
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DATA: 07/08/2022 
 

HORÁRIO: das 08 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 

 Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 
opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal 
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

 As questões estão assim distribuídas: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10 
RACIOCÍNIO LÓGICO: 11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50 
 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta 
preta escrita grossa. 

 

 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de 
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 

  

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO-PI 

EDITAL 05/2022 

 

CARGO: 

AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS 

Realização: 
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Leia o texto que segue e responda às questões de 01 a 10. 
 
 

Parlamentares dos EUA enviam carta ao Facebook sobre desinformação russa na plataforma 
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Um grupo de 21 parlamentares dos Estados Unidos enviou uma carta ao presidente-executivo 
do Facebook, Mark Zuckerberg, nesta quarta-feira (20), expressando preocupação com o que chamaram de 
desinformação na plataforma destinada a pessoas que têm o idioma espanhol sobre a invasão da Ucrânia 
pela Rússia. 

A desinformação é espalhada por meios de comunicação apoiados por Moscou, como RT en Espanol, 
entre outros, disse à carta dos senadores Amy Klobuchar e Ben Ray Lujan e o deputado Tony Cardenas e 18 
outros. 

“O Facebook falhou continuamente em mostrar que está abordando adequadamente esse problema 
para as comunidades de língua espanhola, e o sucesso dos veículos patrocinados pela Rússia em excluir o 
ecossistema de informações para falantes de espanhol serve como prova desse fato”, escreveram os 
legisladores. 

“A disseminação viral dessas narrativas contrasta fortemente com as garantias que o Meta fez ao 
público e aos membros do Congresso de que está priorizando as necessidades urgentes das comunidades 
hispânicas nos Estados Unidos”, dizia a carta. 

O Facebook, agora chamado de Meta Platforms FB.O, disse em comunicado que está trabalhando 
para acabar com a desinformação em espanhol. 

“Estamos removendo conteúdo relacionado à guerra na Ucrânia que viola nossas políticas e 
trabalhando com verificadores de fatos terceirizados para desmascarar alegações falsas. Quando eles 
classificam algo como falso, movemos esse conteúdo para baixo no feed para que menos pessoas o vejam”, 
disse o porta-voz Kevin McAlister, que disse que a empresa também estava “aplicando rótulos a editores de 
mídia controlados pelo Estado, incluindo aqueles citados na carta”. 

A carta foi assinada por sete senadores e 14 deputados, muitos deles de estados como Califórnia e 
Nova York com populações expressivas de língua espanhola. 
 

BARTZ, Diane. Parlamentares dos EUA enviam carta a facebook sobre desinformação russa na plataforma. Disponível em: 
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/parlamentares-dos-eua-enviam-carta-ao-facebook-sobre-desinformacao-russa-na-plataforma /. Acesso em 24 de 
abril de 2022 

  
 
01. É possível afirmar, a partir da leitura global do texto, que o assunto principal é: 
 

(A) A guerra entre Ucrânia e Rússia e seus desdobramentos político-militares. 
(B) O uso em larga escala de fake news pelos russos e por seus aliados.  
(C) A disseminação de narrativas causada pelo uso maciço do Espanhol. 
(D) A desinformação russa na plataforma Facebook para usuários de Espanhol. 
(E) A troca de cartas entre senadores norte-americanos e autoridades ucranianas. 

 
02. A palavra „ecossistema‟ (linha 10) pode ser mais bem substituída, no contexto em que ocorre, por 
 

(A) biossistema. 
(B) dado. 
(C) sistema ecológico. 
(D) biodiversidade. 
(E) conjunto. 

 
03. Levando em conta a leitura integral do texto, é possível admitir que o efeito de sentido alcançado com o uso do 

vocábulo „invasão‟ (linha 03) é de 
 

(A) de total isenção, uma vez que a autora do texto pode não querer se comprometer com a ideia de guerra. 
(B) de comprometimento, uma vez que a própria autora do texto usa, em outros momentos, a palavra guerra. 
(C) de algum comprometimento, uma vez que a autora do texto opta por selecionar „invasão‟ e não „guerra‟. 
(D) de neutralidade, uma vez que é papel da jornalista manter-se afastada dos fatos por ela narrados. 
(E) de parcialidade, uma vez que resta clara a inclinação da jornalista às ações político-militares da Rússia. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/facebook
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/parlamentares-dos-eua-enviam-carta-ao-facebook-sobre-desinformacao-russa-na-plataforma
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04. A partir do trecho “na plataforma destinada a pessoas que têm o idioma espanhol sobre a invasão da Ucrânia 
pela Rússia” (linhas 03 e 04), julgue os itens abaixo: 

 
I. No „a‟ antes do vocábulo „pessoas‟, o acento grave, indicador da crase, deve ser utilizado obrigatoriamente; 
II. Na forma verbal „têm‟, o acento se justifica porque tal forma verbal concorda com o vocábulo „pessoas‟; 
III. No que toca ao uso do „que‟, pode-se trocá-lo por „as quais‟ sem qualquer prejuízo sintático-semântico e 

coesivo. 
 

Marque a opção CORRETA: 
 

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

 
05. Levando-se em conta o trecho “Um grupo de 21 parlamentares dos Estados Unidos enviou uma carta ao 

presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, nesta quarta-feira (20)" (linhas 01 e 02), julgue os itens 
abaixo: 

 
I. A forma verbal „enviou‟, no singular, pode ser flexionada também no plural, concordando com „de 21 

parlamentares‟; 

II. As vírgulas entre o nome próprio ‘Mark Zuckerberg‟ podem ser suprimidas, sem modificação de sentido; 

III. A troca de „presidente-executivo‟ pela forma no feminino não traria necessidade de qualquer ajuste no trecho. 
 

Marque a opção CORRETA: 
 

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

 
06. As palavras abaixo têm a mesma rede de referenciação no texto, EXCETO: 
 

(A) „Parlamentares‟ (título). 
(B) „legisladores‟ (linha 11). 
(C) „Um grupo de 21 parlamentares‟ (linha 01). 
(D) „membros do Congresso‟ (linha 13). 
(E) „porta-voz Kevin McAlister‟ (linha 20). 

 
07. A paráfrase, para o trecho “A disseminação viral dessas narrativas contrasta fortemente com as garantias que o 

Meta fez ao público e aos membros do Congresso de que está priorizando as necessidades urgentes das 
comunidades hispânicas nos Estados Unidos” (linhas 12 a 14), que mais se aproxima do sentido original e que 
mantém a correção gramatical é: 

 
(A) A disseminação do vírus dessas narrativas contraria fortemente com as garantias que o Meta fez ao público 

e a membros do Congresso de que está priorizando as necessidades urgentes das comunidades hispânicas 
nos Estados Unidos. 

(B) A disseminação viral dessas narrativas contrasta fortemente com as garantias que o Meta fez ao público e a 
membros do Congresso: que está priorizando às necessidades urgentes das comunidades hispânicas dos 
Estados Unidos. 

(C) A disseminação viral dessas narrativas contrapõe-se fortemente às garantias que o Meta fez ao público e 
aos membros do Congresso de que está priorizando as necessidades urgentes das comunidades 
hispânicas nos Estados Unidos. 

(D) A disseminação viral dessas narrativas contraria fortemente as garantias de que o Meta fez ao público e aos 
membros do Congresso que está priorizando as necessidades urgentes das comunidades hispânicas nos 
Estados Unidos. 

(E) A disseminação viral dessas narrativas contrastam fortemente com as garantias que o Meta fez ao público e 
aos membros do Congresso de que está priorizando as necessidades prementes das comunidades 
espanholas dos Estados Unidos.  

 

https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/facebook
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08. A partir do trecho “disse à carta dos senadores Amy Klobuchar e Ben Ray Lujan e o deputado Tony Cardenas e 
18 outros” (linhas 06 e 07), julgue os itens abaixo: 

 
I. O vocábulo „a‟, antes da palavra „carta‟, está corretamente acentuado porque sintático-semanticamente „carta‟ 

é um complemento direto de „coisa‟; 
II. O vocábulo „a‟, antes da palavra „carta‟, está corretamente acentuado porque sintático-semanticamente „carta‟ 

é um complemento indireto de „pessoa‟; 
III. O vocábulo „a‟, antes da palavra „carta‟, está corretamente acentuado, mas poderia, no mesmo contexto, 

prescindir do acento. 
 

Marque a opção CORRETA: 
 

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

 
09. A partir do trecho “Estamos removendo conteúdo relacionado à guerra na Ucrânia que viola nossas políticas e 

trabalhando com verificadores de fatos terceirizados para desmascarar alegações falsas” (linhas 17 e 18), julgue 
os itens abaixo: 

 
Marque a opção CORRETA: 

 
I. O pronome „que‟, antes da forma verbal „viola‟, se relaciona sintático-semanticamente com a palavra 

„Ucrânia‟, que está mais próxima; 
II. O uso do acento grave no trecho se justifica porque a palavra „relacionado‟ exige um „a‟ e a palavra „guerra‟ 

admite a anteposição do artigo feminino „a‟; 
III. A troca de „Estamos removendo‟ por „Removeremos‟ não implica mudança de sentido. 

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

 
10. A paráfrase para o trecho “O Facebook, agora chamado de Meta Platforms FB.O, disse em comunicado que está 

trabalhando para acabar com a desinformação em espanhol” (linhas 15 e 16) que mantém o sentido original e a 
correção gramatical é: 

 
(A) O Facebook, que agora se chama Meta Platforms FB.O, afirma, em comunicado, que está a trabalhar para 

acabar com a desinformação em espanhol. 
(B) O Facebook, agora chamado de Meta Platforms FB.O  disse em comunicado, que trabalha para acabar com 

a desinformação espanhola. 
(C) O Facebook, também chamado de Meta Platforms FB.O, garante em comunicado que não está medindo 

esforços para acabar com a desinformação em espanhol. 
(D) O Facebook, que é o mesmo Meta Platforms FB.O, afirmou em comunicado que se comprometerá em 

acabar com a desinformação em espanhol. 
(E) O Meta Platforms FB.O, agora chamado de Facebook, disse em comunicado que está trabalhando para 

acabar com a desinformação em espanhol. 
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11. Os irmãos Afonso, Bento e Cirilo decidem ir comprar ingressos para uma peça no teatro 4 de Setembro. Na fila 

da bilheteria, Afonso é a terceira pessoa da fila, Bento é a décima primeira pessoa da fila e Cirilo é a última 
pessoa da fila. Sabendo que entre Bento e Cirilo há 5 pessoas. Quantas pessoas há na fila? 

 
(A) 15 
(B) 16 
(C) 17 
(D) 18 
(E) 19 

 
 
12. A professora Cássia escreveu os números 1, 2, 3, 4, 5 em um quadro e convidou a aluna Bernadete para um 

jogo, o jogo consiste em escolher dois números, apagá-los e escrever no quadro o dobro do produto dos dois 
números. Após algumas escolhas restará apenas um número escrito no quadro, este número é: 

 
(A) 120 
(B) 240 
(C) 480 
(D) 960 
(E) 1920 

 
13. Uma empresa de alimentos produz a cada 2 horas, 28 kg de doce de goiaba. O doce de goiaba é colocado em 

embalagens com 1 kg e vendido em caixas com 7 destas embalagens. A empresa consegue produzir quantas 
caixas de doce de goiaba em 2 dias?  

 
(A) 24 
(B) 36 
(C) 48 
(D) 72 
(E) 96 

 
 
14. Isabel comprou em uma padaria, um pão de queijo, um misto e um café com leite e gastou 18 reais. Sabendo 

que o preço do café com leite corresponde a 60% do preço do misto e o preço do misto corresponde a 50% do 
preço do pão de queijo. O valor do pão de queijo em reais é: 

 
(A) 5 
(B) 6 
(C) 9 
(D) 10 
(E) 11 

 
15. Maria, Patrícia e Josefa possuem ônibus com uma das seguintes cores: branco, amarelo e verde. Sabendo que 

todas as sentenças abaixo são verdadeiras: 
 

I. Maria possui um ônibus de cor branco ou amarelo; 
II. Patrícia possui um ônibus de cor amarelo ou verde; 
III. Maria e Patrícia possuem ônibus com a mesma cor; 
IV. A cor do ônibus da Josefa é diferente da cor do ônibus de Maria;  
V. A cor do ônibus da Josefa não é verde. 

 
A opção com a afirmação CORRETA é: 

 
(A) Maria possui um ônibus de cor branco. 
(B) Patrícia possui um ônibus de cor verde. 
(C) Josefa possui um ônibus de cor amarelo. 
(D) Josefa possui um ônibus de cor branco. 
(E) Patrícia e Josefa possuem ônibus com as mesmas cores. 

 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 



Concurso Prefeitura Municipal de União-PI – Edital 05/2022 – Cargo: Agente Fiscal de Tributos 

Página | 6  

 

16. Em uma cesta de frutas existem apenas goiabas e laranjas sendo a quantidade de goiabas oito vezes maior que 
a quantidade de laranjas. Após adicionar 30 laranjas na cesta, a quantidade de laranjas passou a ser 50% da 
quantidade total de goiabas. Qual das opções abaixo contém a quantidade de frutas na cesta antes da adição 
das 30 laranjas? 

 
(A) 70 
(B) 80 
(C) 90 
(D) 100 
(E) 110 

 
 
17. Os números naturais de 1 a 9 estão distribuídos na tabela 3x3 abaixo de modo que o produto dos elementos da 

primeira linha é 21 e o produto dos elementos da terceira coluna é 10. Sabendo disso, a opção que contém o 
valor de d+e+g+h é: 

a b c 

d e f 

g h i 

(A) 27 
(B) 22 
(C) 20 
(D) 17 
(E) 15 

 
18. Maximiliano possui um terreno em formato retangular e um certo dia ele dividiu o seu terreno em duas partes. 

Maximiliano vendeu uma das partes que é um terreno em formato também retangular onde a medida do 
comprimento corresponde à 60% da medida do comprimento do terreno original e a medida da largura 
corresponde à 80% da medida da largura do terreno original. Sabendo que a medida da área do terreno vendido 
é de 48 metros quadrados, a opção que contém a medida da área original do terreno em metros quadrados é: 

 
(A) 90 
(B) 100 
(C) 110 
(D) 120 
(E) 150 

 
19. Ana, Beatriz, César e Dário disputam um torneio de damas por pontos corridos. Cada participante do torneio joga 

apenas uma única vez com cada um dos outros. Por cada vitória, o participante ganha 3 pontos; a cada empate, 
o participante ganha 1 ponto; e, na derrota, o participante continua com a mesma pontuação. Após todos os 
jogos serem realizados, Ana terminou o torneio com 9 pontos, Beatriz terminou o torneio com 3 pontos, Beatriz 
perdeu o jogo contra Dário e César empatou pelo menos um jogo. A opção que contém a informação CORRETA 
sobre o torneio é: 

 
(A) Ana empatou pelo menos um jogo no torneio. 
(B) Dário terminou o torneio com 4 pontos. 
(C) César terminou o torneio com 3 pontos. 
(D) César venceu o jogo contra Beatriz. 
(E) Beatriz empatou o jogo contra César. 

 
20. Uma concessionária de veículos possui disponíveis três modelos de carros de passeio e três modelos de ônibus. 

A concessionária também possui cada modelo de carro de passeio e de ônibus nas cores azul e prata. Pedro 
chegou à concessionária para comprar um carro de passeio e um ônibus com a condição de que elas tenham 
cores diferentes. Levando em consideração os modelos diferentes e as cores, de quantas maneiras distintas 
Pedro pode realizar a sua compra? 

 
(A) 18 
(B) 24 
(C) 36 
(D) 12 
(E) 16 
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21. Sobre os impostos que Integram o Sistema Tributário do Município de União, assinale a opção CORRETA: 

 

(A) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), Imposto sobre serviços de qualquer 

natureza (ISS) e Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). 

(B) Licença para Funcionamento (TLF) e Licença para Localização. 

(C) Fiscalização Sanitária, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), Imposto sobre serviços de 

qualquer natureza (ISS) e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). 

(D) Publicidade, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), Imposto sobre Transmissão 

de Bens Imóveis (ITBI) e Fiscalização Sanitária. 

(E) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), Imposto sobre serviços de qualquer 

natureza (ISS), Fiscalização Sanitária e Alvará de Funcionamento. 

 

22. Quanto à distribuição das Receitas Tributárias, assinale a opção CORRETA. 

 

I. A lei federal pode repassar aos Estados, ao Distrito Federal ou aos Municípios o encargo de arrecadar os 

impostos de competência da União cujo produto lhes seja distribuído no todo ou em parte; 

II. A parcela das receitas federais arrecadadas pela União é repassada aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios. O rateio da receita proveniente da arrecadação de impostos entre os entes federados representa 

um mecanismo fundamental para amenizar as desigualdades regionais, na busca incessante de promover o 

equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios;  

III. Dentre as principais transferências da União para os Estados, o DF e os Municípios, previstas na 

Constituição, destacam-se: o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE); o Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM); Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)  - Exportação; Contribuição 

de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) - Combustíveis; o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB); Royalties; e o Imposto 

sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). 

 

(A) Somente as sentenças I e II estão corretas. 

(B) Somente a sentença III está correta. 

(C) Somente as sentenças I e III estão corretas. 

(D) Somente as sentenças II e III estão corretas. 

(E) Somente as sentenças I, II e III estão corretas. 

 

23. Analise a sentenças a seguir e marque a opção CORRETA: 

 

I. O sujeito passivo da obrigação tributária é o município de União; 

II. O sujeito ativo da obrigação tributária é o contribuinte e quem a lei determinar; 

III. O sujeito ativo da obrigação tributária tem a competência para exigir o cumprimento das obrigações relativas 

aos tributos, nos termos do Sistema Constitucional Tributário. 

 

(A) Somente a sentença II está correta. 

(B) Somente as sentenças II e III estão corretas. 

(C) Somente a sentença I está correta. 

(D) Somente as sentenças I, II e III estão corretas. 

(E) Somente a sentença III está correta. 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO 
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24. Quanto aos Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, marque a opção CORRETA: 

 

(A) O Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação dependente de qualquer atividade 

estatal específica, relativa ao contribuinte. 

(B) A base do cálculo do imposto é o valor de liquidação do imóvel. 

(C) O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato 

gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como 

definido na lei civil. 

(D) O contribuinte do imposto é impreterivelmente o proprietário do imóvel. 

(E) O valor venal é o valor que o proprietário informar à administração municipal. 

 

25. Em relação às taxas cobradas pelos entes da federação, marque a opção INCORRETA. 

 

(A) As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas 

respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, 

efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua 

disposição. 

(B) A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam ao imposto e não deve 

ser calculada em função do capital das empresas. 

(C) A instituição e a cobrança de taxas, compreendidas no âmbito das atribuições da União, dos Estados, do 

Distrito Federal ou dos Municípios, são aquelas que, segundo a Constituição Federal, as Constituições dos 

Estados, as Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios e a legislação com elas compatível, 

competem a cada uma dessas pessoas de direito público. 

(D) O poder de polícia é considerado atividade da administração pública que regula a prática de ato ou 

abstenção de fato, concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e 

do mercado, ao exercício de atividades econômicas independentes de concessão ou de autorização do 

Poder Público. 

(E) O exercício do poder de polícia é considerado regular quando desempenhado pelo órgão competente nos 

limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como 

discricionária, sem abuso ou desvio de poder. 

 

26. A contribuição de melhoria é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização 

imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra 

resultar para cada imóvel beneficiado. Marque a opção CORRETA: 

 

“A lei relativa à contribuição de melhoria observará os requisitos mínimos quanto à publicação prévia dos 

seguintes elementos”. 

 

(A) As informações do custo da obra, contribuintes e melhoria a ser realizada. 

(B) O memorial descritivo do projeto, contendo o orçamento do custo da obra, a determinação da parcela do 

custo da obra a ser financiada pela contribuição, a zona beneficiada e o fator de absorção do benefício da 

valorização. 

(C) O fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas 

diferenciadas nela contidas. 

(D) Um memorial contendo informações sobre orçamento e áreas a serem beneficiadas. 

(E) O orçamento da obra em relatório analítico contendo a parcela do custo da obra e o benefício da mesma. 

 

27. Em relação à exclusão do crédito tributário, conforme a Lei nº 659/2015 e suas alterações, a opção CORRETA é: 

 

(A) A anistia e a remissão excluem o crédito tributário. 

(B) A isenção e a anistia excluem o crédito tributário. 

(C) A isenção e a imunidade excluem o crédito tributário. 

(D) A anistia e a imunidade excluem o crédito tributário. 

(E) A imunidade e a remissão excluem o crédito tributário.   
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28. Marque a opção INCORRETA. 

 

“É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios”: 

 

(A) instituir ou majorar tributos sem que a lei o estabeleça, considerando as ressalvas da lei. 

(B) cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base em lei anterior à data inicial do exercício financeiro a 

que corresponda. 

(C) estabelecer limitações ao tráfego, no território nacional, de pessoas ou mercadorias, por meio de tributos 

interestaduais ou intermunicipais. 

(D) cobrar imposto sobre o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros. 

(E) cobrar imposto sobre papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros. 

 

29. Sobre Crédito Tributário, marque a opção INCORRETA: 

 

(A) A constituição do crédito tributário através do lançamento compete privativamente à autoridade 

administrativa municipal. 

(B) A moratória e o depósito do montante integral, dentre outras medidas, suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário. 

(C) O cumprimento da obrigação acessória é dispensada quando da suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário. 

(D) O pagamento, a compensação, a transação, a remissão, a prescrição e a decadência, a conversão do 

depósito em renda, o pagamento antecipado, a consignação em pagamento, a decisão administrativa 

irreformável, a decisão judicial passada em julgado, a dação em pagamento de bens imóveis extinguem o 

crédito tributário. 

(E) A imposição de penalidade não ilide o pagamento integral do crédito tributário. 

 

30. A isenção tributária pode ser concedida pelo Governo Federal, Estadual ou Municipal, dispensando o pagamento 

de um tributo devido em face da ocorrência de seu fato gerador. Marque a opção INCORRETA: 

 

(A) A obrigação tributária surge na isenção, mas a lei dispensa o pagamento do tributo.  

(B) A isenção é a dispensa legal do pagamento de determinado tributo.  

(C) A isenção impede o aparecimento do débito tributário. 

(D) A isenção a prazo certo se extingue, automaticamente, independente de ato administrativo. Quando não 

concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho do Secretário Municipal de Finanças, 

e por disposições contidas no Código Tributário do Município de União. 

(E) A iniciativa de leis de concessão ou ampliação de isenções é de competência do poder executivo. 

 

31. Com base na diferença entre os pagamentos efetivos e a obrigação legalmente prevista, a sonegação fiscal é 

definida como uma deficiência específica de arrecadação, internacionalmente conhecida como “taxgap” 

(FRANZONI, 1999). Analise as assertivas a seguir e marque a opção CORRETA: 

 

I. O indício de sonegação é considerada quando o contribuinte presta ou omite declaração falsa; 

II. A omissão de documentos e a alteração de livros fiscais são considerados sonegação fiscal; 

III. Alterar despesas com o objetivo de obter dedução de tributos é exemplo de sonegação fiscal. 

IV. O informe de rendimentos e despesas ocorridas ao fisco municipal consiste em sonegação fiscal.  

 

(A) As sentenças I e II estão corretas. 

(B) As sentenças II e III estão corretas. 

(C) As sentenças II, III e IV estão corretas. 

(D) As sentenças III e IV estão corretas. 

(E) As sentença I, II e III estão corretas. 
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32. O município de União poderá conceder anistia exclusivamente a infrações cometidas anteriormente à vigência 

da Lei que a conceder, podendo ser: 

 

(A) De caráter geral e limitadamente, obedecendo aos dispositivos contidos em Lei.  

(B) De caráter obrigatório e limitadamente, obedecendo aos dispositivos contidos em Lei. 

(C) De caráter universal e respeitando a Lei de Responsabilidade Social. 

(D) De caráter universal, atendendo aos Princípios Constitucionais. 

(E) De caráter individual, sem condições específicas para a concessão.  

 

33. Quanto aos Princípios Constitucionais Tributários, indique V para verdadeiro e F para falso e, marque a opção 

CORRETA: 

 

(     ) A instituição de tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, 

proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, 

independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos, é vedado à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; 

(     ) As anterioridades tributárias são manifestações do Princípio da Segurança Jurídica na Tributação, mais 

amplo e sistêmico. A concepção central da anterioridade, assim como na irretroatividade, é a noção de 

que a norma tributária é prospectiva – ou seja, aplica-se aos eventos futuros da vida pública e civil. 

(     ) O Princípio da Legalidade é indubitavelmente um dos maiores princípios tributários, garantia 

constitucional pétrea, podendo ser alterado. 

 

(A) V, F, V 

(B) F, F, V 

(C) V, V, F 

(D) F, V, F 

(E) V, V, V 

 

34. Quanto ao Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS), o Código Tributário do Município de União, 

considera o serviço prestado e o imposto devido: 

 

(A) No local do estabelecimento prestador e, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador.  

(B) Sempre no local da prestação do serviço. 

(C) No local do estabelecimento do prestador, sob exigência do município de União. 

(D) Em caso de serviços de instalação de andaimes e demolição em outra localidade, que não a do município 

em que o estabelecimento se localiza, o imposto será devido ao município em que o prestador está 

estabelecido. 

(E) Em serviços de terceirização de mão-de-obra, o imposto sempre será recolhido em prol do município de 

União. 

 

35. A classificação quanto à finalidade ou função divide os tributos em fiscais, extrafiscais e parafiscais. Assinale a 

opção INCORRETA: 

 

(A) São fiscais os tributos que visam abastecer os cofres públicos, como o ISS, ICMS e Imposto de Renda.  

(B) São extrafiscais os tributos para a intervenção na economia (mercado) e na ordem social. 

(C) São parafiscais, o imposto de importação sobre os veículos estrangeiros e o imposto sobre a produção 

industrial (IPI), pois aquecem a economia. 

(D) São tributos parafiscais os que visam a arrecadar recursos destinados a entidades terceiras, como as 

contribuições para o SESI, SENAC, SEBRAE, CRC, CREA etc. 

(E) São fiscais os Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza. 
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Para responder às questões 36, 37, 38, 39 e 40, considere a seguinte situação: 

 

A empresa Roterdam S/A, localizada no município de União, iniciou suas atividades em janeiro de 2021, 

apresentou no quadro abaixo a posição das contas em dezembro do mesmo ano (exercício social): 

 

Conta Valor (R$) 

Capital Social 7.000.000 

Amortização Acumulada 205.000 

Veículos 800.000 

Equipamentos 1.150.000 

Mobiliário 555.000 

Investimentos 700.000 

Estoque 4.500.000 

Contas a Receber 1.600.000 

Contas a Pagar 1.300.000  

Encargos a Pagar 800.000 

Tributos a Pagar 1.000.000 

Caixa e Equivalentes de caixa 1.000.000 

 

36. Assinale a opção que indica o valor total do Ativo ao final do exercício social de 2021: 

 

(A) R$ 12.000.000,00 

(B) R$ 10.100.000,00 

(C) R$ 10.510.000,00 

(D) R$ 10.305.000,00  

(E) R$ 10.035.000,00 

 

37. Assinale a opção que indica o valor do Passivo Circulante e Não Circulante da empresa ao final do exercício 

social: 

 

(A) R$ 2.500.000,00 

(B) R$ 7.000.000,00 

(C) R$ 10.100.000,00 

(D) R$ 3.100.000,00 

(E) R$ 2.100.000,00 

 

38. Assinale a opção que indica o valor do Patrimônio Líquido da Empresa: 

 

(A) R$ 7.000.000,00 

(B) R$ 9.100.000,00 

(C) R$ 10.100.000,00 

(D) R$ 9.305.000,00 

(E) R$ 8.000.000,00 

 

39. Considerando que a Receita com Serviços da Empresa Roterdam foi de R$2.000.000,00, que 15% desse valor 

equivale a serviços prestados em outros municípios e que os contratos referem-se a serviços de mão-de-obra 

para manutenção de vias e execução de obras e supondo que a alíquota do ISS é de 3%, assinale a opção que 

indica o valor a ser recolhido à prefeitura de União: 

 

(A) R$  225.000,00 

(B) R$  1.700.000,00 

(C) R$  40.000,00 

(D) R$  300.000,00 

(E) R$  34.000,00 
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40. O Empresa Roterdam adquiriu um equipamento no valor de R$ 550.000,00, para a melhoria da qualidade dos 

serviços prestados. Para tanto, contraiu um empréstimo no valor de R$ 300.000,00. Considerando tais 

movimentações, assinale a opção que indica os novos valores do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, 

respectivamente: 

 

(A) R$ 10.100.000,00, R$ 3.400.000, 00 e R$ 7.000.000,00 

(B) R$ 10.400.000,00, R$ 3.400,00,00 e R$ 7.000.000,00 

(C) R$ 40.000,00, R$ 300.000,00 e R$ 7.300.000,00  

(D) R$ 550.000,00, R$ 300.000,00 e R$ 7.000.000,00 

(E) R$ 10.400.000,00, R$ 300.000,00 e R$ 7.300.000,00 

 

41. Em relação às Demonstrações Contábeis, é CORRETO afirmar: 

 

(A) Constituem uma representação não estruturada da posição patrimonial e financeira e do desempenho da 

entidade. 

(B) Tem como objetivo proporcionar informação acerca da posição econômica e gerencial de uma empresa, de 

forma dinâmica e que seja útil a um grupo específico de usuários.  

(C) Tem como objetivo apresentar os resultados da atuação dos colaboradores, em face de seus deveres e 

aptidões. 

(D) Compreendem as políticas contábeis significativas de uma instituição as notas explicativas, enquanto outras 

informações elucidativas, integram as demonstrações contábeis. 

(E) Devem ser apresentadas semestralmente, por todas as entidades, a demonstração do valor adicionado, 

pois trata-se de informe relevante para a tomada de decisão, além de serem exigidas legalmente. 

 

42. Ao conduzir a auditoria de demonstrações contábeis, os objetivos globais do auditor são os de obter segurança 

razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorções relevantes, devido à 

fraude ou ao erro, possibilitando dessa maneira ao auditor expressar uma opinião sobre as demonstrações 

contábeis (NBC TA – 320. A1). O risco de auditoria é derivado da combinação entre os riscos de distorção 

relevante e de detecção, e o auditor deve avaliar com bastante cuidado tais riscos. A partir do exposto, assinale 

a opção INCORRETA: 

 

(A) Risco de detecção é o risco de que erros importantes, individualmente ou em conjunto com as contas 

anuais, não sejam detectados pelas provas substantivas realizadas pelo auditor. 

(B) Risco de distorção é o risco de que as demonstrações contábeis contenham distorção relevante antes da 

auditoria. 

(C) Dois tipos de distorções intencionais devem ser foco de atenção do auditor - distorções decorrentes de 

informações contábeis fraudulentas e da apropriação indébita de ativos.  

(D) Risco inerente é o nível de risco antes de quaisquer ações de mitigação de risco terem sido levadas em 

conta, como atividades de controle.  

(E) O Risco de controle é um tipo de risco de detecção e consiste na probabilidade de ocorrência de uma 

deficiência com materialidade nas demonstrações financeiras ou nos saldos das contas sem ser detectada 

pelo sistema de controle da empresa auditada. 

 

43. Quanto às técnicas e às especialidades contábeis, assinale a opção que indica aquela que tem como objetivo 

aumentar o grau de confiança dos relatórios contábeis por parte dos usuários. 

 

(A) Análise das demonstrações contábeis. 

(B) Escrituração. 

(C) Auditoria. 

(D) Registro.  

(E) Perícia. 
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44. A auditoria interna deve ser documentada por meio de papéis de trabalho, elaborados em meio físico ou 

eletrônico e devem ainda ser organizados e arquivados de forma sistemática e racional. Pode-se afirmar 

CORRETAMENTE sobre papeis de trabalho em auditoria (NBCs TA) que: 

 

(A) constituem documentos, registros das informações, análises e provas obtidos durante o trabalho de campo 

da auditoria. 

(B) constituem documentos, registros das informações, análises e provas obtidos desde a fase de planejamento 

até o trabalho de campo da auditoria. 

(C) constituem documentos, registros das informações, análises e provas obtidos durante todo o trabalho da 

auditoria. 

(D) devem ter abrangência e grau de detalhe suficientes para a compreensão do planejamento da auditoria, 

sendo somente utilizados nessa fase. 

(E) não necessitam ser anexadas análises, demonstrações ou quaisquer outros documentos aos papéis de 

trabalho, somente quando sua integridade for verificada. 

 

45. Marque a opção que define Plano de Contas e sua aplicabilidade: 

 

(A) Plano de Contas é um conjunto de contas que representa os eventos e movimentações econômicas e 

financeiras que acontecem durante as atividades e operações de uma instituição, seja pública ou privada, 

tendo como objetivo nortear e padronizar os registro das operações contábeis. 

(B) Plano de Contas, conforme Iudícibus (2017), é um conjunto de contas que representam os eventos e 

movimentações de cunho gerencial que acontecem durante as atividades e as operações de uma empresa. 

(C) Plano de Contas tem como objetivo demonstrar através de relatórios o seu resultado e desenvolvimento 

para os tomadores de decisão acompanharem e avaliarem o desempenho. 

(D) Plano de Contas é uma técnica contábil importante e que tem como objetivo registrar os atos e fatos 

contábeis e administrativos. 

(E) Plano de Contas é uma padronização dos registros contábeis e  tem como objetivo demonstrar o resultado 

operacional da empresa. 

 

46. Despesas com depreciação, despesas com amortização, depreciação acumulada e receita com serviços, são de 

natureza, respectivamente: 

 

(A) credora, credora, credora e devedora 

(B) devedora, devedora, credora e credora 

(C) devedora, devedora, devedora e credora 

(D) credora, devedora, credora e credora 

(E) credora, credora, credora e credora 

 

47. Uma empresa contribuinte do município de União tem um imposto a pagar no valor de R$ 2.000,00. Analise as 

sentenças a seguir, marque V para verdadeiro e F para falso e, posteriormente, assinale a opção CORRETA:  
 

(    ) No ato do pagamento, a empresa terá que debitar uma conta de tributos a recolher e creditar uma conta 

de caixa ou equivalente de caixa. 

(    ) No ato do pagamento, a empresa terá que debitar uma conta de resultado e creditar uma conta do 

passivo. 

(    ) No ato do recebimento do imposto pela empresa, a prefeitura do município de União terá que registrar um 

ganho e a empresa uma perda. 

(    ) No ato do pagamento do imposto, a empresa terá que debitar uma conta do passivo e creditar uma ou 

mais contas do ativo.   

 

(A) V, F, F, F 

(B) V, V, F, F 

(C) V, F, F, V 

(D) V, V, V, V  

(E) V, F, V, V 
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48. Um fiscal de tributos ao analisar o Balanço Patrimonial de uma empresa deparou-se com várias contas 

classificadas como do ativo e do passivo. Assinale a opção que possui apenas contas do Passivo: 
 

(A) empréstimos, despesa antecipada e duplicatas descontadas. 

(B) receita paga antecipadamente, despesa antecipada e encargos a pagar. 

(C) impostos a recuperar, despesa antecipada e duplicatas a receber. 

(D) impostos a pagar, despesa com depreciação e impostos a recuperar 

(E) fornecedores, duplicatas descontadas, receitas pagas antecipadamente. 

 

49. De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, os Procedimentos de Auditoria NÃO incluem: 

 

(A) Comparar informações contábeis e financeiras da entidade auditada. 

(B) Analisar orçamentos, previsões ou expectativas do auditor, como uma estimativa de depreciação. 

(C) Coletar informações de entidades do mesmo setor de atividade, visando comparar índices de vendas e 

contas a receber com as médias do setor ou com outras entidades de porte comparável do mesmo setor. 

(D) Identificar fraudes com fins de apontar o seu responsável. 

(E) Analisar a margem bruta de vendas/serviços prestados como base para comparação. 

 

50. O procedimento de auditoria que consiste em corroborar as informações registradas internamente com bases 

externas é: 

 

(A) Contagem física. 

(B) Confirmação com terceiros. 

(C) Conferência de cálculos. 

(D) Inspeção de documentos. 

(E) Indagação dos funcionários. 

 

 
 
 


