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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE

AUDITOR FISCAL

Português
Prova Matemática
Conhecimentos gerais
Conhecimentos específicos

INSTRUÇÕES
- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário,
solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.
- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.
VOCÊ DEVE
- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.
- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A
ATENÇÃO
- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE
RESPOSTAS.
- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra
assinalada implicará anulação da questão.
- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras
feitas pelo candidato.
- Responda a todas as questões.
- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de
livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não
cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso.
- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só
será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do
início da mesma.
- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE
RESPOSTAS.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE
RESPOSTAS.
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Português

01. Para que o sujeito de uma oração seja determinado é preciso que:
I. Seu núcleo seja um substantivo, seja uma palavra substantivada, seja um pronome ou uma oração
substantiva.
II. Nem sempre o seu núcleo será um substantivo ou pronome
III. O seu núcleo seja sempre um pronome pessoal ou uma oração substantiva
IV. Haja sempre em seu núcleo um substantivo ou palavra substantivada.
Assinale a opção que corresponde ao sujeito determinado de uma oração:
A) Apenas a opção I é correta.
B) Todas as opções estão corretas.
C) As opções I e III estão corretas.
D) As opções II, III e IV estão corretas.

02. Analise a frase e identifique a função sintática de cada elemento que a compõe:
Acreditamos sempre em dias melhores.
A) Sujeito indeterminado, predicado verbal (acreditamos), adjunto adverbial de tempo (sempre),
objeto indireto (em dias melhores), predicativo do objeto (melhores).
B) Sujeito oculto (nós), predicado verbal (acreditamos), adjunto adverbial de tempo (sempre),
objeto indireto (em dias melhores), predicativo do objeto (melhores).
C) Sujeito oculto (nós), predicado verbal (em dias melhores), adjunto adverbial de tempo (sempre),
objeto indireto (melhores), predicativo do objeto (acreditamos).
D) Sujeito inexistente, predicado verbal (acreditar), adjunto adverbial de tempo (melhor), objeto
indireto (sempre), predicativo do objeto (melhores).

03. Observe as frases a seguir:
I. O bandido foi morto a bala pelos policiais.
II. Voltaremos a terra Natal de Pedro no verão.
II. O avião chegou a terra com segurança.
IV. O jogador fez um gol a Pelé.
Assinale a opção correta quanto a crase:
A) A crase é obrigatória em todas as orações.
B) A crase é opcional em todas as orações.
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C) Apenas nas orações I, II e III a crase é obrigatória.
D) Apenas nas orações II e IV a crase é obrigatória.

04. Na sequência, leia atentamente os períodos compostos por coordenação:
I. Eles deram o braço um ao outro e desceram a rua.
II. Era um local muito lindo, no entanto não fomos aceitos.
III. A moça loira é educado e inteligente.
IV. Ora se mostrava irritado, ora calmo demais.
V. Chame-o, pois se trata de um cliente.
VI. Não valorizava sua amiga, por isso hoje está só.
Enumere que tipo de período composto por coordenação ocorre em cada frase:
( ) Adversativa.
( ) Aditiva.
( ) Explicativa.
( ) Alternativa.
( ) Sindética.
( ) Conclusiva.
A sequência de baixo para cima é:
A) I, II, III, IV, V, VI.
B) II, III, V, IV, I, VI.
C) II, III, VI, IV, I, V.
D) II, I, V, IV, III, VI.

05. Identifique os pronomes pessoais oblíquos nas frases abaixo:
I. Eu sempre me vanglorio disso tudo.
II. Ela deu a si uma nova oportunidade.
III. Dessa forma tu te prejudicas e muito.
IV. Olhei para mim e nada me agradou naquele momento.
V. Joaquina já se preparou para a festa.
Em qual das sentenças há pronomes oblíquos átonos e tônicos:
A) Nas sentenças I, II e IV.
B) Nas sentenças II, IV, V.
C) Nas sentenças III, IV, V.
D) Nas sentenças I, II, III, IV, V.
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Matemática

06. Pela definição da Lógica Dedutiva: Lógica é um substantivo feminino com origem no termo
grego logiké, relacionado com o logos, razão, palavra ou discurso, que significa a ciência do
raciocínio. Em sentido figurado, a palavra lógica está relacionada com uma maneira específica de
raciocinar, de forma acertada. Por exemplo: Isso nunca vai funcionar! O teu plano não tem lógica
nenhuma! Os problemas ou jogos de lógica são atividades onde um indivíduo tem que usar
um raciocínio lógico para resolver o problema. Proceda de acordo com a definição exposta e
marque “a alternativa” que preencha com os requisitos expostos a cima.
A) Cantor, Escultor, Presidente do Brasil, Jogador de Futebol.
B) Pedreiro, Engenheiro, Encanador, Vidraceiro.
C) Caminhoneiro, Atleta de revezamento, Ministro da justiça, cantor.
D) Professor, Contador, Pintor, Humorista.

07. Para realizar montagem de uma estrutura lógica contendo palavras e números pode-se utilizar
um esquema de um jogo Lógico Matemático. Siga a lógica apresentada e marque a letra que se
refere à próxima ação a ser montada no jogo. Temos: Amar 23 – Borrar 29 – Comer 31
A) Dedo 33 – Elefante 39 – Faca 41.
B) Dia 37 – Escola 41 – Feira 43.
C) Degustar 33 – Escutar 39 – Filmar 21.
D) Derrubar 37 – Estudar 41 – Ferir 43.

08. A geometria plana ou euclidiana é a parte da matemática que estuda as figuras que não possuem
volume, tal qual as figuras que fazem parte da geometria espacial. A geometria plana também é
chamada de euclidiana, uma vez que seu nome representa uma homenagem ao geômetra Euclides
de Alexandria, considerado o “pai da geometria”. Curioso notar que o termo geometria é a união
das palavras “geo” (terra) e “metria” (medida); assim, a palavra geometria significa a "medida de
terra". Qual definição que refere-se a Geometria Euclidiana está incorreta?
A) Ponto: conceito adimensional, uma vez que não possuem dimensão. Os pontos determinam uma
localização e são indicados com letras maiúsculas.
B) Reta: a reta, representada por letra minúscula, é uma linha ilimitada unidimensional (possui o
comprimento como dimensão) e pode se apresentar em três posições: horizontal, vertical ou
inclinada. Dependendo da posição das retas, quando elas se cruzam, ou seja, possuem um ponto em
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comum, são chamadas de retas concorrentes; por outro lado, as que não possuem ponto em comum,
são classificadas como paralelas.
C) Segmento de Reta: o segmento de reta é ilimitado unidimensional, pois corresponde a parte entre
dois pontos distintos. Não obstante, a semirreta é limitada somente num sentido, visto que possui
início, e não possui fim.
D) Área: A área de uma figura geométrica expressa o tamanho de uma superfície de modo que
quanto maior a superfície da figura, maior será sua área.

09. Um losango é uma figura muito comum em um símbolo da Nossa Pátria Amada Brasileira.
Qual é a definição correta desse ente geométrico matemático?
A) Figura geométrica plana caracterizada pelo conjunto de todos os pontos de um plano. O raio (r)
corresponde a medida da distância entre o centro da figura até sua extremidade.
B) Chamado de quadrilátero notável, pois a soma dos seus ângulos internos corresponde a 360º, é
uma figura geométrica plana que possui dois lados e bases paralelas, donde uma é maior e outra
menor. São classificados em: retângulo (possui dois ângulos de 90º), isósceles ou simétrico (os
lados não paralelos possuem a mesma medida), escaleno (todos os lados de medidas diferentes).
C) Quadrilátero equilátero, ou seja, formado por quatro lados iguais, junto com o quadrado e o
retângulo, é considerado um paralelogramo, ou seja, um polígono de quatro lados, os quais possuem
lados e ângulos opostos congruentes e paralelos.
D) É um sólido geométrico, que faz parte da geometria espacial, caracterizado por ser
um poliedro convexo com duas bases (polígonos iguais) congruentes e paralelas, além das faces
planas laterais (paralelogramos). Note que, os elementos que o compõem são: base, altura, arestas,
vértices e faces laterais.

10. No dia a dia utilizamos algumas razões especiais que são trabalhadas nos conteúdos de
Matemática. Uma delas é a velocidade média que calcula a distância percorrida dividida pelo tempo
gasto para percorrer. Então uma Velocidade média de VM= 100,8 Km/h, e se quiser transformar
essa medida em m/s, qual seria a resposta correta?
A) Vm= 33,6 m/s.
B) Vm= 50,4 m/s.
C) Vm= 28,0 m/s.
D) Vm= 100,8 m/s.
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Conhecimentos gerais

11. A presidente Dilma Roussef, anunciou em outubro deste ano a reforma ministerial do governo,
com eliminação de 8 das 39 pastas por meio de fusão e eliminação de ministérios, medidas de
enxugamento da máquina administrativa e redução em 10% do próprio salário. Sobre a reforma
ministerial, assinale a alternativa incorreta:
A) A pasta de Assuntos Estratégicos foi extinta.
B) As pastas de Relações Institucionais, Secretaria Geral, Gabinete de Segurança Institucional,
Micro e Pequenas Empresas foram incorporadas ao novo ministério intitulado Secretaria de
Governo.
C) A pasta da Pesca foi incorporada ao Ministério da Agricultura.
D) A pasta de Previdência, Trabalho, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos se fundiram
em um único Ministério.

12. O Art. 29 da Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece que os municípios serão
regidos por lei orgânica. Sobre a votação da lei orgânica municipal, conforme previsão
constitucional, assinale a alternativa correta:
A) Será votada em dois turnos, com interstício mínimo de 15 dias, e aprovada por um terço dos
membros da Câmara Municipal, que a promulgará.
B) Será votada em um turno, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por dois terços dos
membros da Câmara Municipal, que a promulgará.
C) Será votada em dois turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por dois terços dos
membros da Câmara Municipal, que a promulgará.
D) Será votada em dois turnos, com interstício mínimo de 15 dias, e aprovada por dois terços dos
membros da Câmara Municipal e promulgada pelo Poder Executivo Municipal.

13. Sobre a formação administrativa do município de Pinhalzinho, assinale a alternativa incorreta:
A) O distrito de Pinhalzinho foi criado pela Lei Municipal nº 30, de 12 de Maio de 1956,
desmembrado do distrito de Saudades, subordinado ao município de São Carlos.
B) Pinhalzinho foi elevado à categoria de município pela Lei Estadual nº 1145 de 07/12/1961.
C) A instalação do município de Pinhalzinho se deu em 30/12/1961.
D) Pinhalzinho foi elevado à categoria de município pela Lei Estadual nº 780 de 07/12/1961.
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14. Conforme previsão do art. 29, inciso IV da Constituição da República Federativa do Brasil, para
composição das Câmaras Municipais será observado o limite máximo de … . Assinale a alternativa
correta:
A) 17 (dezessete) Vereadores, nos Municípios de mais de 80.000 (oitenta mil) habitantes e de até
120.000 (cento e vinte mil) habitantes.
B) 9 (nove) Vereadores, nos Municípios de até 20.000 (vinte mil) habitantes.
C) 15 (quinze) Vereadores, nos Municípios de mais de 40.000 (quarenta mil) habitantes e de até
60.000 (sessenta mil) habitantes.
D) 11 (onze) Vereadores, nos Municípios de mais de 15.000 (quinze mil) habitantes e de até 20.000
(vinte mil) habitantes.

15.

Conforme previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de

Pinhalzinho – Lei Complementar nº 140/2012, Art. 19, § 5º, o estágio probatório ficará suspenso
durante o exercício de cargo em comissão, em algumas situações, exceto:
A) Licença para atividade política.
B) Licença por motivo de doença em pessoa da família, quando inferior a 45 dias.
C) Durante o período em que o servidor estiver em gozo de benefício do INSS.
D) Licença à adotante.

16. Conforme art. 30 da Constituição da República Federativa do Brasil, compete aos municípios:
I. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber.
II. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à
saúde da população.
III. Legislar sobre assuntos de interesse regional.
IV. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação federal.
Assinale a alternativa correta:
A) As afirmativas II e III estão corretas.
B) As afirmativas III e IV estão incorretas.
C) As afirmativas I e IV estão corretas.
D) As afirmativas II e IV estão incorretas.

17. Em setembro de 2015 a NASA (Agência Espacial Norte-Americana) anunciou a descoberta de
água líquida e corrente na superfície de Marte. As imagens que comprovaram a existência de água
no planeta vermelho foram obtidas pela sonda MRO, que está em órbita no planeta vermelho. As
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baixas temperaturas, aliadas a pressão extremamente baixa em Marte, fazem com que a água que se
encontra no planeta passe do estado sólido diretamente para o estado gasoso, um processo
conhecido como sublimação. Qual a razão de a água observada estar em estado líquido?
A) A água tem uma grande quantidade de sais, sendo basicamente uma salmoura.
B) A água contem diversos cristais de rocha, sendo uma espécie de lodo, onde o os cristais de rocha
não permitem que a água congele devido as baixas temperaturas do planeta.
C) A água encontra-se em estado líquido apenas abaixo de uma camada de gelo, onde o próprio
gelo funciona com isolante térmico, semelhante a um abrigo de gelo utilizado pelos esquimós.
D) A água encontrada em Marte está em estado sólido e a movimentação aparente está relacionada
com a movimentação do gelo, semelhante ao processo que acontece na terra em geleiras.
18. O Svalbard Global Seed Bank, localizado na Noruega é também conhecido como “Banco de
Sementes do Fim do Mundo”, um depósito de sementes do mundo todo, responsável por
reintroduzir uma planta que possa ter sido extinta devido a algum fator de contaminação.
Recentemente aconteceu a primeira retirada de semente do depósito, qual o motivo desta retirada?
A) Uma espécie de palmeira existente no oriente médio foi atacada por um fungo, extinguindo todas
da espécie.
B) Foi uma retirada de sementes velhas, que foram trocadas por novas.
C) Devido a um terremoto, seguido de um tsunami, uma espécie de arroz foi praticamente dizimada
no Japão, sendo necessário utilizar o banco de sementes para conseguir acelerar o processo de
plantio das novas safras.
D) Devido à guerra civil da Síria, o banco de sementes Aleppo foi danificado e desativado.

19. Jânio da Silva Quadros, sucedeu ao presidente Juscelino Kubitschek, e foi eleito em outubro de
1960, com uma expressiva vitória. Sobre o governo de Jânio da Silva Quadro, assinale a alternativa
incorreta:
A) O slogan de sua campanha era “varre, varre, vassourinha, varre varre a bandalheira”, e
empolgou a população prometendo acabar com a corrupção, equilibrar as finanças públicas e
diminuir a inflação.
B) O vice-presidente de Jânio Quadros foi João Goulart, sendo que embora a votação fosse
separada, os dois candidatos representavam o mesmo partido e tinham ideias semelhantes.
C) Jânio Quadros foi o primeiro presidente a tomar posse na nova capital do Brasil, Brasília.
D) Em agosto de 1961, Jânio Quadros renunciou ao cargo de Presidente da República.
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20. O plenário do Senado aprovou em 12/11/2015 o projeto de lei que permite a regularização de
dinheiro enviado ao exterior sem conhecimento da Receita. Assinale a alternativa que está
relacionada ao projeto:
A) Uma emenda proíbe que políticos, cônjuges e parentes se beneficiem da proposta.
B) Para regularizar o capital enviado para o exterior será necessário pagar imposto de renda e multa
no valor de 40% do valor declarado.
C) Mesmo declarando o dinheiro enviado o declarante poderá responder por crime de evasão de
divisas.
D) Mesmo recursos de origem criminosa poderão ser regularizados, visto que a lei não afirma
absolutamente nada sobre a origem do dinheiro.

Conhecimentos específicos

21. Relatório de auditoria é o documento por meio do qual o auditor independente expressa,
claramente, por escrito, sua opinião sobre as demonstrações contábeis com base na avaliação das
conclusões atingidas pelas evidências de auditoria obtidas. Quando o auditor tendo obtido evidência
de auditoria apropriada e suficiente, conclui que as distorções, individualmente ou em conjunto, são
relevantes, mas não generalizadas nas demonstrações contábeis; ou ele não consegue obter
evidência apropriada e suficiente de auditoria para suportar sua opinião, mas ele conclui que os
possíveis efeitos de distorções não detectadas, se houver, sobre as demonstrações contábeis,
poderiam ser relevantes, mas não generalizados, sua opinião emitida no relatório de auditoria será?
A) Opinião com ressalva.
B) Opinião adversa.
C) Opinião não modificada.
D) Abstenção de opinião.
22. De acordo com a NBC TA 01 – Estrutura conceitual para trabalhos de asseguração - O risco do
trabalho de asseguração é o risco de que o auditor independente expresse uma conclusão
inapropriada caso a informação sobre o objeto contenha distorções relevantes. São considerados
riscos do trabalho de asseguração:
I. Risco inerente.
II. Risco de continuidade operacional.
III. Risco de detecção.
IV. Risco de amostragem.
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V. Risco de controle.
De acordo com os itens acima, os riscos do trabalho de asseguração são:
A) I, II e IV.
B) II, III e V.
C) I, III e V.
D) II, III e IV.

23. De acordo com a estrutura conceitual básica para apresentação de demonstrações contábeis as
características qualitativas da informação contábil-financeira útil identificam os tipos de informação
que muito provavelmente são reputadas como as mais úteis para investidores, credores por
empréstimos e outros credores, existentes e em potencial, para tomada de decisões acerca da
entidade que reporta com base na informação contida nos seus relatórios contábil-financeiros. De
acordo com esta estrutura, assinale abaixo a opção que contenha somente características qualitativas
das informações contábeis:
A) Continuidade, Relevância, Compreensibilidade, Tempestividade.
B) Regime de competência, Continuidade, Comparabilidade, Representação fidedigna.
C) Regime de caixa, Continuidade, Relevância, Representação fidedigna.
D) Relevância, Comparabilidade, Tempestividade, Compreensibilidade.

24. A Empresa Lucro Certo Ltda, realizou a compra de mercadorias para revenda, no dia
15/01/2015 pelo valor total de R$ 150.000,00, com crédito de ICMS de R$ 18.000,00 e ainda sobre
as mercadorias pagou frete de R$ 5.000,00. No dia 20/01/2015 realizou a venda destas mercadorias
a prazo pelo valor de R$ 240.000,00, sobre o valor da venda incidiu ICMS no valor de R$
28.000,00, frete no valor de R$ 7.000,00 e comissão sobre a venda no valor de R$ 12.000,00.
Considerando que só houveram estas operações no mês de janeiro, qual seria o resultado apurado no
período? Assinale a opção correta.
A) 56.000,00.
B) 71.000,00.
C) 43.000,00.
D) 62.000,00.

25. A Indústria Sempre Bem S/A realizou a aquisição de uma máquina através de financiamento
bancário que integrará seu ativo imobilizado. O valor pago foi de R$ 1.500.000,00, sendo que sobre
este valor obteve crédito de ICMS de R$ 105.000,00. Teve ainda despesas com frete e seguro no
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valor de R$ 20.000,00, despesas com instalação da máquina na fábrica de R$ 100.000,00. O
Período de instalação e montagem da máquina foi de 6 meses, durante este período a empresa
capitalizou juros sobre o empréstimo tomado para a aquisição da máquina no valor de R$
40.000,00. Com base nas informações acima e de acordo com os requisitos de reconhecimento de
ativos do CPC 27 – Ativo imobilizado e do CPC 20 – Custos de empréstimos. Assinale a alternativa
que apresente o valor do custo pelo qual a empresa contabilizará esta máquina:
A) 1.415.000,00.
B) 1.660.000,00.
C) 1.515.000,00.
D) 1.555.000,00.

26. A Empresa Sem Liquidez Ltda apresentou seu balanço patrimonial em 31/12/2014, conforme
abaixo:
Empresa Sem Liquidez Ltda
Balanço Patrimonial em 31/12/2014
ATIVO

PASSIVO

Ativo circulante

63.000,00 Passivo circulante

- Bancos

16.000,00 - Fornecedores

40.000,00

- Contas a receber

26.000,00 - Salários a pagar

14.000,00

- Estoques

21.000,00 - Empréstimos a pagar

65.000,00

Passivo não circulante
Ativo não circulante
- Realizável a longo prazo

286.000,00 - Empréstimos a pagar

119.000,00

80.000,00
80.000,00

36.000,00

- Ativo imobilizado

250.000,00 Patrimônio líquido

150.000,00

TOTAL DO ATIVO

349.000,00 TOTAL DO PASSIVO + PL

349.000,00

Assinale a alternativa que apresenta respectivamente os índices de liquidez corrente, liquidez seca e
liquidez geral da Empresa Sem Liquidez Ltda, em 31/12/2014 (considerar arredondamento de duas
casas decimais):
A) 0,53; 0,35; 1,75.
B) 0,35; 0,50; 0,53.
C) 0,53; 0,35; 0,50.
D) Nenhuma das alternativas anteriores.
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27. O Pronunciamento Técnico CPC 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis,
regulamentado para os profissionais de contabilidade pela Resolução CFC nº 1.180/09, relata em
seu item 69 que um passivo deve ser classificado como circulante quando atender a qualquer dos
seguintes critérios, exceto:
A) Espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade.
B) Deve ser liquidado no período de até doze meses após a data do balanço.
C) A entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos
doze meses após a data do balanço.
D) A obrigação deverá ser liquidada em prazo superior ao seu ciclo operacional, ou após o exercício
social seguinte.
28. A NBC TA 300 – Planejamento de auditoria discorre que o objetivo do planejamento de
auditoria é possibilitar que a auditoria seja realizada de forma eficaz. Ele envolve a definição de
estratégia global para o trabalho e o desenvolvimento de plano de auditoria. De acordo com os
objetivos do planejamento de auditoria, assinale a alternativa correta:
A) O planejamento é elaborado no primeiro ano da auditoria e servirá como base para os trabalhos
dos demais exercícios sociais.
B) O planejamento não é uma fase isolada da auditoria, mas um processo contínuo, sendo que este
pode ser alterado no decurso da execução dos trabalhos, sempre que o auditor identificar situações
não previstas no planejamento inicial.
C) O planejamento é dividido em duas partes, a estratégia global e o programa de auditoria. A
estratégia global determinará a natureza, época e extensão dos procedimentos de auditoria.
D) O planejamento de auditoria não deve sofrer alterações no decorrer dos trabalhos, sendo que ele
é um documento estático e deve ser seguido sem alterações nos procedimentos nele contidos.
29. A NBC TA 290 – Trata da independência necessária ao auditor para a realização de trabalhos de
asseguração em seu item 4 discorre que - no caso de trabalhos de auditoria, é do interesse do
público e, portanto, requerido por esta norma que os membros das equipes de auditoria, firmas e
firmas em rede sejam independentes dos clientes de auditoria. Assinale nos itens abaixo (V)
verdadeiro para os itens que representam ameaças à independência do auditor e (F) falso para os
itens que não representam ameaças à independência do auditor:
(

) Interesse próprio.

(

) Retirada de membro da equipe de auditoria.
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(

) Familiaridade.

(

) Defesa de interesse do cliente.

(

) Revisão do trabalho por outro auditor.

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V – F – F – V – V.
B) V – F – V – V – F.
C) V – V – F – F – V.
D) F – V – V – F – V.

30. Abaixo apresenta-se um parágrafo do relatório dos auditores independentes referente as
demonstrações contábeis da Petrobrás de 30 de junho de 2015:
“Efeitos da operação lava jato nas operações da companhia:
Chamamos a atenção para a nota explicativa 3 às informações contábeis intermediárias, que
descreve que:
I. Não foi identificada, até o momento, qualquer informação adicional que impactasse de
forma relevante a metodologia de cálculo adotada para constituição da baixa registrada em 30
de setembro de 2014; e
II. Investigações internas conduzidas por escritórios de advocacia, sob a direção de um
Comitê Especial constituído pela Companhia, e investigação conduzida pela Securities and
Exchange Commission – SEC continuam em andamento.
Chamamos também a atenção para a nota explicativa 29.2 às informações contábeis
intermediárias, que descreve a proposição de ações judiciais contra a Companhia, para as
quais uma possível perda ou intervalo possível de perdas não podem ser estimados em função
do estágio preliminar em que se encontram.
Nosso relatório não está modificado em relação a esses assuntos.”

Este parágrafo, no relatório dos auditores independentes é denominado parágrafo de:
A) Ressalva.
B) Outros assuntos.
C) Ênfase.
D) Abstenção de opinião.

31. Segundo o previsto no Art. 29 da Lei Complementar 101/2000 a definição correta para dívida
pública mobiliária é:
A) Montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação,
assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de
crédito, para amortização em prazo superior a doze meses.
B) Compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de
título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a
termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o
uso de derivativos financeiros.
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C) Emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária.
D) Dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do
Brasil, Estados e Municípios.

32. Sobre a Lei 4320/1964 e suas alterações, analise as afirmativas abaixo:
I. A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade inferior a doze meses,
contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou financeiro de obras e serviços públicos.
II. A dívida flutuante compreende: os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida; os serviços da
dívida a pagar; os depósitos e os débitos de tesouraria.
III. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à realização
de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação.
IV. Os Juros da Dívida Pública são considerados despesa de capital e pertencem ao subgrupo de
despesa denominado transferências de capital.
V. As entidades autárquicas ou paraestatais, inclusive de previdência social ou investidas de
delegação para arrecadação de contribuições parafiscais da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal terão seus orçamentos aprovados por decreto do Poder Executivo, salvo se
disposição legal expressa determinar que o sejam pelo Poder Legislativo.
Assinale a alternativa correta:
A) Estão corretas as afirmativas I, III e IV.
B) Estão corretas as afirmativas I, II e V.
C) Estão corretas as afirmativas II, III e V.
D) Estão corretas as afirmativas IV e V.

33. As Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público em seu pronunciamento
técnico NBC T 16.5 – aborda o registro contábil, referente as características do registro e da
informação contábil no setor público. Assinale as alternativas a abaixo com (V) verdadeiro ou (F)
falso.
( ) Compreensibilidade – as informações apresentadas nas demonstrações contábeis devem ser
entendidas pelos usuários.

Para esse fim, presume-se que estes já tenham conhecimento do

ambiente de atuação das entidades do setor público. Todavia, as informações relevantes sobre
temas complexos não devem ser excluídas das demonstrações contábeis, mesmo sob o pretexto de
que são de difícil compreensão pelos usuários.
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( ) Publicidade – os registros e as informações contábeis devem ser disponibilizadas para a
sociedade e expressar, com transparência, o resultado da gestão e a situação patrimonial da entidade
do setor público.
( ) Fidedignidade – os registros contábeis e as informações apresentadas devem reconhecer os
fenômenos patrimoniais em sua totalidade, não podendo ser omitidas quaisquer partes do fato
gerador.
(

) Objetividade – o registro deve representar a realidade dos fenômenos patrimoniais em

função de critérios técnicos contábeis preestabelecidos em normas ou com base em
procedimentos

adequados,

sem

que

incidam

preferências

individuais

que

provoquem

distorções na informação produzida.
( ) Representatividade – os registros contábeis e as informações apresentadas devem conter todos
os aspectos irrelevantes.
(

) Comparabilidade – os registros contábeis e as informações

padronizados

e

contínuos

de

identificação,

classificação,

devem

observar

mensuração,

critérios

avaliação

e

evidenciação, de modo que fiquem compatíveis, mesmo que geradas por diferentes entidades.
Esse atributo permite a interpretação e a análise das informações, levando-se em consideração a
possibilidade de se comparar a situação econômico-financeira de uma entidade do setor público em
distintas épocas de sua atividade.
A sequência correta de baixo para cima é:
A) V – F – V – V – V – F.
B) F – F – V – F – F – V.
C) V – F – V – F – V – F.
D) F – F – F – V – V – F.

34. O manual de contabilidade aplicado ao setor público define plano de contas como a estrutura
básica da escrituração contábil, formada por uma relação padronizada de contas contábeis, que
permite o registro contábil dos atos e fatos praticados pela entidade de maneira padronizada e
sistematizada, bem como a elaboração de relatórios gerenciais e demonstrações contábeis de acordo
com as necessidades de informações dos usuários. O PCASP é dividido em 8 classes, sendo as
contas contábeis classificadas segundo a natureza das informações que evidenciam em patrimonial,
orçamentária e de controle. Referente as classes da estrutura do plano de contas aplicado ao setor
público. Assinale a alternativa correta.
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A) 1. Ativo, 2. Passivo, 3. Variações Patrimoniais Diminutivas, 4. Variações Patrimoniais
Aumentativas, 5. Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento, 6. Controles da Execução
do Planejamento e Orçamento, 7. Controles Devedores, 8. Controles Credores.
B) 1. Ativo, 2. Passivo, 3. Variações Patrimoniais Aumentativas, 4. Variações Patrimoniais
Diminutivas, 5. Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento, 6. Controles da Execução
do Planejamento e Orçamento, 7. Controles Credores, 8. Controles Devedores.
C) 1. Ativo, 2. Passivo, 3. Variações Patrimoniais Qualitativas Diminutivas, 4. Variações
Patrimoniais Qualitativas Aumentativas, 5. Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento,
6. Controles da Execução do Planejamento e Orçamento, 7. Controles Credores, 8. Controles
Devedores.
D) 1. Ativo, 2. Passivo, 3. Variações Patrimoniais Quantitativas Aumentativas, 4. Variações
Patrimoniais Quantitativas Diminutivas, 5. Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento,
6. Controles da Execução do Planejamento e Orçamento, 7. Controles Devedores, 8. Controles
Credores.

35. O Código Tributário Municipal de Pinhalzinho Lei Complementar 024/98 e suas alterações,
prevê em seu Art. 48 as condições para concessão de isenção sobre o Imposto Predial Territorial
Urbano aos contribuintes. Referente a estas condições de isenção julgue os itens que seguem:
I. Os aposentados, pensionistas e deficientes físicos, proprietários ou titulares de usufruto a qualquer
título, de um único imóvel, unifamiliar, com finalidade exclusivamente residencial, na cidade de
Pinhalzinho e no Distrito de Machado, cuja renda familiar não ultrapasse a importância mensal de
02 (dois) salários mínimos nacionais.
II. Terão isenção parcial de 60 % (sessenta por cento) os aposentados, pensionistas e deficientes
físicos, proprietários ou titulares de usufruto a qualquer título, de um único imóvel, unifamiliar, com
finalidade exclusivamente residencial, na cidade de Pinhalzinho e nos Distritos, cuja renda familiar
não ultrapasse a importância mensal de 03 (três) salários mínimos nacional.
III. Isenção parcial de 50% (cinquenta por cento), sobre o valor do imposto anualmente devido, às
indústrias estabelecidas no Município, que não estão sendo beneficiadas por Lei específica, para o
imóvel onde se acha edificado o prédio no qual o estabelecimento exerça a atividade industrial.
IV. Isenção de 100% (cem por cento) sobre o valor do IPTU de lotes urbanos com área superior a
5.000 m2 que mantenham características de preservação ambiental, histórico e cultural.
V. Para a obtenção da isenção parcial caso das indústrias e da isenção total no caso dos
aposentados, pensionistas, deficientes físicos e outros, mencionados nas letras deste artigo, deverão
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protocolar, anualmente, o competente requerimento, fornecido gratuitamente, pelo Setor de
Tributos, até o dia dez do mês de janeiro, no qual comprovem o preenchimento dos requisitos.
A opção correta de acordo com as assertivas acima é:
A) As afirmativas II, III e V estão corretas.
B) As afirmativas I. IV e V estão corretas.
C) As afirmativas I e III estão corretas.
D) Todas as afirmativas estão corretas.

36. De acordo Código Tributário Municipal de Pinhalzinho Lei Complementar 024/98 e suas
alterações, estabelece em seu Art. 138 que - O Prefeito poderá, a requerimento do sujeito passivo,
conceder novo prazo, após o vencimento do anteriormente assinalado, para pagamento do crédito
tributário. Referente a concessão de parcelamento de crédito tributário, assinale a alternativa
correta:
A) O número de parcelas não excederá a 12 (doze), com vencimentos mensais e consecutivos, cujo
saldo devedor será atualizado e corrigido monetariamente pelo IGPM do exercício, ou outro índice
oficial.
B) O número de parcelas não excederá a 24 (vinte e quatro), com vencimentos mensais e
consecutivos, cujo saldo devedor será atualizado e corrigido monetariamente pelo IGPM acumulado
no exercício, ou outro índice oficial.
C) O número de parcelas não excederá a 36 (trinta e seis), com vencimentos mensais e
consecutivos, cujo saldo devedor será atualizado e corrigido monetariamente pelo IGPM acumulado
no exercício, ou outro índice oficial.
D) O número de parcelas não excederá a 48 (quarenta e oito), com vencimentos mensais e
consecutivos, cujo saldo devedor será atualizado e corrigido monetariamente pelo IGPM acumulado
no exercício, ou outro índice oficial.

37. De acordo com o Art. 46 do Código Tributário Municipal de Pinhalzinho Lei Complementar
024/98 e suas alterações, o Imposto Predial Territorial Urbano será calculado mediante a aplicação
de alíquotas, sobre o valor venal dos imóveis respectivos. Em consideração as alíquotas aplicadas,
assinale a alternativa correta.
A) I – 0,40% (zero vírgula quarenta por cento), para os prédios e terrenos edificados, em qualquer
zona; II – 3,00% (três por cento) para os terrenos não edificados e para os terrenos baldios, situados
na Zona 01; III – 1,00% (um por cento) para os terrenos não edificados nas demais zonas.
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B) I – 1,00% (um por cento), para os prédios e terrenos edificados, em qualquer zona; II – 2,50%
(dois vírgula cinquenta por cento) para os terrenos não edificados e para os terrenos baldios,
situados na Zona 01; III – 1,50% (um virgula cinquenta por cento) para os terrenos não edificados
nas demais zonas.
C) I – 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento), para os prédios e terrenos edificados, em qualquer
zona; II – 3,50% (três vírgula cinquenta por cento) para os terrenos não edificados e para os terrenos
baldios, situados na Zona 01; III – 2,00% (dois por cento) para os terrenos não edificados nas
demais zonas.
D) I – 0,80% (zero vírgula oitenta por cento), para os prédios e terrenos edificados, em qualquer
zona; II – 3,50% (três vírgula cinquenta por cento) para os terrenos não edificados e para os terrenos
baldios, situados na Zona 01; III – 2,00% (dois por cento) para os terrenos não edificados nas
demais zonas.

38. Conforme o § 7º, do Art. 150 da CF/88, identifique a alternativa que preenche corretamente as
lacunas no texto abaixo.
“.................................. poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de
..................................pelo pagamento de ....................................., cujo fato gerador deva ocorrer
posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso
........................ o fato gerador presumido.
A) A lei complementar – responsável – tributo – não se realize.
B) A lei – responsável – imposto ou contribuição – não se realize.
C) A lei ordinária - corresponsável – tributo – não se realize.
D) A lei – corresponsável – imposto ou contribuição-não se realize.

39. De acordo com o Código Tributário Nacional, julgue os itens a seguir com (V) para verdadeiro
e (F) para falso.
( ) Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil
ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a
tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo
quando conste do título a prova de sua quitação.
( ) Obrigação principal decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
(

) São algumas das modalidades de extinção do crédito tributário a remissão, a moratória, a

compensação; a transação, o pagamento, a prescrição e a decadência.
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( ) A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas posteriormente à vigência da lei que a
concede, não se aplicando: I- aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções e aos que,
mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo
ou por terceiro em benefício daquele; II - salvo disposição em contrário, às infrações resultantes de
conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas.
(

) A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as

condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o
prazo de sua duração. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade
tributante, em função de condições a ela peculiares.
A sequência correta de baixo para cima é:
A) V – F – F – F – V.
B) V – F – V – F – V.
C) F – V – V – F – F.
D) F – V – V – V – F.
40. Segundo o Art. 174. do Código Tributário Nacional e suas alterações. “A ação para a cobrança
do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Com
relação a interrupção da prescrição, assinale a alternativa incorreta.
A) Pela citação pessoal feita ao devedor.
B) Pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.
C) Por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor.
D) Por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito
pelo devedor.
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