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Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 06.

Texto 1
O barquinho que se tornou "O Barquinho"
                                              Rober to Menescal
Com 14 anos, ganhei um material para mergulho. Coisa mui-
to simples, uma máscara de mergulho, um pé de pato e um
canudo  para  respirar  na  superfície.  Como  sou  capixaba,
mesmo morando no Rio de Janeiro, era no Espírito Santo
que passava todas as férias.

Fiquei apaixonado pelo mar e pela caça submarina, tornan-
do-me um terrível predador, querendo caçar todos os gran-
des peixes que via.

Aos 17 anos, comecei em Vitória a tocar violão, e no fim des-
sas férias, voltando ao Rio com essa novidade, descobri que
Nara Leão, minha namoradinha nessa época, também tinha
começado a tocar o instrumento em suas férias em Campos
do Jordão.

Foi uma maravilha, pois quase todas as noites eu ia a seu
apartamento para tocarmos. Sempre aparecia alguém para
cantar e tocar com a gente, e assim foi-se armando um gru-
po que em dois anos começou a compor suas músicas e se
tornou o que foi chamado de "a turma da bossa nova".

A turminha da gente de vez em quando ficava chateada co-
migo, pois várias vezes fugi de entrevistas e mesmo de al-
guns shows porque tinha pescaria marcada.

Claro que minhas histórias de pescador, comprovadas por fo-
tos, faziam sucesso nos nossos encontros e cada vez mais
minhas músicas nasciam do mar.

Um dia em 1961 resolvi levá-los para um passeio de fim de
semana.  Pegamos  um barco alugado em Arraial  do Cabo
(RJ) e começamos nossa aventura. O dia estava lindíssimo,
com águas claras e quentes, e as poucas ondas, apesar de
assustarem a moçada, não prejudicaram nosso passeio.

Comecei a mergulhar e a pegar lagostas, badejos e outros
peixes, deixando de boca aberta a turma, Nara Leão, Ronal-
do Bôscoli, o pessoal do Tamba Trio, algumas das meninas
que nos acompanharam e minha futura mulher, Yara.

Levei-os para um lugar mais raso onde todos desajeitada-
mente fizeram o batismo no fundo do mar. Lá pelas 15h, des-
ligamos o motor e fomos fazer um lanche, deixando que o
barco deslizasse à vontade por aquele lindo dia.

Quando fomos ligar o motor para continuarmos o passeio,
ele não quis pegar de jeito nenhum, apesar das dezenas de
tentativas que fizemos, até acabar a bateria.

Claro que o pavor crescia cada vez que víamos o quanto es-
távamos longe da ilha. Fiquei tentando acalmar a turma en-
quanto tentava fazer o motor pegar, girando uma manivela.

Para tentar mostrar que tudo ia correr bem, eu cantarolava
junto ao barulho que o motor fazia nessas tentativas de fun-
cionamento.

De repente, perto das 18h, vimos uma grande embarcação
de pesca vindo do horizonte em direção a Cabo Frio. Amar-
ramos algumas roupas coloridas aos remos e fizemos sinais
para que nos vissem.

Em poucos minutos eles mudaram o rumo. Os pescadores
vindo da Bahia nos deram todo o apoio e começaram a nos
rebocar em direção ao Arraial do Cabo.

Neste mesmo momento, Bôscoli e eu fizemos de brincadeira
o verso: "O barquinho vai, e a tardinha cai", refrão que fomos
cantando até nossa chegada ao cais,  enfim são e salvos!
No dia seguinte, no apartamento de Nara Leão em frente ao
mar de Copacabana, Bôscoli me perguntou: "Beto, como foi
aquela melodia que você fez ontem no barco?".  Respondi
cantando: "O barquinho vai, a tardinha cai".

Ele me disse "não, essa eu me lembro, estou falando daque-

la quando você tentava fazer o motor pegar". "Ronaldo", fa-
lei, "não me lembro exatamente, mas foi uma coisa meio sin-
copada, igual  ao barulho de um motor falhando, tá,  tá, tá,
tá...".

Então  começamos  a  compor  esse  que  se  tornaria  nosso
maior sucesso, "O Barquinho".

Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/ilustríssima/>. Acesso em: 6 de
jan. 2014. 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto à escolha lexical, o sentido produzido pelo título do
texto é construído com base 

(A) na distinção do sentido de embarcação como veículo
de passeio e como construção metafórica. 

(B) no modo como aventuras fictícias são transformadas
em experiências poéticas. 

(C) na diferença entre a referência genérica nos nomes
comuns  e  a  referência  específica  nos  nomes  pró-
prios.

(D) no equilíbrio entre as características do barco, peque-
no e alugado, e a maneira como ele era visto pelo
compositor. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto, é um recurso linguístico produtivo para demons-
trar o envolvimento afetivo do autor com as experiências
narradas, o uso   

(A) do diminutivo para se referir à sua namorada e à sua
turma. 

(B) da alternância entre os tempos verbais para ancorar
os eventos narrados. 

(C) de numerais para expressar grandezas exatas. 

(D) de locativos para designar nomes de cidades. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  narrador  recorre  à  elaboração  hiperbólica  para  fazer
progredir o tema. Esse recurso está explícito no seguinte
trecho:

(A) “Com 14 anos,  ganhei  um material  para  mergulho.
Coisa muito simples, uma máscara de mergulho, um
pé de pato e um canudo para respirar na superfície ”. 

(B) “Fiquei apaixonado pelo mar e pela caça submarina,
tornando-me um terrível predador”. 

(C) “Um dia em 1961 resolvi levá-los para um passeio de
fim de semana. Pegamos um barco alugado em Arrai-
al do Cabo (RJ)”.

(D) “Os  pescadores  vindo  da  Bahia  nos  deram todo o
apoio e começaram a nos rebocar”. 

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A voz do coautor da letra da canção “O Barquinho” é deli-
mitada no texto por  

(A) vírgulas.

(B) verbos de dizer.

(C) substantivos concretos.

(D) aspas.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os elementos da estruturação narrativa que marcam no
texto instâncias temporais  e contribuem para a progres-
são temática são os seguintes:

(A) “maravilha”, “a seu apartamento para tocarmos”, “ar-
mando um grupo”. 

(B) “um dia”, “nesse mesmo momento”, “quando fomos li-
gar o motor”. 

(C) “fugi de entrevistas”, “pescaria marcada”, “pescador”.

(D) “algumas roupas”, “sinais”, “águas claras e quentes”. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A construção metafórica “deixando de boca aberta a tur-
ma” é usada pelo autor para enfatizar suas 

(A) composições musicais. 

(B) habilidades como pescador. 

(C) aventuras amorosas. 

(D) conquistas profissionais. 

Releia o Texto 1 e leia o Texto 2 para responder às ques-
tões 07 e 08.

Texto 2
O Barquinho 
                   Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli. 
Dia de luz
Festa de sol
E o barquinho a deslizar
No macio azul do mar
Tudo é verão
O amor se faz
Num barquinho pelo mar
Que desliza sem parar
Sem intenção nossa canção
Vai saindo desse mar
E o sol beija o barco e luz
Dias tão azuis

Volta do mar
Desmaia o sol
E o barquinho a deslizar
E a vontade de cantar
Céu tão azul
Ilhas do sul
E o barquinho é um coração
Deslizando na canção
Tudo isso é paz
Tudo isso traz
Uma calma de verão e então
O barquinho vai
A tardinha cai

Disponível em: <www.letras.mus.br/roberto-menescal>. Acesso em: 6 jan.
2014.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os versos curtos da letra de “O Barquinho” fazem uma as-
sociação com o barulho do motor. Essa associação é mar-
cada no Texto 1 por 

(A) ambiguidade.

(B) polissemia.

(C) onomatopeia.

(D) adjetivação.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os fatos vividos pelo narrador do Texto 1 inspiraram a cria-
ção do Texto 2. O verso “O amor se faz” remete   

(A) ao casamento com Yara e constitui uma paráfrase.

(B) à paixão de Menescal pelo mar e instaura correfe-
rencialidade.

(C) à chateação da turminha com as ausências do com-
positor e configura uma paródia.

(D) ao namoro com Nara Leão e promove intertextualidade.

língua_portuguesa_superior
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Leia o Texto 3 para responder às questões 09 e 10.

Texto 3

Disponível em: <googleimagens.com>. Acesso em: 21 nov. 2013.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O quadrinho é uma homenagem aos 50 anos da Bossa
Nova. Para produzir o efeito de humor,  

(A) subverte-se a essência da composição de Menescal
e  Bôscoli,  traduzida  na  leveza  e  na  suavidade  de
seus versos. 

(B) apresenta-se  um  casal  temporalmente  distante  da
produção daquele período da história da música bra-
sileira. 

(C) constrói-se uma versão cujas  escolhas lexicais dei-
xam de remeter à obra original. 

(D) estabelece-se uma referência a partir  das experiên-
cias amorosas do enunciador.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O verbo achar é usado na fala da personagem como parte
da estratégia de  

(A) evidenciação da fonte radiofônica.

(B) avaliação do fato. 

(C) imposição de verdade. 

(D) modalização do discurso. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma das principais preocupações da New Public Manage-
ment é com a avaliação de desempenho das ações do Es-
tado em seus vários níveis, porém seus métodos enfren-
tam dificuldades porque

(A) os serviços públicos são fortemente regulamentados.

(B) os serviços públicos, em sua maioria, são difíceis de
ser medidos.

(C) as ferramentas de medidas são oriundas do setor pri-
vado.

(D) os serviços públicos são muito diferentes dos servi-
ços privados.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Toda decisão organizacional  é tomada em um ambiente
que se apresenta com diferentes espectros. Um deles é o
ambiente de incerteza, que pode ser definido como a si-
tuação na qual 

(A) os  administradores  possuem  todas  as  informações
necessárias para a tomada de decisão. 

(B) as informações para orientar qualquer opção de deci-
são são inexistentes. 

(C) os resultados associados a cada alternativa são im-
possíveis de se prever com clareza. 

(D) as informações são incompletas e imprecisas. 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Todo líder possui um estilo de liderança. O líder que se ca-
racteriza por dar total liberdade aos funcionários para deci-
dir e executar o trabalho da maneira como acharem corre-
to é conhecido como

(A) democrata consultivo. 

(B) ad hoc. 

(C) democrata participativo. 

(D) laissez-faire. 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O estilo de tomada de decisão analítico pode ser definido
por 

(A) ser representativo de pessoas orientadas para tarefas
e com elevada complexidade cognitiva. 

(B) representar  uma forma  de  tomada  de  decisões  na
qual a principal preocupação é o bem-estar das pes-
soas. 

(C) ser  característico  de  pessoas  que tomam  decisões
socialmente  orientadas  e  que  consideram  grande
quantidade de informações. 

(D) representar pessoas que são orientadas para o de-
sempenho, são lógicas e focadas no curto prazo. 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um dos tipos de mudança no ambiente organizacional é a
conhecida por se caracterizar por oscilações econômicas,
como o aumento ou declínio de taxas de juros ou de câm-
bio. Essa é a mudança 

(A) estrutural. 

(B) estratégica. 

(C) conjuntural. 

(D) planejada. 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A administração pública tem passado por muitas mudan-
ças nas últimas décadas, o que leva muitos autores a afir-
marem que se presencia a emergência de um Estado Ge-
rencial.  Essas  mudanças se relacionam,  entre  outras,  à
melhoria de desempenho da gestão, à participação social
e  à  transparência  na  utilização de recursos  públicos.  O
conjunto de mecanismos que permitem aos gestores públi-
cos prestarem contas de suas ações para garantir transpa-
rência é tratado como

(A) accountability.

(B) governança.

(C) management. 

(D) controle.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O processo de administração estratégica passa por quatro
etapas.  A etapa em que  são definidos  os  objetivos  por
meio dos estudos do ambiente organizacional é conhecida
como

(A) análise estratégica. 

(B) formulação estratégica. 

(C) gestão estratégica. 

(D) diagnóstico estratégico. 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Plano Plurianual pode ser considerado um dos princi-
pais  instrumentos  de  gestão  utilizados  pelos  governos.
Essa ferramenta é elaborada a cada quatro anos, e

(A) coincide com a posse dos candidatos eleitos a cada
quatro anos.

(B) tem como principal função diretrizes para elaboração
do orçamento.

(C) inicia sua vigência no ano subsequente à posse dos
governos eleitos.

(D) agrega o orçamento que é a parte mais importante do
planejamento.

conhecimentos_específicos_auditor_fiscal
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▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os tribunais de contas fazem parte da estrutura de contro-
le da administração pública. O trabalho desses tribunais
auxilia diretamente

(A) as decisões do Poder Judiciário.

(B) o controle interno da Administração.

(C) o trabalho do Ministério Público.

(D) as fiscalizações do Poder Legislativo.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Licitação é todo processo administrativo pelo qual a admi-
nistração pública seleciona aqueles bens e serviços que
julga mais vantajosos para suas necessidades (Nascimen-
to, 2010). Em relação ao ciclo de execução da despesa
pública, esse processo pode ser compreendido como 

(A) uma etapa preliminar ao processo de execução da
despesa pública.

(B) um primeiro estágio efetivo da execução da receita
pública.

(C) um primeiro estágio do planejamento e execução do
gasto público.

(D) uma etapa indispensável  da  execução de qualquer
dispêndio público.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os papéis de trabalho podem ser de natureza corrente ou
permanente e representam o registro de todas as evidên-
cias obtidas ao longo da execução dos serviços de audito-
ria. É exemplo de papel de trabalho permanente:

(A) demonstração financeira. 

(B) questionário de controle interno. 

(C) estatuto social. 

(D) investimento financeiro. 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a NBC TA 240, o auditor deve avaliar se as
informações obtidas com outros procedimentos de avalia-
ção de risco e atividades relacionadas realizadas indicam
a presença de um ou mais fatores de risco de 

(A) controle. 

(B) fraude. 

(C) auditoria. 

(D) detecção. 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Attie (2011)  afirma que a complexidade e o volume das
operações realizadas pelas empresas fazem com que os
procedimentos  de  auditoria  sejam aplicados  mediante  o
uso de 

(A) evidências, exames e revisão analítica. 

(B) programas, planos e estratégias. 

(C) inspeção, observação e procedimento substantivo. 

(D) provas seletivas, testes e amostragem. 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Resolução do CFC n. 1.232/2009, que trata das modifi-
cações  na  opinião  do  auditor  independente,  estabelece
que o auditor, ao obter evidência de auditoria apropriada e
suficiente,  conclui  que as distorções,  individualmente  ou
em conjunto, são relevantes e generalizadas para as de-
monstrações contábeis e deve expressar uma opinião

(A) adversa. 

(B) confirmativa. 

(C) modificada. 

(D) com ressalva. 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na avaliação dos riscos de auditoria, o auditor deve deter-
minar se esse risco é, em seu julgamento, um risco signifi-
cativo. Nesse julgamento, o auditor deve considerar 

(A) a aplicação das políticas contábeis. 

(B) os procedimentos analíticos. 

(C) a complexidade das transações. 

(D) os níveis de afirmações da administração. 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A operação pela qual se unem duas ou mais sociedades
para formar sociedade nova, que lhes sucederá em todos
os direitos e obrigações, é denominada de

(A) incorporação.

(B) fusão.

(C) cisão.

(D) aglomerado.

conhecimentos_específicos_auditor_fiscal
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▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A reserva legal é instituída para dar proteção ao credor,
sendo constituída com a destinação de 5% do lucro líquido
do exercício. Portanto, a utilização dessa reserva está res-
trita 

(A) ao pagamento de dividendos.

(B) ao resgate de ações.

(C) ao aumento de capital.

(D) aos lucros não realizados.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O método de contabilização por meio do qual o investi-
mento é inicialmente reconhecido pelo custo e, a partir daí,
é ajustado para refletir a alteração pós-aquisição na parti-
cipação do investidor sobre os ativos líquidos da investida
é denominado de

(A) custo corrente corrigido.

(B) valor líquido realizável.

(C) ajuste a valor presente.

(D) equivalência patrimonial.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A entidade deve evidenciar o valor contábil das categorias
de instrumentos financeiros no balanço patrimonial ou em
notas explicativas. Se a entidade tiver designado um pas-
sivo financeiro como mensurado pelo valor justo por meio
do resultado, o que ela deve evidenciar?

(A) O impacto de variações no risco de crédito.

(B) As características dos instrumentos financeiros.

(C) O risco individualizado das perdas prováveis.

(D) As ações de mitigação do instrumento financeiro.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As técnicas  utilizadas  pela  contabilidade para  atingir  os
seus objetivos são:

(A) escrituração,  auditoria,  demonstrações  contábeis  e
análise de balanços.

(B) planejamento, partidas mensais, perícia e controle.

(C) inventário, análise financeira, inspeção e fiscalização.

(D) mensuração, avaliação, análise patrimonial e registro.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A conta “depreciação acumulada” no balancete de verifica-
ção terá seu valor consignado na mesma coluna onde es-
tão os valores das contas:

(A) Móveis, Clientes e Estoque de Mercadorias.

(B) Capital, Lucros Acumulados e Fornecedores.

(C) Veículos, Banco Conta Movimento e Imóveis.

(D) Equipamentos, Imposto a Recuperar e Caixa.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em uma empresa comercial, deduzindo-se da receita líqui-
da das vendas o custo da mercadoria vendida, obtém-se

(A) o resultado líquido.

(B) a receita bruta.

(C) a despesa líquida.

(D) o lucro bruto.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a Constituição Federal, salvo para fins de refor-
ma agrária, a alienação ou a concessão, a qualquer título,
de terras públicas com área superior a 

(A) dois mil e quinhentos hectares a pessoa física ou jurí-
dica, ainda que por interposta pessoa, dependerá de
prévia aprovação do Congresso Nacional. 

(B) dois  mil  hectares a pessoa física ou jurídica,  ainda
que por interposta pessoa, dependerá de prévia apro-
vação do presidente da República.

(C) um mil e quinhentos hectares a pessoa física ou jurí-
dica, ainda que por interposta pessoa, dependerá de
prévia aprovação do Supremo Tribunal Federal. 

(D) um mil hectares a pessoa física ou jurídica, ainda que
por interposta pessoa, dependerá de prévia aprova-
ção do Prefeito Municipal. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei n. 8.666/1993 estabelece normas gerais sobre licita-
ções e contratos administrativos pertinentes a obras, servi-
ços, inclusive de publicidade, compras, alienações e loca-
ções no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios. Nesse sentido, tomada
de preços é a modalidade de licitação entre interessados 

(A) devidamente cadastrados ou que atenderem a todas
as condições exigidas para cadastramento até o ter-
ceiro dia anterior à data do recebimento das propos-
tas, observada a necessária qualificação. 

(B) preliminarmente habilitados, que comprovem possuir
os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edi-
tal para execução de seu objeto.

(C) qualificados  conforme critérios  constantes  de  edital
publicado na imprensa oficial com antecedência míni-
ma de 45 dias, para escolha de trabalho técnico, ci-
entífico ou artístico, mediante a instituição de prêmios
ou remuneração aos vencedores. 

(D) habilitados para a venda de bens móveis inservíveis
para  a  administração  ou  de  produtos  legalmente
apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de
bens imóveis, a quem oferecer o maior lance, igual
ou superior ao valor da avaliação. 
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▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei espe-
cífica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos
da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado,
subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado
aproveitamento, sob pena, entre outras sanções, de desa-
propriação com pagamento mediante títulos da dívida pú-
blica de emissão previamente aprovada 

(A) pelo Governo Estadual, com prazo de resgate de até
cinco anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas,
assegurados o valor real da indenização e os juros le-
gais. 

(B) pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até
dez anos, em parcelas anuais,  iguais e sucessivas,
assegurados o valor real da indenização e os juros le-
gais. 

(C) pela Câmara Federal, com prazo de resgate de até
doze anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas,
assegurados o valor real da indenização e os juros le-
gais. 

(D) pela Câmara Municipal, com prazo de resgate de até
quinze anos, em parcelas anuais,  iguais  e sucessi-
vas, assegurados o valor real da indenização e os ju-
ros legais. 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Independentemente das sanções penais, civis e adminis-
trativas previstas na legislação específica, está o respon-
sável por frustrar a licitude de processo licitatório ou dis-
pensá-lo indevidamente sujeito às seguintes cominações,
que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de
acordo com a gravidade do fato: 

(A) perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao
patrimônio,  ressarcimento  integral  do  dano,  quando
houver, perda da função pública, suspensão dos di-
reitos  políticos  de  oito  a  dez  anos,  pagamento  de
multa civil de até três vezes o valor do acréscimo pa-
trimonial e proibição de contratar com o Poder Públi-
co ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou cre-
ditícios, direta ou indiretamente, ainda que por inter-
médio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritá-
rio, pelo prazo de dez anos. 

(B) perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao
patrimônio,  ressarcimento  integral  do  dano,  quando
houver, perda da função pública, suspensão dos di-
reitos políticos de sete a nove anos, pagamento de
multa civil de até quatro vezes o valor do acréscimo
patrimonial e proibição de contratar com o Poder Pú-
blico ou receber  benefícios  ou incentivos fiscais  ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por in-
termédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majori-
tário, pelo prazo de oito anos. 

(C) ressarcimento integral  do dano,  perda dos bens ou
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se con-
correr  esta  circunstância,  perda  da  função  pública,
suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos,
pagamento de multa civil de até duas vezes o valor
do dano e proibição de contratar com o Poder Público
ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou credití-
cios, direta ou indiretamente, ainda que por intermé-
dio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
pelo prazo de cinco anos. 

(D) ressarcimento integral do dano, se houver, perda da
função pública,  suspensão dos  direitos  políticos  de
três a cinco anos,  pagamento de multa civil  de até
cem vezes o valor  da remuneração percebida pelo
agente e proibição de contratar com o Poder Público
ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou credití-
cios, direta ou indiretamente, ainda que por intermé-
dio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
pelo prazo de três anos. 

conhecimentos_específicos_auditor_fiscal



UFG/CS                                                                                  CONCURSO PÚBLICO                                                   PREF. MUNICIPAL DE GOIANÉSIA

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Código Tributário Nacional (CTN) dispõe que, na ausên-
cia de disposição expressa, a autoridade competente para
aplicar  a  legislação  tributária  deverá  utilizar,  sucessiva-
mente:

(A) analogia, princípios gerais de direito tributário, princí-
pios gerais de direito público e equidade. 

(B) equidade, princípios gerais de direito público, princí-
pios gerais de direito tributário e analogia. 

(C) princípios gerais de direito tributário, equidade, princí-
pios gerais de direito privado e analogia. 

(D) princípios gerais de direito público, princípios gerais
de direito privado, equidade e analogia. 

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Fulano de Tal foi notificado de lançamento e, discordando
do valor cobrado, protocolou, dentro do prazo legal, a re-
gular defesa administrativa, impugnando o crédito tributá-
rio. A partir do protocolo tempestivo, da referida impugna-
ção e relativamente a essa situação, Fulano de Tal

(A) tem direito à certidão de quitação, a ser fornecida no
prazo de trinta dias, a contar da data da entrada da
impugnação na repartição competente. 

(B) tem direito à certidão positiva com efeito negativo, a
ser fornecida no prazo de dez dias, a contar da data
da entrada da impugnação na repartição competente.

(C) tem direito  à certidão  negativa,  a  ser fornecida no
prazo de quinze dias, a contar da data da entrada da
impugnação na repartição competente. 

(D) carece do direito à certidão de quitação, uma vez que
a impugnação, sem decisão administrativa irreformá-
vel, deixa de suspender a exigibilidade do crédito tri-
butário.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Constituição Federal de 1988 determina que a definição
legal de tributo é tarefa da norma geral de tributação. Esta,
em obediência  ao comando constitucional,  define tributo
como toda prestação

(A) compulsória;  lançada  discricionariamente;  instituída
em lei. 

(B) vinculada; instituída pela autoridade fiscal competen-
te; in labore. 

(C) discricionária; in natura; instituída pela autoridade fis-
cal competente.

(D) sem natureza sancionatória; pecuniária; compulsória. 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos tributos lançados por homologação, havendo o paga-
mento antecipado, este somente extingue o crédito tributá-
rio sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Nesse caso, o direito de a Fazenda Pública constituir cré-
dito tributário,  se a lei  não fixar prazo,  extingue-se após
cinco anos contados 

(A) da regular notificação do sujeito passivo da obrigação
tributária. 

(B) da data da decisão administrativa que anular o lança-
mento por vício formal. 

(C) da data da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária. 

(D) do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado. 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Roberto, proprietário de imóvel localizado na zona urbana,
firmou contrato de locação do referido imóvel com Pedro,
pactuando a responsabilidade do locatário, Pedro, pelo pa-
gamento do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana). Passado algum tempo, Roberto foi noti-
ficado para pagamento do IPTU do imóvel, em atraso, de-
vido no período de vigência do contrato de locação men-
cionado. Nesse caso,

(A) Roberto deixa de ser sujeito passivo do IPTU, uma
vez que pactuou com Pedro que este seria responsá-
vel pelo pagamento do tributo. 

(B) Roberto é sujeito passivo do IPTU, uma vez que as
convenções  particulares  são  proibidas  de  serem
opostas à Fazenda Pública, modificando a definição
legal de sujeito passivo. 

(C) Roberto é sujeito passivo do IPTU, em razão  da res-
ponsabilidade solidária existente entre as partes, que
regem os contratos de locação de imóveis. 

(D) Roberto  é  sujeito  passivo  de  IPTU,  mas  somente
após comprovada a frustração na cobrança do deve-
dor principal, que é Pedro. 
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▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O exercício do lançamento é um dever do agente adminis-
trativo competente e exige o atendimento de uma série de
requisitos a fim de garantir a legitimidade da cobrança. No
tocante ao cálculo do Imposto Sobre a Propriedade Predial
e Territorial Urbana (IPTU), este será calculado, segundo o
Código Tributário do Município de Goianésia, aplicando-se
as seguintes alíquotas sobre a base de cálculo:

(A) para os imóveis sem edificação, localizados na área
Prioritária de Ocupação, situados em logradouros não
pavimentados, 1,2% (um inteiro e dois décimos por
cento). 

(B) para os imóveis sem edificação, localizados na área
Secundária de Ocupação, 1% (um inteiro por cento). 

(C) para os imóveis edificados, localizados na área Priori-
tária  de  Ocupação,  situados  em  logradouros  pavi-
mentados, 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cen-
to). 

(D) para os imóveis edificados, 1,3% (um inteiro e três
décimos por cento). 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O lançamento do tributo constitui  o  crédito tributário  por
meio das seguintes funções legais: verificar a ocorrência
do fato gerador, identificar a matéria tributária, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
se for o caso, aplicar a penalidade. Com relação ao lança-
mento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana (IPTU), preconiza o Código Tributário do Município
de Goianésia que:

(A) a entrega da notificação ao sujeito passivo, compro-
vada a impossibilidade em três tentativas, ou no caso
de recusa de seu recebimento pelo mesmo, far-se-á
a notificação por edital, na forma do Código de Pro-
cesso Civil. 

(B) o lançamento deverá ser efetuado englobadamente e
calculada proporcionalmente a parte de cada dos um
condôminos, nos casos de condomínio. 

(C) os imóveis pertencentes a espólio, cujo inventário es-
teja sobrestado, serão lançados em nome do mesmo,
o qual responderá pelo tributo até que, julgado o in-
ventário, se façam as necessárias modificações. 

(D) a entrega do talão ao sujeito passivo ou a seus pre-
postos é insuficiente para configurar a  regularidade
do lançamento, portanto, o crédito não está regular-
mente constituído. 

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Código Tributário Municipal de Goianésia isenta do cum-
primento da obrigação tributária de pagamento do Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) os seguin-
tes serviços:

(A) aqueles cuja prestação tenha se iniciado no exterior
do país. 

(B) aqueles relacionados a operações de faturização.

(C) aqueles de assessoria e consultoria na área jurídica. 

(D) aqueles  de  sapateiro  que  exerça  sua  atividade  na
própria residência.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No que se refere à reincidência do descumprimento das
obrigações tributárias previstas no Código Tributário Muni-
cipal de Goianésia:  

(A) reincidência diz respeito à mesma infração, cometida
pelo mesmo contribuinte, dentro de dois anos da data
em que passar julgado, administrativamente, a deci-
são condenatória referente à infração anterior. 

(B) reincidência em infração da mesma natureza será pu-
nida com multa em triplo, e, a cada reincidência, apli-
car-se-á  essa  pena  acrescida  de  15% (quinze  por
cento).

(C) reincidência diz respeito à mesma infração, cometida
pelo  mesmo contribuinte,  dentro  de  seis  meses  da
data em que passar julgado, administrativamente, a
decisão condenatória referente à infração anterior. 

(D) reincidência em infração da mesma natureza será pu-
nida  com  multa  em  dobro,  e,  a  cada  reincidência,
aplicar-se-á essa pena acrescida de 20% (vinte por
cento). 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sobre as incorreções e omissões da notificação de lança-
mento e do auto de infração dispostos no Código Tributá-
rio do Município de Goianésia depreende-se que:

(A) em fase de julgamento do processo, os erros de fato
ou de direito serão corrigidos pela autoridade julgado-
ra, em razão de defesa ou recurso, sendo vedada a
correção de ofício. 

(B) as incorreções e omissões da notificação de lança-
mento e do auto de infração deixam de torná-los nu-
los quando deles constem elementos suficientes para
determinação do crédito tributário. 

(C) em fase de julgamento do processo,  fica vedada a
correção de ofício dos erros de fato ou de direito pela
autoridade julgadora, sendo causa de decretação de
nulidade do lançamento. 

(D) as incorreções e omissões da notificação de lança-
mento e do auto de infração são sanáveis, de ofício,
pela mesma autoridade que efetuou o lançamento, a
qualquer tempo do processo administrativo. 
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▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a  Constituição Federal,  é  competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios 

(A) planejar e promover a defesa permanente contra as
calamidades públicas, especialmente as secas e as
inundações. 

(B) instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, in-
clusive habitação, saneamento básico e transportes
urbanos. 

(C) estabelecer as áreas e as condições para o exercício
da atividade de garimpagem, em forma associativa.

(D) combater as causas da pobreza e os fatores de mar-
ginalização, promovendo a integração social dos se-
tores desfavorecidos. 

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O desrespeito à norma constitucional  segundo a  qual  a
Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento
de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto
com o subsídio de seus vereadores, constitui 

(A) contravenção penal do Prefeito Municipal. 

(B) crime comum do secretário de Finanças do Municí-
pio. 

(C) crime de responsabilidade do presidente da Câmara
Municipal. 

(D) infração de menor potencial ofensivo do tesoureiro da
Câmara Municipal.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos termos da Constituição Federal, entre outros órgãos,
pode  propor  a  ação  direta  de  inconstitucionalidade  e  a
ação declaratória de constitucionalidade: 

(A) a Mesa da Assembleia Legislativa. 

(B) a Mesa da Câmara Municipal. 

(C) o Prefeito Municipal. 

(D) o Procurador do Município. 

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dispõe a Constituição Federal  que o Poder  Executivo é
exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos mi-
nistros de Estado. Nesse sentido, compete privativamente
ao presidente da República 

(A) apreciar os atos de concessão e renovação de con-
cessão de emissoras de rádio e televisão. 

(B) aprovar o estado de defesa e a intervenção federal,
autorizar  o  estado  de sítio,  ou  suspender  qualquer
uma dessas medidas. 

(C) resolver  definitivamente  as  pendências  sobre  trata-
dos,  acordos  ou  atos  internacionais  que acarretem
encargos ou  compromissos gravosos ao patrimônio
nacional. 

(D) permitir,  nos  casos  previstos  em  lei  complementar,
que forças estrangeiras transitem pelo território nacio-
nal ou nele permaneçam temporariamente. 
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