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CADERNO DE PROVA 2 

 TIPO B 
 
 
Nome do candidato:  
Número do documento de identidade:  
Número de inscrição:  
 

Número de Controle:  
 
Sala:  

 
 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO, ANTES DE INICIAR A PROVA 
 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1. Ao receber este caderno, confira inicialmente seus dados pessoais transcritos acima. 
1.2. Verifique se o Caderno de Provas está completo. Este Caderno de Provas é composto de 100 (cem) questões. Se este 

estiver incompleto ou apresentar qualquer defeito, informe ao fiscal para que sejam tomadas as providências cabíveis. 
1.3. Esta prova terá duração de quatro horas, já incluído o tempo destinado à identificação – que será feita no decorrer do 

certame - e ao preenchimento da folha de respostas. 
1.4. Não é permitido fazer perguntas durante a prova. 
1.5. Só será permitido levar o Caderno de Provas, a partir dos últimos 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para a 

conclusão da prova. 
1.6. Não é permitido copiar suas respostas por qualquer meio, exceto no próprio Caderno de Provas. 
1.7. Use caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em material transparente, para preencher sua folha de respostas. 

 
2. CUIDADOS AO MARCAR A FOLHA DE RESPOSTAS 

2.1. Existem dois tipos de prova. Verifique atentamente qual tipo de prova você recebeu (Prova Tipo A ou Prova 
Tipo B) e marque, imediatamente, no campo apropriado (lado esquerdo superior) da folha de respostas, o tipo 
de prova recebido. Esta marcação é obrigatória e a sua ausência ou a marcação de mais de um campo, 
implicará a anulação da sua prova. 

2.2. A folha de respostas não poderá ser substituída. 
2.3. Assinale sua resposta de modo que a tinta da caneta fique bem visível, conforme exemplo a seguir: 
 

 
2.4. Ao terminar as provas, verifique cuidadosamente se passou todas as suas respostas para a folha de respostas. 
2.5. Fatores que anulam uma questão: 

2.5.1. questão sem alternativa assinalada; 
2.5.2. questão com rasura; 
2.5.3. questão com mais de uma alternativa assinalada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
I -  O gabarito oficial será divulgado no endereço eletrônico http://concursos.acep.org.br/sobral2012, a partir do segundo dia útil imediatamente após a 

realização das provas. 
II -  Informações relativas ao concurso, consultar o endereço eletrônico: http://concursos.acep.org.br/sobral2012. 
 

 



 

 
 

PROVA 2 – DIREITO TRIBUTÁRIO  
 

 
01. Dentro das regras de repartição de receitas e acerca dos recursos que pertencem aos Municípios, devendo a estes ser 

repassados, assinale a alternativa CORRETA. 
A) 20% (vinte por cento) do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência residual. 
B) 50% (cinquenta por cento) do produto da arrecadação do imposto da União sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou 

relativas a títulos ou valores imobiliários. 
C) A totalidade do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis 

situados nos municípios independentemente de terem ou não optado, na forma da lei, por fiscalizar e cobrar o referido 
imposto. 

D) 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do Estado referente ao imposto sobre a propriedade de veículos 
automotores. 

E) 25% (vinte e cinco por cento) do repasse feito pela União ao respectivo estado correspondente a 10% (dez por cento) do 
produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, proporcionalmente ao valor das respectivas 
exportações de produtos industrializados. 

 
02. Analise as afirmações a seguir. 
I.   O imposto de transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, 

e de direitos reais sobre imóveis, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa 
jurídica em realização de capital. 

II. O imposto de transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e 
de direitos reais sobre imóveis, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão 
ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses 
bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 

III. Em nenhuma hipótese, o imposto sobre propriedade predial e territorial urbana poderá ter alíquotas diferentes, de acordo 
com a localização e o uso do imóvel. 

IV. O imposto sobre serviços de qualquer natureza, definidos em lei ordinária, terá as alíquotas máximas e mínimas definidas 
também por meio de lei ordinária, nele não se compreendendo as prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. 

V. É vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
A) As afirmações II, III e IV estão corretas. 
B) As afirmações I, III e IV estão corretas. 
C) As afirmações I, II e III estão corretas. 
D) As afirmações I, II e V estão corretas. 
E) As afirmações II, III e V estão corretas. 
 
03. Analise as afirmações a seguir. 
I. A vedação da União, Estados, Distrito Federal e Municípios de instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços, 

uns dos outros, não se estende às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao 
patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados às respectivas finalidades essenciais ou às destas decorrentes. 

II. A vedação da União, Estados, Distrito Federal e Municípios de instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços, 
uns dos outros, se aplica ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas 
regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou 
tarifas pelo usuário, não exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. 

III. Consoante determinação expressa da Constituição Federal, poderá o poder público, por meio de decreto, atribuir a sujeito 
passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador 
deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato 
gerador presumido. 

IV. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a 
impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei complementar específica, federal, estadual ou 
municipal, que regule exclusivamente as matérias anteriormente citadas ou o correspondente tributo ou contribuição. 

V. É permitido à União tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

A) As afirmações I, III e V estão corretas. 
B) As afirmações I, II e III estão incorretas. 
C) As afirmações II, IV e V estão corretas. 
D) As afirmações II, III e IV estão corretas. 
E) Todas as afirmações estão incorretas. 
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04. Acerca do crédito tributário, nos termos do Código Tributário Nacional (CTN), assinale a alternativa CORRETA. 
A) A legislação tributária não pode conceder desconto pela antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. 
B) A imposição de penalidade ilide o pagamento integral do crédito tributário. 
C) O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, 

sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas no CTN ou 
em lei tributária. 

D) A importância de crédito tributário não pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo. 
E) Julgada improcedente a consignação no todo ou em parte, não se permite a cobrança do crédito acrescido de juros de mora. 
 
05. Em consonância com o sistema tributário, estabelecido na Constituição Federal, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Acerca do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação, faculta-se ao Senado Federal estabelecer alíquotas mínimas nas operações 
internas, mediante resolução de iniciativa de um terço e aprovada pela maioria absoluta dos membros, e fixar alíquotas 
máximas nas mesmas operações, para resolver conflito específico que envolva interesse de Estados, mediante resolução de 
iniciativa da maioria absoluta e aprovada por dois terços dos membros. 

B) O imposto sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos, terá a competência para a respectiva 
instituição regulada por lei complementar, ainda que o doador não tenha domicilio ou residência no exterior, ou que o de 
cujus não possuísse bens no exterior. 

C) O imposto sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos, terá as alíquotas máximas fixadas pelos 
Estados. 

D) As operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do 
País podem servir de fato gerador, acaso se adequem às previsões legais, para a incidência de todos os impostos previstos 
no ordenamento jurídico. 

E) O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual 
e intermunicipal e de comunicação não incide sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa 
física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a finalidade, assim como sobre o 
serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do 
destinatário da mercadoria, bem ou serviço. 

 
06. Em relação ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Não incidirá sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na 

competência tributária dos Municípios. 
B) Não incidirá sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no 

exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações 
anteriores. 

C) Incidirá sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos 
dele derivados, e energia elétrica. 

D) Incidirá nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção 
livre e gratuita. 

E) Compreenderá, na base de cálculo, o montante do imposto sobre produtos industrializados, quando a operação, realizada 
entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configure fato gerador dos dois 
impostos. 

 
07. É de competência dos municípios: 
A) o imposto sobre a propriedade territorial rural, em regra. 
B) o imposto residual previsto no artigo 154, inciso I, da Constituição Federal. 
C) o imposto sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidas as prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação. 
D) o imposto sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 

operações e as prestações se iniciem no exterior. 
E) o imposto de transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. 
 
08. De acordo com o sistema tributário, estabelecido na Constituição Federal, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Sempre que possível, os impostos terão caráter impessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do 

contribuinte, vedado à administração tributária, ainda que por meio de lei e em respeito aos direitos individuais, identificar 
o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. 

B) As taxas poderão ter base de cálculo própria de impostos. 
C) Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da 

concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. 
D) Competem à União, em Território Federal, cumulativamente, os impostos estaduais e municipais, ainda que o Território 

seja dividido em Municípios. 
E) Ao Distrito Federal cabem apenas os impostos estaduais, tendo em vista a não divisão em municípios. 
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09. De acordo com o Código Tributário Nacional, assinale a alternativa que contempla o caso em que o lançamento não é 

efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. 
A) Quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, 

no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-
se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade. 

B) Quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo 
de declaração obrigatória. 

C) Quando deva ser apreciado fato que é conhecido e provado por ocasião do lançamento anterior. 
D) Quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou 

omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial. 
E) Quando a lei assim o determine. 
 
10. Analise as afirmações a seguir. 
I.    A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e será revogada de ofício sempre que se apure 

que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições, ou não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos 
para a concessão do favor. 

II.  Quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorrerá no prazo determinado 
discricionariamente pela autoridade competente, e será contado da data em que se considera o sujeito passivo notificado do 
lançamento. 

III. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a mesma pessoa jurídica de 
direito público, relativos ao mesmo ou a diferentes tributos ou provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, a 
autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a respectiva imputação. 

IV. A dação em pagamento feita por meio de bens móveis é prevista no CTN como causa de extinção do crédito tributário. 
V.  É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes 

do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

A) As afirmações II, III e IV estão corretas. 
B) As afirmações II, III e V estão corretas. 
C) As afirmações I, III e V estão corretas. 
D) As afirmações I, II e IV estão corretas. 
E) As afirmações II, IV e V estão corretas 
 
11. Sobre a administração tributária, nos termos do Código Tributário Nacional, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que disponham 

com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros, quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em 
razão do cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão, não sendo possível o informante alegar que esteja 
legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão como escusa 
para não prestar as informações solicitadas. 

B) A omissão de quaisquer dos requisitos do termo de inscrição da dívida ativa ou o erro a estes relativo são causas de 
nulidade da inscrição e do processo de cobrança desta decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 
primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo 
para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada. 

C) A certidão negativa expedida com dolo ou fraude, que contenha erro contra a Fazenda Pública, não gera a 
responsabilização pessoal do funcionário que a expedir, pelo crédito tributário e juros de mora acrescidos. 

D) A dívida regularmente inscrita goza da presunção absoluta de certeza e liquidez, não podendo ser ilidida por prova 
inequívoca. 

E) A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidarão, cada uma de per si, dos 
tributos de sua competência, não havendo a possibilidade e o cabimento, seja por lei ou convênio, da prestação de mútua 
assistência para a fiscalização nem da permuta de informações. 

 
12. Sobre as causas de suspensão e extinção do crédito tributário, nos termos do Código Tributário Nacional, assinale a 

alternativa CORRETA. 
A) A lei concessiva da moratória não pode limitar a respectiva aplicabilidade a determinada classe ou categoria de sujeitos 

passivos. 
B) Para a extinção do crédito tributário pela consignação em pagamento basta o ato de ajuizamento da ação. 
C) O depósito do montante integral extingue o crédito tributário. 
D) A inexistência de lei específica que disponha sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em 

recuperação judicial importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da Federação, não podendo, neste caso, 
ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica. 

E) A existência de qualquer das causas que suspendem a exigibilidade do crédito tributário dispensa o cumprimento das 
obrigações acessórias dependentes da obrigação principal. 

 
 

 
03 / 23 



 

 
 
13. Sobre a Lei de Execução Fiscal (Lei Federal nº 6.830, de 22.09.1980), assinale a alternativa CORRETA. 
A) A competência para processar e julgar a execução da Dívida Ativa da Fazenda Pública não exclui a de outros juízos, a 

exemplo do juízo da liquidação, da insolvência ou do inventário. 
B) A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro ou fiança bancária, não produz os mesmos efeitos da penhora. 
C) Não ocorrendo o pagamento nem a garantia da execução, a penhora poderá recair sobre qualquer bem do executado, sem 

exceção. 
D) Os embargos do executado são admissíveis independentemente de ser garantida a execução. 
E) O processo administrativo correspondente à inscrição de Dívida Ativa, à execução fiscal ou à ação proposta contra a 

Fazenda Pública será mantido na repartição competente, dele se extraindo as cópias autenticadas ou certidões que forem 
requeridas pelas partes, ou requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. 

 
14. Em relação à constituição do crédito tributário, nos termos do Código Tributário Nacional, assinale a alternativa 

CORRETA. 
A) Compete privativamente à autoridade judiciária constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o 

procedimento judicial tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria 
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da 
penalidade cabível. 

B) Quando o valor tributário estiver expresso em moeda estrangeira, não será realizada, no lançamento, a conversão em moeda 
nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação, mesmo quando a lei assim o determinar. 

C) No caso do lançamento por homologação, se a lei não fixar prazo para que esta ocorra, será de 2 (dois) anos, a contar da 
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, não será considerado 
homologado o lançamento, não ocorrendo a extinção do crédito. 

D) O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa quando a pessoa legalmente obrigada, embora 
tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a 
pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa; recuse-se a prestá-lo; ou não o preste satisfatoriamente, 
a juízo daquela autoridade. 

E) O lançamento efetuado com base na declaração ocorre, quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o 
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, operando-se pelo ato em que a referida 
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente assim o declara. 

 
15. Acerca da responsabilidade tributária, nos termos do Código Tributário Nacional, assinale a alternativa CORRETA. 
A) A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo 

devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do 
tributo dependa de apuração. 

B) A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra não se torna 
responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou 
incorporadas. 

C) Pode ser considerada espontânea a denúncia que é apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou 
medida de fiscalização, relacionados com a infração. 

D) Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, os sócios não 
responderão solidariamente com a sociedade de pessoas em liquidação, ainda quando intervierem ou forem responsáveis 
por omissões. 

E) É vedada a possibilidade de a lei poder atribuir a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao 
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter 
supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. 

 

16. Analise as seguintes afirmações e depois responda ao que se pede. 
I.   A concessão de anistia, como causa de exclusão do crédito tributário, não pode ser condicionada ao pagamento de tributo 

no prazo fixado pela lei que a conceder, ou cuja fixação seja atribuída pela mesma lei à autoridade administrativa. 
II.  A não extensão da isenção às taxas e contribuições de melhoria não admite exceção. 
III. A anistia abrange as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede, não se aplicando aos atos que, 

mesmo não tipificados como crime ou contravenção, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo 
ou por terceiro em benefício daquele. 

IV. A anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, 
em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos 
previstos em lei para a concessão, sendo certo que esse despacho não gera direito adquirido. 

V. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos 
para a concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de duração. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
A) Estão corretas as afirmações I, III e IV. 
B) Estão corretas as afirmações III, IV e V. 
C) Estão corretas as afirmações II, III e IV. 
D) Estão corretas as afirmações I, II e V. 
E) Estão corretas as afirmações I, III e V. 
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17. Analise as afirmações a seguir. 
I. Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente, podendo 

ocorrer mediante vista dos autos com a imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública. 
II. Admite-se reconvenção no procedimento dos embargos do executado. 
III. Não há previsão de hipótese que permita ao executado efetuar a substituição da penhora. 
IV. Nos embargos do executado, não será realizada audiência se a matéria for de direito ou, sendo de direito e de fato, a prova 

for exclusivamente documental, proferindo-se a sentença no prazo de 30 (trinta) dias. 
V. Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição da Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal 

será extinta, sem qualquer ônus para as partes. 
 

Nos termos da Lei de Execução Fiscal (Lei Federal nº 6.830, de 22.09.1980), assinale a alternativa CORRETA. 
A) As afirmações I, II e III estão corretas. 
B) As afirmações I, IV e V estão corretas. 
C) As afirmações II, III e IV estão corretas. 
D) As afirmações I, II e V estão corretas. 
E) As afirmações II, III e V estão corretas. 
 
 

18. Sobre as garantias e privilégios do crédito tributário, nos termos do Código Tributário Nacional, analise as afirmações a 
seguir. 

I.   Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do 
crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua 
massa falida, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data 
da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente 
impenhoráveis. 

II. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não 
forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade dos respectivos bens e direitos, comunicando a 
decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 
especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, 
a fim de que, no âmbito das respectivas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. 

III. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito com a 
Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa, salvo na hipótese de terem sido reservados, 
pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.   

IV. A natureza das garantias atribuídas ao crédito tributário altera a natureza deste e da obrigação tributária a que corresponda. 
V.  A prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às respectivas rendas, pode ocorrer após a 

prolação da sentença de julgamento de partilha ou adjudicação. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
A) Há apenas uma afirmação correta. 
B) Há apenas duas afirmações corretas. 
C) Há apenas três afirmações corretas. 
D) Há apenas quatro afirmações corretas. 
E) Todas as afirmações estão corretas. 
 
19. Sobre a interpretação e integração da legislação tributária, nos termos do Código Tributário Nacional, assinale a alternativa 

CORRETA. 
A) A analogia permite a exigência de tributo não previsto em lei. 
B) Os princípios gerais do direito privado podem ser utilizados para a definição dos efeitos tributários. 
C) A legislação tributária que disponha sobre a dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias se interpreta 

literalmente. 
D) A legislação tributária que disponha sobre a suspensão do crédito tributário admite interpretação extensiva. 
E) A lei tributária que define infrações ou que comina penalidades não pode ser interpretada da maneira mais favorável ao 

acusado, no caso de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos 
respectivos efeitos. 

 

20. Sobre a obrigação tributária, nos termos do Código Tributário Nacional, assinale a alternativa CORRETA. 
A) A obrigação acessória não se converte em principal ainda quando nesta existir penalidade pecuniária. 
B) O fato gerador somente ocorre e gera efeitos mediante situação de fato. 
C) Os contratos particulares que tenham por objeto responsabilidade pelo pagamento de tributo podem ser opostos à Fazenda 

Pública, tendo o poder de modificar a definição legal do sujeito passivo. 
D) A capacidade tributária somente existirá para a pessoa natural, se tiver capacidade civil e se não se achar sob privação ou 

limitação de atividades civis, e para a pessoa jurídica que se encontre regularmente constituída. 
E) A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando este impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a 

fiscalização do tributo, podendo considerar como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação 
dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação, quando não couber a aplicação das regras legais 
para a fixação do domicílio. 

 
05 / 23 



 

 
 

PROVA 2 - CONTABILIDADE 
 

 

21. Segundo a Resolução CFC Nº 1.255/09, que aprovou a NBC T 19.41 que trata da Contabilidade para Pequenas e Médias 
Empresas, os estoques de serviços em execução são avaliados: 

A) pelo preço de venda deduzido das despesas necessárias para conclusão. 
B) pelo preço de venda líquido de impostos diretos. 
C) pelo custo da produção. 
D) pelo valor presente das faturas relativas ao serviço em execução. 
E) pelo valor nominal do contrato. 
 
22. Calcule a taxa de retorno do investimento das empresas “A” e “B” a partir dos dados a seguir: 

DADOS Empresa “A” Empresa “B” 
Vendas Liquidas 1.500.000 1.875.000 
Ativo Médio 600.000 937.500 
Lucro Líquido (DIR) 150.000 234.375 
Margem Líquida 0,10 0,125 
Giro do Ativo Total 2,5 vezes 2 vezes 

 

Assinale a alternativa que contém o valor do retorno dos investimentos da Empresa “A” e da Empresa “B”, respectivamente: 
A) 25% e 30%. 
B) 10% e 25%. 
C) 25% e 25%. 
D) 50% e 30%. 
E) 20% e 25%. 
 
23. Uma sociedade empresária possui um ativo imobilizado mensurado pelos seguintes valores:  
I. valor contábil: R$ 18.000,00. 
II. valor corrente: R$ 20.000,00. 
III. valor em uso: R$ 16.000,00. 
IV. valor histórico: R$ 22.000,00. 
V. valor justo menos despesa de venda: R$ 19.000,00. 
 

Com base nos dados informados, e considerando a NBC TG 01, o Valor Recuperável desse Ativo é: 
A) R$ 16.000,00. 
B) R$ 18.000,00.  
C) R$ 19.000,00. 
D) R$ 20.000,00. 
E) R$ 22.000,00. 
 
24. Uma empresa contratou, com uma seguradora, o seguro de sua frota de veículos de entrega de mercadorias vendidas, com 

vigência para o período de 01.10.2012 até 30.09.2013, cujo prêmio importou em R$ 24.000,00, a serem pagos em 6 
parcelas iguais de R$ 4.000,00 cada uma. No dia 31.03.2013, as contas Despesas com Seguros e Prêmio de Seguros a 
Apropriar apresentarão os seguintes saldos, respectivamente: 

A) R$ 12.000,00 e R$ 6.000,00. 
B) R$ 12.000,00 e R$ 12.000,00. 
C) R$ 12.000,00 e R$ 0,00. 
D) R$ 6.000,00 e R$ 0,00. 
E) R$ 6.000,00 e R$ 12.000,00. 
 
25. Analise as afirmativas a seguir, relacionadas às formalidades da escrituração contábil. 
I.   A escrituração contábil deve ser executada com base em documentos de origem externa ou interna ou, na sua falta, em 

elementos que comprovem ou evidenciem fatos contábeis. 
II.  A escrituração em forma contábil deve conter, dentre outros elementos, informação que permita identificar, de forma 

unívoca, todos os registros que integram um mesmo lançamento contábil. 
III. A terminologia utilizada no registro contábil deve expressar a essência econômica da transação. 
IV. A escrituração contábil deve ser realizada com observância dos Princípios de Contabilidade. 
V. Os livros contábeis obrigatórios escriturados em forma digital são dispensados de autenticação no registro público 

competente. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
A) As afirmações I, III e V estão corretas. 
B) As afirmações I, III e IV estão corretas. 
C) As afirmações I, II, III e V estão corretas. 
D) As afirmações I, II, III e IV estão corretas. 
E) Todas as afirmações estão corretas. 
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26. Analise as afirmativas a seguir, relacionadas à contabilização da aquisição de ações de emissão própria (ações em 

tesouraria). 
I.  A aquisição de ações de emissão própria e  respectiva alienação são transações de capital da entidade com os sócios, por isso 

afetam o resultado da entidade. 
II.  Os custos de transação incorridos na aquisição de ações de emissão da própria entidade devem ser tratados como acréscimo 

do custo de aquisição de tais ações. 
III. Os custos de transação incorridos na alienação de ações em tesouraria devem ser tratados como redução do lucro ou 

acréscimo do prejuízo dessa transação. 
IV. A conta Ações em Tesouraria é classificada no Balanço Patrimonial no grupo Patrimônio Líquido (credora). 
V.  As compras das próprias ações são contabilizadas pelo custo de aquisição e a baixa pela alienação deve ser feita pelo 

mesmo valor de compra.  
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
A) As afirmações I, IV e V estão corretas. 
B) As afirmações I e IV estão corretas. 
C) As afirmações II, III, IV e V estão corretas. 
D) As afirmações II, III e V estão corretas. 
E) Todas as afirmações estão corretas. 
 
27. Durante certo mês, uma empresa comercial realizou somente as seguintes operações com a mercadoria X, cujo estoque no 

início desse mês era de 200 peças inventariadas ao custo unitário de R$ 25,00: a) comprou 500 peças ao custo unitário de 
30,00; b) vendeu 600 peças ao preço unitário de R$ 50,00;  c) recebeu devolução de venda no total de 100 peças. Sabendo-
se que incide imposto de 20% sobre a receita bruta de venda e que os estoques são avaliados pelo método PEPS, o Lucro 
Bruto desse mês corresponde a: 

A) R$ 5.000,00. 
B) R$ 6.000,00. 
C) R$ 3.000,00. 
D) R$ 2.000,00. 
E) R$ 9.000,00. 
 
28. Analise as afirmativas abaixo, relacionadas à Resolução CFC Nº 1.330/11 que aprovou a ITG 2000 – Escrituração 

Contábil. 
I.  No Livro Diário devem ser lançadas, em ordem cronológica, com individualização, clareza e referência ao documento 

probante, todas as operações ocorridas, e quaisquer outros fatos que provoquem variações patrimoniais.  
II. A documentação contábil é hábil quando revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na 

legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. 
III.Os documentos em papel podem ser digitalizados e armazenados em meio magnético, desde que assinados pelo responsável 

pela entidade e pelo profissional da contabilidade regularmente habilitado, devendo ser submetidos ao registro público 
competente. 

IV. Retificação de lançamento é o processo técnico de correção de registro realizado com erro na escrituração contábil da 
entidade e pode ser feito por meio de: estorno; transferência e complementação. 

V. Os lançamentos realizados fora da época devida devem consignar, nos respectivos históricos, as datas efetivas das 
ocorrências e a razão do registro extemporâneo. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

A) As afirmações I, III, IV e V estão corretas. 
B) As afirmações I, II, III e IV estão corretas. 
C) As afirmações I, II e III estão corretas. 
D) As afirmações I, III e IV estão corretas. 
E) Todas as afirmações estão corretas. 
 
29. Uma empresa exclusivamente prestadora de serviços apresenta os seguintes dados extraídos da Demonstração do Resultado 

do Exercício. 
I.  Custo dos Serviços Vendidos: R$ 600.000,00. 
II. Estoque Final de Serviços em Andamento: R$ 70.000,00. 
III.Estoque Inicial de Serviços em Andamento: R$ 50.000,00. 
IV.Lucro Bruto: R$ 150.000,00. 
V. Receita Líquida: R$ 850.000,00. 

 

Com base nesses dados, pode-se afirmar que o Custo dos Serviços Prestados no período foi: 
A) R$ 600.000,00. 
B) R$ 620.000,00. 
C) R$ 670.000,00. 
D) R$ 690.000,00. 
E) R$ 850.000,00. 
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30. A Empresa Sobral Terra da Luz Ltda, no mês de dezembro, efetuou as seguintes operações com mercadorias. 

 
DATA OPERAÇÕES 
1º dez Estoque Inicial de R$ 2.296,00, com 10 unidades 
10 dez Compra de 5 unidades, a R$ 300,00 cada 
15 dez Venda de 8 unidades 
18 dez Compra de 7 unidades, a R$ 310,00 cada 
24 dez Venda de 10 unidades 

 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
A empresa em estudo controla seu estoque pelo Inventário Permanente com base no método PEPS. 
A Alíquota do ICMS  é de 18%. 
O faturamento bruto, em 15 de dezembro, foi 8 unidades a R$ 450,00, cada. 
O faturamento bruto, em 24 de dezembro, foi 10 unidades a R$ 465,00, cada. 
O ICMS s/as vendas – 18%. 
PIS s/faturamento – 0,65%. 
COFINS s/faturamento – 3%. 

 
Assinale a alternativa CORRETA, quanto ao valor do CMV e do Estoque Final da referida empresa, respectivamente.  

A) R$ 4.288,60 e R$ 1.016,80.  
B) R$ 1.836,00 e R$ 3.468,60. 
C) R$ 5.230,00 e R$ 1.240,00. 
D) R$ 5.230,00 e R$ 4.230,00. 
E) R$ 4.288,60 e R$ 3.468,00. 
 
31. Assinale a alternativa que apresenta a demonstração contábil que evidencia as novas integralizações de capital, o resultado 

do exercício, os ajustes de exercícios anteriores, os dividendos e ajustes de avaliação patrimonial. 
A) Balanço Patrimonial. 
B) Demonstração do Resultado do Exercício. 
C) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. 
D) Demonstração dos Fluxos de Caixa. 
E) Demonstração do Valor Adicionado. 
 
32. Analise as afirmativas a seguir, relacionadas aos critérios de avaliação e baixa de Investimentos, Imobilizado e Intangível. 
I.   Os ativos classificados no subgrupo “Outros Investimentos Permanentes” (Artigo 183 da Lei nº 11.638/2007) são avaliados 

pelo custo de aquisição, deduzido de provisão para atender às perdas prováveis na realização do seu valor, ou para redução 
do custo de aquisição ao valor de mercado, quando este for inferior. 

II.  Os ativos classificados no “Intangível” são avaliados pelo custo incorrido na aquisição, deduzido do saldo da respectiva 
conta de amortização. 

III. Os ativos classificados no “Imobilizado” são avaliados pelo custo de aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de 
depreciação, amortização ou exaustão. 

IV. Os ativos intangíveis com vida útil indefinida não devem ser amortizados.  
V.  A Companhia deve efetuar, periodicamente, análise sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado e no 

intangível, com a finalidade de adequar o valor econômico e a vida útil atuais.  
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
A) As afirmações I, III e IV estão corretas. 
B) As afirmações I, III e V estão corretas. 
C) As afirmações I, III, IV e V estão corretas. 
D) As afirmações I, II, III e IV estão corretas. 
E) Todas as afirmações estão corretas. 
 
33. Assinale a alternativa CORRETA. 
A) As participações societárias permanentes só poderão ser avaliadas pelo Método da Equivalência Patrimonial.  
B) Somente as participações societárias que se classificarem como coligadas serão avaliadas pelo Método da Equivalência 

Patrimonial.  
C) Serão sempre avaliadas pelo Método da Equivalência Patrimonial as participações societárias que se classifiquem como 

controladas.  
D) As participações societárias permanentes que não se classificarem como coligadas ou controladas poderão ser avaliadas 

pelo Método do Valor Justo ou pelo Método do Custo de Aquisição.  
E) As participações societárias permanentes que  se classificarem como coligadas ou controladas só poderão ser avaliadas pelo 

Método do Valor Justo ou pelo Método do Custo de Aquisição.  
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34. Uma empresa industrial vendeu 10 peças do produto X ao preço unitário de R$ 200,00, acrescido de 10% de IPI, sendo que 
o comprador devolveu 2 das peças vendidas. Após o registro dessas duas únicas transações ocorridas no mês de 
janeiro/2011, o saldo da conta Receita Bruta de Vendas é: 

A) R$ 2.100,00. 
B) R$ 1.680,00. 
C) R$ 1.600,00. 
D) R$ 2.000,00. 
E) R$ 1.700,00. 
 
35. Analise os saldos das contas a seguir, apresentados com data de 31/12/2011. 
 

CONTAS SALDOS (R$) 
Caixa 1.200,00 
Estoque de Mercadorias 180.000,00 
Contas a Receber – vencimento em 31.07.2012 170.000,00 
Contas a Pagar – vencimento em 31.12.2012 45.000,00 
Contas a Pagar – vencimento em 31.03.2013 40.000,00 
Empréstimo Bancário (a ser pago em 15 parcelas mensais de igual valor, vencendo a 1ª parcela em 01.01.2012) 150.000,00 
Capital Social 200.000,00 
Ações em Tesouraria 12.000,00 
Prêmios de Seguro a Apropriar 15.000,00 
Marcas e Patentes 30.000,00 
Móveis & Utensílios 25.000,00 
Impostos a Recuperar (no primeiro trimestre de 2012) 18.000,00 
Reserva de Lucros 35.000,00 
Veículos 50.000,00 
Ajustes de Avaliação Patrimonial (saldo credor) 4.200,00 
Impostos a Recolher 27.000,00 
         

No Balanço Patrimonial de 31.12.2011, os valores totais do Passivo Não Circulante e do Patrimônio Líquido são, 
respectivamente: 

A) R$ 40.000,00 e R$ 251.200,00. 
B) R$ 70.000,00 e R$ 218.800,00. 
C) R$ 70.000,00 e R$ 227.200,00. 
D) R$ 190.000,00 e R$ 251.200,00. 
E) R$ 190.000,00 e R$ 227.200,00. 
 
36. Os dados a seguir foram extraídos da contabilidade de uma empresa industrial e referem-se ao mês de março de 2012. 
I. Estoques em 29/02/2012: 

 Matéria prima: R$ 12.000,00. 
 Produtos em processo: R$ 18.000,00. 
 Produtos acabados: R$ 30.000,00.  

 
II. Estoques em 31/03/2012: 

 Matéria prima: R$ 10.000,00. 
 Produtos em processo: R$ 17.000,00. 
 Produtos acabados: R$ 20.000,00.  

 
III. Outros dados: 

 Custo da mão de obra direta do mês de março/2012: R$ 75.000,00. 
 Custos Indiretos de Fabricação do mês de março/2012: R$ 35.000,00. 
 Compras de matéria prima no mês de março/2012: R$ 107.000,00. 
 CPV (Custo dos Produtos Vendidos) no mês de março/2012: R$ 230.000,00. 

 
Com base nesses dados, o Custo da Produção do Período (CPP) no mês de março/2012 é: 

A) R$ 230.000,00. 
B) R$ 220.000,00. 
C) R$ 109.000,00. 
D) R$ 219.000,00. 
E) R$ 237.000,00. 
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37. Os dados a seguir foram extraídos das Demonstrações Contábeis da empresa Comercial Hipotética Ltda. 
 

CONTAS 2010 2011 
Vendas  50.000,00 60.000,00 
Custo das Mercadorias Vendidas  38.000,00 45.000,00 
Estoque de Mercadorias  10.000,00  15.000,00 
Contas a Receber de Clientes 5.000,00  7.000,00 
Contas a Pagar a Fornecedores 4.000,00  6.000,00 
Caixa 3.000,00 1.000,00 

            
Com base nesses dados, pode-se afirmar que o valor pago pelas compras em 2011 foi: 

A) R$ 38.000,00. 
B) R$ 40.000,00. 
C) R$ 45.000,00. 
D) R$ 48.000,00. 
E) R$ 50.000,00. 
 
38. Uma empresa adquiriu no início do mês uma máquina 100% financiada por uma instituição financeira, para pagamento em 

5 parcelas anuais fixas de R$ 10.000,00 cada uma, incidindo juros de 18% ano. Para efeito de cálculo do valor presente da 
operação, foi elaborada a seguinte tabela: 

Parcela Valor nominal Valor presente 
1 R$ 10.000,00 R$ 8.475,00 
2 R$ 10.000,00 R$ 7.182,00 
3 R$ 10.000,00 R$ 6.086,00 
4 R$ 10.000,00 R$ 5.158,00 
5 R$ 10.000,00 R$ 4.371,00 

SOMAS R$ 50.000,00  R$ 31.272,00 
 

Com base no registro contábil inicial da transação, considerando que no Balanço Patrimonial a conta Financiamentos 
estaria segregada entre Passivo Circulante e Não Circulante, assinale a alternativa INCORRETA. 

A) Máquinas (Ativo Não Circulante): R$ 18.728,00. 
B) Encargos Financeiros a Transcorrer (Redutora de Passivo Não Circulante): R$ 31.272,00. 
C) Financiamentos (Passivo Circulante): R$ 10.000,00. 
D) Financiamentos (Passivo Não Circulante): R$ 40.000,00. 
E) Despesas Financeiras (DRE): R$ 0,00 
 
39. Relacione os vocábulos descritos no Grupo I com os respectivos conceitos descritos no Grupo II.  
 

GRUPO I GRUPO II 
1. Custo (   ) Gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuro(s)  período(s). 

 
2. Desperdício (   ) Gasto relativo a bem ou serviço consumido na produção de outros bens e serviços. 
3. Despesa (   ) Gasto relativo a bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção de receitas. 

 
4. Investimento (   ) Gasto relativo a bem ou serviço consumido de forma anormal ou involuntária. 

 
5. Perda (   ) Gasto incorrido no processo produtivo ou de geração de receitas e que pode ser eliminado sem prejuízo 

da qualidade ou quantidade de bens, serviços ou receitas geradas. 
 

Assinale a alternativa que apresente a sequência CORRETA. 
A) 1, 3, 4, 2 e 5.   
B) 4, 1, 3, 5 e 2. 
C) 1, 3, 4, 5 e 2. 
D) 1, 4, 3, 2 e 5. 
E) 3, 4, 1, 2 e 5. 
 
40. Como deve ser apresentada no balanço patrimonial a subvenção governamental relacionada a ativos, incluindo aqueles 

ativos não monetários mensurados ao valor justo? 
A) Como Receita Diferida no Ativo. 
B) Como Ganho de Capital no Patrimônio Líquido ou deduzindo o valor contábil do ativo relacionado. 
C) Como Despesa Diferida no Ativo. 
D) Como Receita Diferida no Patrimônio Líquido. 
E) Como Receita Diferida no passivo ou deduzindo o valor contábil do ativo relacionado. 
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41. A respeito dos Ativos Intangíveis é correto afirmar que: 
A) todo intangível possui vida útil limitada, exceto goodwill. 
B) de acordo com a lei das S/A´s os intangíveis podem ter os valores reavaliados para maior ou para menor, a depender da 

situação contábil em que se encontram. 
C) um ativo intangível atende ao critério de identificação quando é separável ou quando resulta de direitos contratuais ou 

outros direitos legais, independentemente de tais direitos serem transferíveis ou separáveis da entidade ou de outros direitos 
e obrigações. 

D) atualmente, o grupo de contas do Intangível faz parte do Ativo Permanente 
E) ativos Intangíveis adquiridos em uma combinação de negócios deve ser mensurado pelo valor de custo no momento da 

aquisição 
  
42. A respeito do Arrendamento Mercantil (leasing) é correto afirmar que: 
A) imobilizados adquiridos por meio de leasing financeiro não sofrem depreciação. 
B) no leasing operacional ocorre a transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes à propriedade de um ativo. 
C) no leasing financeiro o título de propriedade nunca será transferido ao arrendatário. 
D) na contabilidade da arrendatária, os pagamentos mínimos do arrendamento mercantil devem ser segregados entre encargo 

financeiro e redução do passivo em aberto. 
E) os pagamentos da prestação do arrendamento operacional de máquinas e equipamentos devem ser reconhecidos como 

Imobilizados. 
 

43. A Empresa X possui 70% do capital votante da Empresa Y e 20% do capital votante da Empresa W. Por sua vez, a 
Empresa Y possui 40% do capital votante da Empresa W. Diante desse cenário, considerando os aspectos relacionados à 
consolidação de balanços, pode-se afirmar que: 

A) a Empresa X possui 48% do patrimônio da Empresa W, mas controla 60% do poder de voto. 
B) a Empresa X é coligada indireta da Empresa W. 
C) a Empresa W é controladora da Empresa X. 
D) a Empresa X possui 48% do patrimônio da Empresa W, mas não a controla. 
E) a Empresa Y é controlada da Empresa W. 
 
44. A seguir são apresentados papéis de trabalho constando os balanços patrimoniais das sociedades empresárias, Controladora 

A e Controlada B: 
CONTAS Controladora A 

  
Controlada  B Eliminação de Consolidação Saldos 

Consolidados Débito Crédito 
ATIVO CIRCULANTE 
Caixa e Bancos 
Clientes – Terceiros 
Clientes – Controlada B 
Estoques 
ATIVO NÃO CIRCULANTE 
Investimento na Controlada B 
Imobilizado 

120.000,00 
25.000,00 
40.000,00 
20.000,00 
35.000,00 

165.000,00 
90.000,00 
75.000,00 

103.000,00 
15.000,00 
30.000,00 

0,00 
58.000,00 
12.000,00 

0,00 
12.000,00 

   

TOTAL DO ATIVO 285.000,00 115.000,00    
PASSIVO CIRCULANTE  
Fornecedores – Terceiros 
Fornecedores – Controladora A 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Capital Social 
Reserva de Lucro 

65.000,00 
65.000,00 

0,00 
220.000,00 
200.000,00 
20.000,00 

25.000,00 
5.000,00 

20.000,00 
90.000,00 
90.000,00 

0,00 

   

Total do Passivo + P. Líquido 285.000,00 115.000,00    
 

Com base no Balanço Patrimonial Consolidado, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) O saldo consolidado da conta Clientes – Terceiros é R$ 70.000.  
B) O saldo consolidado da conta Clientes – Controlada B é R$ 0,00. 
C) O saldo consolidado da conta Estoques é R$ 93.000,00. 
D) O saldo consolidado da conta Fornecedores – Terceiros é R$ 70.000,00. 
E) O saldo consolidado da conta Capital Social é R$ 290.000 
 

45. Segundo a Lei nº 6.404/76, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07, a Demonstração dos Fluxos de Caixa tem 
por finalidade demonstrar as alterações ocorridas, durante o exercício, no saldo de caixa e equivalentes de caixa, 
segregando-se essas alterações em, no mínimo, 3(três) fluxos. Esses fluxos são: 

A) das aplicações, dos recebimentos e dos investimentos. 
B) das aplicações, dos investimentos e dos financiamentos. 
C) das operações, das aplicações e dos financiamentos. 
D) das operações, dos financiamentos e dos investimentos. 
E) das operações, dos pagamentos e dos recebimentos. 
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46. Os dados a seguir foram extraídos da contabilidade de uma empresa industrial e referem-se ao mês de maio de 2012: 
I. produtos em processo no início do mês: 20 peças com acabamento médio de 40%; 
II. produtos em processo no final do mês: 30 peças com acabamento médio de 70%; 
III. produtos totalmente acabados no mês: 437 peças; 
IV. custo de produção do período: R$ 675.000,00. 
 

Com base nesses dados, pode-se afirmar que o custo médio unitário dos produtos acabados no mês foi: 
A) R$ 1.500,00. 
B) R$ 1.513,45. 
C) R$ 1.580,80. 
D) R$ 1.544,62. 
E) R$ 1.591,98. 
 
47. Analise as afirmações a seguir, relacionadas a conceitos e critérios de mensuração dos elementos componentes do custo da 

prestação de serviços. 
I.  O custo da mão de obra direta é computado com observância ao regime de caixa. 
II. O custo dos materiais aplicados é computado com observância ao regime de competência. 
III.Os estoques de serviços em andamento são mensurados com base no custo da produção. 
IV.No custo de aquisição dos estoques de materiais para aplicação na prestação de serviços são computados o preço de 

compra, os tributos devidos na aquisição, os gastos com transporte, manuseio e outros custos diretamente atribuíveis à 
aquisição de bens acabados, materiais e serviços. 

V. O custo dos serviços prestados é formado basicamente por: a) mão de obra direta; b) materiais aplicados (insumos); c) 
outros custos relacionados à prestação de serviços; d) despesas diretamente relacionadas à prestação dos serviços. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

A) As afirmações II, III e IV estão corretas. 
B) As afirmações II, III, IV e V estão corretas. 
C) As afirmações I, III e V estão corretas. 
D) A afirmação III está correta. 
E) Todas as afirmações estão corretas. 
 
 
48. Uma empresa prestadora de serviços apresentou os seguintes dados econômicos relativos a respectiva atividade durante o 

ano de 2011. 
I.    Serviços prestados: A e B 
II.  Custos Diretos: 
 Serviço A: R$ 200.000,00. 
 Serviço B: R$ 300.000,00. 
III. Custo Indireto: R$ 100.000,00. 
IV. Valor dos Serviços: 
 Serviço A: R$ 400.000,00. 
 Serviço B: R$ 500.000,00. 
V.  Valor faturado: 
 Serviço A: R$ 320.000,00. 
 Serviço B: R$ 550.000,00. 
VI. Valor Cancelado: 
 Serviço A: R$ 0,00. 
 Serviço B: R$ 50.000,00. 
VII.Outros dados:  
          Outros Impostos sobre o faturamento: 20% para os dois serviços. 

         O critério de rateio dos custos indiretos é baseado no valor da receita de cada serviço, correspondendo a 44% para o       
Serviço A e 56% para o Serviço B. 

 

Com base nesses dados, pode-se afirmar que o Lucro Bruto da empresa apurado na Demonstração do Resultado do 
Exercício é: 

A) R$ 56.000,00.  
B) R$ 104.800,00. 
C) R$ 120.000,00. 
D) R$ 86.000,00. 
E) R$ 96.000,00. 
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49. Uma empresa exclusivamente prestadora de serviços apresenta os seguintes dados relacionados a preço de venda, custos e 

despesas, para um período contábil. 
Descrição Serviço A Serviço B 

Preço de venda R$ 40,00 R$ 30,00 
Custo variável unitário R$ 15,00 R$ 12,00 
Despesa variável unitária R$ 3,00 R$ 2,00 
Impostos sobre vendas 10% 12% 
Quantidade de itens realizados e vendidos 10.000 peças 12.000 peças 
 
Custo Fixo total do período R$ 100.000,00 
Despesa Fixa total do período R$ 60.000,00 
 

Com base nesses dados, pode-se afirmar que o Custo dos Serviços Vendidos no período foi: 
A) R$ 508.000,00. 
B) R$ 191.000,00. 
C) R$ 394.000,00. 
D) R$ 448.000,00. 
E) R$ 477.200,00. 
 
50. Considerando-se os conhecimentos a respeito de intangíveis gerados internamente nas organizações, observa-se um 

exemplo no qual uma mesma empresa gastou R$ 200.000,00 na fase de pesquisa de um Intangível A e R$ 550.000,00 na 
fase de desenvolvimento de um Intangível B. Assinale a alternativa que apresenta o modo CORRETO de registrar esses 
gastos na contabilidade. 

A) Os dois gastos devem ser registrados como Ativo Intangível. 
B) Os gastos com pesquisa devem ser registrados como Ativo Intangível e o gasto com desenvolvimento como Despesa. 
C) Os gastos com pesquisa devem ser registrados como Despesa e o gasto com desenvolvimento como Ativo Intangível. 
D) Os dois gastos devem ser registrados como Despesa. 
E) Os dois gastos devem ser registrados como Diferido. 

 

 
 

PROVA 2 - AUDITORIA 
 

 
51. Assinale a alternativa que reúne o conjunto de princípios éticos que regem a atividade profissional do auditor. 
A) Integridade, Fidedignidade, Competência e Zelo profissional, Confidencialidade e Independência. 
B) Integridade, Julgamento profissional, Competência e Zelo profissional, Confidencialidade e Conduta profissional. 
C) Independência, Objetividade, Competência e Zelo profissional, Imparcialidade e Discricionariedade. 
D) Integridade, Objetividade, Fidedignidade, Confidencialidade e Conduta profissional.      
E) Integridade, Objetividade, Competência e Zelo profissional, Confidencialidade e Conduta profissional. 
 
52. Analise as afirmações a seguir.  
I.   A quantidade necessária da evidência de auditoria independe da avaliação dos riscos de distorção relevante, previamente 

identificados pelo auditor.  
II.  As evidências de auditoria incluem informações contidas nos registros contábeis subjacentes às demonstrações contábeis e 

outras informações. 
III. A adequação da evidência depende da relevância e confiabilidade no fornecimento de suporte às conclusões em que se 

baseia a opinião do auditor. 
IV. Evidências de auditoria dispensam o conjunto de documentos preparados pelo auditor para fundamentar as conclusões nas 

quais baseia a opinião. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
A) As afirmações II e IV estão corretas. 
B) As afirmações I e II estão corretas. 
C) Apenas a afirmação II está correta. 
D) As afirmações II e III estão corretas. 
E) As afirmações III e IV estão corretas. 
 
53. “Investigação de flutuações e relações identificadas que sejam inconsistentes com outras informações relevantes ou que se 

desviem significativamente dos valores previstos”. Assinale a alternativa que corresponde a esta definição. 
A) Testes de detalhes. 
B) Procedimentos de avaliação de riscos. 
C) Procedimentos Analíticos. 
D) Testes de controles. 
E) Procedimentos adicionais de auditoria. 
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54. Em relação à auditoria contábil, é CORRETO afirmar que seu objetivo é: 
A) aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. 
B) explicar aos organismos reguladores as demonstrações contábeis elaboradas, por intermédio da opinião emitida. 
C) assegurar aos usuários das demonstrações contábeis, um nível de segurança absoluto. 
D) resguardar as entidades de erros e fraudes nas demonstrações contábeis. 
E) emitir opinião sobre o desempenho econômico-financeiro para os órgãos de governança da entidade. 
 
55. Existem diversos pontos fortes em um sistema de controle interno de estoques eficaz. Assinale a alternativa que representa 

um ponto fraco deste sistema de controle interno. 
A) Utilização de coletas de preços para aquisições. 
B) Utilização de requisições de materiais para produção e consumo. 
C) Controle periódico de estoques. 
D) Determinação do ponto mínimo de estoques. 
E) Controle permanente de estoques. 
 
56. Analise a situação a seguir: 
A auditoria das demonstrações contábeis da Empresa Fortuna Alimentos S.A., relativas ao ano findo em 31/12/x1 teve os 
trabalhos de campo encerrados no dia 27 de janeiro de 20x2, após concluir que não poderia emitir opinião sobre a conta 
Clientes, cujo saldo é de baixa relevância. A auditoria realizou procedimentos relativos a um evento subsequente em 06 de 
abril de 20x2, quando o relatório já havia sido entregue à entidade. 
 

O Relatório dos Auditores Independentes aplicável à situação é: 
A) com ressalvas; parágrafo de extensão modificado; e data em que foi obtida evidência de auditoria apropriada e suficiente 

para fundamentar a sua opinião. 
B) com ressalvas; parágrafo de extensão normal; e data em que foi obtida evidência de auditoria apropriada e suficiente para 

fundamentar a sua opinião.  
C) sem ressalvas; parágrafo de extensão modificado; adotando data dupla. 
D) sem ressalvas; parágrafo de extensão normal; e data em que foi obtida evidência de auditoria apropriada e suficiente para 

fundamentar a sua opinião. 
E) com ressalvas; parágrafo de extensão modificado; adotando data dupla. 
 
57. O auditor não é capaz de julgar, apenas com base na evidência de auditoria, se a administração elaborou e apresentou as 

demonstrações contábeis e forneceu informações ao auditor com base no reconhecimento e entendimento acordados de 
responsabilidade desta. Por conseguinte, a que instrumento ele deve recorrer? 

A) Ao Relatório do Auditor Independente. 
B) Às Representações Formais. 
C) Ao Plano de Auditoria. 
D) Aos Programas de Auditoria. 
E) Às Cartas de Confirmação. 
 
58. A auditoria das demonstrações contábeis da Empresa Criativa Brinquedos S.A., relativas ao exercício findo em 31/12/x1 

teve os trabalhos de campo encerrados no dia 27 de janeiro de 20x2, sendo identificadas distorções irrelevantes. 
 

O Relatório dos Auditores Independentes aplicável à situação é: 
A) destinado aos Cotistas e Diretores; com ressalvas; com data de 27/01/20x2. 
B) destinado aos Responsáveis pela governança ou Acionistas; com abstenção de opinião; com data de 31/12/20x1. 
C) destinado aos Responsáveis pela governança ou Acionistas; sem ressalvas; com data de 27/01/20x2. 
D) destinado aos Responsáveis pela governança ou Acionistas; sem ressalvas; com data de 31/12/20x2. 
E) destinado aos Cotistas e Diretores; adverso; com data de 31/12/20x1. 
 

59. Analise as afirmações a seguir.  
I.  A distorção tolerável corresponde ao risco de que o conjunto de distorções individualmente relevantes seja aceito nas 

demonstrações contábeis que apresentem distorções irrelevantes. 
II. Uma vez definida a estratégia global de auditoria, pode ser desenvolvido plano de auditoria, levando-se em conta a 

necessidade de atingir os objetivos da auditoria por meio do uso eficiente dos recursos do auditor.  
III. Para os testes de controles, o auditor não precisa projetar, para a população, as distorções encontradas na amostra.  
IV.Os exemplos de risco não resultante da amostragem incluem o uso de procedimentos de auditoria não apropriados ou a 

interpretação errônea da evidência de auditoria e o não reconhecimento de uma distorção ou de um desvio. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
A) As afirmações II e III são falsas. 
B) As afirmações I e III são falsas. 
C) As afirmações II e IV são falsas. 
D) As afirmações I e II são falsas. 
E) Todas as afirmações são falsas. 
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60. Analise as afirmações a seguir: 
I. O sistema de controle de qualidade das firmas de auditoria deve manter políticas e procedimentos relativos a 

responsabilidades da liderança pela qualidade na firma; exigências éticas relevantes; aceitação e continuidade do 
relacionamento com clientes e de trabalhos específicos; recursos humanos; execução do trabalho; e monitoramento. 

II.  Medidas legais podem fornecer salvaguardas para a independência dos auditores do setor público. Pode, entretanto, ainda 
haver ameaças à independência, não obstante as medidas projetadas para protegê-la.  

III. A condução da revisão do controle de qualidade do trabalho em momentos oportunos durante as devidas etapas do trabalho 
impede que o trabalho flua de maneira satisfatória, comprometendo a conclusão do trabalho na data, ou antes da data do 
relatório. 

IV. A documentação do trabalho é de propriedade da firma de auditoria. O cliente, todavia, pode, a seu critério, reter partes ou 
trechos da documentação do trabalho, tendo em vista que este fato não prejudica a validade do trabalho realizado ou, no 
caso de trabalhos de asseguração, a independência da firma ou do seu pessoal. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
A) As afirmações III e IV são verdadeiras. 
B) As afirmações I e II são verdadeiras. 
C) As afirmações I e IV são verdadeiras. 
D) As afirmações I e III são verdadeiras. 
E) Todas as afirmações são verdadeiras. 
 

61. O parágrafo do Relatório dos Auditores Independentes, cuja finalidade é trazer explicações que justifiquem a opinião 
emitida pelo auditor é: 

A) parágrafo de Base para opinião. 
B) parágrafo de Limitação na Extensão. 
C) parágrafo de Responsabilidade dos Auditores. 
D) parágrafo de Responsabilidade da Administração. 
E) parágrafo de Informação Adicional. 
 

62. A análise dos riscos de auditoria deve ser feita na fase de planejamento dos trabalhos, considerando a relevância em nível 
geral e níveis específicos. A análise de riscos de auditoria em nível geral deve considerar, entre outras: 

A) transações com partes relacionadas, os negócios e qualidade da administração. 
B) transações com partes relacionadas, qualidade da administração e saldos das contas. 
C) os negócios, qualidade da administração, saldos das contas e volume das transações. 
D) os negócios, avaliação dos controles internos e situação econômica da entidade. 
E) avaliação dos controles internos, saldos das contas e volume das transações. 
 
63. São exemplos dos procedimentos de inspeção, recálculo, procedimento analítico e confirmação externa, respectivamente. 
A) Contagem de caixa, exame da conciliação bancária, análise das demonstrações contábeis e circularização de fornecedores. 
B) Contagem de caixa, confronto de relatórios com o livro Razão Contábil, contagem de estoque e revisão dos cálculos de 

juros pagos. 
C) Contagem de estoques, exame dos documentos contábeis, análise de contratos e exame da idade dos vencimentos (ageing). 
D) Contagem de itens do imobilizado, análise das demonstrações contábeis, carta aos advogados e exame da conciliação 

bancária. 
E) Exame documental, contagem de estoques, circularização com clientes, exame das receitas e despesas. 
 

64. Um auditor pode utilizar evidência obtida em auditorias anteriores, desde que execute procedimentos para se assegurar de 
que os controles continuam relevantes. Assinale a alternativa que contém um dos fatores que podem reduzir o período para 
a execução de um novo teste de controle ou resultar na falta absoluta de confiança na evidência obtida em auditorias 
anteriores. 

A) Efetividade do ambiente de controle. 
B) Elemento manual para controles irrelevantes. 
C) Controles que não mitigam riscos significativos. 
D) Controles gerais deficientes de tecnologia da informação (TI). 
E) Adequado monitoramento de controle. 
 

65. Em relação ao trabalho de Especialistas, assinale a alternativa CORRETA. 
A) No decorrer da auditoria, ou à medida que mudam as circunstâncias, o auditor não pode revisar decisões anteriores sobre a 

utilização do trabalho de especialista do auditor. 
B) A avaliação da importância das ameaças à objetividade pode depender das atribuições de especialista do auditor e da 

importância deste trabalho no contexto da auditoria, contudo isto não se aplica à avaliação da necessidade de salvaguardas.  
C) Os papéis de trabalho dos especialistas externos do auditor não pertencem a eles e fazem parte da documentação de 

auditoria.  
D) Se o auditor concluir que o trabalho de especialista do auditor não é adequado para fins da auditoria e não puder resolver o 

assunto por meio dos procedimentos adicionais de auditoria ou outros meios, deve expressar uma opinião não modificada 
no relatório, em razão da falta de evidência de auditoria suficiente e apropriada.  

E) O auditor não deve fazer referência ao trabalho de especialista do auditor em relatório que contenha opinião não 
modificada. 
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66. A circularização de advogados constitui-se um dos tipos de procedimentos da auditoria. Este deve ser utilizado em qual 
caso? 

A) Exame do saldo contábil das receitas e despesas. 
B) Exame dos saldos bancários de livre movimentação. 
C) Exame de contingências. 
D) Exame da variação de saldo contábil de contas a pagar e dos contratos. 
E) Exame detalhado das Despesas Antecipadas. 
 
67. Dada a necessidade de distinguir diversos conceitos, numere os parênteses conforme a seguinte legenda: (1) Auditoria 

Externa, (2) Auditoria Interna, (3) Perícia.   
(   ) Auxilia a organização a alcançar os respectivos objetivos adotando uma abordagem sistemática e disciplinada para a 
avaliação e melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, de controle, e governança corporativa. 
(    ) Constitui o conjunto de procedimentos técnicos e científicos destinado a levar à instância decisória elementos de prova 
necessários a subsidiar a justa solução do litígio. 
(   ) Atividade independente e objetiva que presta serviços de avaliação (assurance) e de consultoria e tem como objetivo 
adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. 
(   ) É realizada por profissional autônomo, tendo como finalidade avaliar a fidegnidade das informações, atendendo aos 
interesses de terceiros. 
 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 
A) 1, 1, 3, 2. 
B) 2, 3, 2, 1. 
C) 3, 3, 2, 1. 
D) 1, 2, 1, 3. 
E) 1, 3, 2, 2. 
 
68. Em relação aos saldos contábeis e aos testes de detalhes pertinentes a estes, relacione a segunda coluna com a primeira.  
( 1 ) Testar recuperação de valores no Imobilizado e no Intangível (   ) Circularização 
( 2 ) Obter confirmação de saldos com credores     (   ) Teste de impairment 
( 3 ) Examinar requisições de matéria prima     (   ) Exame documental 
( 4 ) Analisar custos dos concorrentes    (   ) Procedimento analítico 
 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 
A) 2, 1, 3, 4. 
B) 1, 4, 2, 3. 
C) 4, 3, 2, 1. 
D) 3, 2, 1, 4. 
E) 1, 3, 4, 2. 
 
69. Assinale a alternativa que contém um objetivo aplicável ao exame de Empréstimos e Financiamentos. 
A) Verificar no extrato os créditos relativos à liberação de empréstimos obtidos. 
B) Verificar o cálculo dos juros sobre empréstimos. 
C) Certificar-se quanto à real existência de empréstimos em nome da instituição. 
D) Certificar-se quanto à liquidação subsequente das parcelas do empréstimo. 
E) Examinar os contratos de empréstimos. 
 

70. “Relaciona-se com a natureza, a época e a extensão dos procedimentos que são determinados pelo auditor para reduzir o 
risco de auditoria a um nível baixo aceitável”. Este conceito se refere a qual tipo de risco? 

A) De amostragem. 
B) De controle. 
C) De detecção. 
D) Inerente. 
E) Tolerável. 

 
 

PROVA 2 – LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ESPECÍFICA 
 

 

71. Segundo o Código Tributário do Município de Sobral, são isentos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), 
entre outros: 

A) as casas ou estabelecimentos de assistência ao idoso, com ou sem finalidade lucrativa. 
B) as casas de caridade ou estabelecimento com fins humanitários e assistenciais, sem finalidade lucrativa. 
C) as pessoas reconhecidamente pobres, mesmo que possuam estabelecimento fixo, conforme definido em Lei Complementar. 
D) a prestação de assistência médica ou odontológica, em ambulatórios mantidos por Sindicatos e afins, mesmo que a 

assistência não seja totalmente gratuita. 
E) as fundações de educação superior, desde que sem finalidade lucrativa. 
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72. Em relação às contribuições previstas no Código Tributário do Município de Sobral, é CORRETO afirmar que: 
A) a contribuição de melhoria é instituída para fazer face ao custeio de obras públicas e tem como fato gerador a valorização 

imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o valor da despesa total rateada 
igualmente pelo total de imóveis ou unidades imobiliárias beneficiadas. 

B) as disposições relativas a lançamentos, prazos e arrecadação da contribuição de melhoria devem estar previstas na Lei que 
instituir a contribuição, não podendo ser reguladas por Decreto. 

C) a Contribuição de Iluminação Pública tem como fato gerador o custeio do Serviço de Iluminação Pública, em ruas, praças e 
demais logradouros públicos e será devida pelos contribuintes, entendidos como tais os usuários de unidades imobiliárias 
autônomas edificadas no Município de Sobral. 

D) o Município de Sobral não instituiu até a presente data a Contribuição de Iluminação Pública de que trata o artigo 149-A da 
Constituição Federal de 1988, optando por continuar financiando o Serviço de Iluminação Pública em ruas, praças e demais 
logradouros públicos por meio da Taxa de Iluminação Pública. 

E) o Município de Sobral instituiu a Contribuição de Iluminação Pública de que trata o artigo 149-A da Constituição Federal 
de 1988, cujo fato gerador é o custeio do Serviço de Iluminação Pública em ruas, praças e demais logradouros públicos. 
Manteve, no entanto, a cobrança da Taxa de Iluminação Pública para a execução de projetos especiais de iluminação para 
avenidas, praças, parques, jardins e monumentos, bem como para a instalação de indicadores luminosos de ruas e a 
execução de iluminação pública temporária. 

 
73. O contribuinte que recusar a exibição de livros ou documentos fiscais, sonegar documento para apuração de prestação de 

serviços ou, ainda, de qualquer forma embaraçar a ação fiscal será passível, segundo o Código Tributário do Município de 
Sobral, de multa de: 

A) 50 (cinquenta) UFIRCE's, que será aplicada em dobro a cada caso de reincidência, até o limite de 500 (quinhentas) 
UFIRCE's. 

B) 100 (cem) UFIRCE's, que será aplicada em dobro a cada caso de reincidência, até o limite de 900 (novecentas) UFIRCE's. 
C) 150 (cento e cinquenta) UFIRCE's, que será aplicada em dobro a cada caso de reincidência, até o limite de 1.200 (mil e 

duzentas) UFIRCE's. 
D) 150 (cento e cinquenta) UFIRCE's, que será aplicada em dobro a cada caso de reincidência, até o limite de 900 

(novecentas) UFIRCE's. 
E) 200 (duzentas) UFIRCE's, que será aplicada em dobro a cada caso de reincidência, até o limite de 800 (oitocentos) 

UFIRCE's. 
 
74. Segundo a Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, considera-se estabelecimento prestador do serviço: 
A) 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, filial, agência, posto de 
atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato, ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. 

B) 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, filial, agência, posto de 
atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato, ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas; ou, na falta 
de unidade própria, o local do domicílio do prestador. 

C) o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente, e que configure unidade 
econômica ou profissional; ou, na falta de unidade própria, o local do domicílio do prestador. 

D) o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente, e que configure unidade 
econômica, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, 
escritório de representação ou contato, ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas; ou, na falta de unidade própria, o 
local do domicílio do prestador. 

E) o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente, e que configure unidade 
econômica, preferencialmente no local da sede ou matriz. 

 
75. Quanto à incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), a Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 

2003, estabelece que: 
A) o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato 

gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa a esta Lei Complementar, desde que esses se constituam atividade 
preponderante do prestador. 

B) o imposto não incide sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País. 
C) ressalvadas as exceções expressas na lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, os serviços nesta mencionados não 

ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, ainda que a prestação destes envolva fornecimento de 
mercadorias. 

D) o imposto de que trata a Lei Complementar nº 116/2003 não incide sobre os serviços prestados mediante a utilização de 
bens e serviços públicos explorados economicamente por meio autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de 
tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. 

E) o imposto incide, também, sobre o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos 
bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras. 
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76. Em relação às Sanções Fiscais previstas no Código Tributário do Município de Sobral, é CORRETO afirmar que: 
A) os créditos tributários municipais, inclusive aqueles decorrentes de multas ou penalidades pecuniárias, quando não 

recolhidos nos prazos regulamentares, serão acrescidos de juros de mora equivalentes à Taxa Selic acumulada até o mês 
anterior ao pagamento, acrescidos de 1% (um por cento) referente ao mês de pagamento e atualizados pela Unidade Fiscal 
de Referência do Estado do Ceará – UFIRCE – ou outro índice que a substitua. 

B) a responsabilidade não é excluída pela denúncia espontânea da infração, mesmo que acompanhada de pagamento do tributo 
devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do 
tributo depender de apuração. 

C) será passível de multa de 20% (vinte por cento) do valor principal do tributo devido, atualizado anualmente pela UFIRCE, 
no caso de pagamento espontâneo após o vencimento do tributo. 

D) será passível de multa de 100% (cem por cento) da taxa respectiva o contribuinte que iniciar ou praticar ato sujeito à 
licença sem que esta lhe tenha sido concedida ou renovada. 

E) será passível de multa de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor dos tributos devidos, no caso de lançamento de 
ofício, quando iniciados os procedimentos fiscais e constatada a falha ou ausência de recolhimento. 

 
77. Um dos principais instrumentos de administração tributária é a substituição tributária passiva. A esse respeito, a Lei 

Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, estabeleceu a seguinte regra para o Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISS): 

A) os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei complementar, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo 
crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ou não ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade 
do contribuinte ou atribuindo-a a este, em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, exceto 
no que se refere à multa e aos acréscimos legais. 

B) os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito 
tributário a terceira pessoa, vinculada ou não ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do 
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, exceto no 
que se refere à multa e aos acréscimos legais. 

C) os Municípios e o Distrito Federal, mediante decreto, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito 
tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do 
contribuinte, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais. 

D) os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito 
tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do 
contribuinte, exceto no que se refere à multa e aos acréscimos legais. 

E) os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito 
tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte 
ou atribuindo-a a este, em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se 
refere à multa e aos acréscimos legais. 

 

78. O Sistema Tributário do Município de Sobral, segundo o respectivo Código Tributário, compõe-se das seguintes taxas: 
A) as taxas decorrentes de obras públicas e as destinadas ao custeio do serviço de iluminação pública. 
B) as taxas decorrentes do Poder de Polícia e as de utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, 

prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. 
C) as taxas decorrentes de obras públicas e as decorrentes do Poder de Polícia. 
D) as taxas decorrentes do Poder de Polícia e sobre a transmissão "inter-vivos" de bens imóveis. 
E) as taxas destinadas ao custeio do serviço de iluminação pública e as de utilização efetiva ou potencial de serviços públicos 

específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. 
 

79. Os recém-casados Marcos e Sônia adquiriram um terreno, não murado, no município de Sobral, em novembro de 2005. 
Fizeram a inscrição no Cadastro Fiscal Imobiliário em dezembro daquele mesmo ano. O valor venal do referido terreno foi 
apurado em R$10.000,00, no início de 2006, primeiro ano em que foi cobrado o IPTU do referido terreno. Com a 
valorização imobiliária ocorrida na região, o valor venal, nos anos de 2007 e 2008, aumentou para R$12.000,00 e 
R$14.000,00, respectivamente. Em 2009, depois de verificarem que havia riscos de invasão do imóvel, Marcos e Sônia 
resolveram murar o terreno. Naquele ano, o terreno atingiu o valor venal de R$20.000,00. Com base nessas informações, os 
valores de IPTU do referido imóvel, pagos por Marcos e Sônia nos anos de 2008 e 2009, foram, respectivamente, de: 

A) R$ 350,00 e R$ 600,00. 
B) R$ 350,00 e R$ 200,00. 
C) R$ 210,00 e R$ 200,00. 
D) R$ 210,00 e R$ 300,00. 
E) R$ 280,00 e R$ 600,00. 
 
80. Qual é o prazo legal para o contribuinte ou responsável reclamar para o Contencioso Tributário Municipal do Município de 

Sobral contra o lançamento de IPTU? 
A) 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento do aviso de lançamento. 
B) 30 (trinta) dias corridos, contados da data do envio pela Prefeitura do aviso de lançamento. 
C) 30 (trinta) dias úteis, contados da data do recebimento do aviso de lançamento. 
D) 20 (vinte) dias corridos, contados da data do recebimento do aviso de lançamento. 
E) 20 (vinte) dias úteis, contados da data do recebimento do aviso de lançamento. 
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81. Segundo o Código Tributário do Município de Sobral (instituído pela Lei Complementar nº 002, de 19 de dezembro de 
1997), além do contribuinte definido nesta Lei, são responsáveis pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana (IPTU): 

A) o proprietário ou o possuidor do imóvel, a qualquer título. 
B) o adquirente do imóvel, quando não liquidado pelo vendedor cedente, o proprietário, o titular do domínio útil, ou o 

possuidor do imóvel, a qualquer título. 
C) o adquirente do imóvel, quando não liquidado pelo vendedor cedente; o espólio, pelos tributos devidos pelo "de cujus" na 

data da abertura da sucessão; os sucessores a qualquer título; e a pessoa jurídica de direito privado que resultar da fusão, 
transformação ou incorporação, pelos tributos devidos. 

D) o possuidor do imóvel, a qualquer título; e o espólio, pelos tributos devidos pelo "de cujus" na data da abertura da sucessão. 
E) o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor do imóvel, a qualquer título; o adquirente do imóvel, quando não 

liquidado pelo vendedor cedente; o espólio, pelos tributos devidos pelo "de cujus" na data da abertura da sucessão; os 
sucessores a qualquer título; e a pessoa jurídica de direito privado que resultar da fusão, transformação ou incorporação, 
pelos tributos devidos. 

 
82. O Decreto n° 439, de 05 de março de 2002, regulamentou a organização, estrutura e competência do Contencioso 

Tributário Municipal do Município de Sobral (CONTRIM), criado pelo artigo 21 da Lei Complementar nº 002, de 19 de 
dezembro de 1997 (Código Tributário do Município de Sobral). Em relação ao CONTRIM, é CORRETO afirmar que: 

A) compete ao CONTRIM decidir, nos âmbitos administrativo e judicial, as lides decorrentes de relação jurídica instaurada, 
nas quais sejam partes o Município de Sobral e o sujeito passivo de obrigação tributária nas situações relativas à exigência 
de crédito tributário ou à restituição de tributos ou penalidade pecuniária indevidamente pagos. 

B) o CONTRIM compõe-se dos seguintes órgãos: I – Conselho Superior de Recursos Tributários (CSRT), formado por duas 
câmaras de julgamento; II - Divisão de Julgamento de Processos (DIJUP), em primeira instância administrativa, formado 
por três Sessões de Julgamento. 

C) são partes no processo administrativo-tributário (PAT) o Município de Sobral ou o fiscal que lavrou o auto de infração e o 
sujeito passivo da obrigação tributária ou o requerente no procedimento de restituição. 

D) as infrações à legislação tributária serão sempre apuradas por meio de auto de infração, que será lavrado por servidor 
fazendário com competência para o exercício da fiscalização de tributos municipais, devidamente designado por ato da 
autoridade competente. Esta autoridade poderá expedir ato administrativo por período de tempo determinado e de conteúdo 
genérico para a realização de ações fiscais visando constituir o crédito tributário. 

E) são anuláveis os atos praticados por autoridade incompetente ou impedida, ou com preterição do direito de defesa, devendo 
a nulidade ser requerida pelo contribuinte na impugnação ou declarada de ofício pela autoridade julgadora. Considera-se 
autoridade incompetente ou impedida aquela autoridade a quem a legislação não confere competência para a prática do 
respectivo ato. 

 
83. Tendo em vista as regras estabelecidas no Sistema Tributário do Município de Sobral para o Imposto sobre a Transmissão 

"Inter-vivos" de Bens Imóveis (ITBI), é CORRETO afirmar que: 
A) o imposto sobre a transmissão "inter-vivos" de bens imóveis a qualquer título, por ato oneroso, tem como fato gerador a 

transmissão de bens imóveis, por natureza ou acessão física; a transmissão de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 
garantias; e a cessão de direitos relativos às transmissões anteriormente referidas. 

B) são isentas do imposto as transmissões de habitações populares, mas não o são os terrenos destinados à sua edificação, 
tendo em vista o princípio da Função Social da Propriedade. 

C) o valor venal, exceto os casos expressamente consignados em Lei e no Regulamento, será decorrente de avaliação do 
contribuinte, ressalvado à Fazenda Municipal o direito de recusar essa avaliação em processo administrativo em que seja 
garantido ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa. 

D) o imposto deverá ser pago em até 30 (trinta) dias após a data da lavratura do instrumento que servir de base à transmissão. 
E) o descumprimento de obrigações principal e acessórias previstas nesta lei (Lei Complementar nº 002/97 – Sobral/Ce) e em 

normas regulamentares sujeitará o infrator à penalidade de 75% (setenta e cinco por cento) do imposto devido, em caso de 
ação ou omissão que induza à falta de lançamento ou a um lançamento por valor inferior ao real, sem prejuízo do 
pagamento do imposto e dos acréscimos legais. 
 

 
84. Tendo em vista as regras estabelecidas no Sistema Tributário do Município de Sobral para o Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana (IPTU), é CORRETO afirmar que: 
A) a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, ao qual se aplica alíquota de 0,5% (meio por cento) para todos os 

imóveis situados na zona urbana do município. 
B) a alíquota para terrenos não utilizados, murados ou não, aumentará 1,0% (um por cento) ao ano, até o limite máximo de 

10% (dez por cento), tendo por objetivo dar cumprimento ao princípio da Função Social da Propriedade. 
C) a avaliação dos imóveis, para efeitos fiscais, poderá ser feita com base nos indicadores técnicos das tabelas e plantas de 

valores aprovados por ato do Poder Executivo, ou por arbitramento, no caso de o contribuinte impedir o levantamento dos 
elementos integrantes dos imóveis, se o imóvel se encontrar fechado ou inabitado e não ocorrer a localização do 
proprietário ou responsável. 

D) é obrigatória a inscrição do contribuinte no Cadastro Fiscal Imobiliário, exceto se este for beneficiado por isenção fiscal. 
E) as construções ou edificações realizadas, sem a devida licença, ou em desacordo com as normas técnicas, não serão 

inscritas no Cadastro Fiscal Imobiliário, até que o contribuinte regularize a situação do imóvel. 
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85. Em relação às regras para os créditos do Simples Nacional, estabelecidas na Lei Complementar nº 123/2006, é CORRETO 

afirmar que: 
A) nas hipóteses previstas na Lei Complementar nº 123/2006, à exceção do caso de exclusão de ofício das empresas optantes 

pelo Simples Nacional, quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a referida exclusão produzirá 
efeitos a partir do mês seguinte em que incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei 
Complementar pelos 2 (dois) anos-calendário seguintes. 

B) o prazo inicial de 2 (dois) anos-calendário seguintes de impedimento de opção pelo regime diferenciado e favorecido da Lei 
Complementar nº 123/2006 será elevado para 5 (cinco) anos, caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer 
outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de 
tributo apurável, segundo o regime especial previsto nesta Lei Complementar. 

C) a exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou das empresas de pequeno porte, deverá ser 
comunicada à Secretaria da Receita Federal, na hipótese de exclusão por opção, até o último dia útil do mês de janeiro. 

D) a exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou das empresas de pequeno porte, deverá ser 
comunicada à Secretaria da Receita Federal, quando estas incorrerem em qualquer das situações de vedação previstas nesta 
Lei Complementar, até o décimo dia útil do mês subsequente àquele em que tenha ocorrido a situação de vedação. 

E) a exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos, na hipótese da 
exclusão por opção, a partir do primeiro dia útil do mês subsequente àquele em que foi comunicada a opção da exclusão. 

 
86. Compete ao Contencioso Tributário Municipal do Município de Sobral (CONTRIM): 
A) decidir, no âmbito administrativo e judicial, as lides decorrentes de relação jurídica instaurada nas quais sejam partes o 

Município de Sobral e o sujeito passivo de obrigação tributária. 
B) editar provimentos sobre matéria processual bem como sua organização e funcionamento, enquanto que a representação 

dos interesses do Município junto ao CONTRIM compete ao Procurador Geral do Município. 
C) decidir, no âmbito administrativo, as lides decorrentes da relação jurídica instaurada nas quais sejam partes o Município de 

Sobral e o sujeito passivo de obrigação tributária, somente nas situações de restituição de tributos. 
D) reapreciar seus julgados em grau de recurso administrativo, mediante voto de desempate da Presidência, não cabendo 

revisão judicial do tema ante a supremacia das decisões administrativas. 
E) decidir, no âmbito administrativo, as lides decorrentes de relação jurídica instaurada, nas quais sejam partes o Município de 

Sobral ou suas autarquias e o sujeito passivo de obrigação apenas em caso de exigência de crédito tributário. 
 
87. Acerca da Inscrição no Cadastro Fiscal imobiliário do município de Sobral, marque a alternativa CORRETA. 
A) Será feito um cadastro por contribuinte, independentemente da quantidade de imóveis que ele possua.  
B) É dispensada para os contribuintes isentos do IPTU. 
C) É obrigatória a partir da posse no imóvel ou até 30 dias após a convocação do Município.  
D) Somente serão registradas construções feitas de acordo com a legislação vigente, mediante apresentação de toda a 

documentação. 
E) Os contribuintes que apresentarem informações falsas ou incorretas serão excluídos do cadastro. 
 
88. Conforme dispõe o Código Tributário do Município de Sobral, o contribuinte do IPTU é: 
A) o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor do imóvel, a qualquer título, que contenha ou não construção.  
B) o adquirente do imóvel, quando não liquidado pelo vendedor cedente. 
C) o espólio, pelos tributos devidos pelo "de cujus", na data da abertura da sucessão. 
D) o sucessor a qualquer título. 
E) a pessoa jurídica de direito privado que resultar da fusão, transformação ou incorporação, pelos tributos devidos. 
 
89. Acerca do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), marque a alternativa CORRETA. 
A) Será recolhido por meio de documento de arrecadação obrigatoriamente na rede bancária do domicílio fiscal do 

contribuinte. 
B) para o pagamento através de Mapa de Apuração de ISS retido na fonte (MAPIS), é obrigatória a apresentação conjunta do 

bloco de notas fiscais, até 5 dias após ocorrência do fato gerador. 
C) Somente poderá incidir sobre os serviços especificados em Decreto Municipal, o qual deverá obedecer ao princípio da 

noventena. 
D) Pode ser consignado judicialmente pelo sujeito passivo, em qualquer caso. 
E) não poderá ser pago mediante emissão de boleto bancário em nenhuma hipótese, admitindo-se, todavia, a consignação em 

juízo. 
 
90. Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples 

Nacional ficam dispensadas do pagamento da(s) seguinte(s) contribuição(ões): 
A) Contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 
B) Contribuição para manutenção da Seguridade Social, relativa ao trabalhador. 
C) Contribuição para a Seguridade Social, relativa à pessoa do empresário, na qualidade de contribuinte individual. 
D) Contribuição para o PIS/PASEP, COFINS e IPI incidentes na importação de bens e serviços. 
E) As contribuições para as entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de 

que trata o artigo 240 da Constituição Federal, e demais entidades de serviço social autônomo. 
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91. O tratamento diferenciado na tributação das empresas de pequeno porte e microempresas: 
A) ofende o princípio da isonomia no exercício do Poder Geral de Tributar que deve conferir o mesmo tratamento a todos os 

contribuintes sem distinção. 
B) justifica-se em razão do reduzido lucro desses empreendedores, pois a tributação deve sempre se pautar no potencial 

econômico do contribuinte. 
C) decorre do princípio do tratamento favorecido às empresas de pequeno porte, que deve ser interpretado em conjunto com os 

demais princípios da ordem econômica. 
D) não se aplica aos tributos municipais posto que destinados a matérias mais restritas, de interesse exclusivamente local. 
E) a opção da pessoa jurídica pelo Simples Nacional pode ser retratada até cinco meses após o início do ano-calendário. 
 
92. Em relação às regras para a inscrição e a baixa de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor 

individual (MEI), estabelecidas na Lei Complementar nº 123/2006, é CORRETO afirmar que: 
A) na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 

3 (três) âmbitos de governo, deverão estabelecer processos próprios e diferenciados de registro e de legalização de 
empresários e de pessoas jurídicas, para fins de aumentar o controle e a fiscalização dos benefícios fiscais concedidos, 
devendo, no entanto, evitar a duplicidade de exigências. 

B) ficam reduzidos em 50% (cinquenta por cento) os valores referentes a taxas, emolumentos e demais custos relativos à 
abertura, à inscrição, ao registro, ao alvará, à licença, ao cadastro e aos demais itens relativos às microempresas, empresas 
de pequeno porte e microempreendedor individual (MEI). 

C) os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas que sejam responsáveis pela emissão de licenças e 
autorizações de funcionamento somente realizarão vistorias após o início de operação do estabelecimento, 
independentemente do grau de risco a que está submetida a atividade. 

D) o registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em 
qualquer órgão envolvido no registro empresarial e na abertura da empresa, dos 3 (três) âmbitos de governo, ocorrerá 
independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do 
empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das 
responsabilidades do empresário, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de 
extinção. 

E) é permitida, por decreto do poder concedente, a instituição de exigências de natureza documental ou formal, restritiva ou 
condicionante, pelos órgãos envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, que exceda 
os limites dos requisitos pertinentes à essência do ato de registro, alteração ou baixa da empresa, se tais exigências forem 
imprescindíveis à fiscalização. 

 
93. Em relação às regras relativas aos prazos de recolhimento dos tributos devidos pelos optantes pelo Simples Nacional, é 

CORRETO afirmar que: 
A) os tributos devidos, apurados na forma da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional - CGSN nº 94/2011, deverão 

ser pagos até o dia 20 (vinte) do mês subsequente àquele em que houver sido auferida a receita bruta. 
B) na hipótese de a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) possuir filiais, o recolhimento dos tributos do 

Simples Nacional dar-se-á por intermédio de cada uma das filiais, mas a Declaração Simplificada deverá ser centralizada na 
matriz. 

C) quando não houver expediente bancário na data estabelecida para pagamento, os tributos deverão ser pagos até o dia útil 
imediatamente anterior, sob pena de o contribuinte sujeitar-se à incidência de encargos legais na forma prevista na 
legislação do imposto sobre a renda. 

D) os tributos devidos, apurados na forma da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional - CGSN nº 94/2011, deverão 
ser pagos até o último dia do mês subsequente àquele em que houver sido auferida a receita bruta. 

E) quando não houver expediente bancário no último dia do mês subsequente àquele em que houver sido auferida a receita 
bruta, os tributos deverão ser pagos até o primeiro dia útil do mês seguinte. 
 

94. Pode-se afirmar CORRETAMENTE que a competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e 
acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a ocorrência das hipóteses previstas no artigo 29 da Lei 
Complementar nº 123/2006: 

A) é da Secretaria da Receita Federal e das Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito Federal, segundo a 
localização do estabelecimento, e, tratando-se de prestação de serviços incluídos na competência tributária municipal, a 
competência será também do respectivo Município. 

B) desde a edição da Lei Complementar n° 128, de 19 de dezembro de 2008, é exclusivamente das Secretarias de Fazenda ou 
de Finanças do Estado ou do Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento. 

C) desde a edição da Lei Complementar n° 128, de 19 de dezembro de 2008, é exclusivamente da Secretaria de Fazenda ou de 
Finanças do Município onde se localiza o estabelecimento, com a cooperação técnica da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil. 

D) é exclusiva da Secretaria da Receita Federal do Brasil, desde a fusão da ex-Secretaria da Previdência Social com a ex-
Secretaria da Receita Federal, ocorrida em maio de 2007. 

E) é concorrente da Secretaria da Receita Federal e das Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito 
Federal, segundo a localização do estabelecimento, excluindo-se a competência dos Municípios, mesmo tratando-se de 
prestação de serviços incluídos na competência tributária municipal. 
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95. Para os efeitos da Lei Complementar nº 123/2006, considera-se Microempreendedor Individual (MEI) o empresário 

individual a que se refere o artigo 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), optante pelo Simples 
Nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática prevista no artigo 18-A da referida Lei Complementar, que 
tenha auferido receita bruta, no ano-calendário anterior, de até: 

A) R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). 
B) R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 
C) R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 
D) R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 
E) R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). 
 
96. São princípios do Processo Administrativo Tributário: 
A) adequação do procedimento, celeridade, eficiência, publicidade, legalidade, contraditório e ampla defesa. 
B) verdade material, simplicidade, contraditório e ampla defesa, fungibilidade. 
C) celeridade, simplicidade, verdade material, contraditório e ampla defesa. 
D) celeridade, identidade física do julgador, informalidade, eficiência e contraditório. 
E) verdade formal, eficiência, publicidade, contraditório e ampla defesa, simplicidade e celeridade. 
 
97. Assinale a alternativa CORRETA. 
A) O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como 

fato gerador exclusivamente a prestação de serviços que consistam em atividade preponderante do prestador. 
B) O ISS abrange 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. 

C) O ISS incide sobre os serviços prestados, mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente por 
meio de autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. 

D) Em nenhuma hipótese a responsabilidade pelo recolhimento do tributo poderá ser atribuída a terceiros, que não o prestador 
do serviço. 

E) O ISS não incide sobre: as exportações de serviços para o exterior do País, nem sobre valor dos depósitos bancários, o 
principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras. 

 
98. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) tem como fato gerador: 
A) a propriedade de imóvel localizado na zona urbana, sendo necessário que a construção seja averbada na matrícula 

imobiliária. 
B) a propriedade ou posse de imóvel localizado na zona urbana do Município ou de povoado com mais de 10 casas, ainda que 

fora da zona urbana. 
C) a propriedade ou o domínio útil de imóvel localizado na zona urbana ou rural até 60 km do Município. 
D) a propriedade, a posse ou o domínio útil de imóvel por acessão ou natural, localizado na zona urbana do Município. 
E) a propriedade apenas de imóvel por acessão ou natural, localizado na zona urbana ou em áreas urbanizáveis ou de expansão 

urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes destinados à habitação, à indústria, ao comércio, ou 
aos serviços. 

 
99. O recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), no Munícipio de Sobral, terá o prazo: 
A) de até o décimo quinto dia do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador, pelo estabelecimento prestador de serviço 

em geral. 
B) de até o último dia do mês subsequente àquele em que ocorreu a retenção pelo contribuinte substituto. 
C) de até cinco dias após expedição do documento fiscal avulso. 
D) de até três dias após a ocorrência do fato gerador, nos demais casos. 
E) prorrogado automaticamente até o próximo dia útil se, por qualquer motivo, não funcionar agência bancária localizada no 

Município de Sobral no dia do vencimento. 
 
100. Em relação ao ISS, tratando-se de prestador pessoa jurídica, o serviço considera-se prestado e o imposto devido: 
A) em regra no domicílio do prestador, independente de onde ele preste o serviço. 
B) apenas no estabelecimento do prestador, considerado para este fim como o local onde o contribuinte desenvolva a atividade 

de prestar serviços. 
C) no local do estabelecimento do prestador e, na falta deste, no seu domicílio, em regra. 
D) no estabelecimento do tomador no caso de serviços de reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, 

portos e congêneres. 
E) considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local da execução dos serviços prestados em águas marítimas. 
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