PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015

AUDITOR TRIBUTÁRIO

Instruções
Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das
provas e das normas que regem esse Concurso ou Processo Seletivo.
1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente
devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica, documento de identidade, lanche e
água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida,
acarretando a imediata exclusão do candidato.
3. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E,
sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o
preenchimento da grade de respostas.
6. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a
Ata de Prova.
7. Nenhuma informação sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal.
8. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados em data, horário e local descritos no
Cronograma de Execução desse Concurso ou Processo Seletivo.
10. Certifique-se de que este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal
da sala a sua substituição.
Boa prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.
Gramado: a cidade dos museus.
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Resgatar tradições, inserir moradores e visitantes nas antigas práticas e costumes dos
colonizadores da cidade, além de demonstrar registros e peças que fizeram, e ainda fazem, parte
da história do município, este é o intuito de Gramado ao oferecer museus dos mais distintos
segmentos.
Podemos dizer ainda que os museus são um laboratório da vida, já que o patrimônio
cultural é a referência para o desenvolvimento das ações museológicas. Sua preservação é
extremamente importante, pois assim podemos estabelecer uma ponte entre o passado e o
presente.
"Nós necessitamos saber nossa origem, o _______ das coisas. Através dos Museus, é
possível que os visitantes tenham uma maior interação com a realidade ........... vivem, que sejam
capazes de interpretá-la; o que faz com que exerçam seu papel de cidadãos na sociedade",
comenta o Prefeito Municipal de Gramado.
Sendo assim, fica clara a importância da salvaguarda do patrimônio. Sugerimos que confira
abaixo a listagem completa e, também, um pouco do que cada ambiente oferece a seu visitante:
Dreamland – O Museu de Cera Dreamland é o primeiro projeto do gênero a apresentar
ícones do cinema e da cultura pop em toda América Latina. Mais de 50 astros do cinema e
personalidades distribuídos em 18 cenários temáticos. O Dreamland Museu de Cera de Gramado
é uma terra de sonhos e fantasias, .......... visita levará o turista a um mundo mágico ......... tudo
é possível. É preciso que seja visitado: uma obra sensacional.
Espaço Cultural Museu do Trem – A malha ferroviária chegou a Gramado nos anos 20,
sendo a principal alavanca do turismo, três décadas antes da Emancipação política (1954). Por
decisão do Governo Federal, grande parte das ferrovias foi desativada na década de 60. No início
dos anos 70, o patrimônio físico é devolvido ao município. Em 2008, num projeto ________,
foram empenhados esforços para a reconstrução, não só do prédio, ............ conserva as mesmas
_____________, como também do acervo interno. É desta forma que o Espaço Cultural Estação
Férrea revê o passado da cidade; com uma sala de projeção, a comunidade estudantil revê os
momentos decisivos do investimento turístico do município.
Museu Gramado de Minerais e Pedras Preciosas – Exposição de mais de 500 pedras
semipreciosas, ametistas, ágatas, opalas e geodos encontradas no Rio Grande do Sul e outras
regiões do Brasil e exterior.
Museu Medieval com Brasões e Cutelarias em Geral – A volta ao período medieval é a
principal característica desse atrativo turístico, onde o visitante encontrará brasões, cutelarias
(facas), armas, espadas, elmos (armaduras), machados, mapas e pinturas medievais.
Museu do Perfume Fragram – Fábrica, Loja e Museu. Produz deo-colônias corporais,
__________ de ambientes e alguns cosméticos na linha de maquiagem, além de ser o primeiro
museu da perfumaria do Brasil. Possui uma exposição de cerca de 450 frascos de clássicos da
perfumaria mundial e outras curiosidades, como um teste psicológico que orienta na escolha do
perfume pessoal. Além disso, o visitante pode assistir um vídeo com duração de 5 minutos com
informações gerais e curiosidades sobre o mundo do perfume.
Museu das Casas Italiana e Portuguesa – Localizada na Praça das Etnias, juntamente com
a Casa do Colono, onde você encontra produtos típicos produzidos no interior da cidade além de
registros e peças dos antepassados locais.
(Fonte: http://www.gramadosite.com.br/noticias/autor:GramadoSite/id:294406 - adaptação)

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas
pontilhadas das linhas 10, 18 (duas ocorrências) e 24.
A) em que – cuja
B) que – cuja a –
C) em que – cuja
D) que – cuja a –
E) em que – cuja

– em que – o qual
que – o qual
a – que – no qual
que – que
– em que – do qual

Execução: Fundatec
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QUESTÃO 02 – Considerando a correta grafia
das palavras e o contexto de ocorrência,
assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas tracejadas das
linhas 09, 23, 25 e 35.
A) por que – arojado
hodorizantes
B) porque – arrojado
hodorizantes
C) porquê – arrojado
odorizantes
D) porque – arojado
odorizantes
E) por que – arrojado
hodorizantes

– peculiaredades

–

–

peculharidades

–

–

peculiaridades

–

peculiariedades

–

–

– peculiariedades –

QUESTÃO 03 – Analise as seguintes afirmações
a respeito de determinadas passagens do texto,
assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.
( ) Nas linhas 03 e 04, a substituição de ao
oferecer museus dos mais distintos
segmentos
por
conquanto
oferecera
museus dos mais distintos segmentos
mantém o sentido original.
( ) Na linha 05, posto que substituiria,
adequada e corretamente, já que.
( ) Na linha 24, o fragmento para a
reconstrução
ficaria,
correto
e
adequadamente, substituído por para que
tivesse sido reconstruído.
A ordem correta de preenchimento
parênteses, de cima para baixo, é:
A) F – F – V.
B) V – V – V.
C) V – F – F.
D) F – V – V.
E) F – F – F.

Execução: Fundatec

dos

Para responder à questão 04, considere o
seguinte período:
"Através dos Museus, é possível que os
visitantes tenham uma maior interação
com a realidade” (l. 09 e 10).
QUESTÃO 04 – Sobre o período acima, analise
as seguintes assertivas:
I. É composto por subordinação, em que a
oração
subordinada
subjetiva
é
representada pelo fragmento sublinhado.
II. A forma verbal tenham, no contexto de
ocorrência, está flexionada no plural devido
ao fato de o núcleo do sujeito estar
representado por um substantivo concreto.
III. A frase que se encontra em negrito admite
conversão para a voz passiva.
Quais estão corretas?
A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas
E) Apenas

I.
II.
III.
I e II.
II e III.

QUESTÃO 05 – Na linha 22, a locução verbal
foi desativada ___________ ir para plural, visto
que está __________ ao ____________.
Assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas do trecho acima.
A) não pode – anteposta – adjunto adverbial
B) pode – anteposta – adjunto adverbial
C) não pode – posposta – sujeito
D) pode – posposta – sujeito
E) não pode – posposta – substantivo Governo
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QUESTÃO 06 – Avalie as seguintes afirmações
sobre o uso de sinais de pontuação no texto:
I. As vírgulas utilizadas nas linhas 29 e 33
justificam-se pela mesma regra.
II. Na linha 26, a substituição do ponto-evírgula
por
um
ponto
final,
desconsiderando-se os ajustes quanto ao
uso de letra maiúscula, não implicaria erro
ao contexto.
III. As duas vírgulas da linha 32 têm a mesma
função.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.
QUESTÃO 07 – Considere as afirmações abaixo
a respeito do seguinte fragmento do texto:
É desta forma que o Espaço Cultural Estação
Férrea revê o passado da cidade (l. 25-26).
I. Pode haver outras formas de rever o
passado da cidade.
II. O passado da cidade já havia sido visto.
III. Ver o passado novamente é a única forma
plausível de o Espaço Cultural agir.
Quais leituras são permitidas a partir do
fragmento?
A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas
E) Apenas

I.
II.
III.
I e II.
II e III.

QUESTÃO 08 – Considerando a função que tem
no texto, assinale a alternativa em que a palavra
que substitui palavra ou expressão que a
precede.
A) que
B) que
C) que
D) que
E) que

fizeram (linha 02).
os museus (linha 05).
sejam (linha 10).
confira (linha 13).
seja (linha 19).

QUESTÃO 09 – Caso na frase: A malha
ferroviária chegou a Gramado nos anos 20,
sendo a principal alavanca do turismo (l. 20-21),
o vocábulo malha fosse suprimido e a palavra
ferroviária fosse substituída por ferrovias,
considerando a necessidade de concordância,
quantas
outras
palavras
deveriam
ser
alteradas?
A) Duas.
B) Três.
C) Quatro.
D) Cinco.
E) Seis.
QUESTÃO 10 – Avalie os seguintes processos
de conversão de voz ativa para a passiva:
I. que exerçam seu papel de cidadãos na
sociedade (l. 11) – que seu papel de
cidadãos seja exercido na sociedade.
II. Sugerimos que confira abaixo a listagem
completa (l. 13-14) – É sugerido que
confiramos a listagem completa.
III. onde o visitante encontrará brasões,
cutelarias (facas), armas, espadas, elmos
(armaduras), machados, mapas e pinturas
medievais (l. 32-33) – onde brasões,
cutelarias (facas), armas, espadas, elmos
(armaduras), machados, mapas e pinturas
medievais encontrará o visitante.
Em quais a conversão de voz verbal está
INCORRETA?
A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas
E) Apenas

Execução: Fundatec
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INFORMÁTICA

QUESTÃO 11 – Em relação ao programa
Microsoft Word 2007, encontramos os seguintes
ícones:
, que são chamados,
respectivamente, pelos nomes de:
A) Maiúsculas e Minúsculas, SmartArt e
Verificação Ortográfica.
B) Maiúsculas e Minúsculas, Próxima Nota de
Rodapé e Verificação Ortográfica.
C) Alterar Estilos, Próxima Nota de Rodapé e
Inserir Citação.
D) Adicionar Texto, Próxima Nota de Rodapé e
Verificação Ortográfica.
E) Alterar Estilos, SmartArt e Inserir Citação.

QUESTÃO 14 – Em relação ao programa
Microsoft Excel 2007, quando se fala sobre
realçar as células de seu interesse, enfatizar
valores incomuns e visualizar os dados usando
Barra de Dados, Escalas de Cor e Conjuntos de
ícones baseados em critérios específicos,
estamos nos referindo a:
A) Rastrear Precedentes.
B) Formatação Condicional.
C) Validação de Dados.
D) Avaliar Fórmula.
E) Gerenciador de Nomes.
Para responder à questão 15, considere a
Figura 1 abaixo:

QUESTÃO 12 – Analise as assertivas abaixo em
relação ao Programa Microsoft Word 2007:
I. Em um documento, é possível converter
tabela em texto, mas não é possível
converter texto em tabela.
II. Ao selecionar toda a tabela em um
documento e após pressionar a tecla
Backspace (teclado), ela será descartada.
III. A tecla de atalho Alt+Ctrl+F é utilizada para
Inserir Nota de Rodapé no documento.
Figura 1 – Visão parcial de uma planilha do programa
Microsoft Excel 2007

Quais estão corretas?
A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas
E) Apenas

I.
II.
III.
I e III.
II e III.

QUESTÃO 15 – Com base na Figura 1,
considere que o usuário digitou na célula A8 o
seguinte: =SOMASE(A1:A6;"<>15";C1:C6) e,
logo após, pressionou a tecla Enter. Qual o valor
que conterá em A8?

QUESTÃO 13 – As teclas de atalho Ctrl+Return
e Ctrl+Shift+E, localizadas no Microsoft Word
2007, possuem, respectivamente, as funções
de:
A) Quebra
B) Quebra
C) Quebra
D) Quebra
E) Quebra

de
de
de
de
de

página
página
sessão
sessão
página

Execução: Fundatec

e
e
e
e
e

A) 45.
B) 52.
C) 64.
D) 66.
E) 78.

Controlar Alterações.
Localizar.
Pesquisar.
Traduzir.
Revisão.
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LEGISLAÇÃO

Para responder às questões 16 e 17,
considere a Lei Municipal nº 2.917/2011,
que
trata
sobre
o
vale-transporte
concedido pelo Município de Gramado aos
servidores públicos municipais.
QUESTÃO 16 – De acordo com o exposto na
referida Lei, será concedido o vale-transporte:
I. Para o deslocamento de suas residências
para os locais de trabalho e vice-versa.
II. Através do sistema de transporte coletivo
municipal,
intermunicipal
ou
interestadual.
III. Para os deslocamentos em intervalos de
repouso ou alimentação, durante a
jornada de trabalho.
IV. Para os deslocamentos efetuados com
transportes seletivos ou especiais.
Quais estão INCORRETAS?
A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas
E) Apenas

I e II.
I e III.
II e IV.
III e IV.
II, III e IV.

QUESTÃO 17 – Assinale a
INCORRETA sobre a referida Lei.

alternativa

Para responder às questões 18 e 19,
considere a Lei Municipal nº 2.915/2011,
que estabelece a estrutura administrativa
do Poder Executivo do Município de
Gramado.
QUESTÃO 18 – De acordo com a referida Lei,
a Secretaria Municipal de Cidadania e
Assistência Social
A) é responsável pela promoção de diversas
formas
de
manifestações
culturais,
integrando as atividades do Município com
as previstas em órgãos Estaduais e
Federais.
B) visa a recuperação e melhoria das condições
de
vida
dos
grupos
sociais
mais
necessitados, em especial, as crianças,
adolescentes, carentes, idosos e pessoas
com deficiência.
C) é responsável pela política Educacional do
município, especialmente relacionada às
escolas, bibliotecas escolares e medidas
para o desenvolvimento esportivo.
D) deverá desenvolver a política ambiental do
Município, obedecendo às diretrizes da
legislação federal, estadual e municipal,
primando pela proteção e conservação do
meio ambiente.
E) deverá planejar e executar políticas públicas
relativas ao desenvolvimento do turismo no
Município, sob égide da sustentabilidade
ambiental, social e cultural.

A) O vale-transporte será custeado pelo
servidor, na parcela equivalente a 6% de
seu vencimento básico, excluídos quaisquer
adicionais ou vantagens.
B) Para fins da concessão do vale-transporte,
considerar-se-á a base de 30 dias.
C) O valor máximo do vale-transporte não
excederá a 105 vezes o valor mínimo da
passagem de transporte coletivo praticado
no município.
D) A concessão do vale-transporte far-se-á
mediante comprovante de residência e
declaração firmada pelo servidor ou
empregado na qual ateste a necessidade de
utilização de transporte, nos termos do
artigo 1º desta Lei.
E) Os contratados por tempo determinado
fazem jus ao vale-transporte instituído pela
referida Lei.

Execução: Fundatec
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QUESTÃO 19 – Leia a seguinte notícia,
adaptada e retirada do site da Prefeitura de
Gramado, em 20/08/2015: “Plantação de
Cipreste Vela na Avenida Borges de Medeiros Neste ano, a Secretaria decidiu dar uma
atenção ainda mais especial à arborização do
nosso município, em função de diversas
solicitações da comunidade e do Prefeito
Municipal,
Nestor
Tissot.
Adquiriu
equipamentos novos e mais modernos, além
de auxílio no planejamento da ornamentação
do paisagismo urbano. A escolha pelo Cipreste
Vela se deve a uma característica europeia
onde, em grande parte na Itália, os países a
utilizam para embelezar avenidas, bairros e
pontos turísticos. Além disso, Gramado possui
um solo rochoso, não podendo receber árvores
com raízes expansivas, onde o Cipreste se
encaixa perfeitamente nas necessidades do
município. A árvore atinge a altura de até 20
metros e não ultrapassa o 1 metro de
diâmetro, unindo assim a beleza e a
praticidade para quem trafegar nesta que é a
principal avenida da cidade.”
A notícia relata uma ação da Secretaria
Municipal responsável pelo desenvolvimento
da política ambiental do Município, obedecendo
às diretrizes da legislação federal, estadual e
municipal;
primando
pela
proteção
e
conservação do meio ambiente. Qual é essa
Secretaria Municipal, de acordo com a referida
Lei?
A) De
B) Da
C) Do
D) De
E) Do

Planejamento, Urbanismo e Trânsito.
Cultura.
Meio Ambiente.
Obras e Serviços Urbanos.
Turismo.

Execução: Fundatec

QUESTÃO 20 – Conforme a Lei Municipal
nº
2.914/2011,
que
dispõe
sobre
a
implantação do Plano de Carreira e estabelece
o Quadro de Cargos, Vencimentos e Funções
Públicas do Município de Gramado, analise as
assertivas
abaixo,
assinalando
V,
se
verdadeiras, ou F, se falsas, quanto às
promoções por escolaridade.
( ) Haverá, a título de incentivo, promoção
por escolaridade aos servidores efetivos
estáveis,
inclusive
servidores
do
Magistério, quando da conclusão do ensino
fundamental, médio, graduação, pósgraduação,
mestrado
e
doutorado
aplicado, em todos os casos.
( ) Dar-se-á promoção por escolaridade no
ano seguinte à comprovação de conclusão
do ensino fundamental, ensino médio e do
ensino superior, pós-graduação, mestrado
e doutorado desde que a formação seja
um complemento, e não aquela exigida
pelo cargo que ocupa.
( ) A promoção por escolaridade será
equivalente a um adicional de 10% sobre
o valor básico do vencimento do respectivo
cargo, com avanço em 2 subfaixas de
vencimento, vedada a acumulação das
vantagens para efeitos de cálculos
posteriores.
A ordem correta de preenchimento
parênteses, de cima para baixo, é:

dos

A) V – F – F.
B) V – V – F.
C) F – F – V.
D) F – V – F.
E) V – F – V.

NÍVEL SUPERIOR
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QUESTÃO 21 – De acordo com a Lei
nº 3.350/2014, que altera dispositivos da Lei
Municipal nº 2.914/2011, que dispõe sobre a
implantação do Plano de Carreira e estabelece
o Quadro de Cargos, Vencimentos e Funções
Públicas do Município de Gramado, são três os
níveis do quadro de servidores municipais,
dispostos da seguinte forma:
I. Nível Básico (NB), com 06 (seis) faixas de
Vencimento.
II. Nível Médio (NM), com 05 (cinco) faixas de
Vencimento.
III. Nível Superior (NS), com 06 (seis) faixas
de Vencimento.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.
QUESTÃO 22 – De acordo com a Lei Federal
nº 8.666/93, que estabelece as normas para
licitações e contratos da Administração Pública
e dá outras providências, assinale a alternativa
que
corresponde
a
alguns
tipos
de
modalidades de licitação.
A) Penhora – tomada de preços – convite –
leilão.
B) Concorrência – convite – concurso – leilão.
C) Concorrência – tomada de preços – convite
– hipoteca.
D) Hipoteca – alienação – concurso – leilão.
E) Penhora – convite – tomada de preços –
alienação.
QUESTÃO 23 – De acordo com o Estatuto dos
Servidores Municipais de Gramado (Lei
nº 2.912/2011), por cada triênio de efetivo
exercício prestado ao Município, o servidor do
Quadro de Provimento Efetivo terá direito a um
avanço no valor de ________ de vencimento
básico do seu cargo efetivo, ao qual se
incorpora, até o limite de _______ triênios.

QUESTÃO 24 – Magali, Suzana, Paulo e
Ricardo são servidores do Município de
Gramado desde novembro de 2012, nos cargos
de Enfermeiro, Cozinheira, Engenheiro Civil e
Operador de Máquinas, respectivamente. Em
2014, Magali faltou 03 dias ao serviço, Suzana,
07, Paulo, 15 e Ricardo, 27. Nenhum deles
apresentou justificativas para as ausências no
trabalho. Conforme o Estatuto dos Servidores
Municipais de Gramado (Lei nº 2.912/2011), o
servidor terá direito, anualmente, ao gozo de
um período de férias. Assim, a proporção de
dias de férias a que cada servidor terá direito
em 2015, correta e respectivamente, é:
A) 30
B) 24
C) 30
D) 30
E) 24

–
–
–
–
–

20
20
24
24
24

–
–
–
–
–

18
15
15
18
10

–
–
–
–
–

12.
05.
não terá direito a férias.
12.
não terá direito a férias.

QUESTÃO 25 – Conforme o Estatuto dos
Servidores Municipais de Gramado (Lei
nº 2.912/2011), ao entrar em exercício, o
servidor nomeado para cargo de provimento
efetivo ficará sujeito a estágio probatório por
período de 36 meses. Durante esse período,
sua aptidão, capacidade e desempenho serão
avaliados pela comissão Permanente de
Gestão da Qualidade (CPGQ), com vista à
aquisição da estabilidade. Ao término do
período de estágio probatório, a homologação
na condição de estável deverá ocorrer pela
autoridade
competente,
mediante
desempenho mínimo na média das avaliações
semestrais, apuradas pela chefia imediata com
o acompanhamento da Comissão Permanente
de Gestão da Qualidade (CPGQ), conforme
especificações
a
serem
definidas
em
Regimento Interno. Qual é o desempenho
mínimo que o servidor nomeado deverá atingir
na média das avaliações semestrais?
A) 30
B) 40
C) 50
D) 60
E) 70

pontos.
pontos.
pontos.
pontos.
pontos.

Assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas do trecho acima.
A) 5%
B) 3%
C) 7%
D) 7%
E) 3%

–
–
–
–
–

quinze
doze
doze
quinze
seis

Execução: Fundatec
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26 – De acordo com o Art. 156,
inciso II, da Constituição Federal, que prevê o
Imposto sobre a Transmissão intervivos de
bens imóveis (ITIV/ITBI), é correto afirmar
que:
A) Poderá ser progressivo em razão do valor do
imóvel.
B) Incide
sobre
a
transmissão
onerosa
realizada por fundação instituída e mantida
pelo Poder Público, de bem imóvel,
vinculado a suas finalidades essenciais.
C) Incide sobre a transmissão a título gratuito,
da propriedade de bens imóveis, por
natureza ou acessão física.
D) Não incide sobre a transmissão de bens ou
direitos incorporados ao patrimônio de
pessoa jurídica em realização de capital,
salvo se a atividade preponderante do
adquirente for a compra e venda desses
bens ou direitos, locação de bens imóveis ou
arrendamento mercantil.
E) Não incide sobre a cessão de direitos
relativos à transmissão de bens imóveis por
ato intervivos, a título oneroso.
QUESTÃO 27 – A respeito do Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN),
assinale a alternativa correta.
A) Não incide sobre os serviços desenvolvidos
no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, e
sobre o pagamento feito por residente no
exterior.
B) Incide sobre prestações de serviços de
transporte intermunicipal.
C) Cabe à lei ordinária fixar as suas alíquotas
máximas e mínimas.
D) Incide
sobre
serviços
prestados
por
trabalhadores avulsos, diretores e membros
de conselho consultivo ou de conselho fiscal
de sociedades e fundações, bem como por
sócios-gerentes e dos gerentes-delegados.
E) Incide também sobre o serviço proveniente
do exterior do País ou cuja prestação se
tenha iniciado no exterior do País.

Execução: Fundatec

QUESTÃO 28 – Em relação ao ISSQN, analise
as seguintes assertivas:
I. O imposto incide ainda sobre os serviços
prestados mediante a utilização de bens e
serviços
públicos
explorados
economicamente mediante autorização,
permissão
ou
concessão,
com
o
pagamento de tarifa, preço ou pedágio
pelo usuário final do serviço.
II. O serviço é considerado prestado e o
imposto devido sempre no local do
estabelecimento prestador ou, na falta do
estabelecimento, no local do domicílio do
prestador.
III. Cabe à lei complementar regular a forma e
as condições de como isenções, incentivos
e benefícios fiscais serão concedidos e
revogados.
IV. O imposto pelo serviço de instalação de
andaimes, palcos, coberturas e outras
estruturas
é
devido
no
local
do
estabelecimento prestador ou, na falta do
estabelecimento, no local do domicílio do
prestador.
Quais estão corretas?
A) Apenas I e III.
B) Apenas I e IV.
C) Apenas II e IV.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.
QUESTÃO 29 – A base de cálculo do ISSQN
será:
A) Proporcional apenas nos casos de extensão
de ferrovia e rodovia.
B) Sempre o preço do serviço, dada a sua
natureza jurídica.
C) Com a inclusão do ICMS na hipótese de
incidência desses dois impostos.
D) Com a inclusão do IPI na hipótese de
incidência desses dois impostos.
E) Calculada de modo que o montante do
próprio imposto a integre.

AUDITOR TRIBUTÁRIO
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QUESTÃO 30 – Analise as afirmativas que
seguem:

QUESTÃO 31 – Acerca das
assinale a alternativa correta.

I. 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.
II. A
responsabilidade
é
excluída
pela
denúncia
espontânea
da
infração,
acompanhada,
se
for
o
caso,
do
pagamento do tributo devido e dos juros
de mora, ou do depósito da importância
arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de
apuração.
III. São pessoalmente responsáveis pelos
créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados
os diretores, gerentes ou representantes
de pessoas jurídicas de direito privado.
IV. O
crédito
tributário
regularmente
constituído somente se modifica ou
extingue,
ou
tem
sua
exigibilidade
suspensa ou excluída, nos casos previstos
no Código Tributário Nacional, fora dos
quais não podem ser dispensadas, sob
pena de responsabilidade funcional na
forma da lei, a sua efetivação ou as
respectivas garantias.
V. Salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade
por
infrações
da
legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.

A) As autarquias e as fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público não são
alcançadas pela imunidade recíproca no que
se refere ao patrimônio, à renda e aos
serviços, vinculados a suas finalidades
essenciais ou às delas decorrentes.
B) A imunidade recíproca, também garantida
aos Municípios, não se aplica ao patrimônio,
à renda e aos serviços relacionados com
exploração
de
atividades
econômicas
regidas
pelas
normas
aplicáveis
a
empreendimentos privados, ou em casos
que haja contraprestação ou pagamento de
preços ou tarifas pelo usurário.
C) A imunidade assegurada às instituições de
educação e de assistência social sem fins
lucrativos alcançam os impostos, as taxas e
as contribuições de melhoria incidentes
sobre os seus imóveis.
D) A imunidade tributária veda a instituição de
impostos sobre o patrimônio, a renda ou
serviços dos partidos políticos, bem como
dispensa-os do cumprimento das obrigações
tributárias acessórias.
E) A imunidade garantida às entidades sindicais
dos trabalhadores impede a instituição de
tributos sobre o seu patrimônio, sua renda e
seus serviços desde que relacionados com
as finalidades essenciais.

Quais estão corretas?
A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas
E) Apenas

I e V.
II e III.
I, II e III.
II, IV e V.
I, II, IV e V.

Execução: Fundatec

imunidades,

QUESTÃO 32 – Assinale a alternativa correta
sobre o ISSQN.
A) O tomador da prestação do serviço jamais
poderá ser enquadrado como contribuinte.
B) Os Municípios deverão atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito
tributário à terceira pessoa, atendidas as
demais condições legais.
C) Os responsáveis nos termos da LC nº 116/03
estão obrigados ao recolhimento integral do
imposto devido, multa e acréscimos legais,
salvo se efetuada sua retenção na fonte.
D) A União, como pessoa jurídica imune de
impostos, quando tomadora de serviços, não
poderá ser enquadrada como responsável
tributária.
E) A pessoa jurídica de direito privado isenta,
quando localizada na zona franca de Manaus
e tomadora de serviços, não poderá ser
enquadrada como responsável tributária.

AUDITOR TRIBUTÁRIO
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QUESTÃO 33 – De acordo com a Lei
Complementar nº 116/2003, que dispõe sobre
o ISSQN, de competência dos Municípios e do
Distrito Federal, é correto afirmar que:
A) O imposto incide sobre o valor intermediário
no mercado de títulos e valores mobiliários,
depósitos bancários e outras operações
realizados por instituições financeiras.
B) O imposto é devido sobre as exportações de
serviços para o exterior do país, desde que
seja prestado no local do estabelecimento
do prestador.
C) Na contratação de serviços prestados em
obras de construção civil, não será incluído
na base de cálculo do imposto o valor dos
materiais fornecidos pelo prestador dos
serviços.
D) O imposto sempre será devido no local do
estabelecimento do prestador do serviço.
E) O imposto não incide sobre os serviços
prestados mediante utilização de bens e
serviços públicos, como a concessão com o
pagamento de tarifas de pedágios.
QUESTÃO 34 – O Relatório de Gestão Fiscal é
um instrumento de transparência da Gestão
Fiscal, instituído pela Lei Complementar
nº 101/2000, que estabelece normas e finanças
públicas voltadas à gestão fiscal, que, ao final
de cada quadrimestre, será emitido pelos
poderes e órgãos e deverá conter informações
relativas a comparativos com os limites totais
de que trata esta lei, EXCETO:
A) Aquisição de imóveis.
B) Concessão de garantias.
C) Dívidas consolidada e mobiliária.
D) Despesa total com pessoal, distinguindo as
despesas com inativos e pensionistas.
E) Operações de crédito, incluindo operações
por antecipação de receita.

QUESTÃO 35 – As empresas devem elaborar
um plano de contas de acordo com sua
necessidade de gestão. Sobre os elementos
considerados importantes na elaboração de um
plano de contas, analise as assertivas abaixo e
assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.
( ) Auxilia nos registros das operações da
escrituração contábil.
( ) Possui histórico da conta.
( ) Demonstra a natureza do saldo da conta.
( ) As contas devem expressar o patrimônio
de forma qualitativa e quantitativa.
( ) Identifica a função e o funcionamento de
cada conta ou grupo de contas.
A ordem correta de preenchimento de dos
parenteses, de cima para baixo é:
A) V – V – F – F – F.
B) V – F – F – V – V.
C) F – V – F – V – F.
D) F – V – V – F – F.
E) V – F – V – V – V.
Para responder às questões 36 e 37,
considere as seguintes informações:
 Compra de mercadorias no valor de
R$ 400.000,00, com ICMS de 18%.
 100% do estoque para elaboração de seus
produtos.
 R$ 80.000,00 referente a outros custos de
produção.
 Venda
de
50%
dos
produtos
por
R$ 300.000,00, incluso ICMS de 18%.
 Receitas de serviços equivalente a 30% da
venda dos produtos, com ISSQN de 5%.
QUESTÃO 36 – Um auditor, ao verificar os
registros efetuados pela contabilidade por
amostragem, extraiu dados da contabilidade
com o objetivo de analisar a apuração dos
impostos sobre operações realizadas pela
empresa
em
determinado
período.
Considerando apenas as informações acima, a
companhia obteve em seu Balanço Patrimonial
um saldo nas contas de ICMS e ISSQN,
respectivamente, de:
A) ICMS a recolher de R$ 18.000,00 e
recuperar de R$ 4.500,00.
B) ICMS a recolher de R$ 54.000,00 e
recolher de R$ 4.500,00.
C) ICMS a recuperar de R$ 72.000,00
a recolher de R$ 4.500,00.
D) ICMS a recuperar de R$ 18.000,00
a recolher de R$ 4.500,00.
E) ICMS a recuperar de R$ 54.000,00
a recuperar de R$ 4.500,00.

Execução: Fundatec
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QUESTÃO 37 – Das operações realizadas, a
contabilidade
apresentou
em
seu
Demonstrativo de Resultado do Exercício do
período, respectivamente, um Custo dos
Produtos Vendidos (CPV) e um Lucro Bruto de:
A) R$
B) R$
C) R$
D) R$
E) R$

200.000,00
204.000,00
164.000,00
400.000,00
408.000,00

e
e
e
e
e

R$
R$
R$
R$
R$

131.500,00.
127.500,00.
167.500,00.
68.500,00.
76.500,00.

QUESTÃO 38 – A empresa Prata S.A resolveu
fazer investimentos em empresas coligadas e
controladas pertencentes ao mesmo grupo.
Para isso, foi necessário adequar o Balanço
Patrimonial da companhia, adotando um
critério que pudesse ajustar o investimento
pela parte do investidor. Qual o método
utilizado?
A) De
B) De
C) Da
D) Do
E) Do

Custo.
Custeio Integral.
Equivalência Patrimonial.
Valor Justo.
Ajuste da Avaliação Patrimonial.

QUESTÃO 40 – Analise as assertivas abaixo
em relação as Normas Técnicas de Auditoria
nas Demonstrações Contábeis, segundo o
Conselho Federal de Contabilidade (CFC):
I. Risco de detecção é a possibilidade de que
o auditor expresse uma opinião de
auditoria
inadequada
sobre
as
demontrações contábeis.
II. A análise dos riscos de auditoria deve ser
realizada na fase de planejamento dos
trabalhos, considerando a relevância em
nível geral e específico.
III. O auditor é o principal responsável pela
prevenção e identificação de fraudes e/ou
erros em sistemas de controle interno da
entidade.
IV. Um dos procedimentos de auditoria que
deve ser considerado pelo auditor é a
revisão de papéis de trabalho de anos
anteriores.
V. A auditoria interna é composta de
procedimentos de exames e investigações,
incluíndo testes de observância e testes
substantivos para auxiliar o auditor em
suas conclusões.
Quais estão corretas?

QUESTÃO 39 – Em relação à aplicação dos
procedimentos de auditoria a serem realizados
em determinada entidade, o auditor, com base
na análise de riscos da auditoria, deve realizar
testes
e
amostragens.
Considerando
a
obtenção de informações junto a pessoas ou
entidades conhecedoras da transação, dentro
ou fora da entidade, quais procedimentos
técnicos o auditor está utilizando?

A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas
E) Apenas

I.
II e III.
II, III e IV.
II, IV e V.
I, III, IV e V.

A) Cálculo e revisão.
B) Investigação e confirmação.
C) Inspeção e observação.
D) Abrangência e mensuração.
E) Relevância e confiabilidade.
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