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INSTRUÇÕES 

 
Este Caderno de Questões contém 30 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e 
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de 
Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo. 

 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento 
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e 
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam 
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará 
automaticamente eliminado do Concurso Público. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Concurso Público. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Concurso Público, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Concurso Público. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 19 de agosto de 
2019, no site www.alternativeconcursos.com.br.  
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-
mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 20 e 21 de agosto de 2019. 
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Língua Portuguesa 
 
O fragmento da obra de Visconde de Taunay 
servirá como base para responder as questões 
de 01 a 05: 
 

[...] 
Estava Cirino fazendo o inventário da sua 

roupa e já começava a anoitecer, quando Pereira 
novamente a ele se chegou. 

—Doutor, disse o mineiro, pode agora Meca 
entrar para ver a pequena. Está com o pulso que 
nem um fio, mas não tem febre de qualidade 
nenhuma. 

—Assim é bem melhor, respondeu Cirino. 
E, arranjando precipitadamente o que havia 

tirado da canastra, fechou-a e pôs-se de pó. 
Antes de sair da sala, deteve Pereira o 

hóspede com ar de quem precisava tocar em 
assunto de gravidade e ao mesmo tempo de difícil 
explicação. 

Afinal começou meio hesitante: 
—Sr. Cirino, eu cá sou homem muito bom 

de gênio, muito amigo de todos, muito acomodado 
e que tenho o coração perto da boca como 
vosmecê deve ter visto... 

—Por certo, concordou o outro. 
—Pois bem, mas... tenho um grande defeito; 

sou muito desconfiado. Vai o doutor entrar no 
interior da minha casa e... deve portar-se como... 

—Oh, Sr. Pereira! atalhou Cirino com 
animação, mas sem grande estranheza, pois 
conhecia o zelo com que os homens do sertão 
guardam da vista dos profanos os seus aposentos 
domésticos, posso gabar-me de ter sido recebido 
no seio de muita família honesta e sei proceder 
como devo. 

Expandiu-se um tanto o rosto do mineiro. 
—Vejo, disse ele com algum acanhamento, 

que o doutor não e nenhum pé-rapado, mas nunca 
é bom facilitar... E já que não há outro remédio, vou 
dizer-lhe todos os meus segredos... Não metem 
vergonha a ninguém, com o favor de Deus; mas em 
negócios da minha casa não gosto de bater 
língua... Minha filha Nocência fez 18 anos pelo 
Natal, e é rapariga que pela feição parece moça de 
cidade, muito ariscazinha de modos mas bonita e 
boa deveras... Coitada, foi criada sem mãe, e aqui 
nestes fundões. Tenho outro filho, este um latagão, 
barbudo e grosso que está trabalhando agora em 
portadas para as bandas do Rio. 

—Ora muito que bem, continuou Pereira 
caindo aos poucos na habitual garrulice, quando vi 
a menina tomar corpo, tratei logo de casá-la. 

—Ah! é casada? perguntou Cirino. 
—Isto é, é e não é. A coisa está apalavrada. 

Por aqui costuma labutar no costela do gado para 
São Paulo um homem de mão-cheia, que talvez o 
Sr. conheça... o Manecão Doca... 

[...] 
—Esta obrigação de casar as mulheres é o 

diabo!.. Se não tomam estado, ficam juraras e 

fanadinhas...; se casam podem cair nas mãos de 
algum marido malvado... E depois, as histórias! . Ih 
meu Deus, mulheres numa casa, é coisa de meter 
medo... São redomas de vidro que tudo pode 
quebrar... Enfim, minha filha, enquanto solteira, 
honrou o nome de meus pais... O Manecão que se 
aguente, quando a tiver por sua .. Com gente de 
saia não há que fiar... Cruz! botam famílias inteiras 
a perder, enquanto o demo esfrega um olho. 

Esta opinião injuriosa sobre as mulheres é 
em geral corrente nos nossos sertões e traz como 
consequência imediata e prática, além da rigorosa 
clausura em que são mantidas, não só o casamento 
convencionado entre parentes muito chegados para 
filhos de menor idade, mas sobretudo os 
numerosos crimes cometidos, mal se suspeita 
possibilidade de qualquer intriga amorosa entre 
pessoa da família e algum estranho. 

[...] 
—Sr. Pereira, replicou Cirino com calma, lá 

lhe disse e torno-lhe a dizer que, como médico, 
estou há muito tempo acostumado a lidar com 
famílias e a respeitá-las. É este meu dever, e até 
hoje, graças a Deus, a minha fama é boa... Quanto 
às mulheres, não tenho as suas opiniões, nem as 
acho razoáveis nem de justiça. Entretanto, é inútil 
discutirmos porque sei que isso são prevenções 
vindas de longe, e quem torto nasce, tarde ou 
nunca se endireita... O Sr. falou-me com toda a 
franqueza, e também com franqueza lhe quero 
responder. No meu parecer, as mulheres são tão 
boas como nós, se não melhores: não há, pois, 
motivo para tanto desconfiar delas e ter os homens 
em tão boa conta... Enfim, essas suas ideias podem 
quadrar-lhe à vontade, e é costume meu antigo a 
ninguém contrariar, para viver bem com todos e 
deles merecer o tratamento que julgo ter direito a 
receber. Cuide cada qual de si, olhe Deus para 
todos nós, e ninguém queira arvorar-se em 
palmatória do mundo. 

Tal profissão de fé, expedida em tom 
dogmático e superior, pareceu impressionar 
agradavelmente a Pereira, que fora aplaudindo com 
expressivo movimento de cabeça a sensatez dos 
conceitos e a fluência da frase. 

 
TAUNAY, Visconde de. Inocência. São Paulo: 

Ática, 1984. 
 

01) Sobre o texto: 
 
1. A linguagem coloquial empregada pelo 

escritor em todo o texto ressalta o 
regionalismo. 

2. A opinião de Pereira em relação às mulheres 
é que elas prejudicam a moral da família. 

3. A simplicidade de Pereira faz com que se 
sinta pundonoroso em relação ao doutor. 

4. O doutor reconhece a modéstia de Pereira ao 
ser convidado a adentrar na casa. 
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a) Somente 1 e 3 estão corretas. 
b) Somente 2 e 4 estão corretas.  
c) Somente 1, 2 e 3 estão corretas. 
d) Somente 2, 3 e 4 estão corretas. 
e) Somente 2 e 3 estão corretas. 
 
02) Assinale a alternativa correta em relação ao 
texto lido: 
 
a) O narrador utiliza vários provérbios populares 

para reforçar a ideia da inferioridade das 
mulheres. 

b) O narrador onisciente reforça a postura ínvida de 
Pereira em relação ao médico Cirino. 

c) O narrador interfere na história expressando 
suas opiniões discriminatórias em diversos 
pontos. 

d) O narrador é também protagonista do enredo o 
que torna a história verossímil. 

e) O narrador em um determinado momento 
interfere na narração expressando seu ponto de 
vista em relação às ideias de Pereira. 

 
03) Após a leitura do texto é possível inferir que: 
 
a) A filha do médico fora criada com normas 

rígidas, nem parecendo moça do interior. 
b) A ironia de Cirino em relação às ideias de 

Pereira fica em evidência no penúltimo 
parágrafo. 

c) Os personagens, apesar de viverem em 
situações econômicas aparentemente diferentes, 
apresentam a mesma cognição. 

d) Pereira e Cirino têm opiniões antagônicas em 
relação às mulheres. 

e) Pereira e Cirino demonstram opiniões similares 
em relação ao casamento e às mulheres. 

 
04) “Tal profissão de fé, expedida em tom 
dogmático...” O termo em destaque significa 
que Cirino: 
 
a) usou um tom autoritário. 
b) falou em tom libertino. 
c) procedeu de forma metódica. 
d) procedeu de forma irrefletida. 
e) falou em tom de escárnio. 
 
05) Das frases abaixo qual não emprega um 
advérbio de afirmação: 
 
a) Realmente ele é um ótimo funcionário. 
b) Esta técnica vai funcionar efetivamente na 

escola. 
c) Felizmente ele retornou para casa. 
d) Decerto que comparecerá ao casamento. 
e) Certamente amanhã ela virá. 
 
06) A sentença que transmite ideia de uma ação 
completamente concluída, ou seja, que se 
encontra no pretérito perfeito é:  
 

a) Eu irei ao museu amanhã. 
b) Quando Paulo saiu, eu já fizera minha oração. 
c) Ela sempre me procurava aos sábados. 
d) Nós viveríamos aqui.  
e) Eu joguei voleibol ontem. 
 
07) O emprego do artigo definido permite a 
diferenciação de homônimos (palavras que 
apresentam significados diferentes, mas com a 
mesma pronúnica e grafia). Dos substantivos 
elencados abaixo um é somente substantivo 
masculino, ou seja, não permite o uso dos dois 
artigos. Marque-o:  
 
a) a personagem – o personagem 
b) o coma – a coma 
c) o herpes – a herpes  
d) o moral – a moral 
e) o grama – a grama 
 
08) As palavras homônimas homófonas são 
iguais na pronúncia, mas diferentes na escrita e 
significado. Marque a alternativa que emprega 
uma palavra homônima fora do seu contexto: 
 
a) Você não colocou acento na palavra. 
b) Acendeu o fogo da lareira. 
c) A calda de pêssego estava saborosa. 
d) Era a sela do cavalo que ele montava. 
e) Tinha fama de duvidar de tudo, por isso o 

chamavam de séptico. 
 
09) Analise as sentenças a seguir em relação à 
concordância verbal: 
 
1. Há um minuto que ela chegou. 
2. Há professores na escola hoje? 
3. Houve barulho na plateia. 
 
a) Somente 1 e 2 estão corretas. 
b) Todas estão corretas. 
c) Somente 2 e 3 estão corretas. 
d) Somente 1 e 3 estão corretas. 
e) Somente 3 está correta. 
 
10) Leia o poema para responder a questão 10: 
 
Apagar-me  
 
apagar-me  
diluir-me  
desmanchar-me  
até que depois  
de mim  
de nós  
de tudo  
não reste mais  
que o charme. 
 

LEMINSKI, Paulo. Toda poesia. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013. 
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O fragmento em destaque no poema é uma 
figura de linguagem denominada: 
 
a) pleonasmo 
b) antítese 
c) gradação 
d) metonímia 
e) onomatopeia 
 

Matemática 
 
11) Quantos termos possui a P.G. (Progressão 

Geométrica) finita dada por ��; �
� ; �

� … … �
��	 : 

 
a) 5 
b) 6 
c) 19 
d) 8 
e) 9 
 
12) Sendo a dízima periódica dada por 

, ����� … … , qual é sua fração geratriz? 
 

a) 
�

��� 

b) 
��

��� 

c) 
��

��� 

d) 
��

��� 

e) 
��

��� 

 

13) Sabendo-se- que ��
�	

���
= ��, então �� − �� é 

igual a? 
 
a) 14 
b) -3 
c) -8 
d) 13 
e) 8 
 
14) Um paralelepípedo reto retângulo possui 
suas dimensões valendo 10, 15 e 20 metros, 
então qual o volume desse paralelepípedo em 
litros? 
 
a) 5x102 
b) 8x105 
c) 8x102 
d) 3x106 
e) 3,5x104 
 

15) Qual o valor de �����
��� − ����

����
? 

 
 
 
 
 

a) 100 
b) -5 
c) 17 
d) -4 
e) 25 
 

Conhecimentos Gerais 
 
16) A Copa do Mundo de Futebol Feminino 2019 
foi a oitava edição do campeonato mundial. 
Assinale a alternativa correta do país anfitrião 
dessa competição: 
 
a) França 
b) Estados Unidos 
c) Brasil 
d) Itália 
e) Argentina 
 
17) A arenização consiste no processo de 
formação de bancos de areia no solo, em um 
fenômeno equivalente à desertificação, 
diferenciando-se desta por manifestar-se em 
áreas de clima úmido e relativamente chuvoso, 
além de ser comum em solos de composição 
previamente arenosa. É considerado um 
problema de ordem ambiental e também 
socioespacial. No Brasil, a arenização é 
oficialmente registrada na região: 
 
a) Norte 
b) Sul 
c) Nordeste 
d) Sudeste 
e) Centro-Oeste 
 
18) O movimento farroupilha teve repercussão 
em Santa Catarina, sobretudo na região mais 
próxima ao Rio Grande do Sul. De 24 de julho a 
15 de novembro de 1839, Laguna foi ocupada 
pelos revolucionários. Assinale a alternativa que 
apresenta de forma correta o nome da 
República que foi proclamada pelos 
revolucionários: 
 
a) República de Lages 
b) República Garibaldi 
c) República Juliana 
d) República Catarinense 
e) República Blumenau 
 
19) O Brasil começou a ser efetivamente 
colonizado em razão da preocupação que 
Portugal passou a ter com as ameaças de 
invasões das terras brasileiras por outras 
nações, outro fato que contribui com essa 
ocupação é a vinda da Família Real para o 
Brasil. Assinale a alternativa que apresenta de 
forma correta o ano da vinda da Família Real 
para o Brasil: 
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a) 1500  
b) 1822 
c) 1889 
d) 1808 
e) 1831 
 
20) O Brasil geograficamente está localizado no 
continente americano, no subcontinente da 
América do Sul, sendo que fazem parte da 
América do Sul doze países. Desses doze 
países alguns não fazem fronteira com o Brasil. 
Assinale a alternativa que apresenta de forma 
correta o número de países que não fazem 
fronteira com o Brasil: 
 
a) Um 
b) Cinco 
c) Três 
d) Quatro 
e) Dois 
 

Conteúdos Específicos 
 
21) De acordo com a Lei n.º 6.404/1976 que 
dispõe sobre as Sociedades por Ações, em seu 
CAPÍTULO VII, art. 80, a constituição da 
companhia depende do cumprimento dos 
seguintes requisitos preliminares: 
 
Analise cada alternativa e indique a CORRETA: 
 
a) Subscrição, pelo menos por 2 (duas) pessoas, 

de todas as ações em que se divide o capital 
social fixado no estatuto, realização, como 
entrada, de 10% (dez por cento), no mínimo, do 
preço de emissão das ações subscritas em 
dinheiro e depósito, no Banco do Brasil S/A., ou 
em outro estabelecimento bancário autorizado 
pela Comissão de Valores Mobiliários, da parte 
do capital realizado em dinheiro. 

b) Subscrição, pelo menos por 3 (três) pessoas, de 
todas as ações em que se divide o capital social 
fixado no estatuto, realização, como entrada, de 
20% (vinte por cento), no mínimo, do preço de 
emissão das ações subscritas em dinheiro e 
depósito, no Banco do Brasil S/A., ou em outro 
estabelecimento bancário autorizado pela 
Comissão de Valores Mobiliários, da parte do 
capital realizado em dinheiro. 

c) Subscrição, pelo menos por 5 (cinco) pessoas, 
de todas as ações em que se divide o capital 
social fixado no estatuto, realização, como 
entrada, de 30% (trinta por cento), no mínimo, do 
preço de emissão das ações subscritas em 
dinheiro e depósito, no Banco do Brasil S/A., ou 
em outro estabelecimento bancário autorizado 
pela Comissão de Valores Mobiliários, da parte 
do capital realizado em dinheiro. 

d) Subscrição, pelo menos por 3 (três) pessoas, de 
todas as ações em que se divide o capital social 
fixado no estatuto, realização, como entrada, de 
20% (vinte por cento), no mínimo, do preço de 

emissão das ações subscritas em dinheiro e 
depósito, no Banco do Brasil S/A., Caixa 
Econômica Federal sem autorização da 
Comissão de Valores Mobiliários, da parte do 
capital realizado em dinheiro. 

e) Subscrição, pelo menos por 2 (duas) pessoas, 
de todas as ações em que se divide o capital 
social fixado no estatuto, realização, como 
entrada, de 20% (vinte por cento), no mínimo, do 
preço de emissão das ações subscritas em 
dinheiro e depósito, no Banco do Brasil S/A., 
sem prévia autorização da Comissão de Valores 
Mobiliários, da parte do capital realizado em 
dinheiro. 

 
22) Conforme a Lei n.º 6.404/1976, no art. 176, ao 
fim de cada exercício social, a diretoria fará 
elaborar, com base na escrituração mercantil da 
companhia, as seguintes demonstrações 
financeiras, que deverão exprimir com clareza a 
situação do patrimônio da companhia e as 
mutações ocorridas no exercício: 
 
Indique (V) para VERDADEIRO e (F) para FALSO 
e em seguida, indique a alternativa CORRETA. 
 
(___) Demonstração das Origens e Aplicações 
de Recursos. 
(___) Se companhia fechada, Demonstração do 
Valor Adicionado. 
(___) Demonstração dos Lucros ou Prejuízos 
Acumulados. 
(___) Demonstração do Resultado do Exercício. 
(___) Demonstração dos Fluxos de Caixa. 
 
a) V, V, F, F,V. 
b) V, V, V, F, F. 
c) F, F, V, V, F. 
d) F, V, V, V, V. 
e) F, F, V, V, V. 
 
23) De acordo com a Lei no 6.385/1976, em seu 
art. 26, descreve que as auditorias das 
demonstrações financeiras de companhias 
abertas e das instituições, sociedades ou 
empresas que integram o sistema de 
distribuição e intermediação de valores 
mobiliários, somente poderá ser feito: 
 
Indique a alternativa CORRETA: 
 
a) Por empresas de controladoria contábil. 
b) Por empresas de auditoria contábil ou auditores 

contábeis independentes, sem a necessidade de 
registro na Comissão de Valores Mobiliários. 

c) Por dois auditores internos contratos pela 
entidade e registrados na Comissão de Valores 
Mobiliários. 

d) Por empresas de auditoria contábil ou auditores 
contábeis independentes, registrados na 
Comissão de Valores Mobiliários. 

e) Por auditores internos e o conselho fiscal. 
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24) De acordo com o Código Tributário 
Nacional, analise o texto abaixo e indique a 
alternativa CORRETA: 
 
1. Tem como fato gerador o seu desembaraço 

aduaneiro, quando de procedência 
estrangeira, a sua saída dos 
estabelecimentos e a sua arrematação, 
quando apreendido ou abandonado e levado 
a leilão. 

2. O imposto é de competência da União. 
3. O imposto é não-cumulativo, dispondo a lei 

de forma que o montante devido resulte da 
diferença a maior, em determinado período, 
entre o imposto referente aos produtos 
saídos do estabelecimento e o pago 
relativamente aos produtos nele entrados. 

4. O imposto é seletivo em função da 
essencialidade dos produtos. 

 
O texto acima se refere ao: 
 
a) Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer 

Natureza. 
b) Imposto Estadual sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias. 
c) Imposto sobre Produtos Industrializados. 
d) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. 
e) Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. 
 
25) Com relação a Escrituração Contábil Digital 
(ECD), analise as assertivas e indique a 
alternativa CORRETA: 
 

I. Corresponde à obrigação de transmitir, em 
versão digital, os seguintes livros, livro 
Diário e seus auxiliares, se houver, livro 
Razão e seus auxiliares, se houver e Livro 
Balancetes Diários, Balanços e fichas de 
lançamento comprobatórias dos 
assentamentos neles transcritos. 

II. A ECD será transmitida mensalmente ao 
Sped. 

III. A obrigatoriedade de entrega não se aplica 
aos órgãos públicos, às autarquias e às 
fundações públicas. 

IV. A multa por atraso na entrega da ECD não é 
gerada automaticamente pelo programa no 
momento da transmissão do arquivo em 
atraso. 

V. O arquivo da ECD sempre corresponde a 
um livro, ou seja, não é possível que um 
arquivo contenha mais de um livro.  

 
a) Estão corretas I, III, IV e V. 
b) Somente I e II estão corretas. 
c) Estão corretas II, III, IV e V. 
d) Somente IV e V estão corretas. 
e) Somente II está correta. 
 
 

26) De acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade, que trata da apresentação das 
Demonstrações Contábeis, indique (V) para 
VERDADEIRO e (F) para FALSO e em seguida, 
indique a alternativa CORRETA: 
 
(___) O objetivo das demonstrações contábeis é 
o de proporcionar informação acerca da posição 
patrimonial e financeira, do desempenho e dos 
fluxos de caixa da entidade que seja útil a um 
grande número de usuários em suas avaliações 
e tomada de decisões econômicas. 
(___) A entidade não pode retificar políticas 
contábeis inadequadas por meio da divulgação 
das políticas contábeis utilizadas ou por meio 
de notas explicativas ou qualquer outra 
divulgação explicativa. 
(___) O passivo deve ser classificado como 
circulante quando satisfizer ao critério de ser 
liquidado no período de até vinte e quatro 
meses após a data do balanço. 
(___) As notas explicativas devem apresentar, 
informação acerca da base para a elaboração 
das demonstrações contábeis e das políticas 
contábeis específicas utilizadas. 
(___) O conjunto completo das demonstrações 
contábeis deve ser apresentado pelo menos 
anualmente, inclusive com a informação 
comparativa.  
 
a) V, V, V, F, F. 
b) F, V, V, F, F. 
c) V, F, F, V, V. 
d) F, V, V, V, F. 
e) V, V, F, V, V. 
 
27) Em conformidade com a Lei Complementar 
Municipal n.º 053/2017, que dispõe sobre o 
plano de empregos e salários dos empregados 
da Companhia Hidromineral do Oeste 
Catarinense – HIDROESTE, analise as assertivas 
e indique a alternativa CORRETA: 
 

I. A revisão geral da remuneração dos 
empregados, será feito anualmente, no mês 
de fevereiro de cada ano, com base nos 
índices oficiais apurados pelo IBGE ao INPC 
acumulado nos últimos 12 (doze) meses. 

II. O empregado perderá a remuneração do 
emprego efetivo se nomeado para cargo em 
comissão, podendo optar pela mais 
vantajosa. 

III. O adicional pela prestação de serviço 
extraordinário será de 70% sobre o valor 
normal de trabalho. 

IV. É permitido aos empregados da empresa, 
prestar serviços profissionais inerentes a 
sua atividade a fornecedores de serviço da 
Companhia Hidromineral  do Oeste. 

V. Para atender a necessidade temporária, a 
Companhia Hidroeste poderá contratar 
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pessoal por tempo determinado, pelo 
regime celetista.  

 
a) Estão corretas I, II e V. 
b) Estão corretas somente II, IV e V. 
c) Somente IV está correta. 
d) Somente I e IV estão correta. 
e) Estão corretas II, III, IV e V. 
 
28) De acordo com o Código Tributário 
Nacional, analise cada alternativa e indique a 
CORRETA: 
 
a) Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, 

em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, 
que constitua sanção de ato ilícito, instituída em 
lei e cobrada mediante atividade administrativa 
plenamente vinculada. 

b) A natureza jurídica específica do tributo é 
determinada pela base de cálculo da respectiva 
obrigação. 

c) A competência tributária é delegável.  
d) Os tributos são impostos, taxas e contribuições 

de melhoria. 
e) O não-exercício da competência tributária a 

defere a pessoa jurídica de direito público 
diversa daquela a que a Constituição a tenha 
atribuído. 

 
29) No que se refere ao Ativo Imobilizado, 
analise as assertivas e indique a alternativa 
CORRETA: 
 

I. Valor depreciável é o custo de um ativo ou 
outro valor que substitua o custo, menos o 
seu valor residual. 

II. Depreciação é a alocação sistemática do 
valor depreciável de um ativo ao longo da 
sua vida útil. 

III. Ativo imobilizado é o item tangível que é 
mantido para uso na produção ou 
fornecimento de mercadorias ou serviços, 
para aluguel a outros, ou para fins 
administrativos e se espera utilizar por mais 
de um período. 

IV. O custo de um item de ativo imobilizado 
deve ser reconhecido como ativo se, e 
apenas se for provável que futuros 
benefícios econômicos associados ao item 
fluirão para a entidade e o custo do item 
puder ser mensurado confiavelmente.  

V. Um item do ativo imobilizado que seja 
classificado para reconhecimento como 
ativo poderá ser mensurado pelo seu valor 
de mercado, pelo valor justo ou pelo custo. 

 
a) Estão corretas III, IV e V. 
b) Estão corretas I, II, III e IV. 
c) Somente IV e V estão corretas. 
d) Somente I e II estão corretas. 
e) Estão corretas I, II, IV e  V. 
 

30) Em conformidade com o art. 175 do Código 
Tributário Nacional, excluem o crédito tributário: 
 
a) a isenção e a anistia. 
b) o pagamento e a anistia. 
c) o pagamento e a compensação. 
d) a prescrição e a decadência.  
e) remissão e isenção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


