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LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INSTRUÇÕES DESTA PÁGINA 

 
1. Este CADERNO DE PROVAS contém 45 (quarenta e cinco) q u e s t õ e s  s e n d o  0 5  ( c i n c o )  d e  p o r t u g u ê s ,  1 0  ( d e z )  

d e  M a t e m á t i c a  e  30 (trinta) de Conhecimentos Específicos cada uma delas apresentando um enunciado seguido de 05 (cinco) 

opções, designadas pelas letras A, B, C, D e E, das quais somente uma é correta. 

2. Examine se o Caderno de Provas está completo e se apresenta falhas de impressão ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. 

Constatando falhas ou imperfeições, solicite imediatamente a substituição do C aderno. 

3. Após decorrido uma hora do início da prova, será distribuído o Cartão-Resposta. 

4. Ao receber o Cartão-Resposta, examine e verifique se os dados nele impressos correspondem aos seus (nome, RG, CPF e Cargo 

escolhido). Caso haja alguma inconsistência, comunique imediatamente ao Fiscal. 

5. A resposta definitiva de cada questão deve ser obrigatoriamente, assinalada no CARTÃO-RESPOSTA, fornecido especificamente 

para este fim. 

6. A maneira CORRETA de marcar as respostas Cartão-Resposta é cobrindo totalmente a quadrícula correspondente à letra a  ser 

assinalada. Exemplo:      Será anulada a questão que apresentar mais de uma opção assinalada no cartão-resposta, rasuras e 

preenchimento além dos limites do retângulo destinado para cada marcação. 

7. Qualquer forma de comunicação entre os candidatos, como também com os fiscais, implicará na sumária 

desclassificação/eliminação da Seleção. 

8. O candidato ao sair da sala, deverá entregar, definitivamente, ao Fiscal da Sala, o Cartão-Resposta e o Caderno de Provas, 

sem esquecer-se de assinar a lista de frequência. 

9. A divulgação dos GABARITOS E DAS PROVAS será no dia 0 6 /05/2019, às 19:00 horas, através do site cev.urca.br. 

10. Os recursos com pedido de modificação ou de anulação de qualquer questão da prova poderão ser interpostos à Comissão 

Executiva do Vestibular, de 8:00 horas às 23horas e 59 minutos do dia 07 de Maio de 2019, EXCLUSIVAMENTE 

PELA INTERNET, no site cev.urca.br 
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NÍVEL SUPERIOR AUDITOR FISCAL 

PORTUGUÊS 

 

A morte virou lugar-comum 

(crônica de Arnaldo Jabor) 

Só se fala em morte, hoje em dia. Quantos 

morreram hoje na Síria? Só 130? Ontem foram 

200. E na periferia de São Paulo, quantas 

chacinas? Só duas, com alguns feridos? Quando 

Hannah Arendt cunhou a expressão “banalidade 

do mal”, ela não imaginava como a morte se 

tornou um fato corriqueiro no mundo atual, sem 

os trágicos acordes do Holocausto. Talvez haja 

nas matanças banais um desejo de desvendar o 

mistério da morte, bem lá no fundo do 

inconsciente. Para além de vinganças, busca de 

poder ou dinheiro, ódio puro, prazer, há a vontade 

de ‘naturalizar’ a morte, de modo que ela deixe de 

ser a implacável ceifadora. 

Tenho certeza de que os assassinos que 

passam de moto e metralham inocentes não têm 

consciência da gravidade de seus feitos – apenas 

mais um dia divertido de violências. Os filmes 

americanos buscam o tempo todo essa banalidade: 

tiros súbitos sem piedade, jorros de sangue 

ornamentais, a beleza fálica das superarmas 

automáticas. Nos brutos filmes de ação, nos 

videogames, nas notícias bombásticas de tragédias 

há um claro desejo de esquecer a morte, 

mostrando-a sem parar. Um desejo de matar a 

morte. Um desejo de entendê-la pela repetição 

compulsiva. Mas, nunca conseguiremos exorcizá-

la, porque quando ela chega não estamos mais 

aqui. Gilberto Gil fez uma música genial sobre a 

morte, onde ele canta, numa toada fúnebre: 

“A morte já é depois/ já não haverá 

ninguém/ como eu aqui agora/ pensando sobre o 

além. / Já não haverá o além/ o além já será então/ 

não terei pé nem cabeça/ nem fígado, nem 

pulmão/ como poderei ter medo/ se não terei 

coração?” É isso. Só se pode falar da morte pela 

ausência. Nós apenas saímos do ar. 

Desaparecemos. 

Ela é tão banal que inventamos solenes 

rituais para dar-lhe consistência, religiões ou 

crenças materialistas para nos consolar: “O 

universo é a eternidade. Deus é o universo, a 

substância. Ele está nas galáxias e no orgasmo, 

nos buracos negros e no coração batendo…” 

“Grandes merdas” – penso hoje -, pois quando ela 

chega acaba a literatura. Aliás, falar sobre a morte 

também é um lugar-comum – mas agora, é tarde 

demais para mim -, tenho de ir em frente. Até o 

grande Guimarães Rosa caiu nessa: “Morremos 

para provar que vivemos”. O Nelson Rodrigues 

me perguntava sempre: “Pelo amor de Deus, me 

explica essa frase! E qual a profundidade de 

“Viver é muito perigoso?” 

A morte só tem “antes”, não tem “depois” – 

no Ivan Ilitch, do Tolstoi, quando ela chega, acaba 

o conto. Ele diz no instante final: “A morte 

acabou”. Dizem que o Muhammad Atta, o 

terrorista que comandou o ataque às torres de NY, 

era ateu, mas queria conhecer aquele instante que 

separava o avião da torre erguida. A morte não 

está nem aí para nós; ela tem “vida própria”. A 

gente vai para um lado, o corpo para o outro. Ela 

nos ignora, nossos méritos, nossas obras. Mais um 

lugarzinho comum: “Só nos resta viver da melhor 

maneira possível até o fim. Tem mais é que curtir, 

gente boa…” Pois é; há muitos anos, pegou fogo 

no edifício Joelma em São Paulo, torrando 

dezenas de infelizes. Do prédio em frente, as 

teleobjetivas fotografaram todas as agonias. Até 

hoje, lembro-me da foto em cores de um homem 

de terno, pastinha 007, agachado numa janela do 

20.º andar, com o fogo às costas. Seu rosto 

mostrava a dúvida: “O que é melhor para mim? 

Morrer queimado ou me jogar?” Ele curtiu até o 

fim – e se jogou. 

O que me chateia é ficar desatualizado. As 

notícias vão rolar e eu nada saberei. Haverá crises 

mundiais, filmes que estreiam, músicas novas, e 

eu ficarei lá embaixo, sem saber das novidades. É 
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insuportável a desinformação dos falecidos. Meu 

avô me disse uma vez: “Acho triste morrer, seu 

Arnaldinho, porque nunca mais vou ver a Av. Rio 

Branco…” Isso me emocionou, pois ele ia 

diariamente ao centro da cidade, onde tomava um 

refresco de coco na Casa Simpatia. Por isso, 

quando me penso morto, eu, que não irei ao meu 

enterro, de que terei saudades? Ou melhor, que 

saudades teria se as pudesse ter? 

Não terei saudades de grandes amores, de 

megashows da vida de hoje, excessiva e 

incessante. Não. Debaixo da terra, terei saudades 

de irrelevâncias essenciais, terei saudades de 

algumas tardes nubladas de domingo que só o 

carioca percebe, tudo parado, com os urubus 

dormindo na perna do vento, como dizia o sempre 

presente Tom, do radinho do porteiro ouvindo o 

jogo, terei saudades do cafezinho nas beiras dos 

botequins, de certos tons de roxo e rosa em 

Ipanema antes da noite cair, saudades do 

cafajestismo poético dos cariocas, saudades dos 

raros instantes sem medo ou culpa, de alguns 

momentos de felicidade profunda, sem motivo, 

apenas pela gratidão de respirar. Não terei 

saudades dos fatos e notícias, nada do mundo 

febril; só a quietude, o silêncio entre amigos na 

paz de um bar, papos de cinéfilo, risos proletários 

e camaradagem de subúrbio, do samba que nos 

envolve nas rodas pobres com a alegre sabedoria 

da desesperança, da Lapa, da Av. Paulista de 

noite, do jazz, pernas cruzadas de mulheres 

inatingíveis, terrenos baldios de minha infância, 

saudades da literatura, do prazer da arte, Fellini, 

Shakespeare, de Cantando na Chuva – o maior 

hino da alegria americana, saudades de Fred 

Astaire dançando Begin the Beguine com Eleanor 

Powell, felizes para sempre dentro do universo 

estrelado. 

Há várias mortes. Há brutas tragédias, fomes 

e bombas, horrendos desastres, mas, na morte 

óbvia, comum, caseira, só temos duas escolhas: 

súbita ou lenta. Você, frágil leitor, qual delas 

prefere? O rápido apagar do “abajur lilás” de um 

ataque cardíaco ou o lento esvair da vida, sumindo 

com morfina? Se eu pudesse escolher, queria 

morrer como o velho Zorba, o grego, em pé, na 

janela, olhando a paisagem iluminada pelo sol da 

manhã. E, como ele, dando um berro de 

despedida. 

 

01. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Uma 

leitura geral do texto nos permite inferir que 

a morte é, exceto: 
 

A) Sustentação para várias doutrinas filosóficas; 
 
B) A inoxerável companheira humana; 
 
C) A certeza de todo ser vivente; 
 
D) Momento de grande comoção e comportamento 

contrito; 
 
E) A singela e insignificante ação contemporânea. 

 

02. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) São 

causas apontadas como responsáveis pela 

banalização da morte, exceto: 
 

A) Desejo de desvendar o seu mistério; 

B) Vontade de naturalizá-la; 

C) Desejo de ocultá-la em sua essência; 

D) Vontade de apresentá-la constantemente; 

E) Ância de poder vencê-la. 

 

03. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) 

Aliás, falar sobre a morte também é um lugar-

comum – mas agora, é tarde demais para mim 

... Das opções a seguir, marque a que 

apresenta um termo similar ao destacado: 
 

A) Super-homem; 

B) Agro-industrial; 

C) Semi-aberto; 

D) Auto-estrada; 

E) Aero-espacial. 
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04. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) 

Não terei saudades de grandes amores. O 

termo destacado é classificado como: 
 

A) Objeto indireto; 

B) Sujeito deslocado; 

C) Adjunto adnominal; 

D) Adjunto verbal; 

E) Complemento nominal. 

 

05. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) 

Nos brutos filmes de ação, nos videogames, 

nas notícias bombásticas de tragédias há um 

claro desejo de esquecer a morte, mostrando-a 

sem parar. O termo em destaque é 

classificado como: 
 

A) Um pronome oblíquo tônico com a função 

sintática de objeto direto; 
 
B) Um pronome oblíquo átono com a função 

sintática de objeto indireto; 
 
C) Um pronome oblíquo tônico com a função 

sintática de objeto indireto; 
 
D) Um pronome oblíquo átono com a função 

sintática de objeto direto; 
 
E) Um pronome oblíquo tônico com a função 

sintática de sujeito; 

 

MATEMÁTICA 

 

06. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) 

Sabendo – se que o determinante 

|
𝟏 𝟑 𝟓
𝟐 𝟔 𝟏𝟎

𝟔𝟏 𝟐𝟏𝟗 𝟒𝟑
| = 𝒂, quanto vale ( 2 – a) 

2 
? 

 
A) 0 

B) 9 

C) 1 

D) 4 

E) 16 

 

07. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Dada 

a parábola  de  equação  𝒙 =  
𝟏

𝟔
 𝒚𝟐 −  𝟒𝒚 +

𝟑,  encontre a ordenada do vértice da 

parábola.  
 
A) 6 

B) 4 

C) 10 

D) 8 

E) 12 

 

08. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) 

Dadas as retas de equações ( r ): 3x + 4y + 3 

= 0 e (s): 3x + 4y – 17 = 0, pede-se a distância 

d(r,s) entre tais retas. 
 
A) 4 

B) 5 

C) 8 

D) 10 

E) 6 

 

09. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) 

Calcule a área de um triângulo ABC no qual 

𝑨𝑩̅̅ ̅̅  = 4 cm, 𝑩𝑪̅̅ ̅̅  = 5 cm e 𝑨�̂�C = 60º. 
 
A) 5 cm

2
 

B) 5 √3 cm 
2
 

C) 10 √3 cm 
2
 

D) 10 cm
2
 

E) 20 cm
2
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10. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Se 

𝒙 𝝐 [𝟎,
𝝅

𝟐
]    e  𝐜𝐨𝐬 𝟐𝒙 =  

𝟏

𝟖
  , podemos afirmar 

que senx  tem por valor  
 

A) 
1

4
 

B) 
3

4
  

C) 
3

8
  

D) 
√7

4
   

E) 
√3

2
 

 

11. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) 

Sabendo-se que x + 2y = 7, qual o maior 

valor possível para o produto xy?  ( x e y 

números reais).  
 

A) 
49

4
 

B) 
7

4
 

C) 
7

8
 

D) 
49

8
 

E) 
49

16
 

 

12. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) No 

regime de juros compostos, depois de 

quantos meses aproximadamente, um 

capital aplicado numa caderneta de 

poupança que rende 5% ao mês, dobra de 

valor? Usar log2 ≅ 𝟎, 𝟑𝟎𝟏𝟎 e log 105 

≅ 𝟐, 𝟎𝟐𝟏𝟐.  
 
A) 12 

B) 13 

C) 14 

D) 15 

E) 16 

 

13. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Se 

𝒙 =  
𝟏+𝒕𝒈 𝟏𝟓º

𝟏−𝒕𝒈 𝟏𝟓º
 e 𝒚 = 𝐜𝐨𝐬 𝟑𝟔°. 𝐜𝐨𝐬 𝟕𝟐°,  √𝟑 x + 

8y vale  
 
A) 11 

B) 8 

C) 6 

D) 5 

E) 10 

 

14. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Um 

vendedor dá um desconto de 10% num 

determinado produto. Como o produto 

continuou sem muita saída, o vendedor deu 

outro desconto, desta feita, de 8%. 

Pergunta-se: Qual o desconto total dado pelo 

vendedor para esse produto?  
 
A) 18% 

B) 17,2% 

C) 15% 

D) 18,2% 

E) 18,8% 

 

15. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Dado 

um triângulo equilátero ABC de lado com 

medida 6√𝟑 cm, marca-se um ponto P no 

interior do mesmo. Encontre a soma das 

distâncias de P aos lados do referido 

triângulo.  
 

A) 6 cm 

B) 3 cm 

C) 9 cm 

D) 3 √3 cm 

E) 12 cm. 

 



 

Governo do Estado do Ceará 

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior – SECITECE 

UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA 

COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR – CEV 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO - PMBS 
 

 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE BREJO SANTO – 05/05/2019 

6 

AUDITOR FISCAL 

 

16. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) 

Analise as proposições abaixo: 

I) O relatório da Auditoria Interna deve ser 

apresentado ao chefe imediato do setor 

auditado ou a quem este autorizar, devendo ser 

preservada a confidencialidade do seu 

conteúdo. 

II) O relatório da Auditoria Interna deve abordar, 

no mínimo, os seguintes aspectos: o objetivo e 

a extensão dos trabalhos; a metodologia 

adotada; os principais procedimentos de 

auditoria aplicados e sua extensão; eventuais 

limitações ao alcance dos procedimentos de 

auditoria. 

III) A análise dos riscos da Auditoria Interna deve 

ser feita na fase de planejamento dos trabalhos; 

estão relacionados à possibilidade de não se 

atingir, de forma satisfatória, o objetivo dos 

trabalhos. 

Escolha a opção correta: 

A) É verdadeira apenas a proposição I 

B) São verdadeiras as proposições I e II 

C) É verdadeira apenas a proposição II 

D) São verdadeiras as proposições II e III 

E) É verdadeira apenas a proposição III 

 

17. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Em 

um município do Cariri Cearense, um 

funcionário desatento, descartou alguns 

documentos. O contador da Prefeitura, com 

o objetivo de regularizar os registros 

auditados, omitiu informações de algumas 

operações, que deveriam constar nas 

demonstrações contábeis. Neste caso, 

segundo a NBC TI 01, esta situação se trata 

de: 

A) Erro 

B) Omissão 

C) Desatenção 

D) Fraude 

E) Risco 

 

18. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) As 

expressões “que o auditor modifique sua 

opinião” ou “emitir uma opinião 

modificada”, se refere a uma situação em 

que um objetivo relevante não pode ser 

cumprido, assim o auditor deve avaliar se 

isso o impede de cumprir os objetivos gerais 

de auditoria e se isso exige que ele, em 

conformidade com as NBC TAs, modifique 

sua opinião ou renuncie ao trabalho. Neste 

caso escolha a opção errada: 

A) O auditor deve modificar a opinião no seu 

relatório quando ele conclui, com base na 

evidência de auditoria obtida, que as 

demonstrações contábeis como um todo 

apresentam distorções relevantes; 

B) O auditor deve expressar uma opinião com 

ressalva quando, tendo obtido evidência de 

auditoria apropriada e suficiente, conclui que as 

distorções, individualmente ou em conjunto, 

são relevantes e generalizadas para as 

demonstrações contábeis. 

C) O auditor deve modificar a opinião no seu 

relatório quando ele não consegue obter 

evidência de auditoria apropriada e suficiente 

para concluir que as demonstrações contábeis 

como um todo não apresentam distorções 

relevantes. 

D) O auditor deve expressar uma opinião com 

ressalva quando não é possível para ele obter 

evidência apropriada e suficiente de auditoria 

para fundamentar sua opinião, mas ele conclui 

que os possíveis efeitos de distorções não 

detectadas sobre as demonstrações contábeis, 
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se houver, poderiam ser relevantes, mas não 

generalizados. 

E) O auditor deve abster-se de expressar uma 

opinião quando não consegue obter evidência 

de auditoria apropriada e suficiente para 

fundamentar sua opinião e ele conclui que os 

possíveis efeitos de distorções não detectadas 

sobre as demonstrações contábeis, se houver, 

poderiam ser relevantes e generalizados. 

 

19. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) 

Analise as expressão abaixo: 

I) As responsabilidades da auditoria do setor 

público podem ser ampliadas em virtude de lei 

ou regulamento; 

II) Os princípios fundamentais de ética 

profissional relevantes para o auditor quando 

da condução de auditoria de demonstrações 

contábeis estão implícitos no Código de Ética 

Profissional do Contabilista e na NBC PA 01, 

que trata do controle de qualidade. Dentre este 

princípios estão: integridade e 

confidencialidade; 

III) O ceticismo profissional inclui estar alerta, 

por exemplo, a: circunstâncias que sugiram a 

necessidade de procedimentos de auditoria 

além dos exigidos pelas NBC TAs. 

Escolha a opção errada: 

A) Todas as alternativas estão correta 

B) Somente a alternativa I está correta 

C) Somente a alternativa II está correta 

D) Somente a alternativa III está correta 

E) Nenhuma das opções está correta 

 

20. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) 

Analise as afirmativas abaixo: 

I. Se ATIVO menos PASSIVO menos 

SITUAÇÃO LÍQUIDA for igual a ZERO, 

representa o pior estado patrimonial. 

II. Quando o valor do Passivo (obrigações/dívidas 

da entidade) for superior ao valor do Ativo, a 

equação básica da Contabilidade deve ser 

expressa da seguinte forma: “Ativo + 

Patrimônio Líquido = Passivo”. 

III. Uma DESPESA paga antecipadamente não é 

uma DESPESA do período, é um DIREITO 

que deve ser registrado no ATIVO. 

Assinale a alternativa correta indica: 

A) É verdadeira apenas a afirmativa III. 

B) São verdadeiras as afirmativas I e III. 

C) É verdadeira apenas a afirmativa II. 

D) É verdadeira apenas a afirmativa III. 

E) São verdadeiras as afirmativas II e III. 

 

21. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) 

Analise as afirmativas abaixo: 

I. Os fatos mistos provocam alterações 

quantitativas no Ativo, no Passivo e no 

Patrimônio Líquido, simultaneamente; 

II. Um recebimento de uma conta com desconto 

de 5% representa um fato misto aumentativo; 

III. Diminuição de patrimônio líquido com 

aumento de passivo corresponde a fato 

modificativo. 

Assinale a alternativa correta: 

A) É verdadeira apenas a afirmativa III. 

B) São verdadeiras as afirmativas I e III. 

C) É verdadeira a apenas a afirmativa I. 

D) É verdadeira a apenas a afirmativa II. 

E) São verdadeiras as afirmativas II e III. 

 

22. (CONCURSO BREJO SANTO/2019)A 

empresa RS CARIRI apresenta a conta 
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MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS com um 

saldo inicial de R$ 120.000. No dia 05 do mês 

comprou uma máquina no valor de R$ 

80.000, sendo 50% à vista e o restante no 

prazo de 30 dias. No dia 20 do mesmo mês 

vendeu uma máquina usada a prazo por R$ 

33.400.   No dia 28 adquiriu à vista 

ferramentas por R$ 8.400. Baseado no 

princípio da competência, o saldo final da 

conta é: 
 

A) R$ 125.000; 

B) R$ 133.000; 

C) R$ 175.000; 

D) R$ 134.000; 

E) R$ 155.000. 

 

23.  (CONCURSO BREJO SANTO/2019) A 

reavaliação de ativos foi alterada a partir da 

Lei n. 11.638/2007, isto é, desde primeiro de 

janeiro de 2008. Neste sentido, escolha a 

opção correta: 

A) Ativos circulantes a serem baixados sem venda 

ou abandonados não podem ser classificados 

entre os mantidos para venda, já que a 

recuperação de seu valor contábil deve ser feita 

por meio do seu uso contínuo. (CPC 31); 

B) Os valores do balanço patrimonial que não 

estejam expressos em termos da unidade de 

mensuração corrente no final do período de 

relatório devem ser atualizados 

monetariamente pela aplicação do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

(CPC 42). 

C) De acordo com o CPC 37 é permitido o uso do 

custo atribuído (deemed cost) para ativos 

intangíveis, investimentos em controladas; 

D) A lei 11.638/2007 altera e revoga dispositivos 

da Lei n
o
 8.666, de 21 de junho de 1993, e 

estende às sociedades de pequeno porte 

disposições relativas à elaboração e divulgação 

de demonstrações financeiras. 

E) Ativos e passivos financeiros somente podem 

ser compensados, para serem apresentados pelo 

valor líquido, quando a entidade tiver o direito 

de compensá-los e possuir a intenção de 

liquidar pelo valor líquido ou de liquidar o 

ativo e passivo simultaneamente. (CPC 39). 

 

24.  (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Com 

base nas informações de compra e venda, 

apurar o custo das mercadorias vendida e o 

resultado com o produto X, utilizando o 

critério PEPS (Primeiro a Entrar, Primeiro 

a Sair) de controle de estoques: 

 

 

A) R$ 1.835,56 e R$ 637,84 

B) R$ 1.589,65 e R$ 836,40 

C) R$ 1.835,56 e R$ 778,70 

D) R$ 1.589,65 e R$ 836,40 

E) R$ 1.589,65 e R$ 637,84 

 

25.  (CONCURSO BREJO SANTO/2019) A 

Empresa Verdes Canaviais S/A forneceu as 

seguintes informações: 

Data Ativdade Quantidade  Preço R$ Impostos recuperáveis  Frete R$  Seguro R$ 

04/dez Compra 100  R$    860,00 ICMS 17%  R$   80,00  R$       65,00 

05/dez Compra 200  R$ 1.345,00 ICMS 17%  R$ 150,00  R$       36,00 

06/dez Venda 250  R$ 2.980,00 ICMS 17%

Data Ativdade Quantidade  Preço R$ Impostos recuperáveis  Frete R$  Seguro R$ 

04/dez Compra 100  R$    860,00 ICMS 17%  R$   80,00  R$       65,00 

05/dez Compra 200  R$ 1.345,00 ICMS 17%  R$ 150,00  R$       36,00 

06/dez Venda 250  R$ 2.980,00 ICMS 17%
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Se o percentual do Imposto de Renda foi de 

15%, qual o lucro líquido do exercício: 

A) R$ 45.895,00 

B) R$ 43.895,00 

C) R$ 48.214,00 

D) R$ 43.214,00 

E) R$ 45.895,00 

 

26. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Na 

lição de Marçal Justen Filho, “Agência 

Reguladora independente é uma autarquia 

especial, sujeita a regime jurídico que 

assegure sua autonomia em face da 

Administração direta e investida de 

competência para a regulação setorial”. 

(JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito 

Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005.) 

De acordo com o texto, conforme o art. 174 

da Constituição Federal de 1988 e legislação 

ordinária, as Agências Reguladoras: 

A) Não dispõem de poder decisório e estão 

obrigadas a observar a política governamental; 

B) São empresas concessionárias de serviço 

público; 

C) São autarquias especiais, integrantes da 

administração indireta, vinculadas ao 

Ministério competente, mas possuem 

independência política, autonomia 

administrativa e financeira; 

D) Autarquias em regime especial, totalmente 

independente em relação aos três poderes do 

Estado; 

E) São empresas permissionárias do serviço 

público. 

 

27. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) 

Em relação aos atos administrativos, 

assinale a opção incorreta: 
 

A) Sujeitam-se ao controle do poder judiciário; 
 

B) Autoexecutoriedade deriva do chamado “poder 

extroverso”, indicando que a Administração 

Pública tem a aptidão para interferir na esfera 

privada; 
 

C) As atividades desempenhadas pela 

Administração Pública são voltadas para a 

realização do interesse coletivo; portanto, os 

atos deverão buscar o fim público, caso 

contrário, serão considerados nulos; 
 

D) Para que o ato administrativo se aperfeiçoe, 

reunindo condições de eficácia para a produção 

de efeitos jurídicos válidos, a sua estrutura 

deverá ser composta pelos seguintes 

requisitos: competência, finalidade, forma, 

objeto e motivo; 
 

E) Será considerado ato ou contrato nulo, a 

operação bancária ou de crédito real, realizada 

pela Administração Pública, quando for 

realizada com desobediência a normas legais, 

regulamentares, estatutárias, regimentais ou 

internas. 

CONTAS SALDOS

Capital Social 800.000

Mercadorias 150.000

Juros Passivos a Vencer 6.000

Custo das Mercadorias Vendidas 98.500

ICMS a Recolher 17.500

Capital a Realizar 30.000

Provisão para FGTS 26.700

Ações em Tesouraria 46.000

Juros Passivos 8.450

Móveis e Utensílios 97.000

Bancos conta Movimento 32.800

Despesas Gerais e Administrativas 43.500

ICMS sobre Vendas 23.900

Duplicatas a Receber 44.800

Encargos de Depreciação 8.700

Ações de Coligadas 35.000

Receita de Vendas 233.890

Duplicatas a Pagar 55.600

Provisão para Créditos Incobráveis 10.900

Depreciação Acumulada 18.700
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28. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) São 

casos de inexigibilidade de licitação: 

I) Para contratação de profissional de qualquer 

setor artístico, diretamente ou através de 

empresário exclusivo, desde que consagrado 

pela crítica especializada ou pela opinião 

pública; 

II) Nos casos de guerra ou grave perturbação da 

ordem; 

III) Para a contratação de serviços técnicos de 

natureza singular, com profissionais ou 

empresas de notória especialização, vedada a 

inexigibilidade para serviços de publicidade e 

divulgação. 

Escolha a Opção correta: 

A) É verdadeira apenas a proposição I 

B) São verdadeiras as proposições I e II 

C) É verdadeira apenas a proposição II 

D) São verdadeiras as proposições I e III 

E) É verdadeira apenas a proposição III 

 

29. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) De 

acordo com a Lei 8.112 de 1990, sobre o 

Servidor Público Federal, pode-se afirmar: 

I) A exoneração de cargo efetivo dar-se-á 

somente de ofício, a juízo da autoridade 

competente. 

II) O servidor habilitado em concurso público e 

empossado em cargo de provimento efetivo 

adquirirá estabilidade no serviço público ao 

completar 3 (três) anos de efetivo exercício. 

III) São casos de demissão do Servidor Público 

Federal: crime contra a Administração Pública, 

improbidade administrativa, corrupção. 

Escolha a Opção correta: 

A) É verdadeira apenas a proposição I 

B) São verdadeiras as proposições I e II 

C) É verdadeira apenas a proposição II 

D) São verdadeiras as proposições I e III 

E) É verdadeira apenas a proposição III 

 

30. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) De 

acordo com a Lei 8.987 de 1995, Art. 1
o
: As 

concessões de serviços públicos e de obras 

públicas e as permissões de serviços públicos 

reger-se-ão pelos termos do art. 175 da 

Constituição Federal, por esta Lei, pelas 

normas legais pertinentes e pelas cláusulas 

dos indispensáveis contratos. Neste sentido, 

são causas de extinção de concessões, exceto: 

A) Encampação; 

B) Falência ou extinção da empresa 

concessionária; 

C) Caducidade; 

D) Falecimento ou incapacidade do titular, no caso 

de Sociedade Simples. 

E) Rescisão; 

 

31. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) De 

acordo com a Constituição Federal de 1988 

em seu artigo 37: 

A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

19, de 1998) 

[...] 

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e 

as de direito privado prestadoras de serviços 
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públicos responderão pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a 

terceiros, assegurado o direito de regresso 

contra o responsável nos casos de dolo ou 

culpa. 

Dentre as entidades abaixo, indique aquela 

que não se submete à responsabilidade 

objetiva da Administração Pública, pelos 

danos que seus agentes causem a terceiros: 

A) Universidade Regional do Cariri – URCA; 

B) Banco do Brasil; 

C) CAGECE - Companhia de Água e Esgoto do 

Ceará; 

D) DEMUTRAN do Município de Brejo Santo; 

E) Agência dos Correios (ECT). 

 

32. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) As 

opções abaixo são características da 

Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, exceto: 

A) Formal 

B) Dogmática 

C) Rígida 

D) Dirigente 

E) Outorgada  

 

33. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) 

Sobre o Congresso Nacional brasileiro, 

pode-se afirmar, exceto: 
 

A) Compete privativamente a Câmara dos 

Deputados: proceder à tomada de contas do 

Presidente da República, quando não 

apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 

sessenta dias após a abertura da sessão 

legislativa; 

B) Compete privativamente ao Senado Federal: 

processar e julgar os Ministros do Supremo 

Tribunal Federal; 
 

C) Os Deputados e Senadores são invioláveis, 

civil e penalmente, por quaisquer de suas 

opiniões, palavras e votos. 
 

D) Desde a posse, os membros do Congresso 

Nacional não poderão ser presos; 
 

E) Os Deputados e Senadores não poderão, desde 

a posse, ser titulares de mais de um cargo ou 

mandato público eletivo. 

 

34. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) 

Acerca da Ordem Econômica e Financeira, 

conforme disciplinada pela Constituição 

Federal de 1988, é correto afirmar que 
 

A) Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, 

diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão, pode ser através de licitação, a 

prestação de serviços públicos. 
 

B) A empresa pública, a sociedade de economia 

mista e suas subsidiárias que explorem 

atividade econômica de produção ou 

comercialização de bens ou de prestação de 

serviços, deveram se sujeitar a regime jurídico 

próprio, diferente, portanto do regime jurídico 

das empresas privadas; 
 

C) A função de planejamento da atividade 

econômica é indicativo para o setor público e 

determinante para o setor privado. 
 

D) As empresas públicas e as sociedades de 

economia mista não poderão gozar de 

privilégios fiscais não extensivos às do setor 

privado; 
 

E) Constitui monopólio da União a exploração dos 

serviços locais de gás canalizado. 

 

35. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) 

Sobre a Efetividade do Servidor Público, 

analise o texto: Art. 41, CF/88. São estáveis 

após três anos de efetivo exercício os 
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servidores nomeados para cargo de 

provimento efetivo em virtude de concurso 

público. (EC Nº 19/98): 

I) O servidor público estável só perderá o cargo: 

1 – em virtude de sentença judicial transitada 

em julgado; 2 – mediante processo 

administrativo em que lhe seja assegurada 

ampla defesa; 

II) Invalidada por sentença judicial a demissão do 

servidor estável, será ele reintegrado, e o 

eventual ocupante da vaga, se estável, 

reconduzido ao cargo de origem, sem direito a 

indenização, aproveitado em outro cargo ou 

posto em disponibilidade com remuneração 

proporcional ao tempo de serviço; 

III) Extinto o cargo ou declarada a sua 

desnecessidade, o servidor estável perderá o 

cargo na forma de lei complementar, 

assegurada ampla defesa. 

Escolha a opção correta: 

A) É verdadeira apenas a proposição I 

B) São verdadeiras as proposições I e II 

C) É verdadeira apenas a proposição II 

D) São verdadeiras as proposições II e III 

E) É verdadeira apenas a proposição III 

 

36. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) 

Sobre os Municípios, na Constituição 

Federal de 1988 (e as emendas EC Nº 1/92, 

EC Nº 16/97, EC Nº 19/98, EC Nº 25/2000 e 

EC Nº 58/2009), escolha a opção correta: 
 

A) Para a composição das Câmaras Municipais, 

será observado o limite máximo de: 17 

(dezessete) Vereadores, nos Municípios de 

mais de 120.000 (cento e vinte mil) habitantes 

e de até 160.000 (cento e sessenta mil) 

habitantes;  
 

B) Em Municípios de dez mil e um a cinquenta 

mil habitantes, o subsídio máximo dos 

Vereadores corresponderá a vinte e cinco por 

cento do subsídio dos Deputados Estaduais; 
 

C) O total da despesa com a remuneração dos 

Vereadores não poderá ultrapassar o montante 

de dez por cento da receita do Município; 
 

D) Subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos 

Secretários Municipais fixados por lei de 

iniciativa da Câmara Municipal, observado o 

que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 

153, III, e 153, § 2º , I; 
 

E) O parecer prévio, emitido pelo órgão 

competente sobre as contas que o Prefeito deve 

anualmente prestar, só deixará de prevalecer 

por decisão de três terços dos membros da 

Câmara Municipal. 

 

37. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Leia 

o Texto: 

“O exercício do poder é legitimado pela 

escolha popular, portanto o governante 

regularmente eleito nas urnas estará apto a 

exercer o mandato eletivo. Tornar-se legítimo, 

pela literalidade da palavra, é o mesmo que 

tornar-se legal, válido, puro, perfeito ou 

regular. “Assim, a soberania popular se revela 

no poder incontrastável de decidir. É ela que 

confere legitimidade ao exercício do poder 

estatal. Tal legitimidade só é alcançada pelo 

consenso expresso na escolha feita nas 

urnas.”
2
 Logo, permite-se, por meio da 

soberania popular, que os mandatos eletivos 

sejam exercidos de maneira legal, em 

conformidade com a lei, pelo simples fato de 

terem sido regularmente preenchidos por 

pessoas escolhidas pelo povo. 

O poder é de titularidade do povo, que é 

composto por milhões de pessoas. Assim, a 

única forma justa de distribuí-lo é colocá-lo em 

iguais medidas nas mãos de cada cidadão, 

primando pelo princípio da igualdade. Portanto, 
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cada cidadão carrega consigo uma parcela do 

poder soberano, que, sozinha, não representa 

mais que um contra milhões, mas que, juntas, 

representam o mais elevado poder existente em 

nosso ordenamento jurídico: a soberania 

popular.” SILVA, Rodrigo Moreira da. A 

soberania popular e o resultado das eleições. 

Disponível em: <http://www.tse.jus.br/o-tse/escola-

judiciaria-eleitoral/publicacoes/revistas-da-

eje/artigos/revista-eletronica-eje-n.-1-ano-

5/ilegitimidade-do-comite-financeiro-para-interpor-

recurso-eleitoral>. Acesso em: 22 de Março de 2019. 

Neste contexto, o rol de instrumentos para a 

concretização da soberania popular, 

insculpidos na Constituição Federal de 1988 

são, exceto: 

A) Sufrágio Universal 

B) Ação Civil Pública 

C) Voto direto e secreto 

D) Plebiscito  

E) Referendo 

 

38. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) O 

chefe do Poder Executivo municipal, 

resolveu por decreto aumentar, de 2% para 

5%, a alíquota do ISSQN relativa a 

determinados serviços sujeitos ao imposto 

municipal. Sobre este procedimento 

administrativo, escolha a opção correta: 

A) Não existe nenhum impedimento do ato, em 

virtude de nenhuma limitação no poder de 

tributar; 

B) O Prefeito não pode aumentar impostos, sem 

lei que o estabeleça; 

C) O Prefeito só pode aumentar impostos por lei 

ou medida provisória; 

D) O ato é inconstitucional, pois institui 

tratamento desigual entre contribuintes que se 

encontram em situação equivalente; 

E) O ato é inconstitucional, já que, segundo o Art. 

150, da Constituição Federal de 1988, é vedado 

instituir impostos com efeito de confisco. 

 

39. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) O 

município de Crato-CE, em 2015, através de 

lei ordinária, criou a progressividade dos 

impostos predial territorial urbano (IPTU), 

pois assim, estará cumprindo o preceito 

constitucional da Isonomia Tributária. 

Referida majoração é: 
 

A) Inconstitucional, pois está desrespeitando 

preceito da Capacidade Contributiva do 

proprietário, previsto na Constituição Federal 

de 1988; 
 

B) Constitucional, pois o município do Crato-CE 

tem a competência tributária sobre o IPTU, e 

segundo a Constituição Federal de 1988, sem 

prejuízo da progressividade no tempo, o IPTU 

poderá ter alíquotas diferentes de acordo com a 

localização e o uso do imóvel;  
 

C) Inconstitucional, pois não existe esta 

previsibilidade em nossa Constituição; 
 

D) Constitucional, pois essa progressividade tem 

amparo na capacidade contributiva do 

proprietário; 
 

E) Inconstitucional, pois essa lei não respeitou o 

princípio da anterioridade nonagesimal 

(noventa dias). 

 

40. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) 

Escolha a opção correta: 

I. Vedação de instituir impostos sobre 

patrimônio, renda e serviços das Autarquias e 

Fundações instituídas e mantidas pelo Poder 

Público. (Art. 150, §2º da CF/88); 
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II. Sobre competência dos Municípios para 

instituir impostos: não incide sobre a 

transmissão de bens ou direitos incorporados 

ao patrimônio de pessoa jurídica em realização 

de capital, nem 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. (Art. 156, § 2º, I, 

CF/88); 

III. São isentas de contribuição para a seguridade 

social as entidades beneficentes de assistência 

social que atendam às exigências estabelecidas 

em lei. (Art. 195, § 7°, CF/88). 

Correspondem respectivamente a: 

A) Imunidade, imunidade, imunidade; 

B) Isenção, isenção, isenção; 

C) Imunidade, isenção, imunidade; 

D) Imunidade, imunidade, isenção; 

E) N.D.A 

 

41. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) 

Julgue os itens a seguir, relativos a 

incentivos fiscais. 

I. A compensação é uma modalidade de exclusão 

do crédito tributário. 

II. Remissão é uma modalidade de extinção do 

crédito tributário e se verifica antes de qualquer 

lançamento tributário empreendido pela 

Fazenda Pública; 

III. Salvo disposição de lei em contrário, a 

isenção é extensiva às taxas e às contribuições 

de melhoria; 

Escolha a opção correta: 

A) Todas as opções são verdadeiras 

B) É verdadeira apenas a proposição I 

C) São verdadeiras as proposições I e II 

D) É verdadeira apenas a proposição III 

E) Todas as opções são falsas. 

 

42. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) 

Sobre lançamento tributário, analise as 

proposições abaixo e indique a opção 

correta: 

A) Ocorre o lançamento de ofício, quanto aos 

tributos cuja legislação atribua ao sujeito 

passivo o dever de antecipar o pagamento sem 

prévio exame da autoridade administrativa; 

B) É possível a retificação da declaração por 

iniciativa do próprio declarante, visando 

reduzir ou a excluir tributo, após a notificação 

do lançamento; 

C) O lançamento de ofício ocorre quando se 

comprove que o sujeito ao pagamento da 

obrigação tributária, agiu com dolo, fraude ou 

simulação; 

D) O lançamento regularmente notificado ao 

sujeito passivo só pode ser alterado em virtude 

de impugnação do sujeito ativo; 

E)  A atividade administrativa do lançamento 

tributário é discricionária. 

 

43. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) A 

Administração Tributária traduz-se num 

conjunto de ações e atividades, integradas e 

complementares entre si, que almejam 

garantir o cumprimento pela sociedade da 

legislação tributária, que se mostra por meio 

da presença fiscal, quer no âmbito da 

facilitação do cumprimento das obrigações 

tributárias, quer na construção e 

manutenção da percepção de risco sobre o 

calculado inadimplemento. (Sabbag, 

Eduardo. Manual de direito tributário São 

Paulo : Saraiva, 2016, p. 796).  
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Sobre esta ações, analise as proposições abaixo 

e indique a opção incorreta: 

A) As entidades imunes não se submetem ao poder 

de fiscalização das administrações tributárias; 

B) Estão sujeitos à fiscalização tributária ou 

previdenciária quaisquer livros comerciais, 

limitado o exame aos pontos objeto da 

investigação. 

C) Constitui ‘dívida ativa tributária’ apenas o 

crédito proveniente de obrigação legal relativa 

a tributos, respectivos adicionais e multas; 

D) A presunção de fraude à execução fiscal, por 

alienação ou oneração de bens ou rendas, ou o 

seu começo, por sujeito passivo em débito para 

com a Fazenda Pública, ocorre a partir da 

inscrição do crédito tributário em dívida ativa; 

E) A certidão negativa será sempre expedida nos 

termos em que tenha sido requerida e será 

fornecida dentro de dez dias da data da entrada 

do requerimento na repartição. 

 

44. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Na 

ação de execução fiscal o executado, ao ser 

citado, deverá efetuar o pagamento do 

crédito tributário no prazo de: 

A) 5 dias 

B) 10 dias 

C) 15 dias 

D) 30 dias 

E) 45 dias 

 

45. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Um 

contribuinte tem a intenção de que seja 

reconhecida a aplicação de uma imunidade 

tributária para uma situação que o envolve. 

Tal situação se verifica após a notificação e 

antes da ação de execução fiscal pela 

Fazenda Pública. Para tal o mesmo ele 

deverá ingressar com: 

A) Embargo à execução fiscal; 

B) Exceção de pré-executividade; 

C) Ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica tributária; 

D) Ação de repetição de Indébito; 

E) Ação Cautelar Fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


