Realização:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PI
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2015

CADERNO DE QUESTÕES
CARGO
FISCAL DE TRIBUTOS – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DATA: 22/11/2015
HORÁRIO: das 14 às 18 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
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
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 ou azul 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.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto que se segue e responda as questões de 01 a 10.
Sou Marina (até a posse)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Sou um homem simples: acredito que, a cada quatro anos, é necessário trocar o bandido que nos
governa. Tira-se um, põe-se outro qualquer em seu lugar. Nunca votei para presidente e, por isso mesmo,
nunca me arrependi por ter votado num determinado candidato.
O voto nulo é sempre o melhor – o menos vexaminoso, o menos degradante. Isso não quer dizer que
não me interesse pelas eleições. Ao contrário: acompanho fanaticamente todas as campanhas e, no tempo
ocioso, que corresponde a mais ou menos quatro quintos de meu dia, pondero sobre a fanfarronice daquela
gente pitoresca que pede nosso voto. Além de ponderar sobre a fanfarronice daquela gente pitoresca que
pede nosso voto, sou um especialista em torcer contra.
Torci contra Fernando Henrique Cardoso em 1998. Torci contra Lula em 2002. Torci contra Lula – e
torci muito – em 2006. Torci contra Dilma em 2010. Agora estou torcendo novamente contra ela. Como se
nota, além de ser um especialista em torcer contra, sou também um especialista em derrotas eleitorais. E
quem se importa? Com tanto tempo ocioso, aprendi a esperar.
A candidatura de Marina Silva, para quem só sabe torcer contra, como eu, é muito animadora. Depois
de 12 anos, há uma perspectiva real de derrotar o PT. E há uma perspectiva real de derrotar o PSDB, sem o
qual o PT tende a desaparecer, pois perde seu adversário amestrado.
O conceito segundo o qual é necessário trocar, a cada quatro anos, o bandido que nos governa
(Montesquieu, "O Espírito das Leis", volume 2), finalmente pode ser aplicado. Tira-se um, bota-se outro
qualquer em seu lugar. O outro qualquer é Marina Silva? Eu topo.
A possibilidade de derrotar o PT – toc, toc, toc – é o aspecto mais atraente da candidatura de Marina
Silva. Com um tantinho de empenho, porém, posso apontar outros. Muitos palpiteiros se alarmaram porque
seu primeiro passo foi rachar ao meio o PSB; eu, vendo aquela gente pitoresca do PSB, comemorei. De fato,
espero que ela rache ao meio os outros partidos de sua base.
Passei 12 anos denunciando os apaniguados de um partido que se empossava criminosamente de
todos os cargos estatais. O que eu quero, agora, é que os partidos se esfarinhem. Em primeiro lugar, o PT.
Em seguida, o resto. Outro aspecto animador de Marina Silva é que ela sabe que o eventual apoio de um
petista ou de um tucano só pode tirar-lhe votos, prejudicando suas chances de ser eleita. Isso deve persuadila a repelir, neste momento, qualquer tentativa exasperada de adesismo. Se ela ganhar, porém, tudo mudará:
voluntários de todos os partidos irão oferecer seus préstimos, e ela, agradecida, aceitará, claro.
Assim como aceitará a serventia e a cumplicidade daqueles que, até hoje, sempre lucraram com
Dilma e o PT: no empresariado, no sindicato, na cultura, na imprensa. Mas esse é outro motivo pelo qual me
animo com a candidatura de Marina Silva: não espero rigorosamente nada de seu governo, e passarei a torcer
contra ela um dia depois da posse. Sou um homem simples.

MAINARDI, Diogo. Sou Marina (até a posse). Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/08/1506342-diogo-mainardi-sou-marina-ate-a-posse.shtml.
Acesso em 10 de outubro de 2015.

01. A principal ideia defendida no texto é a de (que)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Marina Silva tem as melhores propostas políticas entre os candidatos à eleição.
é necessário rotatividade entre os governantes, depois do fim do mandato.
o voto nulo é a melhor opção.
criticar o PT somente.
criticar o PSDB somente.

02. O trecho que confirma a resposta correta da questão anterior é:
“A candidatura de Marina Silva, para quem só sabe torcer contra, como eu, é muito animadora” (linha 13).
“E há uma perspectiva real de derrotar o PSDB” (linha 14).
“O voto nulo é sempre o melhor – o menos vexaminoso, o menos degradante” (linha 04).
“A possibilidade de derrotar o PT – toc, toc, toc – é o aspecto mais atraente da candidatura de Marina Silva”
(linhas 19 e 20).
(E) “Tira-se um, bota-se outro qualquer em seu lugar” (linhas 17 e 18).
(A)
(B)
(C)
(D)
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03. A expressão „Nunca votei para presidente‟ (linha 02) permite afirmar, a partir da leitura global do texto, que
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o autor do texto é alienado politicamente.
o autor do texto não acredita nos políticos que nos governam.
o autor do texto só votou para governador.
o autor do texto só votou para prefeito.
o autor do texto só votou para Senador.

04. A expressão entre parênteses, no título, levando em conta a compreensão global do texto, permite algumas
leituras, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

O autor do texto acredita que, se Marina Silva vencer, ela será cooptada.
O apoio tem prazo para acabar.
A expressão permite antever o posicionamento do autor sobre as eleições.
A palavra „posse‟ na expressão é um trocadilho do autor para a posse dos bens públicos pela candidata, se
eleita.
(E) O apoio é, ao fim e ao cabo, mais uma forma de ser do contra.
05. O vocábulo „apaniguados‟ (linha 23), no contexto em que ocorre, tem o sentido mais próximo de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

emuladores.
contendores.
protegidos.
adversários.
antagonistas.

06. Com a expressão “mais ou menos quatro quintos de meu dia” (linha 06), o autor quer
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

fazer um chiste com o leitor.
demonstrar que dispõe de pouco tempo ao longo do dia.
afirmar que não faz nada da vida.
sugerir que dispõe de muito tempo ao longo do dia para, por exemplo, reflexões sobre política.
fazer um jogo matemático infundado com o leitor.

07. A paráfrase para o trecho “Como se nota, além de ser um especialista em torcer contra, sou também um
especialista em derrotas eleitorais” (linhas 10 e 11) que mantém o sentido original e a correção gramatical é:
(A) Como se percebe, além de ser um especialista em torcer contra, também o sou em derrotas eleitorais.
(B) Como se há, mais do que de ser um especialista em torcer contra, sou também um especialista em derrotas
eleitorais.
(C) Como se nota, para muito além de ser um especialista em torcer contra, sou também um especialista em
derrotas eleitorais.
(D) Como se viu, além de ser um especialista em torcer contrariamente, sou também um especialista em
derrotas eleitorais.
(E) Como se nota, além de ser o especialista em torcer contra, sou também um especialista nas derrotas
eleitorais.
08. A partir do trecho “Depois de 12 anos, há uma perspectiva real de derrotar o PT” (linhas 13 e 14), julgue os itens
abaixo:
I. A vírgula depois da palavra „anos‟ se justifica porque separa uma expressão adverbial que inicia o período;
II. A troca da forma verbal „há‟ por „existe‟ não acarreta nenhuma modificação no verbo substituto;
III. A troca do artigo „uma‟ pelo artigo „a‟ acarreta mudança de sentido.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente o item I está correto.
Somente o item II está correto.
Somente o item III está correto.
Todos os itens estão corretos.
Todos os itens estão incorretos.

09. A partir do trecho “De fato, espero que ela rache ao meio os outros partidos de sua base” (linhas 21 e 22), julgue
os itens abaixo:
I. O pronome „ela‟ retoma o nome de Marina Silva;
II. Se a palavra „meio‟ for substituída por „metade‟, deve ser usado o acento grave;
III. Se a expressão „De fato‟ for colocada no fim do período, haverá mudança de sentido em relação ao trecho
original.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente o item I está correto.
Somente o item II está correto.
Somente o item III está correto.
Todos os itens estão corretos.
Todos os itens estão incorretos.

10. Quanto à forma „persuadi-la‟ (linhas 26 e 27), é CORRETO afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Deveria vir com acento agudo na forma pronominal.
Não deve vir com acento porque a forma verbal é uma palavra oxítona terminada em vogal „i‟.
Deve vir com acento porque a forma verbal é uma palavra oxítona terminada em vogal.
Não há regra de acentuação para este caso.
Deveria vir com acento agudo na forma verbal, especificamente na vogal „u‟, que compõe um hiato.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
11. Assinale a opção referente ao nome do tipo de memória que serve para armazenar os dados mais
frequentemente usados pelo processador, evitando, na maioria das vezes, que ele tenha que recorrer à memória
RAM.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

BIOS
ROM
Cache
HD
Virtual

12. Sobre sistemas operacionais (Windows e Linux) assinale a opção CORRETA.

(A) Os sistemas operacionais utilizam sempre o mesmo sistema de arquivos, no caso o chamado NTFS.
(B) Os programas desenvolvidos para Linux, funcionam normalmente, sem necessitar de adaptações no
Windows e vice-versa.
(C) O sistema operacional é um software cuja função é gerenciar os recursos do sistema, fornecendo uma
interface entre o computador e o usuário e fornecendo suporte para que os demais programas possam
funcionar.
(D) Firefox e Chrome são exemplos de sistemas operacionais.
(E) A multitarefa é um recurso do sistema operacional que permite ele seja executado em máquinas diferentes.
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13. Considere as seguintes afirmativas sobre os recursos de manipulação de arquivos no Windows:
i. Quando se usa os comandos recortar e colar em um arquivo selecionado, ele é movido de sua pasta de
origem para sua pasta de destino;
ii. O comando do teclado para eliminar um arquivo selecionado definitivamente sem a necessidade de passar
pela lixeira é realizado através da combinação das teclas Shift e Delete;
iii. Quando se cria um atalho para um arquivo ele é transferido para a chamada “Área de Transferência”
ficando disponível para que seja acessado enquanto o atalho existir.
São CORRETAS apenas as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

i
ii
i e ii
i e iii
ii e iii

14. No Word 2013 em português a combinação de teclas para colocar em texto selecionado em negrito, salvar
arquivo, abrir um arquivo e selecionar todo o texto é dada pela combinação das seguintes teclas,
respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ctrl + N, Ctrl + S, Ctrl + A, Ctrl + T
Ctrl + N, Ctrl + B, Ctrl + A, Ctrl + T
Ctrl + B, Ctrl + S, Ctrl + A, Ctrl + T
Ctrl + N, Ctrl + S, Ctrl + O, Ctrl + T
Ctrl + N, Ctrl + S, Ctrl + O, Ctrl + A

15. Assinale a opção que corresponde ao significado da expressão =SOMA(Carro!B4:F4) no Excel 2013.
(A) Soma dos conteúdos das células D4 até F4 da planilha chamada Carro.
(B) Soma dos conteúdos das células D4 e F4 da planilha chamada Carro.
(C) A expressão retorna um erro, pois em uma fórmula não pode haver nomes como Carro, somente números e
nomes de células.
(D) A expressão retorna um erro, pois no lugar dos dois pontos (:) deveria ter um sinal de mais (+).
(E) A expressão retorna um erro, pois existe um ponto de exclamação na fórmula que inviabiliza qualquer
cálculo.
16. Considere as seguintes afirmativas sobre a suíte de aplicativos de escritório Microsoft Office:
i. O Excel, a partir de sua versão 2007, pode salvar e ler uma planilha usando a extensão .xls e .xlsx;
ii. No MS- ord 2
, ao salvar um documento através da opção “Salvar como ...”, pode-se escolher extensões
do tipo “.doc”, “.rtf”, “.htm”, “.dot”, entre outras, o que pode permitir que outras versões do ord e até mesmo
outros processadores de textos possam utili á-lo;
iii. No Power Point, a partir de sua versão 2007, o primeiro slide de uma apresentação é chamado de slide
mestre.
São CORRETAS apenas as afirmativas:
(A) i

(B) ii

(C) iii

(D) i e ii

(E) ii e iii

17. Assinale a opção que representa o nome do protocolo de comunicação entre computadores em rede.
(A) USB

(B) TCP/IP

(C) Ethernet
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(D) Wifi
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18. Dado o seguinte conceito: “programa malicioso que se oculta dentro de outro, legítimo, com a finalidade de abrir
uma porta para que o hacker mal intencionado tenha acesso ao computador infectado”. Assinale a opção que
corresponde a este conceito.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cavalo de Troia
Antivírus
Switch
Roteador
Firewall

19. Observe o texto abaixo formatado no Word 2013:

Com relação à formatação de fonte e de parágrafos do texto acima, assinale a opção CORRETA.
(A) Primeiro parágrafo com fonte sublinhada, centralizado – Segundo parágrafo em negrito, justificado –
Terceiro parágrafo com fonte em itálico, alinhado à direita.
(B) Primeiro parágrafo com fonte tachada, centralizado – Segundo parágrafo com fonte em negrito, justificado –
Terceiro parágrafo com fonte em itálico, alinhado à direita.
(C) Primeiro parágrafo com fonte sublinhada, centralizado – Segundo parágrafo com fonte em negrito, alinhado
a direita – Terceiro parágrafo com fonte em itálico, alinhado à direita.
(D) Primeiro parágrafo com fonte tachada, centralizado – Segundo parágrafo com fonte em negrito, alinhado a
direita – Terceiro parágrafo com fonte em itálico, alinhado à direita.
(E) Primeiro parágrafo com fonte sublinhada, justificado – Segundo parágrafo com fonte em negrito, alinhado a
direita – Terceiro parágrafo com fonte em itálico, alinhado à direita.
20. Assinale a opção que representa o profissional cuja atividade tem como finalidade a realização de estudos de
processos e necessidades do cliente a fim de encontrar o melhor caminho racional para que a informação possa
ser processada.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

WebDesign
SEO
Blogger
Analista de Sistemas
Analista de Suporte
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO
21. A ciência contábil é classificada como: uma Ciência Social Aplicada à Sociedade, neste sentido, estuda o
comportamento das riquezas que se integram no patrimônio. Ainda que a Contabilidade se utilize de métodos
quantitativos, não podemos confundi-la com as ciências matemáticas (ou exatas), que têm por objeto as
quantidades consideradas abstratas que independem das ações humanas. Na Contabilidade, as quantidades
são simples medidas dos fatos que ocorreram em razão da ação do homem. Assinale a opção INCORRETA.

(A) A Contabilidade emergiu da necessidade dos donos do patrimônio que procuravam mensurar, acompanhar

(B)

(C)

(D)

(E)

a variação e controle das suas riquezas. Podemos afirmar que a contabilidade surgiu em função de um
usuário específico, o homem proprietário de patrimônio, que, de posse das informações contábeis, passa a
conhecer melhor a “saúde” econômico-financeira do seu patrimônio.
A Contabilidade sempre foi um aspecto de troca de conhecimentos acerca de fenômenos ocorridos na
própria natureza do patrimônio. A essa caracterização, pode-se fazer uma relação com a informação
contábil, em análise desde os primórdios da civilização, existem estudos acerca da informação contábil
como registros de fatos ocorridos para controle do patrimônio do homem.
A CVM (Comissão de Valores Monetários) e o IBRACON (Instituto Brasileiro de Contadores) definem a
Contabilidade como um sistema de ações e avaliações destinadas a prover seus usuários com
demonstrações e análises de origens econômicas, financeiras, físicas e de produtividade, com relação à
entidade objeto de contabilização.
Entende-se que a contabilidade como ciência percussora da organização social do homem, essa
organização deu-se a partir do momento que surgiu a preocupação em mensurar valores as riquezas
atribuídas ao seu patrimônio, considerada uma das ciências sociais exatas mais relevantes para a
sociedade, é um instrumento útil para qualquer atividade que requer a tomada de decisão em um mundo
econômico-financeiro.
A Contabilidade apresenta para a sociedade, não só no Brasil mas em âmbito mundial, inúmeras
informações para o processo de tomada de decisão das organizações. Desta maneira, a contabilidade se
torna uma ferramenta essencial no mercado globalizado inserida nesse processo de transformação.

22. O estudo do objeto da contabilidade identifica sua movimentação contábil, neste sentido, assinale a opção
CORRETA.
(A) Estão compreendidas no campo de atuação da contabilidade, as atividades de estudo, controle, exposição
e análise das informações, apresentadas como o objeto da contabilidade, de maneira a poder informar a
situação patrimonial em determinado momento, suas variações e a natureza das operações que
movimentam as organizações.
(B) Do ponto de vista contábil, não são considerados os bens, direitos e obrigações sem valor econômico, quer
dizer, não mensuráveis em moeda.
(C) O patrimônio pode ser considerado do ponto de vista estático ou dinâmico. Sob a ótica daquele, a
Contabilidade estuda, controla, expõe e analisa os elementos patrimoniais. Do ponto de vista dinâmico, ela
estuda, controla, expõe e analisa as modificações ocorridas nas informações externas das organizações.
(D) Por intermédio da Contabilidade, pode-se ter o controle e o conhecimento detalhado da situação
patrimonial, além de acompanhar sua evolução, apresentada pela movimentação das organizações
exclusivamente de maneira estática.
(E) A Contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio do ponto de vista econômico e financeiro, bem como
suas informações aos usuários internos e externos, objetos da contabilidade, para evidenciar, de maneira
corpórea, o resultado das organizações.
23. A resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 750/1993, de 29/12/1993 (publicada no DOU de
31/12/1993), com alterações pela redação da Resolução nº 1.282/10, estabelece os princípios de contabilidade.
Sobre os princípios de contabilidade, é CORRETO afirmar:
(A) Os princípios fundamentais de contabilidade são representados, por critérios devidamente aceitos pelas
Normas Brasileiras de Contabilidade, como determina a resolução 1.282/10.
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(B) O patrimônio de uma entidade pertence à própria organização, atribuindo a agregação contábil do
patrimônio aos seus sócios ou acionistas, resultando assim em uma nova entidade de personalidade jurídica
legalmente constituída.
(C) Os princípios de contabilidade representam a essência da ciência contábil, nesse sentido em seu aspecto
mais amplo, determinam como característica própria da contabilidade o seu objeto de estudo, as
informações contábeis das entidades.
(D) Os princípios fundamentais de contabilidade são: entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor
original, competência e prudência.
(E) O princípio da oportunidade refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes
patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. A falta de integridade e tempestividade na
produção e na divulgação da informação contábil pode ocasionar a perda de sua relevância; por isso, é
necessário ponderar a relação entre a oportunidade e a confiabilidade da informação.
24. As alterações na Lei 6.404/1976 estabeleceram um processo de harmonização representado pelas leis
11.638/07 e 11.941/09. Neste sentido, analise os itens a seguir e marque a opção CORRETA.
I. As demonstrações contábeis devem especificar sua natureza, a data e/ou o período da entidade a que se
referem, cujo grau de revelação deve propiciar o suficiente entendimento do que cumpre demonstrar,
inclusive com o uso de notas explicativas;
II. O Balanço Patrimonial revela, de forma estática, as contas patrimoniais da empresa que possui como
característica mercantil ou comercial;
III. Segundo a Lei n° 6.404/76, revogada pela Lei 11.638/07; Art.176: Ao fim de cada exercício social, a
diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações
financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações
ocorridas no exercício: BP - Balanço Patrimonial; DRE - Demonstração do Resultado do Exercício; DLPA
(DMPL para Cia. Aberta) Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados; DOAR (revogada) pela
DFC (Lei 11638/07) – Demonstração do Fluxo de Caixa, se Cia. Aberta, DVA (Lei 11638/07) –
Demonstração do Valor Adicionado;
IV. Com as alterações fornecidas pela Lei 11.638/07; para o passivo, foi criado o grupo Passivo NãoCirculante, composto pelos Passivo Exigível a Longo Prazo e pelas Aplicações de Liquidez Imediata. Foi
extinto o grupo Resultados de Exercícios Futuros. Agora, o Passivo é composto por três grupos principais:
Passivo Circulante, Passivo Năo-Circulante e Patrimônio Líquido. O Passivo Circulante e o Patrimônio
Líquido năo mudaram;
V. Conforme a legislação, em substituição à Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados, as empresas
podem elaborar a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. A Demonstração do Valor
Adicionado é obrigatória somente para as sociedades Anônimas de Capital Aberto.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Estão corretos apenas os itens I, II, III e V.
Estão corretos apenas os itens I, II, III e IV.
Estão corretos apenas os itens I, III, IV e V.
Estão corretos apenas os itens I, II, IV e V.
Estão corretos apenas os itens II, III, IV e V.

25. As empresas comerciais: Comercial Produtos Ltda e Beta & Empreendimentos Ltda apresentaram suas
movimentações contábeis referente ao exercício social de 20x4, conforme o quadro a seguir.


Empresa 1 :

Caixa................................
Móveis e Utensílios..........
Veículos............................

R$ 110.000,00
R$ 70.000,00
R$ 80.000,00

Banco conta Movimento...
Duplicatas a Pagar.............

R$ 120.000,00
R$ 150.000,00

Salários a Pagar.................

R$ 220.000,00

Duplicatas a Receber.........

R$ 270.000,00
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Empresa 2

Imóveis...............................
Móveis e Utensílios...........
Empréstimos a Pagar
Veículos............................
Caixa.................................
Fornecedores
Bancos Conta Movimento.
Estoque de Mercadorias......
Clientes................................
Impostos a Recolher
Salários a Pagar
Instalações...........................
Duplicatas a Pagar

R$ 75.000,00
R$ 107.000,00
R$ 140.000,00
R$ 50.000,00
R$ 63.000,00
R$ 130.000,00
R$ 52.000,00
R$ 45.500,00
R$ 125.000,00
R$ 120.000,00
R$ 127.000,00
R$ 20.000,00
R$ 93.000,00

Ao elaborar a situação líquida patrimonial, as empresas constituirão seus respectivos saldos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$
R$
R$
R$
R$

280.000,00 e R$ 72.500,00
1.020.000,00 e R$ 1.147.500,00
280.000,00 e R$ - 72.500,00
72.500,00 e R$ 280.000,00
280.000,00 e R$ - 70.500,00

26. As empresas comerciais devem desenvolver suas atividades de maneira contábil. De acordo com a legislação
comercial, a legalização é feita por meio de registro de seus atos constitutivos e sua movimentação contábil.
Nesse sentido, é INCORRETO afirmar:
(A) De acordo com o ramo de atividade que irão exercer, as empresas comerciais poderão estar sujeitas, ainda,
a registros em outros órgãos e à concessão de alvarás.
(B) O registro das entidades deve ser realizado na Junta Comercial do Estado, na Secretaria da Receita
Federal, na Prefeitura Municipal da localidade, na Secretaria da Fazenda do Estado, na Previdência Social
e na Delegacia Regional do Trabalho.
(C) O ramo das empresas comerciais é representado pela atividade empresarial comercial do negócio,
obedecendo à classificação nacional da atividade econômica das organizações que representam o segundo
setor da economia.
(D) As entidades comerciais consideradas empresas de pequeno porte devem apresentar legalmente sua
escrituração mercantil comercial em cada exercício social de acordo com os critérios estabelecidos pela
legislação fiscal.
(E) As empresas comerciais constituem a movimentação contábil do seu patrimônio, relacionando as
especificações das empresas mercantis como atributos legais e fiscais.
27. Conforme o que estabelece a obrigatoriedade dos livros para a escrituração comercial, é CORRETO afirmar:
(A) Segundo estabelece o Código Civil Brasileiro, todas as empresas (sejam elas caracterizadas como
empresário ou como sociedade empresarial) estão obrigadas a seguir um sistema de contabilidade,
mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a
documentação respectiva.
(B) A escrituração comercial é determinada por livros que representam o sistema de escrituração contábil,
identificando toda movimentação contábil das entidades, exceto o pequeno empresário.
(C) No âmbito estadual, cada Estado, por meio de legislação federal, poderá determinar a obrigatoriedade da
adoção e escrituração de vários livros, como registro de entradas, registro de saídas, registro de inventário,
registro de apuração de ICMS.
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(D) A legislação comercial estabelece critérios da escrituração contábil conforme as normas brasileiras de
contabilidade, como também os princípios fundamentais de contabilidade em consonância com o dispositivo
legal do código civil brasileiro.
(E) Os livros representados pelas empresas comerciais são evidências documentais, representados pela
escrituração contábil da entidade e obrigatórios para todos os tipos de organizações.
28. Conforme a classificação dos livros contábeis, de acordo com a legislação comercial, o livro Razão é um livro:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Obrigatório, sistemático e principal.
Obrigatório, cronológico e principal.
Facultativo, sistemático e principal.
Obrigatório, sistemático e auxiliar.
Facultativo, cronológico e principal.

29. Servindo de intermediárias nas trocas, as empresas comerciais compram as mercadorias para depois revendêlas. Nesse sentido, marque a opção INCORRETA.
(A) As empresas comerciais representam sua movimentação contábil de compra e venda de mercadorias, que
determinam a classificação contábil das mercadorias em estoque como conta patrimonial de natureza
credora, evidenciando a maneira da comercialização uniforme das entidades.
(B) A empresa comercial pode comprar mercadorias de seus fornecedores à vista ou a prazo. Nas compras à
vista, o pagamento é feito no ato, nas compras a prazo, cria-se obrigação para pagamento futuro. Nesse
sentido, nas compras de mercadorias a prazo, o registro contábil será semelhante ao das compras de
mercadorias à vista. Evidentemente, a conta a ser creditada não será Caixa mas sim Fornecedores ou
Duplicatas a pagar.
(C) O preço que a empresa paga ao fornecedor quando compra mercadorias é denominado custo da
mercadoria adquirida. Porém, na maioria das compras, o custo da mercadoria adquirida sempre
corresponde apenas ao valor indicado na nota fiscal de compra.
(D) A empresa comercial pode determinar seu custo de mercadorias, através do somatório do valor indicado na
nota fiscal mais as despesas acessórias que correm por conta do comprador (destinatário), constando estas
despesas na própria nota fiscal ou em documento separado, até a entrada da mercadoria em seu
estabelecimento.
(E) Na escrituração contábil de uma empresa comercial, o custo da mercadoria adquirida é comumente
composto pelo valor das mercadorias mais o valor do frete e seguros.
30. A empresa comercial Empreendimentos Comercial Ltda adquiriu a prazo 1.300 unidades de mercadorias por R$
32.500,00 e vendeu, à vista, 750 unidades delas por R$ 26.250,00. Considerando exclusivamente estas
operações, a conta Mercadorias irá ao balanço com o saldo de:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 32.500,00
R$ 26.250,00
R$ 19.250,00
R$ 13.750,00
R$ 6.250,00

31. No que se refere ao Sistema Tributário Nacional, assinale a opção CORRETA.

I. A cidadania é um dos objetivos fundamentais da República (CF, art. 1º, § 2º) assim como a igualdade e a
justiça são valores supremos da sociedade. Para isso, é dispensável a participação popular nas decisões
políticas, definindo quem vai pagar a conta e como será aplicado o dinheiro arrecadado com os tributos;
II. Constata-se que a única fonte de financiamento do Estado fundada em regras econômicas socialmente justas
é a de natureza tributária;
III. O Estado é determinado como uma instituição que tem por objetivo organizar a vontade do povo politicamente
constituído dentro de um território definido, tendo como uma de suas características o exercício do poder
coercitivo sobre os membros da sociedade, objetivando o bem individual;
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IV. Os serviços públicos abrangem os serviços de segurança pública (polícia, bombeiros, defesa civil,
vigilância sanitária e ambiental, forças armadas etc.), de regulamentação, fiscalização, fomento e seguridade
social básica (Sistema Unificado de Saúde, previdência social, auxílio-desemprego).
V. O sistema tributário assume esse papel constitucional essencial à construção de um Estado Democrático de
Direito, capaz de dar efetividade aos princípios constitucionais comerciais, que balizam a construção do
Sistema Tributário Nacional, capaz de determinar as funções tributárias.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente os itens II, III e V estão corretos.
Somente os itens I, IV e V estão corretos.
Somente os itens I, II e IV estão incorretos.
Somente os itens III, IV e V estão corretos.
Somente os itens III, IV e V estão incorretos.

32. Conforme as limitações constitucionais ao poder de tributar, onde constituem uma garantia dos contribuintes
relacionada ao fisco, marque a opção INCORRETA.
(A) Os tributos são determinados pela identificação do efeito confiscatório que não deve ser feita em função da
sua totalidade da carga tributária, mas sim em cada tributo isoladamente.
(B) A alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de 150%, como exemplo, não significa confisco.
(C) O Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Intermunicipal
e Interestadual e de Comunicações (ICMS) pode ser confiscatório.
(D) O não-confisco relacionado aos tributos, refere-se a um princípio que ajuda a dimensionar o alcance do
princípio da progressividade, exigindo um equilíbrio, moderação e medida na quantificação dos tributos.
(E) Os impostos que incidem sobre o patrimônio podem ser confiscatórios, quando são considerados em sua
perspectiva estática.
33. Analise as assertivas e atribua V para as verdadeiras ou F para as falsas. Em seguida, marque a opção que
contenha a sequência CORRETA.
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O CTN define tributo em seus arts.3º a 5º: “Art.3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em
moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”.
Os tributos formam a receita e a despesa da União, Estados e Municípios e abrangem impostos, taxas,
contribuições e empréstimo.
Os tributos podem ser classificados em: diretos ou indiretos. No primeiro caso (diretos), são os
contribuintes que devem arcar com a contribuição, como ocorre sobre a venda das mercadorias. Já os
indiretos incidem sobre a fonte, no caso do imposto de renda pessoa física.
Considera-se o tributo como gênero; as espécies são os impostos, taxas, contribuições e multas por
infração. De acordo com os incisos I e II do art.4º, a natureza jurídica específica do tributo, ou seja, se é
imposto, taxa ou contribuição, é determinada por seu fato gerador.
Os tributos como o Laudênio (valor pago pelo proprietário sempre que realizar uma transação onerosa do
imóvel); Valor dos estacionamentos em vias públicas e as Multas (representam uma punição pelo não
cumprimento de determinada obrigação), são considerados obrigatórios para entidades do primeiro setor
da economia.
V, V, F, V, V
V, V, F, V, F
V, F, F, V, V
V, V, V, V, F
F, V, F, V, V

34. Com relação ao regime de tributação sobre o lucro no Brasil, assinale a opção CORRETA.
(A) Existem, no Brasil, três modalidades de tributação para opção ao contribuinte pessoa jurídica: o lucro real, o
lucro arbitrado e o lucro estimado.
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(B) O lucro real corresponde ao lucro líquido apurado pela contabilidade, que não precisa de ajustes se obter a
base de cálculo do imposto de renda.
(C) No regime do lucro real, a empresa calcula e paga imposto de renda e contribuição social sobre o lucro
calculado sobre receitas do período e apuradas nos seus balanços contábeis.
(D) O lucro real é o lucro líquido do período, apurado pela contabilidade, com observância dos princípios de
contabilidade e normas oficiais de contabilidade e legislação do IR.
(E) O lucro presumido é ajustado pelas adições exclusões ou prescrições autorizadas pelo regulamento do
imposto de renda.
35. A Cia. Esperança Ltda iniciou suas atividades em setembro de 2014 e optou pelo regime de tributação o lucro
presumido. No primeiro mês de atividade, apresentou receitas sobre vendas de mercadorias no valor de R$
20.000,00 e receitas com serviços prestados no valor de R$ 10.000,00. No que se refere ao IR e CSLL a pagar
em Outubro de 2011, considere a opção CORRETA que, respectivamente, apresentam os valores:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 420,00 e R$ 504,00
R$ 1.600,00 e R$ 420,00
R$ 1.200,00 e R$ 1.600,00
R$ 410,00 e R$ 605,00
R$ 1.600,00 e R$ 2.400,00

36. Em relação aos princípios tributários, assinale a opção CORRETA.
(A) Com o advento da Lei nº 9.249/95, o Brasil passou a observar o princípio da universalidade para tributar a
renda somente das pessoas jurídicas que tenham sido auferidas no território nacional.
(B) A tributação da renda internacional, baseada no principio da universalidade não procura minimizar eventuais
desigualdades geradas pela tributação puramente territorial, isso porque a norma não atinge as pessoas
jurídicas de direito privado que aplicam recursos em paraísos fiscais.
(C) Segundo o princípio da universalidade, todas as rendas auferidas pela pessoa física ou jurídica residente
em território nacional devem ser tributadas no Brasil, independentemente da localidade onde essa renda foi
produzida.
(D) A justificativa do governo brasileiro em adotar o princípio da territorialidade em relação à renda internacional
baseou-se, entre outros, no seguinte aspecto da movimentação constante e crescente de capitais no
mercado mundial.
(E) Até 1995, o Brasil adotava como critério para a tributação da renda das pessoas jurídicas o princípio da
territorialidade, ou seja, toda e qualquer renda auferida dentro da base territorial de um país, por pessoa
jurídica nacional ou estrangeira residente, não deveria ser submetida às regras de tributação deste país.
37. De modo geral, em matéria tributária, as normas gerais são estabelecidas pela lei complementar. No que se
refere ao ICMS (Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte
Intermunicipal e Interestadual e de Comunicações), essa lei estabelece atribuições específicas. Sobre essas,
analise as opções abaixo e assinale a CORRETA.
I.
II.
III.
IV.

Definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais incidirá o tributo específico uma única vez.
Disciplinar o regime de compensação do imposto;
Prever casos de manutenção de crédito relativamente à exportação de serviços e mercadorias;
Possui a capacidade de definir suas alíquotas em operações interestaduais com gás natural, seus
derivados, lubrificantes e combustíveis;
V. Determina a competência tributária para os estados e municípios sobre o recolhimento do ICMS.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Estão corretos apenas os itens I, III e V.
Estão corretos apenas os itens III, IV e V.
Estão corretos apenas os itens I, II, III.
Estão corretos apenas os itens II, III e V.
Estão corretos apenas os itens I, III e IV.
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38. Como modalidade do crédito tributário, no que se refere à prescrição e a decadência, identifique a opção
INCORRETA.
(A) Determina “Crédito Tributário” a prestação em moeda ou outro valor nela se possa exprimir, que o sujeito
ativo da obrigação tributária (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) tem o direito de exigir do sujeito
passivo direto ou indireto (contribuinte, responsável ou terceiro).
(B) O crédito tributário é a própria obrigação tributária já lançada, titulada, individualizada é o reflexo desta. O
crédito tributário nasce da obrigação e é consequência desta, dentro de uma única relação jurídica. A
obrigação tributária quantifica-se, valoriza-se e materializa-se pelo crédito tributário que lhe corresponde, ou
seja, pelo quantum devido pelo sujeito passivo. O crédito tributário é a determinação quantitativa do tributo.
(C) O lançamento é o ato que constitui o crédito tributário, praticado, privativamente pela respectiva Autoridade
Administrativa.
(D) A inscrição do débito em dívida ativa constitui causa de suspensão do prazo prescricional.
(E) Notificado o sujeito passivo do lançamento, inicia-se o prazo decadencial de cinco anos para extinção do
crédito.
39. Para as entidades que não cumprirem com as obrigações tributárias, fica estabelecida sua inscrição em dívida
ativa. Marque e a opção CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Aplica-se às entidades com fins lucrativos pelo não recolhimento dos seus tributos.
Não é requisito indispensável para a execução judicial do crédito correspondente.
A inscrição é determinada somente para créditos tributários.
Constitui ato de controle administrativo da legalidade, é imprescindível para a execução fiscal.
A inscrição dos débitos não tributários é irrelevante na dívida ativa.

40. No que se refere a crimes contra a ordem tributária, identifique a opção INCORRETA.
(A) A responsabilidade tributária penal, prevista no direito tributário, refere-se às sanções fixadas pela
legislação tributária, em sentido estrito.
(B) A obrigação tributária identificada como obrigação assessória é passiva de multa de acordo com as sanções
tributárias.
(C) O direito tributário é determinado por culminar sanções não criminais para determinadas condutas ilegais.
(D) O funcionário público que participar do fato ilegal contra a ordem tributária sem que esteja no exercício de
sua função responderá pelo crime tributário.
(E) O auto de infração deve descrever adequadamente o ilícito cometido e a aplicação da penalidade.
41. Analise as afirmações a seguir:
I. A alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza deverá incidir sobre a prestação de serviços;
II. Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar
serviços e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as
denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou
contato ou qualquer outras que venham a ser utilizadas;
III. Contribuinte é o tomador de serviço, ou seja, o cliente do prestador de serviço;
IV. Os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo
crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial
da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais;
V. O fato gerador do ISSQN é a prestação de serviços por empresas ou profissional autônomo, com ou sem
estabelecimento fixo, de serviços previstos em lei complementar;
Com base na análise das afirmações, assinale a opção CORRETA.
(A) Todas são incorretas.
(B) Estão corretas somente as afirmações I, II e III.
(C) Estão corretas somente as afirmações II, III e IV.
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(D) Estão corretas somente as afirmações II, IV e V.
(E) Todas estão corretas.
42. A competência de instituir o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza é atribuída:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

União
Estados
Estados e Distrito Federal
Municípios e Distrito Federal
Municípios e Estados

43. No que se refere ao ISSQN, quando a prestação de serviços não constar na Lei Complementar nº 116/2003,
ocorrerá o fato de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Não-incidência.
Isenção.
Anistia.
Não-cumulatividade.
Imunidade.

44. Considerando que o ITBI incide sobre a transmissão de bens, de competência do município, assinale a opção
CORRETA.
(A) A instituição de usufruto a título oneroso não constitui fato gerador do ITBI.
(B) Sempre que houver o fato gerador do ITBI, a transmissão, inter vivos, da propriedade ou do domínio útil de
bem móvel por natureza ou por acessão física é determinada como obrigação tributária.
(C) A base de cálculo do ITBI é determinada pela administração tributária através de avaliação.
(D) A incidência do ITBI é apresentada pela transmissão desvalorizada de direitos reais, como o caso da
instituição de usufruto.
(E) Constitui fato gerador do ITBI somente a compra de imóveis, sem cláusula de arrependimento, inscrito no
Registro de Imóveis.
45. Considere a opção INCORRETA.
(A) O Código Tributário Municipal - CTM é importantíssimo para a organização das atividades tributárias
municipais. Esta lei tributária deve ser elaborada e atualizada considerando as atividades econômicas
relevantes do município.
(B) O CTM foi resultado de aprovação de modelos preconcebidos que não contemplam as características dos
municípios, especialmente os menores. A avaliação personalizada dos CTM pode aumentar
significativamente as receitas municipais próprias e consolidar a autonomia dos Municípios com custo
mínimo.
(C) O Código Tributário Municipal trata do Sistema Tributário Municipal e institui normas gerais sobre direito
tributário aos municípios, na maioria previsto em lei orgânica.
(D) O CTM tem fundamental importância para a organização das atividades tributárias municipais, devendo
prever, além de outros assuntos: as obrigações acessórias dos contribuintes, a fiscalização tributária, a
forma pela qual serão feitos os lançamentos de créditos tributários e sua cobrança no processo
administrativo tributário.
(E) O Código Tributário Municipal deverá determinar a inscrição de créditos tributários em divida ativa e as
providências administrativas necessárias para a carência de execução fiscal.
46. No que se refere à legislação municipal, o município em relação ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza, é considerado:
(A) Contribuinte.
(B) Responsável.
(C) Sujeito Passivo.
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(D) Solidariamente Obrigado.
(E) Sujeito Ativo.
47. Sobre os recursos arrecadados pelo município, é INCORRETO afirmar:
(A) Com base na Lei nº 573, de 11 de dezembro de 2013, em seu art.1º, o orçamento geral do município de
Bom Jesus, Estado do Piauí, para o exercício financeiro de 2014, estima sua Receita e fixa a Despesa,
conforme legislação.
(B) A receita será realizada mediante arrecadação de tributos, transferências, do governo federal, estadual e
outras receitas correntes e de capital na forma da legislação em vigor, aprovando os créditos adicionais
suplementares dos poderes executivo e legislativo, além dos limites estabelecidos pela Lei nº 573, de
11/12/2013.
(C) O Poder Executivo autorizado, durante o exercício financeiro de 2014, a abrir créditos suplementares até o
limite correspondente a 50% das despesas fixadas pela Lei nº 573, de 11/12/2013, com a finalidade de
atender à insuficiência de dotações orçamentárias, na forma do que dispõem os artigos 7º e 43º da Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
(D) A despesa conforme Lei nº 573, de 11/12/2013, será realizada segundo a discriminação constante da
natureza da despesa e dos programas de trabalho do governo que apresentam a sua composição por
órgãos e categorias econômicas.
(E) De acordo ao art.7º da Lei 573 de 11/12/2013, o poder executivo fica autorizado a descontar, em cada
parcela do repasse do duodécimo mensal ao poder legislativo, os valores dos débitos previdenciários
devidos ao INSS, cumprindo o recomendado pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí no parecer
resultante do processo do TEC-08926/10.
48. A responsabilidade do servidor público é determinada conforme sua conduta desempenhada no serviço público.
Neste sentido, assinale a opção CORRETA.
(A) É subjetiva a responsabilidade decorrente da culpa e/ou dolo, mas pode surgir de conduta comissiva ou
omissiva.
(B) As sanções penais, civis e administrativas poderão cumular-se, havendo vinculação entre as partes.
(C) A responsabilidade penal do servidor público abrange somente os crimes imputados ao servidor, nesta
qualidade.
(D) O Servidor Público possui como responsabilidade civil o ato decorrente exclusivamente da questão
comissiva, dolosa ou culposa.
(E) A responsabilidade administrativa somente será afastada no caso de absorvição criminal que negue o fato.
49. De acordo com a Legislação Tributária Municipal, no que se refere à Lei Complementar nº 511/2010, de 08 de
Junho de 2010, o município de Bom Jesus – PI, em conformidade com as normas gerais previstas no Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, é INCORRETO afirmar:
(A) A Lei 123/2006 estabelece normas relativas aos incentivos fiscais, à inovação tecnológica e à educação
empreendedora, ao associativismo e as regras de inclusão, ao incentivo e geração de empregos, ao
incentivo à formalização de empreendimentos, à unidade do processo de registro e de legalização de
empresários e de pessoas jurídicas.
(B) A legislação pertinente à lei complementar nº 123, de 14/12/2006, determina a criação de banco de dados
com informações orientações e instrumentos a disposição dos usuários.
(C) A Lei Complementar nº 511/2010, de 08/06/2010, institui a simplificação, racionalização e uniformalização
dos requisitos de segurança sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção contra incêndios.
(D) A Lei Complementar nº 511/2010 de 08/06/2010, estabelece a regulamentação do parcelamento do Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), assim como a preferência pela não aquisição de bens e
serviços pelos órgãos públicos municipais.
(E) Fica regulamentada pela Lei Complementar nº 511/2010 de 08/06/2010, a criação do Comitê Gestor
Municipal das Micro e Pequenas Empresas, ao qual caberá gerenciar o tratamento diferenciado e favorecido
ao MEI, ME e EPP.
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50. O Servidor Público é observado por suas ações e condutas no que se refere à administração pública. Nesse
sentido, marque a opção CORRETA.
(A) O servidor público poderá ser apenado na esfera administrativa e também ser acionado civilmente para
reparar o dano.
(B) O servidor público municipal que comete um crime de peculato deverá ser condenado por decisão judicial
transitada e julgada, em razão deste mesmo fato ocorrido.
(C) O servidor público, por já ter sido julgado, está isento de qualquer consequência nas esferas civil
administrativa.
(D) O servidor público que possuir determinadas garantias não será mais julgado por nenhuma infração.
(E) O Servidor Público sempre estará isento na esfera civil por qualquer desvio de conduta.

16 | P á g i n a

