstrações contábeis, é CORRETO afirmar que: 
 
a) As distorções nas demonstrações contábeis podem 

originar-se somente das fraudes. 
b) Dois tipos de distorções intencionais são pertinentes 

para o Auditor: distorções decorrentes de informações 
contábeis fraudulentas e apropriação indébita de ativos. 

c) O Auditor pode identificar a ocorrência da fraude, e 
deve, na suspeita da mesma, estabelecer juridicamente 
se realmente ocorreu a fraude. 

d) O Auditor é o principal responsável pela prevenção e 
detecção da fraude. 

 

40) Considerando-se a direção dos testes de Auditoria: 

superavaliação e subavaliação, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) O Auditor busca a subavaliação partindo do razão geral 

e chegando ao documento de suporte de transação 
(por exemplo, uma nota fiscal). 

b) Tanto o teste de subavaliação quanto o de 
superavaliação sempre partem dos documentos de 
suporte da transação chegando ao razão geral. A 
diferença é que, para esses testes, a experiência tem 
mostrado que é mais prático dirigir os testes principais 
de superavaliação para contas devedoras e os de 
subavaliação para as credoras. 

c) O teste de superavaliação parte dos documentos bases 
da operação buscando detectar a superavaliação dos 
débitos. 

d) O Auditor, no teste de subavaliação, busca detectar a 
subavaliação, partindo do documento de suporte de 
transação e chegando ao razão geral. 
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