LEIA AS INSTRUÇÕES:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno, contendo 20 questões objetivas, sem repetição ou falhas;
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.
Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese
alguma, papéis para rascunhos;
Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais
conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA;
Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor preta ou azul;
Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de
inscrição;
No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo
reservado para tal fim;
Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído;
Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com
as letras (a), (b), (c), (d) e (e); somente uma responde adequadamente ao quesito
proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão; a
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das
respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas;
As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado;
Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos
sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e
decidir a este respeito;
Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃORESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE
QUESTÕES não serão levados em conta;
Quando terminar sua Prova, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o
CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua
assinatura;
O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 2h;
Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova
depois de decorrida 1h30min. do seu início;
O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-Resposta,
destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

Nº DE INSCRIÇÃO

____________________________________________________________
Assinatura

____________________________________________________________
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO I
Estou com saudade de ficar bom. Escrever é
consequência natural.
(Jorge Amado, na Folha de São Paulo, 22/10/96)

01. Segundo o texto:
a) o autor esteve doente e voltou a escrever.
b) o autor está doente e continua escrevendo.
c) O autor não escreve porque está doente.
d) o autor está doente porque não escreve.
e) o autor ficou bom, mas não voltou a escrever.
TEXTO II
Ainda falta um bom tempo para a aposentadoria
da maior parte deles, mas a Andrade Gutierrez já
tem pronto um estudo sobre a sucessão de 20

03. O tema do texto é:
a) a inocência de uma criança
b) o nascimento de uma criança
c) o sofrimento pela morte de uma criança
d) o apego do autor por uma certa criança
e) a morte de uma criança
TEXTO IV
Julgo que os homens que fazem a política
externa
do
Brasil,
no
Itamaraty,
são
excessivamente pragmáticos. Tiveram sempre
vida fácil, vêm da elite brasileira e nunca
participaram, eles próprios, em combates contra
a ditadura, contra o colonialismo. Obviamente
não têm a sensibilidade de muitos outros países
ou diplomatas que conheço.
(José Ramos-Horta, na Folha de São Paulo, 21/10/96)

de seus principais executivos, quase todos na
faixa entre 58 e 62 anos. Seus substitutos serão
escolhidos entre 200 integrantes de um time de
aspirantes.

Eduardo

Andrade,

o

atual

superintendente, que já integra o conselho de
administração da empreiteira mineira, deverá ir

04. Só não caracteriza os homens do Itamaraty:
a) o pragmatismo
b) a falta de sensibilidade
c) a luta contra a ditadura
d) a tranquilidade da vida
e) as raízes na elite do Brasil.

se afastando aos poucos do dia-a-dia dos
negócios.

Para

os

outros

executivos,

que

deverão ser aproveitados como consultores, a
aposentadoria chegará a médio prazo.
(José Maria Furtado, na Exame, dez./99)

02. Se começarmos o primeiro período do texto por
“A Andrade Gutierrez já tem pronto…”, teremos,
como sequência coesa e coerente:
a) visto que ainda falta um bom tempo para a
aposentadoria da maior parte deles.
b) por ainda faltar um bom tempo para a
aposentadoria da maior parte deles.
c) se ainda faltar um bom tempo para a
aposentadoria da maior parte deles.
d) embora ainda falte um bom tempo para a
aposentadoria da maior parte deles.
e) à medida que ainda falta um bom tempo para
a aposentadoria da maior parte deles.
TEXTO III
Um anjo dorme aqui; na aurora apenas, disse
adeus ao brilhar das açucenas em ter da vida
alevantado o véu.
– Rosa tocada do cruel granizo Cedo finou-se e
no infantil sorriso passou do berço pra brincar no
céu!
(Casimiro de Abreu, in Primaveras)

TEXTO VI
A vida é difícil para todos nós. Saber
disso nos ajuda porque nos poupa da
autopiedade. Ter pena de si mesmo é uma
viagem que não leva a lugar nenhum. A
autopiedade, para ser justificada, nos toma um
tempo enorme na construção de argumentos e
motivos para nos entristecermos com uma coisa
absolutamente natural: nossas dificuldades.
Não vale a pena perder tempo se
queixando dos obstáculos que têm de ser
superados para sobreviver e para crescer. É
melhor ter pena dos outros e tentar ajudar os que
estão perto de você e precisam de uma mão
amiga, de um sorriso de encorajamento, de um
abraço de conforto. Use sempre suas melhores
qualidades para resolver problemas, que são:
capacidade de amar, de tolerar e de rir.
Muitas pessoas vivem a se queixar de
suas condições desfavoráveis, culpando as
circunstâncias por suas dificuldades ou
fracassos. As pessoas que se dão bem no
mundo são aquelas que saem em busca de
condições favoráveis e se não as encontram se
esforçam por criá-las. Enquanto você acreditar
que a vida é um jogo de sorte vai perder sempre.
A questão não é receber boas cartas, mas usar
bem as que lhe foram dadas.
(Dr. Luiz Alberto Py, in O Dia, 30/4/00)
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05. Segundo o texto, evitamos a autopiedade
quando:
a) aprendemos a nos comportar em sociedade.
b) nos dispomos a ajudar os outros.
c) passamos a ignorar o sofrimento.
d) percebemos que não somos os únicos a
sofrer.
e) buscamos o apoio adequado.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
06. São espécies tributárias:
a) tributo, taxa e contribuição de melhoria.
b) cota única, taxa e contribuição social.
c) contribuição sindical, cota única e contribuição
de melhoria.
d) taxa, impostos e contribuição de melhoria.
e) tributo, contribuição sindical e cota única.
07. São regimes tributários, EXCETO:
a) Lucro Real.
b) Lucro Presumido.
c) Lucro Arbitrado.
d) SIMPLES.
e) Parcelamento.
08. Sobre planejamento tributário, marque a
alternativa CORRETA:
a) Elisão Fiscal e Evasão Fiscal são expressões
que representam infração à legislação
tributária.
b) Evasão Fiscal não representa infração à
legislação tributária.
c) Elisão Fiscal não representa infração à
legislação tributária.
d) A Elisão Fiscal caracteriza-se por ser uma
prática cometida após a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária.
e) A Evasão Fiscal caracteriza-se por ser uma
prática preventiva, e dela resulta a adoção da
alternativa legal que traz maior economia
tributária para a entidade.
09. Sobre os impostos, é CORRETO afirmar:
a) estão vinculados a uma contraprestação da
entidade tributante ao contribuinte.
b) só podem ser instituídos pela União.
c) são de competência comum a todas as
entidades tributantes.
d) não estão vinculados a uma contraprestação
da entidade tributante ao contribuinte.
e) representam a contraprestação de um serviço
público.

10. A contribuição de melhoria é exigida em razão
de:
a) obra pública.
b) serviço público.
c) poder de polícia.
d) preço público.
e) taxa pública.
11. Marque a alternativa CORRETA:
a) Além dos impostos de sua competência, a
União pode instituir contribuições sociais,
contribuições de intervenção no domínio
econômico e contribuições de interesses das
categorias profissionais ou econômicas.
b) As taxas, os impostos e as contribuições
parafiscais têm sua arrecadação vinculada a
finalidades específicas ou a certos órgãos.
c) A Contribuição para o INSS é um exemplo de
contribuição de interesse de categoria
profissional ou econômica.
d) As taxas podem ter base de cálculo igual a de
impostos.
e) Para cada entidade tributante, a Constituição
Federal prevê uma lista de impostos de
competência comum.
12. Marque a alternativa que está INCORRETA:
a) Em geral, as taxas são lançadas como
despesas operacionais no período ao qual
pertencem,
segundo
o
regime
de
competência.
b) Taxas de licença são, como regra, despesas
gerais e administrativas.
c) Taxas de legalização são, como regra,
despesas gerais e administrativas.
d) Taxas aduaneiras são, como regra, despesas
gerais e administrativas.
e) Taxas de fiscalização são, como regra,
despesas gerais e administrativas.
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13. São limitações constitucionais ao poder de
tributar, EXCETO:
a) exigir tributo sem lei que o estabeleça.
b) aumentar tributo sem lei que o estabeleça.
c) instituir
tratamento
desigual
entre
contribuintes que se encontrem em situação
equivalente.
d) utilizar tributo com efeito de confisco.
e) cobrar tributo no mesmo exercício financeiro
em que haja sido publicada a lei que os
instituiu ou aumentou, sem, contudo, precisar
respeitar o prazo de 90 dias para cobrá-lo.
14. É objeto da obrigação tributária principal:
a) uma prestação não pecuniária.
b) a prestação de informações tributárias
perante a autoridade fiscal competente.
c) a escrituração de livros contábeis.
d) a inscrição no CNPJ.
e) o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária.
15. A obrigação tributária acessória:
a) pode resultar em obrigação tributária principal.
b) revela inadimplemento absoluto.
c) não se sujeita ao lançamento.
d) consubstancia crédito tributário secundário.
e) é dependente da obrigação tributária principal.

17. Marque a alternativa ERRADA:
a) Um imóvel pertencente ao DETRAN-PI e
utilizado em sua atividade finalística está
abarcado pela hipótese de imunidade
recíproca.
b) Se um contribuinte for autuado para
pagamento de multa devido ao fato de não ter
emitido nota fiscal de serviço, sua obrigação
de pagar será acessória.
c) Definição de tratamento diferenciado e
favorecido para as microempresas e para as
empresas de pequeno porte é matéria
privativa de lei complementar.
d) Sujeito ativo da obrigação tributária é a
pessoa jurídica de direito público titular da
competência para exigir seu cumprimento.
e) O Sindicato Patronal das Indústrias do Setor
Têxtil não faz jus à imunidade constitucional
tributária.
18. O pedágio cobrado pela utilização de rodovias,
qualifica-se como:
a) taxa de serviço.
b) taxa de polícia.
c) preço público.
d) imposto sobre serviço prestado.
e) contribuição social.
19. Marque a alternativa CORRETA:

16. Marque a alternativa que está INCORRETA:
a) Lucro real é o lucro líquido do período de
apuração ajustado pelas adições, exclusões
ou compensações prescritas ou autorizadas
pela legislação do imposto de renda.
b) As pessoas jurídicas que tiverem lucros,
rendimentos ou ganhos de capital oriundos do
exterior estão obrigadas à apuração do lucro
real.
c) O contribuinte que apure o lucro presumido
deve manter a escrituração do Livro Diário e
do Livro Caixa.
d) Um dos casos de apuração do lucro arbitrado
refere-se ao contribuinte sujeito ao lucro real
que não mantém o livro Diário.
e) As pessoas jurídicas não obrigadas à
apuração
do
lucro
real
podem,
opcionalmente, apurar seus resultados
tributáveis com base no lucro presumido.

a) A competência para a instituição de
contribuição de iluminação pública é comum.
b) A competência para a instituição do IPVA e do
ITCMD é privativa dos Estados e dos
Municípios, respectivamente.
c) No exercício da competência extraordinária, a
União poderá criar empréstimos compulsórios
cujo produto da arrecadação deverá ser
destinado a custear despesas extraordinárias
previstas na Constituição como, por exemplo,
a iminência de guerra externa.
d) Durante a realização de obra pública de
ampliação de via expressa de ligação entre
bairros, o Município de Teresina instituiu
contribuição de melhoria para financiar a
execução da referida obra. A previsão do
custo total da obra é R$ 2.000.000,00 e a
estimativa é que 20 imóveis sejam
valorizados em razão dessa obra, cada um
em R$ 300.000,00. Dentro desse contexto, é
legal a cobrança da contribuição de melhoria.
e) Será remunerada por taxa a prestação efetiva
ou compulsória do serviço de coleta de lixo
domiciliar.
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20. Marque a alternativa que está INCORRETA.
a) O ISS tem destinação orçamentária
específica.
b) A CIDE é um tributo cuja função essencial é a
intervenção
do
Estado
na
atividade
econômica.
c) O fato gerador da contribuição de melhoria é
a valorização imobiliária decorrente de obra
pública.
d) A imunidade recíproca entre os entes
federados não se aplica em relação à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
e) Entidade beneficente de assistência social
sem fins lucrativos, pode gozar, desde que
atenda aos requisitos legais de imunidade de
impostos sobre o patrimônio, renda e
serviços.
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