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DELMIRO GOUVEIA (SUPERIOR 1)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO

NOME:
INSCRIÇÃO:

AUDITOR (A) TRIBUTÁRIO (A) MUNICIPAL

Proibido folhear o
Caderno de Questões
antes da autorização
do fiscal.

CPF:
Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br

ATENÇÃO!
Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com o registrado no topo
de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam
tomadas as devidas providências.
Informações gerais:
1. Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
a. este Caderno de Questões Objetivas, contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;
b. um Cartão de Respostas destinado ao preenchimento das respostas das questões objetivas
formuladas na prova.
2. Ao receber o Cartão de Respostas você deverá:
a. conferir seu nome e número de inscrição;
b. ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
c. assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.
3. As questões são identificadas pelo número que se situa antes do enunciado de cada questão.
4. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a. qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
b. levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c. portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina
fotográfica ou equivalente;
d. anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno
de Questões;
e. fazer consulta em material de apoio ou afins.
5. Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
6. Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.
7. Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações
realizadas no local indicado no Cartão de Respostas.
8. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com
mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
9. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum
registro fora dos locais destinados às respostas.
10. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas
devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO do
concurso.
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3 Analise as afirmativas a seguir:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 30

1 Analise as afirmativas a seguir:
I. O Termo de Inscrição de Dívida Ativa da Fazenda Pública
deve conter, entre outras informações, a origem, a natureza
e o fundamento legal ou contratual da dívida, assim como
a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa,
conforme determina o artigo 2º da lei nº 6.830, de 1980.
II. A execução orçamentária de um exercício é formalmente
encerrada a partir da publicação da Lei Orçamentária
Anual– LOA do referido exercício, ainda que se tenham
olvidado as normas de execução orçamentária e de
programação financeira do ente federativo estabelecidas
para o exercício.
III. Antes do recebimento do crédito orçamentário, as
unidades gestoras devem efetuar a realização da despesa,
que obedece aos seguintes estágios, respectivamente:
liquidação, pagamento e empenho, que estão vinculados à
execução financeira.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

2 Analise as afirmativas a seguir e marque a opção
CORRETA:
a) No plano epistemológico, a ética é apenas o estudo dos
juízos de apreciação referentes à conduta humana
susceptível de qualificação do ponto de vista do mal, seja
relativamente à determinada sociedade, em função dos seus
objetivos e metas, seja de modo obsoleto, quando se busca
distorcer o princípio da legalidade.
b) A ética profissional caracteriza-se como um conjunto de
normas e princípios que tem por fim orientar a relação dos
profissionais com sua equipe de trabalho, apenas. Em outras
palavras, os princípios éticos que devem ser seguidos por um
profissional não abordam o relacionamento com usuários
dos serviços, por exemplo.
c) A ética profissional abriga-se na ideia do conjunto de
regras de comportamento e formas de vida através das quais
tende o indivíduo a realizar o valor do bem. Em outras
palavras, a ética é o conjunto de procedimentos de caráter
técnico que determinam como os processos cotidianos de
trabalho devem ser realizados, em detalhes.
d) O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a
comunidade deve ser entendido como um acréscimo ao seu
próprio bem-estar, visto que, como cidadão, integrante da
sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como
seu maior patrimônio.
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I. A função MÉDIASE, no Microsoft Excel, realiza uma
operação estatística e retorna a média (aritmética) de todas
as células em um intervalo que satisfazem um determinado
critério.
II. No Microsoft Excel, a função TETO realiza uma operação
de matemática e trigonometria e permite ao usuário
arredondar um número até o inteiro mais próximo ou o
múltiplo de significância mais próximo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

4 Analise as afirmativas a seguir:
I. A lei nº 8.666, de 1993, em seu artigo 43, determina que a
licitação deve ser processada e julgada com a verificação da
conformidade de cada proposta com os requisitos do edital.
Ainda de acordo com esse artigo, deve-se observar também,
conforme o caso, os preços correntes no mercado, os
fixados por órgão oficial competente ou os constantes do
sistema de registro de preços, os quais deverão ser
devidamente registrados na ata de julgamento, promovendose a desclassificação das propostas desconformes ou
incompatíveis.
II. A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que deles poderão
advir, de acordo com as disposições do artigo 15 da lei nº
8.666, de 1993, ficando-lhe facultada a utilização de outros
meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
impedida a contratação do beneficiário do registro em
igualdade de condições.
III. A tomada de preços, de acordo com o artigo 22 da lei nº
8.666, de 1993, é a modalidade de licitação entre interessados
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as
condições exigidas para cadastramento até o quinto dia
posterior à data do recebimento das propostas, observada a
necessária qualificação.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

5 Analise as afirmativas a seguir:
I. O concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para a escolha de trabalho técnico, científico ou
artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração
aos vencedores, conforme disposto no artigo 22 da lei nº
8.666, de 1993. O concurso deve obedecer aos critérios
constantes no edital publicado na imprensa oficial com
antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.
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II. De acordo com o disposto no artigo 6º da lei nº 8.666, de
1993, a empreitada integral refere-se a um empreendimento
contratado em sua integralidade, compreendendo todas as
etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob
inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao
contratante em condições de entrada em operação, atendidos
os requisitos técnicos e legais para sua utilização em
condições de segurança estrutural e operacional e com as
características adequadas às finalidades para que foi
contratada.
III. A licitação na modalidade de leilão, de acordo com o
disposto no artigo 22 da lei nº 8.666, de 1993, tem por
objetivo efetivar a venda de bens móveis inservíveis para a
Administração, de produtos legalmente apreendidos ou
penhorados ou mesmo para a alienação de bens imóveis.
Ainda de acordo com essa lei, o leilão é realizado entre
quaisquer interessados e a venda ou alienação ocorrerá para
quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da
avaliação.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

6 Analise as afirmativas a seguir:
I. As compras públicas devem prever a especificação
completa do bem a ser adquirido, com clara indicação de
marca e fornecedor, conforme determina o artigo 15 da lei nº
8.666, de 1993, de modo a garantir que o procedimento
licitatório transcorra com absoluta conformidade com os
procedimentos internos da instituição.
II. O artigo 7º da lei nº 8.666, de 1993, veda a realização de
licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade
ou de marcas, características e especificações exclusivas,
salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou
ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for
feito sob o regime de administração contratada, previsto e
discriminado no ato convocatório.
III. O conceito de serviço, de acordo com o artigo 6º da lei nº
8.666, de 1993, compreende toda atividade destinada a obter
determinada utilidade de interesse para a Administração.
Nessa definição incluem-se atividades de demolição, de
conserto, de instalação, de montagem, de operação, de
conservação, de reparação, de adaptação, de manutenção, de
transporte, de locação de bens, de publicidade, de seguro ou
de realização de trabalhos técnico-profissionais, por exemplo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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7 Analise as afirmativas a seguir:
I. Convite é uma modalidade de licitação realizada entre, no
mínimo, três fornecedores interessados e que atuam no
ramo pertinente ao objeto dessa licitação, estejam eles
cadastrados ou não e que foram escolhidos e convidados
pela unidade administrativa, conforme disposto no artigo 22
da lei nº 8.666, de 1993. Ainda de acordo com essa lei, a
unidade administrativa deve afixar, em local apropriado, uma
cópia do instrumento convocatório, o qual será estendido aos
demais fornecedores cadastrados na correspondente
especialidade que manifestarem seu interesse com
antecedência de até vinte e quatro horas da apresentação
das propostas.
II. De acordo com o disposto no artigo 6º da lei nº 8.666, de
1993, o Projeto Básico compreende um conjunto de
elementos necessários e suficientes, com nível de precisão
adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo
de obras ou serviços, que caracteriza o objeto da licitação. O
Projeto Básico é elaborado com base nas indicações dos
estudos técnicos preliminares, que devem assegurar a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação
do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de
execução.
III. Nas compras, deve ser observada, entre outros aspectos, a
definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas
em função do consumo e da utilização prováveis, de acordo
com o artigo 15 da lei nº 8.666, de 1993. Nesse caso, a
estimativa deve ser sempre inferior ao menor registro
histórico disponível.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

8 Analise as afirmativas a seguir:
I. As licitações para a execução de obras e para a prestação
de serviços devem obedecer ao disposto no artigo 7º da lei
nº 8.666, de 1993, contemplando, ainda, a seguinte
sequência: projeto básico, projeto executivo e execução das
obras e serviços. De acordo com a referida lei, a execução de
cada etapa deve ser precedida da conclusão e da aprovação,
pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às
etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, o qual
poderá ser desenvolvido concomitantemente com a
execução das obras e serviços, desde que também
autorizado pela Administração.
II. É obrigatório incluir no objeto da licitação a obtenção de
recursos financeiros para sua execução, qualquer que seja a
sua origem, conforme determina o artigo 7º da lei nº 8.666, de
1993, exceto nos casos de empreendimentos executados e
explorados sob o regime de concessão.
III. Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados que, após a adjudicação do contrato,
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação
exigidos no edital para execução de seu objeto, conforme
disposto no artigo 22 da lei nº 8.666, de 1993.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

9 Analise as afirmativas a seguir:
I. À luz do artigo 7º da lei nº 8.666, de 1993, deve-se sempre
incluir, no objeto da licitação, o fornecimento de materiais e
serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos
não correspondam às previsões reais do projeto básico ou
executivo.
II. Nas compras públicas, deve-se observar, entre outros
aspectos, as condições de guarda e de armazenamento de
materiais que não permitam a deterioração dos itens
adquiridos, devendo tais condições serem determinadas pela
contratada após a execução do contrato, conforme previsto
no artigo 15 da lei nº 8.666, de 1993.
III. À luz do artigo 22 da lei nº 8.666, de 1993, são
modalidades de licitação permitidas para as entidades
públicas brasileiras, apenas: a concorrência, a tomada de
preços, o convite e o leilão.
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11 Analise as afirmativas a seguir:
I. Na técnica orçamentária, reserva-se o termo crédito para
designar o aspecto orçamentário, representando a dotação
ou a autorização de gasto ou a sua descentralização. O
termo recurso, por outro lado, é usado no aspecto financeiro,
indicando o dinheiro ou o saldo de disponibilidade financeira.
Logo, crédito e recurso são duas faces da mesma moeda.
II. O empenho é o último estágio da despesa e sucede a sua
realização, podendo extrapolar o limite do crédito
orçamentário. Para que o empenho seja realizado, é
necessária a autorização do chefe do executivo do ente da
federação.
III. No contexto da execução orçamentária, o pagamento
consiste na entrega de numerário ao credor por meio de
cheque nominativo, ordens de pagamentos ou crédito em
conta, e só pode ser efetuado antes da regular liquidação da
despesa.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

12 Analise as afirmativas a seguir:

b) Apenas uma afirmativa está correta.

10 Analise as afirmativas a seguir:

I. A lei orçamentária pode ser alterada no decorrer de sua
execução por meio dos créditos adicionais, que podem ser de
três tipos: créditos suplementares, créditos especiais e
créditos revogados. Em qualquer das hipóteses, é necessária
a aprovação da maioria absoluta do Poder Legislativo do ente
federativo.

I. A Lei Federal nº 4.320, de 1964, em seu artigo 64, define
ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por
autoridade competente, determinando que o contrato seja
adjudicado. A ordem de pagamento só pode ser exarada em
documentos processados pelos serviços de contabilidade.

II. A descentralização de créditos orçamentários pode ser
interna, que é a movimentação de créditos orçamentários
entre órgãos distintos; ou externa, quando realizada entre
unidades gestoras de um mesmo órgão. Ambas as formas
são realizadas por meio de nota de movimentação de crédito.

II. Segundo a Portaria MPOG nº 42, de 1999, um projeto é um
instrumento de programação para alcançar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas
no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a
expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo.

III. O processo orçamentário tem sua obrigatoriedade
estabelecida na Constituição Federal, através do artigo 165,
que tolhe a realização do planejamento das ações do governo
por meio do Plano Plurianual – PPA, da Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO e da Lei Orçamentária Anual – LOA.

III. Considera-se estabelecimento prestador, nos termos do
artigo 4º da lei complementar nº 116, de 2003, o local onde o
contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de
modo permanente ou temporário, e que configure unidade
econômica ou profissional, sendo irrelevantes para
caracterizá-lo as denominações de sede, de filial, de agência,
de posto de atendimento, de sucursal, de escritório de
representação ou de contato ou quaisquer outras que venham
a ser utilizadas.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

I. A descentralização de créditos orçamentários consiste na
transferência, de uma unidade gestora para uma entidade
privada ou para um agente público de outra instituição, do
poder de definir, priorizar, autorizar e utilizar os créditos
orçamentários de um ente federativo.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

13 Analise as afirmativas a seguir:

II. O Termo de Inscrição de Dívida Ativa da Fazenda Pública
deve conter, entre outras informações, o valor originário da
dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os
juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato,
conforme determina o artigo 2º da lei nº 6.830, de 1980.
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III. A formalização do empenho se dá com a emissão da nota
de empenho, comprometendo dessa forma os créditos
orçamentários e mantendo-os disponíveis para nova
utilização, a qualquer momento. Esse processo é considerado
a etapa final do planejamento financeiro.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

d) Todas as afirmativas estão corretas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.

16 Analise as afirmativas a seguir:

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

I. O artigo 17 da lei complementar nº 123, de 2006, veda o
recolhimento dos impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional à microempresa ou à empresa de pequeno
porte que preste serviço de transporte intermunicipal e
interestadual de passageiros, exceto quando na modalidade
fluvial ou quando possuir características de transporte
urbano ou metropolitano ou quando o transporte realizar-se
sob a forma de fretamento contínuo em área metropolitana
para o transporte de estudantes ou trabalhadores.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

14 Analise as afirmativas a seguir:
I. De acordo com o artigo 2º da lei complementar nº 116, de
2003, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza não
incide sobre as exportações de serviços para o exterior do
Brasil, à exceção dos serviços desenvolvidos no Brasil, cujo
resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito
por residente no exterior.
II. O Termo de Inscrição de Dívida Ativa da Fazenda Pública
deverá conter, entre outras informações, o nome do devedor;
dos corresponsáveis; o domicílio ou a residência de um e de
outros, sempre que conhecido; e o número do processo
administrativo ou do auto de infração, se neles estiver
apurado o valor da dívida, de acordo com o disposto no artigo
2º da lei nº 6.830, de 1980.
III. Consideram-se isentos do Imposto de Renda, na fonte e na
declaração de ajuste do beneficiário, os valores efetivamente
pagos ou distribuídos ao titular ou sócio da microempresa ou
empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional,
salvo os que corresponderem a pró-labore, aluguéis ou
serviços prestados, de acordo com o artigo 14 da lei
complementar nº 123, de 2006.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.

II. Pode-se definir execução orçamentária como sendo a
utilização dos débitos consignados no orçamento. A
execução financeira, por outro lado, representa a retenção dos
recursos financeiros, visando atender à realização dos
projetos e atividades atribuídos a cada unidade.
III. Não pode recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional, de acordo com o artigo 17 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, a microempresa ou empresa
de pequeno porte que explore atividade de prestação
cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, de
gestão de crédito, de seleção e riscos, de administração de
contas a pagar e a receber, de gerenciamento de ativos (asset
management) ou de compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de
serviços (factoring) ou que execute operações de
empréstimo, de financiamento e de desconto de títulos de
crédito, exclusivamente com recursos próprios, tendo como
contrapartes
microempreendedores
individuais,
microempresas e empresas de pequeno porte, inclusive sob a
forma de empresa simples de crédito.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

Marque a alternativa CORRETA:

d) Todas as afirmativas estão corretas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.

15 Analise as afirmativas a seguir:

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

I. Segundo a Portaria MPOG nº 42, de 1999, uma atividade
um instrumento de programação para alcançar o objetivo de
um programa, envolvendo um conjunto de operações que se
realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta
um produto necessário à manutenção da ação de governo.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

II. Durante a execução do orçamento, os créditos podem
revelar-se exagerados para a realização dos programas de
trabalho, ou pode ocorrer a necessidade de redução de
despesas autorizadas inicialmente. Para atender a essa
necessidade, a legislação prevê os créditos adicionais.
III. A liquidação é o estágio que consiste na verificação do
direito adquirido pelo credor com base nos títulos e
documentos devidamente atestados, que comprovem a
entrega do material ou a prestação do serviço. A formalização
da liquidação se dá com a emissão da nota de movimentação
de crédito.
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17 Analise as afirmativas a seguir:
I. O artigo 5º da Lei Complementar nº 123, de 2006,
determina que os órgãos e entidades governamentais
envolvidos na abertura e no fechamento de empresas, no
âmbito de suas atribuições, deverão manter à disposição dos
usuários, de forma presencial e pela rede mundial de
computadores, informações, orientações e instrumentos, de
forma integrada e consolidada, que permitam realizar
pesquisas prévias às etapas de registro ou inscrição,
alteração e baixa de empresários e pessoas jurídicas, de
modo a prover ao usuário certeza quanto à documentação
exigível e quanto à viabilidade do registro ou inscrição.
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II. Após a Lei Orçamentária Anual (LOA) ter sido aprovada e
sancionada, o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
será definido como sendo um instrumento que detalha, em
nível operacional, os subprojetos e subatividades constantes
da lei orçamentária anual, especificando as unidades
orçamentárias de cada órgão, fundo ou entidades dos
orçamentos fiscal e da seguridade social, especificando, para
cada categoria, a fonte de recursos, a categoria econômica, o
grupo de despesa e a modalidade de aplicação.
III. De acordo com o artigo 13 da Lei Complementar nº 123, de
2006, o Simples Nacional implica o recolhimento mensal,
mediante documento único de arrecadação, do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS e do Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza – ISS, entre outros.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
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II. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal,
mediante documento único de arrecadação, do Imposto sobre
a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ; do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, nos termos da lei; e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, conforme
dispõe o artigo 13 da Lei complementar nº 123, de 2006.
III. Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas federal, estadual
ou municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa,
conforme previsto no artigo 17 da lei complementar nº 123,
de 2006.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

18 Analise as afirmativas a seguir:
I. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de
pequeno porte que tenha sócio domiciliado no exterior; ou de
cujo capital participe uma entidade da administração pública,
direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, conforme
determina o artigo 17 da lei complementar nº 123, de 2006.
II. O Termo de Inscrição de Dívida Ativa da Fazenda Pública
deve conter, entre outras informações, a indicação, se for o
caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem
como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o
cálculo dessa atualização, de acordo com as determinações
do artigo 2º da lei nº 6.830, de 1980.
III. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza não incide
sobre o valor intermediado no mercado de títulos e valores
mobiliários, sobre o valor dos depósitos bancários ou do
principal, dos juros ou dos acréscimos moratórios relativos às
operações de crédito realizadas por instituições financeiras,
conforme previsto no artigo 2º da lei complementar nº 116, de
2003.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

19 Analise as afirmativas a seguir:
I. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza não incide
sobre a prestação de serviços em relação de emprego, dos
trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de conselho
consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações,
bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados,
conforme disposto no artigo 2º da lei complementar nº 116,
de 2003.

AUDITOR (A) TRIBUTÁRIO (A) MUNICIPAL - Página 6 de 15

Texto para as questões de 20 a 25
PERÍCIA

Basicamente, as perícias contábeis podem ser divididas em
dois tipos: as judiciais e as extrajudiciais.

A perícia contábil judicial é aquela solicitada por um juiz. Ela
é indicada para casos em que é necessário um laudo
especializado, elaborado de forma isenta, para a resolução
de uma questão jurídica. Nessas circunstâncias, o perito
contábil é responsável por fazer uma análise e emitir um
parecer. Essas informações são anexadas ao processo e
ajudam o juiz a tomar as suas decisões.
Se o perito contábil é um elemento neutro, as partes têm
como prerrogativa a indicação de um assistente técnico, que
também fornece um parecer após o laudo pericial. Assim,
são garantidas a lisura e a segurança das informações,
permitindo que a análise do magistrado seja feita sem
nenhum viés.
Já a perícia contábil extrajudicial, como o nome indica, é
aquela que é realizada sem que haja um pedido de um juiz
ou, ainda, sem que exista um processo em andamento no
judiciário. Ela pode ser subdividida em três tipos: perícia
arbitral, perícia no âmbito estatal e perícia voluntária.
Na perícia arbitral, os objetos de análise são definidos por
meio da lei de arbitragem. Isso significa que as partes
podem, em comum acordo, definir que uma questão seja
arbitrada, e cabe ao árbitro em questão determinar a
necessidade de uma perícia. Deve haver concordância entre
as partes na escolha de um perito independente.
Já a perícia no âmbito estatal é aquela executada sob o
controle dos órgãos do Estado. Isso inclui as Comissões
Parlamentares de Inquérito (CPIs), as perícias criminais e
aquelas conduzidas pelo Ministério Público da União (MPU).
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Por fim, temos ainda as perícias voluntárias. Elas são
contratadas por uma organização ou por um conjunto de
organizações interessadas em comum acordo. Nesse caso,
não é necessário que haja uma disputa entre elas. Uma
organização que tenha interesse em adquirir outra, por
exemplo, poderá, em algum momento, solicitar que seja feita
uma perícia contábil sobre certos documentos de forma a
comprovar uma determinada informação.
Adaptado. Disponível em: https://bit.ly/3go9j80.

20 Leia o texto 'PERÍCIA' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. Uma organização que tenha interesse em adquirir outra, por
exemplo, poderá, em algum momento, solicitar que seja feita
uma perícia contábil sobre certos documentos de forma a
comprovar uma determinada informação, de acordo com o
texto.
II. A perícia no âmbito estatal é aquela executada sob o
controle dos órgãos do Estado, tais como as secretarias
municipais, as empresas comerciais, os tribunais, os
institutos independentes e as organizações sem fins
lucrativos de um modo geral, de acordo com o texto.
III. Na perícia arbitral, os objetos de análise são definidos por
meio do código penal e de outras regulamentações que
determinam a forma e a publicidade dos atos públicos em
relação a informações sigilosas, de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

21 Leia o texto 'PERÍCIA' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. Segundo o texto, as informações da perícia contábil judicial
são anexadas ao processo e tolhem a capacidade do juiz de
tomar decisões coerentes com os princípios da legalidade,
publicidade e impessoalidade.
II. Na perícia contábil judicial, com a indicação de um
assistente técnico pelas partes, são garantidas a lisura e a
segurança das informações, permitindo que a análise do
magistrado seja feita sem nenhum viés, de acordo com o
texto.
III. A perícia no âmbito estatal inclui as Comissões
Parlamentares de Inquérito (CPIs), as perícias criminais e
aquelas conduzidas pelo Ministério Público da União (MPU),
de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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22 Leia o texto 'PERÍCIA' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. Na perícia contábil judicial, o perito é responsável por fazer
uma análise criteriosa dos documentos a ele entregues,
reunir os dados consolidados sobre as ações e processos e,
por fim, encobrir sua opinião através de um parecer sucinto,
de acordo com o texto.
II. O texto afirma que a perícia contábil judicial é aquela
solicitada por um juiz, por uma empresa particular ou por um
representante do poder Executivo municipal. Nesse tipo de
perícia, busca-se analisar e compreender as nuances
relacionadas com uma disputa administrativa em relação a
um bem ou serviço público que foi mal executado.
III. Na perícia contábil judicial, se o perito contábil é um
elemento neutro, as partes têm como prerrogativa a indicação
de um assistente técnico, que também fornece um parecer
após o laudo pericial, de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

23 Leia o texto 'PERÍCIA' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. A perícia contábil extrajudicial pode ser subdividida em três
tipos: perícia arbitral, perícia no âmbito estatal e perícia
voluntária, de acordo com o texto.
II. O texto afirma que as perícias contábeis podem ser
divididas em dois tipos: as judiciais e as extrajudiciais. Em
ambos os casos, o perito deve ser um profissional
devidamente designado e instruído por um representante do
judiciário.
III. A perícia contábil judicial é indicada para casos em que é
necessário um laudo especializado, elaborado de forma
isenta, para a resolução de uma questão jurídica, de acordo
com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

24 Leia o texto 'PERÍCIA' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. Na perícia arbitral, deve haver concordância entre as partes
na escolha de um perito independente, cujos custos serão
pagos pelo réu ou pela parte declarada perdedora do
processo judicial, de acordo com o texto.
II. As perícias voluntárias são contratadas por uma
organização ou por um conjunto de organizações
interessadas em comum acordo, de acordo com o texto.
III. De acordo com o texto, na perícia arbitral, as partes podem,
em comum acordo, definir que uma questão seja arbitrada,
cabendo ao árbitro em questão determinar a necessidade de
uma perícia.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

25 Leia o texto 'PERÍCIA' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. A perícia contábil extrajudicial é realizada sem que haja um
pedido de um juiz ou, ainda, sem que exista um processo em
andamento no judiciário, de acordo com o texto.
II. Segundo o texto, a perícia contábil judicial é responsável
pela análise de riscos e expectativas, principalmente na
Administração Pública e nos fundos de pensão municipais,
através do uso de conhecimentos específicos de matemática,
estatística e finanças, para obter uma otimização dos custos
e processos operacionais da entidade.
III. No caso das perícias voluntárias, não é necessário que
haja uma disputa entre as partes interessadas em comum
acordo, de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 26 a 30
AUDITORIA INTERNA

A auditoria interna tem por finalidade desenvolver um plano
de ação que auxilie a organização a alcançar seus objetivos,
adotando uma abordagem sistêmica e disciplinada para a
avaliação, a melhorar a eficácia dos processos de
gerenciamento de riscos com o objetivo de adicionar valor e
no aprimoramento das operações e resultados de uma
organização.
O objetivo geral da auditoria interna é avaliar e prestar ajuda
à alta Administração e desenvolver adequadamente suas
atribuições, proporcionando-lhes análises, recomendações e
comentários objetivos, acerca das atividades examinadas.
O auditor interno deve, portanto, preocupar-se com qualquer
fase das atividades da organização na qual possa ser de
utilidade à Administração. Para conseguir o cumprimento
deste objetivo geral de serviços à administração, há
necessidades de desempenhar atividades tais como:
• Revisar e avaliar a eficácia, suficiência e aplicação dos
controles contábeis, financeiros e operacionais;
• Determinar a extensão do cumprimento das normas, dos
planos e procedimentos vigentes;
• Determinar a extensão dos controles sobre a existência dos
ativos da organização e da sua proteção contra todo tipo de
perda;
• Determinar o grau de confiança, das informações e dados
contábeis e de outra natureza, preparados dentro da
organização;
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• Avaliar a qualidade alcançada na execução de tarefas
determinadas para o cumprimento das respectivas
responsabilidades;
• Avaliar os riscos estratégicos e de negócio da organização.
Em relação à organização do departamento, um ponto de
maior relevância é a autonomia e independência com que
conta o departamento de Auditoria Interna da organização;
Nesse sentido, o nível ao qual o departamento se reporta
pode desde logo indicar o grau de independência e
autonomia dos auditores internos. Para que esta autonomia
e independência possam ser consideradas adequadas,
torna-se necessário que a auditoria interna se reporte ao
conselho da direção ou a diretoria máxima da entidade, de
modo a poder realmente escapar das ingerências e
pressões, bem como manter a liberdade de agir sobre todas
as áreas da organização, sem restrições.
Por outro lado, uma subordinação a grau menor pode criar
situações, impossibilitando a execução de seus trabalhos de
forma independente. Seria útil, entretanto, lembrar que o
mero posicionamento hierárquico, diretamente sob a direção
maior da organização, não é em si, apenas, uma adequada
resposta à existência de independência e autonomia através
do suporte da direção.
A extensão em que esse suporte de fato existe somente
pode ser apurada da discussão franca com a direção de
modo a verificar em que grau a direção considera sua
auditoria interna realmente autorizada a examinar vertical e
horizontalmente a ações organizacionais. A auditoria interna,
colocada dessa forma, em nível recomendável para efeito do
bom controle Interno.
Por Ibraim Lisboa. Adaptado. Disponível em:
https://bit.ly/32j2mQB.

26 Leia o texto 'AUDITORIA INTERNA' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. De acordo com o texto, determinar a extensão do
cumprimento das normas, a eficácia dos planos e impedir o
cumprimento dos procedimentos vigentes são atividades que
podem ser realizadas no âmbito de uma auditoria interna.
II. Segundo o texto, determinar o grau de confiança, das
informações e dados contábeis e de outra natureza,
preparados dentro da organização, é uma das atividades que
pode ser realizada no âmbito de uma auditoria interna.
III. Revisar e avaliar a eficácia, a suficiência e a aplicação dos
controles contábeis, financeiros e operacionais, assim como
mapear e identificar oportunidades de contribuir para a
qualidade de vida do cidadão, são atividades mandatórias que
devem ser realizadas no âmbito de qualquer auditoria interna,
de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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27 Leia o texto 'AUDITORIA INTERNA' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Determinar a extensão dos controles sobre a existência dos
ativos da organização e da sua proteção contra todo tipo de
perda é uma das atividades que pode ser realizada no âmbito
de uma auditoria interna, de acordo com o texto.
II. O mero posicionamento hierárquico, diretamente sob a
direção maior da organização, não é em si, apenas, uma
adequada resposta à existência de independência e
autonomia através do suporte da direção, de acordo com o
texto.
III. Avaliar os riscos estratégicos e de negócio da organização
é uma das atividades que pode ser realizada no âmbito de
uma auditoria interna, de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

28 Leia o texto 'AUDITORIA INTERNA' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
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Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

30 Leia o texto 'AUDITORIA INTERNA' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. A subordinação dos auditores internos a um grau
hierárquico menor cria situações mais favoráveis à
realização das auditorias e ao acesso às informações da
entidade, facilitando a execução de seus trabalhos de forma
independente, de acordo com o texto.
II. Avaliar a qualidade alcançada na execução de tarefas
determinadas para o cumprimento das respectivas
responsabilidades é uma das atividades que pode ser
realizada no âmbito de uma auditoria interna, de acordo com
o texto.
III. O texto afirma que o nível ao qual o departamento de
auditoria se reporta deve indicar o grau de independência e
autonomia dos auditores internos. Assim, em geral, é mais
recomendável que esse departamento esteja subordinado a
uma gerência operacional ou setorial.

I. O texto afirma que o objetivo geral da auditoria interna é
avaliar e prestar ajuda à alta Administração e desenvolver
adequadamente suas atribuições, proporcionando-lhes
análises, recomendações e comentários objetivos, acerca
das atividades examinadas.

Marque a alternativa CORRETA:

II. O auditor interno é responsável por administrar diretamente
qualquer macroprocesso, departamento ou fase das
atividades da organização na qual possa haver interesse por
parte da Administração, de acordo com o texto.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

III. A auditoria interna busca desenvolver um plano de ação
que auxilie a organização a alcançar seus objetivos adotando
uma abordagem exígua e disciplinada para a avaliação, de
acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

29 Leia o texto 'AUDITORIA INTERNA' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Para que a autonomia e a independência dos auditores
internos possam ser consideradas adequadas, torna-se
necessário que a auditoria interna se reporte ao conselho da
direção ou à diretoria máxima da entidade, de acordo com o
texto.
II. São fatores favoráveis ao trabalho dos auditores internos,
entre outros, escapar das ingerências e pressões dos seus
superiores, bem como extinguir a liberdade de agir sobre
qualquer das áreas da organização, sem restrições, de acordo
com o texto.

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 31 a 50

31 Analise as afirmativas a seguir:
I. Em uma casa moram 5 crianças, duas das quais são
irmãos gêmeos. Sabe-se que a média das idades dessas
crianças é igual a 8,6 anos. Porém, se não forem contadas
as idades dos gêmeos, a média dos demais passa a ser de
9 anos. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que a idade
dos gêmeos é igual a 10 anos.
II. Atualmente, as idades de um homem e a de uma mulher,
se somadas, correspondem ao total de 45 anos. Há 6 anos,
a idade do homem era o dobro da idade da mulher. Com
isso, podemos afirmar que, atualmente, a idade da mulher é
maior que 18 anos e menor que 26 anos.
III. Em um hospital, a razão entre o número de médicos e o
número de enfermeiros é de 5 para 4. Sabe-se que nessa
instituição trabalham 20 enfermeiros. Assim, considerando
os dados apresentados, é correto afirmar que a soma entre
o total de médicos e enfermeiros é um número maior que
41 e menor que 57.

III. A auditoria interna busca contribuir para a melhora da
eficácia dos processos de gerenciamento de riscos com o
objetivo de adicionar valor e melhorar as operações e
resultados de uma organização, de acordo com o texto.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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32 Analise as afirmativas a seguir:
I. Uma chefe de cozinha dispunha de um pacote com 2 quilos
de farinha de trigo, dos quais 4/10 foram utilizados para fazer
uma torta. Assim, considerando os dados apresentados, é
correto afirmar que a quantidade de farinha de trigo que
sobrou, após a elaboração da torta, foi superior a 1,1 quilo e
inferior a 1,35 quilo.
II. Quatro objetos de metal pesam, respectivamente: 13 kg, 22
kg, 26 kg e 41 kg. Assim, é correto afirmar que o peso médio
desses objetos é maior que 27,1 kg e menor que 28,8 kg.
III. Para satisfazer adequadamente a seguinte equação de 1º
grau: 90X + 116 = 2.006, o valor da incógnita “X” deve ser
maior que 13 e menor que 19.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

33 Analise as afirmativas a seguir:
I. A remuneração de um vendedor em uma loja é composta
de uma parte fixa, no valor de R$ 1.000,00, mais uma parte
variável, correspondente a 10% do valor de suas vendas no
mês. Sabe-se que, no último mês, esse vendedor realizou
vendas da ordem de R$ 250.000,00. Assim, considerando
apenas as informações apresentadas, é correto afirmar que,
no período informado, a remuneração desse vendedor foi
maior que R$ 27.200,00 e menor que R$ 29,350,00.
II. Uma jovem destinou 1/5 de sua mesada que é de R$
125,00 para comprar um caderno escolar. Logo após a
compra, ela gastou 1/2 do que tinha sobrado com a compra
de outros itens diversos. Assim, com base nos dados
apresentados, é correto afirmar que, após realizar as
compras, o valor total que lhe restou é superior a R$ 44 e
inferior a R$ 62.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

34 Analise as afirmativas a seguir:
I. Os preços do produto X nos últimos 5 meses foram os
seguintes: R$ 3,89 (1º mês), R$ 3,76 (2º mês), R$ 4,05 (3º
mês), R$ 3,88 (4º mês) e R$ 3,96 (5º mês). Assim,
considerando exclusivamente os dados apresentados, é
correto afirmar que o preço desse produto no 5º mês
apresentou um aumento de mais de 1,88% sobre a média
dos preços nos quatro meses anteriores.
II. Eliana viajou para São Paulo e gastou R$ 1.200,00 no
primeiro dia de viagem. No segundo dia, ela gastou o
equivalente à metade do primeiro dia. Já no terceiro dia,
Eliana despendeu o equivalente à soma dos gastos nos dois
primeiros dias. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que, no total, as
despesas de Eliana foram superiores a R$ 3.688,00 e
inferiores a R$ 3.921,00.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

35 Analise as afirmativas a seguir:
I. Um processo é formado por 4 atividades sequenciais que
duram, respectivamente: 128 minutos, 60 minutos, 108
minutos, 25. Assim, o tempo total desse processo é superior
a 5,81 horas.
II. Uma enfermeira recebeu um lote de 2,5 litros de um
medicamento que deve ser administrado nos pacientes em
doses únicas de 0,005 litro. Assim, considerando apenas os
dados apresentados, é correto afirmar que o número máximo
de pacientes que poderão ser contemplados com a
medicação superior a 488 e inferior a 517.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

36 Analise as afirmativas a seguir:
I. Um corpo percorre 2.600 metros em 39 segundos. Em
seguida, esse corpo percorre 1.660 metros em 20 segundos.
Assim, é correto afirmar que ele manteve uma velocidade
média inferior a 69 metros por segundo.
II. Uma mulher, ao comprar um carro, pagou R$ 10.000,00 de
entrada e parcelou o saldo restante em 12 prestações no
valor de R$ 855,00, cada. Assim, é correto afirmar que o valor
cobrado pelo carro é uma quantia superior a R$ 19.600,00 e
inferior a R$ 20.875,00.
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III. Um salão retangular, de lados iguais a X e 2X, foi
totalmente recoberto por 1.250 placas quadradas iguais de
cerâmica, medindo, cada uma, 0,4 metro de lado. Sabe-se que
todas as placas foram colocadas inteiras, sem espaço entre
elas. Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que o perímetro desse salão é
superior a 49 metros e inferior a 56 metros.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

38 Analise as afirmativas a seguir:
I. O resultado da multiplicação de 57% por 62% é maior que
42%.
II. Na eleição para presidente de um clube, votaram 943
associados. O candidato 1 obteve 7 votos a mais que o
candidato 2. O candidato 3 teve 5 votos a mais que o
candidato 1. Não houve voto nulo ou em branco. Assim,
considerando apenas os dados apresentados, é correto
afirmar que o número de votos do candidato vencedor foi
superior a 305 e inferior a 330.
III. Uma parede com 8 metros de comprimento e 4 metros de
largura será revestida com azulejos em formato de quadrado
cujo lado mede 0,2 metro. Assim, considerando apenas as
informações apresentadas, é correto afirmar que o total de
azulejos necessários para esse projeto é maior que 790 e
menor que 815.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

39 Analise as afirmativas a seguir:

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

I. Uma corrida de rua teve início às 6 horas da manhã. O
primeiro atleta cruzou a linha de chegada às 10 horas e 15
minutos. Sabe-se que ele perdeu 37 segundos para ajustar
seu tênis durante o percurso. Se esse atleta não tivesse
perdido tempo, podemos afirmar que ele teria cruzado a linha
de chegada em 4 horas 14 minutos e 23 segundos.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

37 Analise as afirmativas a seguir:
I. O valor inicial de um imóvel era de R$ 388.925. Sobre esse
preço foi aplicado um desconto de 11%. Assim, considerando
exclusivamente os dados apresentados, é correto afirmar
que o valor final desse imóvel, após o desconto, é superior a
R$ 345.935 e inferior a R$ 346.415.
II. Um terreno em formato de triângulo possui as seguintes
dimensões: 100m de base e 98m de altura. Esse terreno foi
vendido a um preço equivalente a R$ 237 por metro quadrado.
No entanto, no momento da venda, o comprador conseguiu
obter um desconto de 12% sobre o preço total do terreno.
Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que o valor final pago pelo
comprador foi superior a R$ 915 mil e inferior a R$ 989 mil.

II. Um terreno possui o formato de um triângulo com 58m de
base e 120m de altura. Outro terreno possui o formato de um
retângulo com 139m de largura e 216m de comprimento.
Ambos os terrenos possuem 43% da sua área ocupada por
florestas e o restante da área é ocupado por gramado. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que a soma da área do gramado de ambos
os terrenos é superior a 18.291 m² e inferior a 18.712 m².
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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40 Analise as afirmativas a seguir:
I. Um veículo percorreu 49 km em 21 horas e, em seguida,
percorreu mais 105 km em 39 hora. Assim, é correto afirmar
que a velocidade média em todo o percurso foi inferior a 2,01
km/h.
II. Um vendedor vendeu três motocicletas do mesmo modelo
por R$ 18.000,00. Sabendo que em cada motocicleta ele deu
um desconto de R$ 300,00, é correto afirmar que o preço de
cada motocicleta, sem desconto, seria um valor superior a R$
6.100,00 e inferior a R$ 6.450,00.
III. Ao comprar uma geladeira nova, a cliente pagou uma
entrada R$ 250,00 e parcelou o saldo restante em 10
prestações de R$ 150,00. Assim, considerando apenas os
dados apresentados, é correto afirmar que o valor total pago
pela geladeira é superior a R$ 1.685,00 e inferior a R$ 1.905.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 41 a 45
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Por Aline da Silva de Lara, Leonardo Vilela e Thainá Moraes
dos Santos, em 2020 (disponível em: https://bit.ly/2B1Wjqd).
Com adaptações.

41 Leia o texto 'O Eu Ideal' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. A realização de cirurgias e o uso de cosméticos são
procedimentos usados exclusivamente por mulheres para
alcançarem certos padrões de beleza, nunca por homens, de
acordo com o texto.
II. Dos indivíduos que estavam acima do peso no estudo
realizado pela Casa do Adolescente em São Paulo, 85%
acreditavam que existe um padrão de beleza ditado pela
mídia, de acordo com as informações apresentadas no texto.
III. O texto afirma que, hoje em dia, sabe-se que a prática de
regimes e exercícios pode ser benéfica ou maléfica, a
depender da forma que é realizada.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

O Eu Ideal

Os cuidados exagerados com o corpo e os distúrbios
alimentares têm tomado cada vez mais espaço no nosso
cotidiano. Como mostra o estudo realizado pela Casa do
Adolescente em São Paulo, 77% dos jovens entre 10 e 24
anos têm tendência a ter algum tipo de compulsão
alimentar. Dos jovens que foram entrevistados, 39% estavam
acima do peso. Desses 39%, 85% acreditavam que existe um
padrão de beleza ditado pela mídia, 46% acreditavam que
mulheres magras são mais felizes e 55% queriam
simplesmente acordar magros. Nos homens, a taxa de
distúrbios alimentares é menor, sendo uma equivalência de
um homem para cada 10 mulheres.
As mulheres tentam de diversas formas alcançar um padrão
de beleza, por vezes considerado inalcançável, e para isso
acabam submetendo-se a regimes, práticas exageradas de
exercício, uso de medicamentos, diversas cirurgias e outras
práticas. Mesmo que em homens haja menor incidência, a
insatisfação é recorrente, o que os leva ao uso de hormônios,
à prática de exercícios em excesso, regimes e eventualmente
cirurgias, dentre outras práticas utilizadas. Todos esses
meios de alcançar a satisfação do corpo body perfect (corpo
perfeito, em tradução livre do inglês), causam sérios
problemas à estrutura física e psíquica dessas pessoas.
Hoje em dia, sabe-se que a prática de regimes e exercícios
pode ser benéfica ou maléfica, isso dependendo da forma de
sua realização. Qualquer atividade deve ser realizada com
acompanhamento especializado de nutricionistas,
fisioterapeutas, educadores físicos e médico clínico, pois
sem o acompanhamento desses profissionais a prática
esportiva ou a execução de dietas podem vir a causar uma
série de problemas.
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42 Leia o texto 'O Eu Ideal' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. Nos homens, a taxa de distúrbios alimentares é maior do
que nas mulheres, sendo uma equivalência de uma mulher
para cada 10 homens, de acordo com o texto.
II. Todos os meios citados no texto de alcançar a satisfação
do corpo body perfect (corpo perfeito, em tradução livre do
inglês) causam sérios problemas à estrutura física e psíquica
das pessoas.
III. Dos indivíduos que estavam acima do peso no estudo
realizado pela Casa do Adolescente em São Paulo, 46%
acredita que mulheres magras são mais felizes, de acordo
com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

43 Leia o texto 'O Eu Ideal' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. De acordo com o texto, dos indivíduos que estavam acima
do peso no estudo realizado pela Casa do Adolescente em
São Paulo, 46% acreditam que mulheres magras são mais
felizes.
II. Qualquer uma das práticas que visam a alcançar um
padrão de beleza deve ser realizada com acompanhamento
especializado de nutricionistas, fisioterapeutas, educadores
físicos e médico clínico, de acordo com o texto.
III. O uso de medicamentos e de cosméticos são técnicas
pouco conhecidas entre as mulheres que tentam de diversas
formas alcançar um padrão de beleza, de acordo com as
informações apresentadas no texto.
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Marque a alternativa CORRETA:
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Texto para as questões de 46 a 50

a) Nenhuma afirmativa está correta.

Uma Mente Brilhante

b) Apenas uma afirmativa está correta.

O filme “Uma Mente Brilhante” retrata a vida de John Nash,
desde sua juventude até sua idade avançada, quando recebe
o prêmio Nobel. John, uma mente brilhante na matemática,
inicia seus estudos na universidade de Princeton. Tímido,
introspectivo e solitário, quer descobrir uma teoria original, o
que o torna arrogante aos olhos dos colegas de faculdade.
Logo no início de seus estudos, ele divide o quarto com um
amigo, Charles Herman, com quem vai manter amizade até
depois de casar-se. Durante a faculdade, realiza uma
descoberta que o destaca no universo acadêmico,
posteriormente batizado de o teorema de Equilíbrio de Nash.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

44 Leia o texto 'O Eu Ideal' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. Sem os acompanhamentos de profissionais, as práticas
que visam a alcançar um padrão de beleza podem vir a
causar uma série de problemas, de acordo com as
informações apresentadas no texto.
II. É comum, entre as mulheres, utilizar-se de cirurgias como
um meio para tentar negar um padrão de beleza, de acordo
com as informações apresentadas no texto.
III. Segundo o texto, nos homens, há maior incidência de
insatisfação com a própria imagem, especialmente em
relação aos cabelos grisalhos ou à forma de se vestir.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

45 Leia o texto 'O Eu Ideal' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. De acordo com o texto, o estudo realizado pela Casa do
Adolescente em São Paulo mostra que 77% dos jovens entre
10 e 24 anos têm tendência a ter algum tipo de compulsão
alimentar.
II. Após a análise minuciosa do texto, o leitor pode inferir que
a ideia central dos dois primeiros parágrafos é a de que as
mulheres tentam de diversas formas alcançar um padrão de
beleza imposto pela mídia, nunca obtendo qualquer êxito ou
progresso nessa busca, pois trata-se de uma busca platônica.
III. Também é dito que o uso de hormônios, associado a
amplos procedimentos cirúrgicos, é a forma mais comum dos
homens buscarem alcançar padrões de beleza socialmente
impostos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

Após a faculdade, trabalha como professor e conhece sua
futura esposa, Alicia Nash. Ele acredita ter sido convidado a
participar de uma missão secreta, pela inteligência dos
Estados Unidos, para desvendar códigos secretos enviados
pelos russos a espiões nos EUA. Assim, conhece William
Parcher, um espião que o acoberta e o socorre quando John
corre perigo. Sua esposa começa a desconfiar de suas
atitudes e pede ajuda médica. John é então internado,
diagnosticado como esquizofrênico e tratado por um
psiquiatra. Após vários anos de altos e baixos no tratamento,
ele consegue retornar à universidade e lecionar. É
mundialmente reconhecido pelas suas descobertas na
matemática com o prêmio Nobel.
John provavelmente começou com os sinais e sintomas
após a grande carga de stress ocasionada pela mudança
para a universidade e a sua cobrança para descobrir uma
teoria original. O indivíduo que desenvolve a esquizofrenia
apresenta alucinações e delírios, como no caso de John
Nash. Seu melhor amigo, e depois uma sobrinha dele, e o
espião americano William, eram alucinações. Sobre os
delírios, John criou uma realidade para seu psíquico em que
ele era a chave para salvar os EUA de uma grande guerra e
de um ataque com bomba russa.
Como John era introspectivo, levou-se muito tempo para
descobrir a doença, e ele já estava em estado crepuscular
quando sua esposa suspeitou que havia algo estranho em
seu comportamento. Neste caso, o tratamento com
psicotrópicos e acompanhamento do psiquiatra é
fundamental. Infelizmente, como o caso ocorreu na década
de sessenta, ele recebeu choques como parte do tratamento
e ficou em hospital psiquiátrico por várias semanas.
Por Flávia Cristina Martins de Oliveira, em fevereiro de 2020
(disponível em: https://bit.ly/3eAYH4S). Com adaptações.

46 Leia o texto 'Uma Mente Brilhante' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Após a faculdade, John Nash trabalhou como bibliotecário
e professor de educação física, o que lhe permitiu conhecer
sua futura esposa, Alicia Nash, de acordo com o texto.
II. Logo no início de seus estudos, John Nash dividiu o quarto
com um amigo, Charles Herman, com quem manteve
amizade até depois de casar-se, de acordo com as
informações apresentadas no texto.
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III. John Nash era extrovertido e, por isso, levou-se muito
tempo para descobrir a esquizofrenia nele, de acordo com as
informações apresentadas no texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

47 Leia o texto 'Uma Mente Brilhante' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. John criou uma realidade para seu psíquico em que ele era
a chave para salvar os EUA de uma grande guerra e de um
ataque com bomba russa, de acordo com o texto.
II. John Nash é mundialmente reconhecido pelas suas
descobertas com o prêmio Nobel de biologia e química, de
acordo com o texto.
III. Por ser uma mente brilhante na matemática, John Nash
realizou seus estudos na universidade de Harvard, em uma
idade bastante inferior à dos demais alunos, de acordo com
as informações apresentadas no texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

48 Leia o texto 'Uma Mente Brilhante' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. John Nash era tímido, introspectivo e solitário, afirma o
texto. Ele queria descobrir uma teoria original, o que o tornou
arrogante aos olhos dos colegas de faculdade.
II. Como o caso de John Nash ocorreu na década de
sessenta, ele recebeu choques como parte do tratamento
para esquizofrenia e ficou em um hospital psiquiátrico por
várias semanas, de acordo com as informações apresentadas
no texto.
III. Segundo o texto, John Nash provavelmente começou com
os sinais e sintomas de esquizofrenia após a grande carga de
estresse ocasionada pela mudança para a universidade e a
sua cobrança para descobrir uma teoria original.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

49 Leia o texto 'Uma Mente Brilhante' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Durante a faculdade, John Nash realizou uma descoberta
que o destacou no universo acadêmico, posteriormente
batizado de o teorema de Equilíbrio de Nash, de acordo com
as informações apresentadas no texto.
II. Ao final do filme, descobre-se que a esposa de John Nash e
vários outros personagens são, na verdade, alucinações, fruto
da sua mente, de acordo com as informações apresentadas
no texto.
III. De acordo com o texto, no filme, John Nash é internado
devido a um câncer e, nesse momento, é também
diagnosticado como esquizofrênico e tratado por um
psiquiatra.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

50 Leia o texto 'Uma Mente Brilhante' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. No psicótico que desenvolve a esquizofrenia, não há
alucinações ou delírios, exceto no caso de John Nash, de
acordo com o texto.
II. John Nash, ao conhecer William Parcher, passa a descobrir
sobre o significado da esquizofrenia e decide consultar-se
com um médico especializado, de acordo com o texto.
III. Em casos como o de John Nash, o tratamento com
psicotrópicos e o acompanhamento do psiquiatra devem ser
evitados, pois agravam as alucinações, de acordo com as
informações apresentadas no texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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