CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 722/2014

CADERNO DE PROVA

FISCAL
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:
123-

CONFIRA SEU NOME E CARGO NO CARTÃO-RESPOSTA.
ASSINE O CARTÃO-RESPOSTA.
CONFIRA SEU CADERNO DE PROVAS: COMUNIQUE IMEDIATAMENTE AO FISCAL SE HOUVER
QUALQUER IRREGULARIDADE, TAIS COMO IMPERFEIÇÕES GRÁFICAS OU SE A SEQUÊNCIA DE
QUESTÕES NÃO ESTÁ CORRETA.
4NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE CONSULTA DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA.
5NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE PERGUNTA AOS FISCAIS QUANTO À INTERPRETAÇÃO
DAS QUESTÕES.
6NÃO AMASSE, DOBRE OU MANCHE O CARTÃO-RESPOSTA, ELE NÃO SERÁ SUBSTITUÍDO.
7ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA EM CADA QUESTÃO.
8É PROIBIDO O USO DE CELULARES E DEMAIS APARELHOS ELETRÔNICOS, SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO, OS PERTENCES DO CANDIDATO DEVEM SER ACONDICIONADOS EMBAIXO DA
CARTEIRA OU EMBAIXO DA CADEIRA, DESLIGADOS.
9PREENCHA COMPLETAMENTE O QUADRINHO DAALTERNATIVA NO CARTÃO-RESPOSTA,
COMO NO EXEMPLO A SEGUIR:

10- SÓ ENTREGUE A PROVA APÓS TRANSCORRIDOS 45 (QUARENTA E CINCO) MINUTOS DO SEU
INÍCIO.
11- APÓS O PERÍODO MÍNIMO, AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO DEVE SE RETIRAR
IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DE PROVAS, EM SILÊNCIO, SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO.
12- OS TRÊS ÚLTIMOS CANDIDATOS DEVERÃO ASSINAR O TERMO DE ENCERRAMENTO DA
PROVA, LACRAR O ENVELOPE E RETIRAR-SE SIMULTANEAMENTE DA SALA DE PROVAS.

BOA PROVA.

Guaporé, 28 de setembro de 2014.
www.infinityprovas.com.br

LÍNGUA PORTUGUESA
1) Quanto à acentuação das palavras, assinale a
alternativa que apresenta uma palavra acentuada
por ser oxítona:
a) Maracujá;
b) Química;
c) Juízes;
d) Sandália.
2) Das alternativas a seguir, assinale a que
contém todas as palavras corretas quanto à
ortografia:
a) Flor, florsinha, casebre;
b) Concerteza, cafesinho, mesa;
c) Gelo, computador, insentivo;
d) Disjuntor, exceção, bolsa.
3) Analise a frase a seguir: “Venderam toda a
carne do supermercado.” Agora, assinale a
alternativa que apresenta a correta classificação
do sujeito da frase:
a) Indeterminado;
b) Inexistente;
c) Desinencial;
d) Composto.
4) Analise as alternativas a seguir e assinale a que
apresenta somente adjetivos:
a) Amarelo, navio, Melissa;
b) Franzino, cabisbaixo, forte;
c) Feliz, íngreme, computador;
d) Sorriso, lavar, por que.
5) Assinale a alternativa que contém uma frase
denotativa:
a) Volnei tem uma alma de ouro;
b) Lorenzo, o ouro é um metal muito valioso;
c) Ariane é uma flor;
d) Fernando é um leão.
MATEMÁTICA
6) Um ciclista comprou alguns itens de segurança
para sua bicicleta que custariam R$ 52,00,
chegando ao caixa ele barganhou e conseguiu um
desconto, pagando apenas R$ 50,00. O percentual
correspondente ao desconto concedido ao ciclista
foi de, aproximadamente:
a) 2,0%;
b) 2,7%;
c) 3,8%;
d) 4,0%.

7) Ao abrir totalmente uma porta, esta descreve
sobre o seu próprio eixo um ângulo máximo de
110º. Abrindo esta porta parcialmente, ela
descreve um ângulo agudo de 30º, o ângulo
complementar a este ângulo é de:
a) 60 º;
b) 80º;
c) 90º;
d) 110º.
8) João fez uma aplicação de um certo capital no
sistema de juros simples a uma taxa de 2 % a.m.
e após 2,5 anos resgatou um montante de R$
5520,00. O capital inicial que João aplicou foi:
a) R$ 3000,00;
b) R$ 3450,00;
c) R$ 3650,50;
d) R$ 4000,00.
9) Ao analisar a sua idade e a de seu pai,
Bernardo percebeu que a soma de suas idades é
45, e que o dobro de sua idade é igual a idade de
seu pai menos 9. A idade de Bernardo e de seu
pai respectivamente é:
a) 11 e 34;
b) 36 e 12;
c) 12 e 33;
d) 13 e 32.
10) Em uma partida de Basquete, Pedro foi o
maior pontuador da equipe com 26 pontos, sendo
assim, responsável por 2/5 dos pontos de sua
equipe. O total de pontos marcados pela equipe
de Bernardo, nesta partida foi:
a) 39;
b) 52;
c) 62;
d) 65.
INFORMÁTICA
11) No desenvolvimento de um texto, podemos
utilizar o editor Word. Para alterarmos a cor do
texto devemos formatar a/o:
a) Fonte;
b) Alinhamento;
c) Controle de Alterações;
d) Layout de Impressão.
12) Quais das opções a seguir não é um editor de
texto:
a) Bloco de Notas;
b) Windows Explorer;

c) Word;
d) BrOffice.

d) ICMS.

13) O comando por atalho padrão do Excel para
desfazer a última alteração do usuário é:
a) CTRL+Z;
b) CTRL+C;
c) CTRL+X;
d) TAB.
14) No editor de texto Word existem várias teclas
de atalho padrão. Qual é o atalho do teclado para
salvar um documento?
a) ALT+S;
b) CTRL + I;
c) CTRL+ALT+S;
d) CTRL+B.
15) No sistema operacional Windows XP, temos o
aplicativo Windows Explorer. Assinale a
alternativa que apresenta o caminho correto para
executar esse programa:
a) Iniciar>Arquivos de Programa>Meu computador;
b) Iniciar>Todos os programas>Arquivos de
Programa;
c) Iniciar>Meu Computador;
d) Iniciar>Todos os programas>Acessórios.
LEGISLAÇÃO
16) Conforme a Lei da Improbidade
Administrativa constitui crime a representação
por ato de improbidade contra agente público ou
terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia
o sabe inocente. A pena para este ato é de:
a) detenção de seis a dez meses e multa;
b) detenção de um a dois anos e multa;
c) detenção de dois meses;
d) apenas multa.
17) Conforme o Art. 10 da Lei Orgânica do
Município de Guaporé, são tributos da
competência municipal, exceto:
a) Impostos sobre propriedade predial e territorial;
b) Impostos sobre transmissão “inter vivos” a
qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por
natureza ou acessão física e de direitos reais sobre
imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de
direitos à sua aquisição;
c) Taxas em razão do exercício do poder de polícia
ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços
públicos específicos ou divisíveis prestados ao
contribuinte, ou postos a sua disposição;

18) Conforme o artigo 102 da Lei 2224/99 que
institui o Código de Postas e Meio Ambiente de
Guaporé, na zona rural, os estábulos, pocilgas,
galinheiros e similares, estrumeiras, depósitos e
compostagem de resíduos biodegradáveis devem
ser construídos de forma a proporcionar os
requisitos mínimos de higiene recomendados
pelos órgãos técnicos e nunca em distância
inferior a:
a) 20 (vinte) metros das habitações;
b) 25 (vinte e cinco) metros das habitações;
c) 50 (cinquenta) metros das habitações;
d) 100 (cem) metros das habitações.
19) Conforme artigo 93 da Lei 3083/2010 que
institui o Código de Obras de Guaporé, os pésdireitos devem ter as seguintes alturas mínimas
para compartimentos destinados às atividades
comerciais, industriais e de prestação de serviços,
exceto:
a) 2,20m (dois metros e vinte centímetros) em
escritórios e salas individuais para prestação de
serviços;
b) 3,00m (três metros) em compartimento até 100,00
m² (cem metros quadrados) de área;
c) 3,30m (três metros e trinta centímetros) em
compartimentos com área superior a 100,00m² (cem
metros quadrados) e até 300,00 m² (trezentos metros
quadrados);
d) 3,50m (três metros e cinquenta centímetros) em
compartimentos com área superior a 300,00m²
(trezentos metros quadrados).
20) Conforme o Art. 20 da Lei nº 3004/2009, de
21 de dezembro de 2009 o servidor nomeado para
cargo de provimento efetivo em virtude de
concurso público adquire estabilidade:
a) imediatamente após nomeação;
b) após um ano de efetivo exercício;
c) após três anos de efetivo exercício;
d) após cinco anos de efetivo exercício.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Os princípios fundamentais da Constituição
Federal/88 visam definir e caracterizar a
coletividade política e o Estado e enumerar as
principais opções político-constitucionais. Assim,
analise as alternativas a seguir com relação aos
princípios constitucionais.
I. Princípios relativos ao regime político.

II. Princípios relativos à prestação positiva do
Estado.
III. Princípios relativos à existência, forma,
estrutura e tipo de Estado.
IV. Princípios relativos à comunidade internacional.
Agora, assinale a alternativa correta.
a) Somente a alternativa I está correta;
b) Apenas as alternativas I e II estão corretas;
c) Apenas as alternativas II e III estão corretas;
d) Todas as alternativas estão corretas.
22) A República Federativa do Brasil, formada
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios
e do Distrito Federal, possui alguns fundamentos.
Assim, assinale V para as sentenças verdadeiras e
F para as falsas, com base nos fundamentos do
Estado Brasileiro.
I. A soberania implica exercício de um poder
político supremo e independente.
II. O respeito à cidadania há de fundar todas as ações
e decisões do Estado brasileiro.
III. A dignidade da pessoa humana é um valor
supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos
fundamentais do homem, desde o direito à vida.
IV. A livre iniciativa é um traço marcante de nossa
democracia: quem mais trabalha, quem toma
iniciativas conquista uma vida melhor.
Agora, assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta.
a) F – V – F –V;
b) V – F – F – F;
c) F – V – V – F;
d) V – V – V – V.
23) Com base no Art. 146 da Constituição
Federal, assinale a alternativa que estabelece,
cabe a lei complementar:
a) Regular as limitações constitucionais ao poder de
tributar;
b) Obrigação de permanência em localidade
determinada;
c) Estabelecer as normas gerais a serem adotadas na
organização;
d) Exercer o controle externo da atividade policial,
na forma da lei complementar.
24) Sem prejuízo de garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, instituir
impostos sobre:

I. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado a
sua impressão.
II. Patrimônio, renda ou serviços dos partidos
políticos, inclusive suas fundações.
III. Templos de qualquer culto.
IV. Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.
Agora, assinale a alternativa correta.
a) Somente a alternativa I está correta;
b) Apenas as alternativas II e III estão corretas;
c) Apenas as alternativas I e III estão corretas;
d) Todas as alternativas estão corretas.
25) Dentro de Noções de Direito Administrativo,
encontra-se a definição de que é identificada
como o ensinamento dos doutos sobre o alcance,
conteúdo e interpretação das normas jurídicas.
Qual alternativa a seguir é responsável por esta
definição:
a) Jurisprudência;
b) Lei Formal;
c) Doutrina;
d) Instruções.
26) A Constituição Federal, nossa lei maior,
elenca as principais fontes formais do Direito, em
que também se poderão encontrar regras de
Direito Administrativo. Assim, identifique nas
alternativas a seguir, quais são essas fontes.
a) Leis complementares, resoluções, medidas
provisórias, leis delegadas;
b) Jurisprudência,
Doutrina,
Emendas
constitucionais, leis ordinárias;
c) Medidas provisórias, fontes, regulamentos
administrativos, moralidade;
d) Exceções, estatuto, leis delegadas, fontes formais.
27) Dentre os princípios da administração
pública, este princípio também é conhecido como
princípio da probidade administrativa, ou seja,
obriga a atuação da administração pública em
consonância as regras morais, assim entendido o
conjunto de regras de condutas próprias da
disciplina interior da Administração. Identifique
o princípio responsável por esta definição.
a) Princípio da Impessoalidade;
b) Princípio da Legalidade;
c) Princípio da Moralidade;
d) Princípio da Publicidade.
28) Os atos administrativos são atos jurídicos, e,
portanto, tem por objetivo imediato, ou a
aquisição, ou o resguardo, ou a transferência, ou

a modificação ou a extinção de algum direito.
Assim, com base nesta afirmação, assinale V para
as sentenças verdadeiras e F para as falsas,
levando em consideração os atos administrativos.
I. Para ser considerado válido, todo ato
administrativo deve atender a cinco pressupostos
essenciais, sendo eles: competência, finalidade,
forma, motivo e objeto.
II. A eficácia do ato administrativo é sua capacidade
de produzir os efeitos para os quais e pelos quais ele
foi praticado.
III. A presunção de legitimidade significa dizer que
todo ato administrativo só será considerado ilegítimo
se houver uma prova cabal, segura, de ser inválido.
IV. Validade só terá o ato administrativo que
provier de autoridade competente para praticá-lo e
contiver os requisitos indispensáveis à sua eficácia.
Agora, assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta:
a) F – F – V – V;
b) V – V – F – F;
c) V – F – V – F;
d) V – V – V – V.
29) Conforme o Princípio da Legalidade em seu
art. 150 da C.F. define que sem prejuízo de
outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios:
a) Taxas, em razão do exercício do poder de polícia
ou pela utilização, efetiva e potencial, de serviços
públicos específicos e divisíveis, prestados ao
contribuinte ou postos à sua disposição;
b) Exigir ou aumentar tributo sem lei que o
estabeleça;
c) Cobrar tributos em relação a fatos geradores
ocorridos antes do início da vigência da lei;
d) Utilizar tributos com efeito de confisco.
30) Com relação à natureza jurídica específica do
tributo, a mesma é determinada por:
a) Características determinadas por lei;
b) Objeto;
c) Fato gerador;
d) Destinação do produto.
31) O crédito tributário é um direito subjetivo de
um sujeito ativo de uma obrigação tributária e
que lhe confere o poder de exigir do sujeito
passivo o respectivo objeto da obrigação. Assim, o
crédito tributário decorre de:
a) Obrigação Principal;

b) Fato gerador;
c) Obrigação acessória;
d) Decreto.
32) A propriedade urbana cumpre sua função
social quando atende às exigências fundamentais
de ordenação da localidade expressa no plano
diretor. Assim, utilizando-se desta afirmação,
identifique o responsável por instituir o Imposto
sobre Propriedade Territorial e Urbana.
a) Presidente da República;
b) Decreto-Lei;
c) Município;
d) Estado.
33) Tributo é o dinheiro que as pessoas físicas e
jurídicas, pagam na medida de suas forças
econômicas, esses valores servem para custeio das
despesas públicas. Assim, são considerados
tributos:
I - Taxa de limpeza pública.
II - Contribuições sociais.
III - Contribuições de melhorias.
Agora, assinale a alternativa correta:
a) Apenas a alternativa I está correta;
b) Apenas as alternativas II e III estão corretas;
c) Apenas a alternativa II está correta.
d) Todas as alternativas estão corretas.
34) A certidão da dívida ativa inscrita é um
documento importantíssimo, a que a lei
reconhece como:
a) Auxílio da força pública;
b) Título executivo extra-judicial;
c) Representações penais para fins fiscais;
d) A revogação da isenção.
35) O SIMPLES NACIONAL não é um tributo,
mas um instrumento de política fiscal, para a
atenuação das imposições tributárias e
simplificação
das
obrigações
tributárias
acessórias. Por esta razão, a quem cabe a
competência para fiscalizar o cumprimento das
obrigações principais e acessórias relativas ao
SIMPLES NACIONAL.
a) Instituto Nacional de Seguridade Social;
b) Secretaria da Receita Federal;
c) Secretaria de Arrecadação Previdenciária;
d) Secretaria de Contribuição Social.
36) Com relação ao Art. 11 da Instrução
Normativa SRF nº 390 de 30/01/2004, são imunes

da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) as entidades beneficentes de assistência
social que atendam cumulativamente às seguintes
condições:
a) Não percebam seus diretores, conselheiros,
sócios, instituidores ou benfeitores remuneração e
não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título;
b) As sociedades cooperativas de consumo, que
tenham por objeto a compra e o fornecimento de
bens aos consumidores;
c) Os rendimentos auferidos nas operações de
mútuo realizadas entre pessoas jurídicas ou entre
pessoa jurídica e pessoa física;
d) Os ganhos de capital auferidos na devolução de
capital por meio dos bens e direitos adquiridos.
37) Se, como resultado de uma distorção
decorrente de fraude ou suspeita de fraude, o
auditor encontra circunstâncias excepcionais que
coloquem em dúvida sua capacidade de continuar
a realizar a auditoria, o auditor deve:
a) Determinar as responsabilidades profissionais e
legais aplicáveis à situação, inclusive se é necessário
ou não o auditor informar às pessoas ou pessoas que
aprovaram a contratação da auditoria;
b) O auditor deve considerar se outras informações
por ele obtidas indicam riscos de distorção relevante
decorrente de fraude;
c) O auditor deve fazer indagações a administração,
demonstrando seu desinteresse na auditoria a ser
realizada;
d) Comunicar a administração quando ocorre este
tipo de fraude e se retirar da atividade decepcionado
com o andamento da organização.
38) Analise as alternativas a seguir e verifique
quais se enquadram como características de
fraude:
I. Aplicação incorreta intencional dos princípios
contábeis relativos a valores, classificação, forma de
apresentação ou divulgação.
II. Fazer a entidade pagar por produtos ou serviços
não recebidos.
III. Manter ceticismo profissional requer um
contínuo questionamento sobre a informação e a
evidência de auditoria obtidas sugerem a
possibilidade de distorção relevante decorrente de
fraude.
IV. O auditor por recorrer a um perito para avaliar a
autenticidade de um documento.
Agora, assinale a alternativa correta:

a)
b)
c)
d)

Somente a alternativa I está correta;
As alternativas I, II estão corretas;
As alternativas III e IV estão corretas;
Todas as alternativas estão corretas.

39) Dentre as atividades de planejamento de
auditoria, o auditor deve estabelecer uma
estratégia global de auditoria que defina o
alcance, a época e a direção da auditoria, para
orientar o desenvolvimento do plano de auditoria.
Assim, o auditor deve:
a) Considerar os fatores que no julgamento
profissional do auditor são significativos para
orientar os esforços da equipe de trabalho;
b) O auditor deve manter a necessária independência
e capacidade para realizar o trabalho;
c) O objetivo do auditor é planejar a auditoria de
forma a realizá-la de forma eficaz;
d) Facilitar a direção e a supervisão dos membros da
equipe de trabalho e a revisão do seu trabalho.
40) Assinale V para as sentenças verdadeiras e F
para as falsas, para determinar se existem as
condições prévias a um trabalho de auditoria,
assim o auditor independente deve:
I. Identificar a estrutura de relatório financeiro
aplicável para a elaboração das demonstrações
contábeis.
II. Avaliar o efeito no seu relatório de auditoria, da
natureza enganosa das demonstrações contábeis.
III. Verificar se não ocorre qualquer restrição de
imputar responsabilidade ao auditor quando essa
possibilidade existe.
IV. Obter a concordância da administração de que
ela reconhece e entenda sua responsabilidade.
Agora, assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta:
a) F – V – F – V;
b) F – F – F – V;
c) V – V – F – F;
d) V – F – V – F.

VOCÊ PODE DESTACAR ESTA FOLHA
E LEVAR ESTE GABARITO
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