Caderno de Provas
CPOP 20 - NS

GERENTE DE TRIBUTOS

Edital Nº. 001/2019 – Prefeituras Municipais
de Apodi/RN e Itaú/RN

09 de junho de 2019

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
 Use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
 Escreva o seu nome completo e o número do seu documento de identificação no espaço indicado nesta capa.
 A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, incluindo o tempo para responder a todas as questões do Caderno de
Provas e preencher as Folhas de Respostas.
 Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue as Folhas de Respostas ao fiscal.
 O Caderno de Provas só poderá ser levado pelo candidato após o encerramento do prazo estabelecido para sua aplicação.
 Este Caderno de Provas contém, respectivamente, 10 (dez) questões de Conhecimentos da Língua Portuguesa, 05 (cinco)
questões de Lógica e 15 (quinze) de Conhecimentos Específicos.
 Se o Caderno de Provas contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso imediatamente ao
Fiscal.
 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta. Para a marcação da alternativa escolhida na
Folha de Respostas, pinte completamente o campo correspondente conforme a figura a seguir:






Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno de Provas não serão considerados para efeito de avaliação.
Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não é permitido solicitar esclarecimentos aos Fiscais.
O preenchimento das Folhas de Respostas é de sua inteira responsabilidade.
A quantidade de questões e respectivas pontuações desta prova estão apresentadas a seguir:
Disciplina
Língua Portuguesa (Objetivas)
Questões de Lógica (Objetivas)
Conhecimentos Específicos (Objetivas)
Total de questões

ASSINATURA DO CANDIDATO:

Número de questões
10 questões
05 questões
15 questões
30 questões

Pontos
30 pontos
10 pontos
60 pontos
100 pontos

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO:
_________________________

CONCURSO PÚBLICO – CONSÓRCIO OESTE POTIGUAR/RN
EDITAL Nº. 001/2019

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL SUPERIOR
As questões de 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido a seguir.

Os pontos cegos de nosso cérebro e o risco eterno de
acidentes
Luciano Melo
O motorista aguarda o momento seguro para conduzir seu carro e atravessar o cruzamento. Olha
para os lados que atravessará e, estático, aguarda que outros veículos deixem livre o caminho pela via
transversal à sua frente. Enquanto espera, olha de um lado a outro a vigiar a pista quase livre. Finalmente
não avista mais nenhum veículo que poderá atrapalhar seu planejado movimento. É hora de dirigir, mas, no
meio da travessia, ele é surpreendido por uma grave colisão. Uma motocicleta atinge a traseira de seu veículo.
Eu tomo a defesa do motorista: ele não viu a moto se aproximar. Presumo que vários dos leitores já
passaram por situação semelhante, mas, caso você seja exceção e acredite que enxergaria a motocicleta, eu
o convido a assistir a um vídeo que existe sobre isso. O filme prova quão difícil é perceber objetos que de
repente somem ou aparecem em uma cena.
Nossa condição humana está casada com uma inabilidade de perceber certas mudanças. Claro que
notamos muitas alterações à nossa volta, especialmente se olharmos para o ponto alvo da modificação no
momento em que ela ocorrerá. Assim, se olharmos fixamente para uma janela cheia de vasos de flores,
poderemos assistir à queda de um deles. Mas, se desviarmos brevemente nossos olhos da janela, justamente
no momento do tombo, é possível que nem notemos a falta do enfeite. O fenômeno se chama cegueira para
mudança: nossa incapacidade de visualizar variações do ambiente entre uma olhada e outra.
No mundo real, mudanças são geralmente antecedidas por uma série de movimentos. Se esses
movimentos superam um limiar atrativo, vão capturar nossa atenção que focará na alteração considerada
dominante. Por sua vez, modificações que não ultrapassam o limiar não provocarão divergência da atenção
e serão ignoradas.
Quando abrimos nossos olhos, ficamos com a impressão de termos visão nítida, rica e bem detalhada
do mundo que se estende por todo nosso campo visual. A consciência de nossa percepção não é limitada,
mas nossa atenção e nossa memória de curtíssimo prazo são. Não somos capazes de memorizar tudo
instantaneamente à nossa volta e nem podemos nos ater a tudo que nos cerca. Nossa introspecção da
grandiosidade de nossa experiência visual confronta com nossas limitações perceptivas práticas e cria uma
vivência rica, porém efêmera e sujeita a erros de interpretações. Dimensiona um gradiente entre o que é real
e o que se presume, algo que favorece os acidentes de trânsito.
Podemos interpretar que o acidente do exemplo do início do texto se deu porque o motorista convergiu
sua atenção às partes centrais da pista, por onde os carros preferencialmente circulam sob velocidade mais
ou menos previsível. Assim que o último carro passou, ficou fácil pressupor que o centro da pista
permaneceria vazio por um intervalo de tempo seguro para a travessia. As laterais da pista, locais em que
motocicletas geralmente trafegam, não tiveram a atenção merecida, e a velocidade da moto não estava no
padrão esperado.
O mundo aqui fora é um caos repleto de acontecimentos, e nossos cérebros têm que coletar e reter
alguns deles para que possamos compreendê-lo e, assim, agirmos em busca da nossa sobrevivência. Mas
essas informações são salpicadas, incompletas e mutáveis. Traçar uma linha que contextualize todos esses
dados não é simples. Eventualmente, esse jogo mental de ligar pontinhos cria armadilha para nós mesmos,
pois por vezes um ponto que deveria ser descartado é inserido em uma lógica apenas por ser chamativo. E
outro, ao contrário, deveria ser considerado, mas é menosprezado, pois à primeira vista não atendeu a um
pressuposto.
Essas interpretações podem provocar outras tragédias além de acidentes de carro.
Disponível em:<https://www1.folha.uol.com.br>. Acesso em: 20 abr. 2019. (texto adaptado)

01. É propósito principal do texto tematizar
A) as limitações de percepção dos motoristas.
B) a displicência dos motoristas no trânsito.
C) as limitações de percepção do ser humano.
D) a displicência do ser humano em relação à vida.

2

Consórcio Oeste Potiguar/RN – CPOP 20 – Gerente de Tributos – Nível Superior

CONCURSO PÚBLICO – CONSÓRCIO OESTE POTIGUAR/RN
EDITAL Nº. 001/2019

02. Em relação ao primeiro parágrafo, é correto afirmar:
A) é predominantemente narrativo, e essa característica é evidenciada por uma sequência de ações
estabelecida por verbos no presente do indicativo.
B) é predominantemente narrativo, e essa característica é evidenciada por uma sequência de ações
estabelecida por verbos no pretérito perfeito.
C) é predominantemente descritivo, e essa característica é evidenciada pela enumeração de ações
simultâneas expressas por verbos no presente do indicativo.
D) é predominantemente descritivo, e essa característica é evidenciada pela enumeração de ações
simultâneas expressas por verbos no pretérito perfeito.

03. A vírgula está indicando trecho com função meramente explicativa em:
A)

“A consciência de nossa percepção não é limitada, mas nossa atenção e nossa memória de
curtíssimo prazo são.”

B) “Se esses movimentos superam um limiar atrativo, vão capturar nossa atenção que focará na
alteração considerada dominante.”
C) “Assim que o último carro passou, ficou fácil pressupor que o centro da pista permaneceria vazio por
um intervalo de tempo seguro para a travessia.”
D) “Dimensiona um gradiente entre o que é real e o que se presume, algo que favorece os acidentes de
trânsito.”

04. Há elemento coesivo que pode ser substituído, sem prejuízo ao sentido da informação veiculada no texto,
por mas em:
A) “Eventualmente, esse jogo mental de ligar pontinhos cria armadilha para nós mesmos, pois por vezes
um ponto que deveria ser descartado é inserido em uma lógica apenas por ser chamativo.”
B) “Nossa introspecção da grandiosidade de nossa experiência visual confronta com nossas limitações
perceptivas práticas e cria uma vivência rica, porém efêmera e sujeita a erros de interpretações.”
C) “Assim, se olharmos fixamente para uma janela cheia de vasos de flores, poderemos assistir à queda
de um deles.”
D) “As laterais da pista, locais em que motocicletas geralmente trafegam, não tiveram a atenção
merecida, e a velocidade da moto não estava no padrão esperado.”

05. Há um pronome que se refere ao leitor do texto em:
A)

“Eu tomo a defesa do motorista: ele não viu a moto se aproximar.”

B) “[...] e reter alguns deles para que possamos compreendê-lo [...]”
C) “[...] eu o convido a assistir a um vídeo que existe sobre isso.”
D) “É hora de dirigir, mas, no meio da travessia, ele é surpreendido por uma grave colisão.”
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06. No trecho “[...]poderemos assistir à queda de um deles.”, a ocorrência do acento grave é justificada
A) pela exigência de artigo do termo regente, que é um verbo, e pela exigência de preposição do termo
regido, que é um nome.
B) pela exigência de preposição do termo regente, que é um nome, e pela exigência de artigo do termo
regido, que é um verbo.
C) pela exigência de artigo do termo regente, que é um nome, e pela exigência de artigo do termo regido,
que é um verbo.
D) pela exigência de preposição do termo regente, que é um verbo, e pela exigência de artigo do termo
regido, que é um nome.

07. O gênero discursivo que apresenta a mesma sequência textual dominante no primeiro parágrafo é:
A) o artigo de opinião.
B) a resenha.
C) a notícia.
D) o requerimento.

08. Considere o trecho:
No mundo real, mudanças são geralmente antecedidas por uma série de movimentos. Se
esses movimentos superam um limiar atrativo, vão capturar nossa atenção que focará na alteração
considerada dominante. Por sua vez, modificações que não ultrapassam o limiar não provocarão
divergência da atenção e serão ignoradas.

A expressão que mantém uma relação de antonímia com a palavra em destaque é
A) limite mínimo.
B) momento inicial.
C) momento intermediário.
D) limite máximo.

09. Considere o período:
Quando abrimos nossos olhos, ficamos com a impressão de termos visão nítida, rica e bem
detalhada do mundo que se estende por todo nosso campo visual.

Nesse período, os trechos em destaque representam
A) orações subordinadas em que, no primeiro trecho, tem-se uma função adverbial, e, no segundo, uma
função adjetiva.
B) orações subordinadas em que, no primeiro trecho, tem-se uma função adverbial, e, no segundo, uma
função substantiva.
C) orações coordenadas em que, no primeiro trecho, tem-se uma função adjetiva, e, no segundo, uma
função adverbial.
D) orações coordenadas em que, no primeiro trecho, tem-se uma função adjetiva, e, no segundo, uma
função predicativa.
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10. Há um a empregado com função de preposição em:
A) “[...] ele não viu a moto se aproximar”.
B) “[...] olha de um lado a outro a vigiar a pista quase livre”.
C) “[...] é possível que nem notemos a falta do enfeite”.
D) “[...] por um intervalo de tempo seguro para a travessia”.
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – LÓGICA – NÍVEL SUPERIOR
11. Considere verdadeiras as seguintes afirmativas:
I – Algumas mulheres gostam de vaquejada.
II – A pessoa que gosta de vaquejada vai aos parques.
Dadas as afirmativas acima, é correto concluir que:
A) Todos as mulheres vão aos parques.
B) Apenas mulheres vão aos parques.
C) Existem mulheres que não vão aos parques.
D) Se uma mulher não vai a parque algum, então ela não gosta de vaquejada.

12. Dada a palavra CONSORCIOESTE, a quantidade de anagramas possíveis a partir dessa palavra, é
determinado por
2,3,2
A) 𝑃13

3,6
B) 𝑃13
3,2,2,2
C) 𝑃13

D) 𝑃13
13. Um jogo de dardos consiste de um alvo circular dividido em oito partes, onde cada uma delas possui uma
letra grafada, conforme apresentado a seguir.

Considere que em dois lançamentos independentes de um dardo um jogador acerta o alvo e que todas as
partes do alvo têm a mesma chance de serem acertadas. Sendo assim, a probabilidade de nos dois
lançamentos o jogador acertar uma parte com a mesma letra grafada é de
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A)

5
32

B)

1
64

C)

3
16

D)

1
16
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14. Em um concurso público existiam quatro vagas e, exatamente, quatro amigos eram os candidatos a essas
vagas: João, Maria, José e Márcia. Para brincarem com seus familiares, fizeram as seguintes afirmações:
•
•
•

José foi o 2º colocado e Márcia a 3ª colocada;
José foi o 1º colocado e Maria a 2ª colocada;
Márcia foi a 4ª colocada e João o 2º colocado.

Se, em cada uma dessas afirmações existe uma informação verdadeira e outra falsa, o candidato que
chegou em 4º lugar foi
A) Márcia.
B) Maria.
C) João.
D) José.

15. Dada a sequência de figuras a seguir:

De acordo com a lógica aplicada na sequência, da esquerda para a direita, a figura adequada a ocupar a
próxima posição é
A)

B)

C)

D)
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – GERENTE DE TRIBUTOS
NÍVEL SUPERIOR
16. Consoante a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, sobre os Municípios é correto
afirmar que:
A) o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de dez
por cento da receita do ente.
B) o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos
Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.
C) organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios da
Constituição Federal de 1988.
D) as contas municipais ficarão, durante noventa dias, anualmente, à disposição de qualquer
contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da
lei.

17. A falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais
e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania será preenchida por meio do
A) habeas Corpus.
B) habeas data.
C) mandado se segurança.
D) mandado de injunção.

18. Segundo a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, a prestação de garantia por
parte do licitante vencedor para contratações de obras, serviços e compras,
A) será obrigatória e caberá ao órgão contratante optar por uma das modalidades de garantia entre
seguro-garantia, fiança bancária, caução em dinheiro ou títulos da dívida pública.
B) será facultativa, a critério do ente contratado, e desde que prevista no instrumento convocatório não
excederá a cinco por cento do valor do contrato.
C) será facultativa a critério da autoridade contratante, em cada caso, e desde que prevista no
instrumento convocatório.
D) será obrigatória e caberá ao ente contratado optar por uma das modalidades de garantia entre moeda
corrente, cheque ou vale postal.

19. Segundo a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e alterações posteriores, permitir, facilitar ou concorrer
para que terceiro enriqueça ilicitamente, constitui ato de improbidade administrativa que
A) importa enriquecimento ilícito.
B) atenta contra os princípios da administração pública
C) causa lesão ao erário.
D) decorre de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário.
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20. Conforme a Constituição Federal de 1988, podem ser cobrados no mesmo exercício financeiro em que
haja sido publicado a lei que os instituiu ou aumentou:
A) o imposto sobre exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados e o imposto
sobre produtos industrializados.
B) o imposto sobre a importação de produtos estrangeiros e o imposto sobre a propriedade territorial
rural.
C) o imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários e o
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
D) o imposto sobre produtos industrializados e o imposto sobre a propriedade territorial rural.

21. Sobre a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, é correto afirmar que
A) o fato gerador da obrigação principal é a situação definida na legislação como necessária e suficiente
à sua ocorrência.
B) responsável pelo tributo é o sujeito credor que tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador.
C) salvo disposição de lei em contrário, a isenção é extensiva às taxas e às contribuições de melhoria.
D) a capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais.

22. Consoante a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e alterações posteriores, a despesa total
com pessoal em cada período de apuração para os Municípios pátrios não poderá exceder,
A) 50% da receita corrente líquida do ente.
B) 60% da receita corrente bruta do ente.
C) 60% da receita corrente líquida do ente.
D) 50% da receita corrente bruta do ente.

23. Segundo a legislação que norteia normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços dos entes públicos, as despesas regularmente empenhadas e liquidadas não
pagas ou não canceladas até 31 de dezembro do exercício financeiro que a originou é chamada de:
A) Restos a Pagar não processadas.
B) Despesa de exercícios anteriores.
C) Dívida Ativa.
D) Restos a Pagar Processadas.

24. Consoante a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, o orçamento anual pode ser alterado por meio de
créditos adicionais. Desse modo, as dotações destinadas a despesas para as quais não haja orçamento
específico classificam-se em
A) extraordinários.
B) excepcionais.
C) especiais.
D) suplementares.
Consórcio Oeste Potiguar/RN – CPOP 20 – Gerente de Tributos – Nível Superior
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25. Segundo a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações posteriores, a conta que serve para
diminuir o valor de elementos do ativo quando corresponde à perda do valor do capital aplicado na
aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros com existência ou
exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente
limitado é a de
A) amortização.
B) exaustão.
C) liquidação.
D) depreciação.

26. A Cia. A&L LTDA. utiliza o sistema de inventário permanente. No mês de início de suas atividades,
apresentou a movimentação de mercadorias, na ordem cronológica a seguir (desconsidere a incidência
de impostos):
- aquisição de 150 unidades a R$ 45,00 cada uma;
- venda de 35 unidades a R$ 60,00 cada uma;
- aquisição de 45 unidades a R$ 50,00 cada uma;
- venda de 80 unidades a R$ 55,00 cada uma.
O valor do estoque final de mercadorias, caso a empresa utilize o método PEPS (primeiro que entra,
primeiro que sai) será:
A) R$ 3.600,00.
B) R$ 3.825,00.
C) R$ 5.175,00.
D) R$ 5.400,00.
27. A Cia γ apresentou o Balanço Patrimonial para o exercício de 20XY, conforme segue:
Valores em reais
ATIVO
PASSIVO
Circulante.................................126.558,32
Circulante................................. 112.108,10
Disponibilidades......................... 19.730,06
Fornecedores............................... 56.173,35
Contas a receber........................ 39.374,88
Contas a pagar.............................10.772,71
Estoques......................................67.453,38
Empréstimos................................ 45.162,04
Não circulante......................... 50.957,57
Não circulante............................ 10.632,34
Realizável a longo prazo...............41.683,05 Financiamentos............................10.632,34
Imobilizado................................. 9.274,52
Patrimônio Líquido.....................54.775,45
Capital Social................................42.000,00
Reservas.......................................12.775,45
Total........................................177.515,89
Total............................................177.515,89
Considerando os dados do Balanço Patrimonial da Cia γ para o ano 20XY o índice da Liquidez Imediata
será de
A) 1,13.
B) 0,53.
C) 1,37
D) 0,18.
10

Consórcio Oeste Potiguar/RN – CPOP 20 – Gerente de Tributos – Nível Superior

CONCURSO PÚBLICO – CONSÓRCIO OESTE POTIGUAR/RN
EDITAL Nº. 001/2019

28. Sobre a Auditoria é correto afirmar que:
A) investigação e confirmação, é o procedimento utilizado para obtenção de informações perante
pessoas físicas ou jurídicas conhecedoras das transações e das operações, dentro ou fora da
entidade.
B) a atividade de auditoria interna está estruturada em procedimentos, com enfoque técnico, subjetivo,
sistemático e disciplinado, tendo por finalidade agregar valor ao resultado da organização.
C) em consonância com o princípio do sigilo profissional, o auditor independente, mesmo quando
solicitado, por escrito e fundamentadamente, pelo Conselho Federal de Contabilidade e Conselhos
Regionais de Contabilidade, não devem exibir informações obtidas durante o seu trabalho como
documentos, papéis de trabalhos e relatórios.
D) o laudo é a forma pela qual os resultados dos trabalhos de auditoria são levados ao conhecimento
dos usuários com a finalidade de apontar possibilidades de correção de falhas, fornecer dados para
a tomada da decisão e atender interesses específicos.

29. Uma geladeira foi comprada com pagamento à vista e por isso resultou na obtenção de um desconto de
20%. Desse modo, se paguei R$ 2.000,00 reais, o valor original da geladeira era de
A) R$ 2.400,00.
B) R$ 2.600,00.
C) R$ 2.450,00.
D) R$ 2.500,00.

30. Um capital de R$ 1.000,00, aplicado à taxa de juros simples de 5% ao ano, gerou um montante de
R$ 1.400,00, depois de certo tempo. O tempo de aplicação foi de
A) 96 meses.
B) 84 meses.
C) 100 meses.
D) 82 meses.
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