
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 003/2020 

07 DE JUNHO DE 2020 
 

CARGO: 
FISCAL DE TRIBUTOS E OBRAS 

 
INSTRUÇÕES 

 
Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D e 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 Processo Seletivo. 
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 Processo Seletivo. 
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 Processo Seletivo, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 08 de junho de 
2020, 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 09 e 10 de junho de 2020. 
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Língua Portuguesa 
 

01) “O sol abraçou o pequeno caracol.” A figura 
de linguagem presente na frase anterior é 
denominada: 
 
a) personificação 
b) hipérbole 
c) metonímia 
d) onomatopeia 
e) anacoluto 
 
02) Na sentença: “As vacinas serão adquiridas, 
contanto que haja desconto no preço.” a 
conjunção em destaque expressa ideia de: 
 
a) condição 
b) alternância 
c) conclusão 
d) adversidade 
e) explicação 
 
03) Dadas as sentenças: 
 
1. Deixe-o na primeira gaveta da escrivaninha. 
2. Não respondeu nada, deixando-nos 

angustiados. 
3. Nunca os convidei para sair. 
 
Em relação ao emprego dos pronomes: 
 
a) Todas estão incorretas. 
b) Somente 2 e 3 estão corretas. 
c) Somente 1 e 2 estão corretas. 
d) Somente 1 e 3 estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
04) Somente uma das assertivas abaixo 
apresenta erro de grafia em um dos vocábulos 
empregados. Marque-a: 
 
a) A moça fez a sobrancelha no salão da vizinha. 
b) Sua presença nos meus shows é sempre 

prazerosa. 
c) Viver ao seu lado é um privilégio. 
d) Não preciso disso, é supérfulo para mim. 
e) O jantar do grupo era beneficente. 
 
05) O emprego da crase está correto em todas 
as sentenças a seguir, exceto em uma. Marque-
a: 
 
a) Entrei no grupo às cegas, nem imaginava o que 

iria acontecer. 
b) Gosto de deixar tudo às claras. 
c) Ficaram às gargalhadas na varanda da casa. 
d) O menino estudou de 1998 à 2008 naquela 

escola. 
e) O assalto foi à mão armada. 
 

 

Conhecimentos Gerais 
 
06) Sobre o Coronavírus é correto afirmar:  
 

I. Coronavírus é uma família de vírus que 
causam infecções respiratórias.  

II. Os primeiros Coronavírus humanos foram 
isolados pela primeira vez em 1937.  

III. Em 1965 o vírus foi descrito como 
Coronavírus, em decorrência do perfil na 
microscopia, parecendo uma coroa. 

IV. Os sintomas da COVID-19 podem variar de 
um simples resfriado até uma pneumonia 
severa.  

V. A transmissão acontece de uma pessoa 
doente para outra ou por contato próximo. 

 
a) Apenas I, II e V estão corretas. 
b) II está incorreta. 
c) Apenas I, III e V estão corretas. 
d) III está incorreta. 
e) Todas estão corretas. 
 
07) Uma das pandemias registrada no Brasil foi 
o H1N1, conhecida como Gripe Suína. O vírus 
surgiu: 
 
a) no Japão em 2011 
b) no México em 2009 
c) na China em 2009 
d) na Espanha em 2008 
e) no Reino Unido em 2011 
 
08) La Niña é: 
 
a) Fenômeno que ocorre quando óxidos de enxofre 

e de nitrogênio lançados na atmosfera pela 
poluição reagem com a água das chuvas e 
geram ácidos. 

b) Fenômeno atmosférico oceânico caracterizado por 
um esfriamento anormal nas águas superficiais do 
oceano Pacífico Tropical. 

c) Aquecimento anormal das águas do Pacífico. 
d) Fenômeno atmosférico que garante a 

manutenção do calor na Terra através da 
reflexão e absorção dos raios solares. 

e) Superfície que delimita a zona de saturação da 
zona de aeração do solo. 

 
09) Quem é o atual Ministro da Saúde do Brasil: 
 
a) Gilberto Occhi 
b) Nelson Teich 
c) Luiz Henrique Mandetta 
d) Eduardo Pazuello 
e) Ricardo Vélez Rodríguez 
 
10) Em 2020 comemora-se o centenário do 
nascimento de Clarice Lispector. Ela é 
considerada uma das maiores escritoras 
brasileiras. São obras de Clarice Lispector, 
exceto:  
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a) Perto do Coração Selvagem 
b) A Maçã no Escuro 
c) Dom Casmurro  
d) A Hora da Estrela 
e) A Bela e a Fera 
 

Conteúdos Específicos 
 
11) De acordo com a Lei nº 5.172, de 25 de 
outubro de 1966, que dispõe sobre o Sistema 
Tributário Nacional e institui normas gerais de 
direito tributário aplicáveis à União, Estados e 
Municípios, conforme o  TÍTULO III – Impostos, 
correlacione a primeira coluna (IMPOSTOS) com 
a respectiva coluna (BASE DE CÁLCULO) e em 
seguida indique a alternativa CORRETA: 
 

IMPOSTO BASE DE CALCULO 
1- Imposto sobre 
Produtos 
Industrializados 

(___) A base de cálculo 
do imposto é o montante, 
real, arbitrado ou 
presumido, da renda ou 
dos proventos tributáveis. 

2- Imposto sobre a 
Renda e Proventos de 
Qualquer Natureza 

(___) A base de cálculo 
do imposto é o valor venal 
dos bens ou direitos 
transmitidos. 

3- Imposto sobre a 
Propriedade Territorial 
Rural 

(___) A base do cálculo 
do imposto é o valor venal 
do imóvel. 

4- Imposto sobre a 
Propriedade Predial e 
Territorial Urbana 

(___) A base do cálculo 
do imposto é o valor 
fundiário. 

5- Imposto sobre a 
Transmissão de Bens 
Imóveis e de Direitos a 
eles relativos 

(___) A base de cálculo 
do imposto é:  
a) o preço normal 
acrescido do montante: 
I) do imposto sobre a 
importação;  
II) das taxas exigidas para 
entrada do produto no 
País; 
III) dos encargos cambiais 
efetivamente pagos pelo 
importador ou dele 
exigíveis. 

 
Indique a alternativa CORRETA: 
 
a) 2, 5, 3, 4, 1 
b) 2, 4, 3, 5, 1 
c) 2, 3, 4, 5, 1 
d) 2, 5, 4, 3, 1 
e) 2, 4, 5, 3, 1 
 
12) De acordo com a Constituição Federal de 
1988, na SEÇÃO IX que trata da fiscalização 
contábil, financeira e orçamentária, analise as 
alternativas e indique a CORRETA: 
 

a) O Tribunal de Contas da União, integrado por 
doze Ministros, tem sede no Distrito Federal, 
quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o 
território nacional. 

b) A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial da União e das 
entidades da administração direta e indireta, 
quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação das subvenções e 
renúncia de receitas, será exercida pelo 
Congresso Nacional, mediante controle externo, 
e pelo sistema de controle interno de cada 
Poder. 

c) O controle externo, a cargo do Congresso 
Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal 
de Contas da União, ao qual compete apreciar 
as contas prestadas anualmente por cada 
governador, mediante parecer prévio que deverá 
ser elaborado em noventa dias a contar de seu 
recebimento. 

d) Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 
manterão, de forma segregada, sistema de 
controle interno com a finalidade de avaliar o 
cumprimento das metas previstas na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, a execução dos 
programas de governo e dos orçamentos da 
União, comprovar a legalidade e avaliar os 
resultados, quanto à eficácia e eficiência, da 
gestão orçamentária, financeira e patrimonial 
nos órgãos e entidades da administração 
estadual, bem como da aplicação de recursos 
públicos por entidades de direito privado e 
público. 

e) A Comissão mista permanente, diante de 
indícios de despesas não autorizadas, ainda que 
sob a forma de investimentos programados ou 
de subsídios aprovados, deverá solicitar à 
autoridade governamental responsável que, no 
prazo de dez dias, preste os esclarecimentos 
necessários. 

 
13) De acordo com a Constituição Federal de 
1988 em seu artigo 3º - Constituem objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil: 
Analise as assertivas e indique a alternativa 
CORRETA: 
 

I. Erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e 
regionais. 

II. Prevalência dos direitos humanos. 
III. Garantir o desenvolvimento nacional. 
IV. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 
V. Construir uma sociedade livre, justa e 

solidária. 
 
Indique a alternativa CORRETA: 
 
a) Estão Corretas II, III, IV e V. 
b) Estão Corretas I, IV, V. 
c) Estão Corretas I, III, V. 
d) Estão Corretas I, II, III. 



4 

 

e) Estão Corretas I, III, IV e V. 
 
14) De acordo com a Lei 4.320, de 17 de março 
de 1964, no que tange a despesa, em seu art. 12, 
é CORRETO afirmar que: 
 
a) Classificam-se como Despesas de Custeio as 

dotações para manutenção de serviços 
anteriormente criados, inclusive as destinadas a 
atender a obras de conservação e adaptação de 
bens imóveis. 

b) Classificam-se como Transferências Correntes 
as dotações para receitas as quais não 
corresponda contraprestação direta em bens ou 
serviços, inclusive para contribuições e 
subvenções destinadas a atender à manutenção 
de outras entidades de direito público ou privado. 

c) Classificam-se como subvenções as dotações 
para o planejamento e a execução de obras, 
inclusive as destinadas à aquisição de imóveis 
considerados necessários à realização destas 
últimas, bem como para os programas especiais 
de trabalho, aquisição de instalações, 
equipamentos e material permanente e 
constituição ou aumento do capital de empresas 
que não sejam de caráter comercial ou 
financeiro. 

d) Classificam-se como Inversões Financeiras as 
dotações destinadas a: subvenções sociais, as 
que se destinem a instituições públicas ou 
privadas de caráter assistencial ou cultural, sem 
finalidade lucrativa; subvenções econômicas, as 
que se destinem a empresas públicas ou 
privadas de caráter industrial, comercial, agrícola 
ou pastoril. 

e) São Transferências de Capital as dotações para 
investimentos ou inversões financeiras que 
outras pessoas exclusivamente de direito 
privado devam realizar, independentemente de 
contraprestação direta em bens ou serviços, 
constituindo essas transferências auxílios ou 
contribuições, segundo derivem diretamente da 
Lei de Orçamento ou de lei especialmente 
posterior, bem como as dotações para 
amortização da receita pública. 

 
15) De acordo com Código Tributário do 
Município de Nova Itaberaba (Lei nº 354, de 15 
de dezembro de 1998), quanto ao crédito 
tributário indique (V) para VERDADEIRO e (F) 
para FALSO, e em seguida indique a sequência 
correta:  
 
(___) O crédito tributário decorre da obrigação 
acessória e tem a mesma natureza desta. 
(___) As circunstâncias que modificam o crédito 
tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as 
garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou 
que excluem sua exigibilidade, não afetam a 
obrigação tributária que lhe deu origem. 
(___) Suspendem a exigibilidade do crédito 
tributário:  a isenção e a anistia. 

(___) A exclusão do crédito tributário dispensa o 
cumprimento das obrigações acessórias 
dependentes da obrigação principal. 
(___) Extinguem o crédito tributário: o 
pagamento, a compensação, a transação, a 
remissão, a prescrição e a decadência, a 
conversão do depósito em renda, o pagamento 
antecipado e a homologação do lançamento, a 
consignação em pagamento, quando julgada 
procedente, a decisão administrativa 
irreformável, assim entendida a definitiva na 
órbita administrativa, que não possa ser objeto 
de ação anulatória, e a decisão judicial passada 
em julgado. 
 
Indique a sequência CORRETA:  
 
a) V, F, V, V, F 
b) F, F, F, F, V 
c) F, V, F, F, V 
d) F, V, V, F, F 
e) V, V, F, V, F 
 
16) De acordo com Código Tributário do 
Município de Nova Itaberaba (Lei nº 354, de 15 
de dezembro de 1998), no que diz respeito as 
multas em seu art. 29, preencha as lacunas com 
os termos CORRETOS, e em seguida indique a 
alternativa CORRETA:  
 
Art. 29 As multas serão aplicadas e calculadas 
de acordo com os critérios indicados e em razão 
das seguintes infrações: 
 
I - não cumprimento, por contribuintes ou 
responsáveis, de obrigação tributária 
____________________, que resulte no atraso 
de pagamento de tributos de lançamento direto. 
II - não cumprimento, por contribuintes ou 
responsáveis, de obrigação tributária principal, 
que resulte no atraso de pagamento ou 
recolhimento a menor de tributos de lançamento 
por ___________________.  
III - sonegação fiscal e independentemente da 
ação ________________ que couber, 20% (vinte 
por cento) sobre o valor do tributo sonegado. 
IV - não cumprimento, por contribuintes ou 
responsáveis, de obrigação tributária acessória, 
desde que não resulte na falta de pagamento do 
____________________: 50 UFIR. 
V - ação ou _______________ que, direta ou 
indiretamente, prejudique a Fazenda Municipal: 
50 UFIR, a ser exigida de qualquer uma das 
seguintes pessoas físicas ou jurídicas: o 
síndico, leiloeiro, corretor, despachante ou 
quem quer que facilite, proporcione ou auxilie, 
de qualquer forma, a sonegação de tributo, no 
todo ou em parte; o árbitro que prejudicar a 
Fazenda Municipal, por negligência ou má-fé 
nas avaliações; as tipografias e 
estabelecimentos congêneres que aceitarem 
encomendas para confecção de livros e 
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documentos fiscais, sem a competente 
autorização do Fisco; as autoridades, 
funcionários administrativos e quaisquer outras 
pessoas que embaraçarem, iludirem ou 
dificultarem a ação do Fisco; quaisquer pessoas 
físicas ou jurídicas que infringirem dispositivos 
da legislação tributária do Município, para os 
quais não tenham sido especificadas 
penalidades próprias. 
 
Indique a alternativa CORRETA:  
 
a) Principal, homologação, penal, tributo, omissão 
b) Assessória, declaração, penal, imposto, 

remissão 
c) Assessoria, oficio, criminal, contribuição, 

extinção 
d) Principal, oficio, cível, taxa, omissão 
e) Principal, homologação, criminal, tributo, 

omissão 
 
17) Quanto ao Código de Edificações e 
Zoneamento Municipal (Lei nº 1194/2018 de 05 
de junho de 2018) é INCORRETO afirmar que:  
 
a) Os pavimentos - elementos estruturais ou não, 

que separam horizontalmente os andares da 
edificação - de qualquer tipo, deverão obedecer 
os índices técnicos de resistência ao fogo, 
isolamento térmico, isolamento e 
condicionamento acústico, resistência e 
impermeabilidade, adequados as finalidades dos 
compartimentos. 

b) As valas e barrancos resultantes de escavações 
ou movimento de terra, com desnível superior a 
2,00m (dois metros), deverão ser escorados por 
tábuas, pranchas ou sistema similar e apoiados 
por elementos dispostos e dimensionados 
conforme exigir o desnível e a natureza do 
terreno, de acordo com as Normas Técnicas 
Oficiais. 

c) As paredes externas e as que separam unidades 
autônomas de uma edificação, deverão 
obedecer as Normas Técnicas sobre resistência 
ao fogo, isolamento térmico e isolamento 
acústico. Quanto a impermeabilidade, deverão 
ser no mínimo equivalentes a uma parede de 
alvenaria de blocos de barro maciço, revestida 
com argamassa de cal e areia. 

d) Os entrepisos das edificações serão 
incombustíveis tolerando-se entrepisos de 
madeira em edificações até 2 (dois) pavimentos, 
constituindo uma única moradia, exceto nos 
compartimentos cujos pisos devam ser 
impermeabilizados, conforme Normas do Corpo 
de Bombeiros. 

e) As coberturas deverão ser completamente 
independentes das edificações vizinhas já 
existentes e sofrer interrupções na linha de 
divisa. 

 

18) Assinale as afirmativas corretas quanto ao 
Código de Edificações e Zoneamento Municipal 
(Lei nº 1194/2018 de 05 de junho de 2018) e em 
seguida indique a sequência CORRETA.  
 

I. A instalação de vitrines e mostruários só 
será permitida quando não prejudicarem a 
ventilação e iluminação dos 
compartimentos aos quais estiverem 
integradas e não perturbarem a circulação 
do público. 

II. Os anúncios, letreiros ou painéis 
decorativos integrantes das edificações 
deverão obedecer além das exigências do 
Código de Posturas, o seguinte: Quando 
colocados em marquises, não prejudicar a 
iluminação ou ventilação dos 
compartimentos fronteiriços; Prejudicar a 
visibilidade pública;  perturbar, quando 
luminoso, o sossego de prédios 
residenciais vizinhos; Não atentar contra a 
segurança pública; Não interferir com a 
sinalização do tráfego; Não interferir com a 
visão de monumentos históricos ou 
artísticos e locais de interesses 
paisagístico. 

III. Todas edificações, à exceção das 
residenciais uni-familiares e multifamiliares 
até 4 pavimentos, deverão oferecer 
condições de acesso aos deficientes 
físicos, em cadeira de rodas ou com 
aparelhos ortopédicos. Em residência com 
apenas um dormitório, este não poderá 
possuir vão de iluminação e ventilação 
voltado para o lado sul, se esse for o único 
vão. 

IV. Em residência com apenas um dormitório, 
este não poderá possuir vão de iluminação 
e ventilação voltado para o lado sul, se esse 
for o único vão. 

V. Edificações nas quais se desenvolva mais 
de uma atividade, de uma ou mais 
categorias funcionais, deverão satisfazer os 
requisitos próprios de apenas uma 
atividade. 

 
Indique a sequência CORRETA:  
 
a) I, II, e III 
b) V apenas 
c) I, III, IV e V 
d) I, III, IV 
e) I e III apenas 
 
19) De acordo com a Lei Complementar nº 101, 
de 4 de Maio de 2000, que estabelece normas de 
finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 
providências, assinale a opção CORRETA:  
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a) A responsabilidade na gestão fiscal não 
pressupõe a ação planejada e transparente, em 
que se previnem riscos e corrigem desvios 
capazes de afetar o equilíbrio das contas 
públicas, mediante o cumprimento de metas de 
resultados entre receitas e despesas e a 
obediência a limites e condições no que tange a 
renúncia de receita, geração de despesas com 
pessoal, da seguridade social e outras, dívidas 
consolidada e mobiliária, operações de crédito, 
inclusive por antecipação de receita, concessão 
de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 

b) A receita corrente líquida será apurada 
somando-se as receitas arrecadadas no mês em 
referência e nos vinte e quatro anteriores, 
excluídas as duplicidades. 

c) Todas as receitas relativas à dívida pública, 
mobiliária ou contratual, e as receitas que as 
atenderão, constarão da lei orçamentária anual. 

d) Considera-se obrigatória de caráter continuado a 
despesa corrente derivada de lei, medida 
provisória ou ato administrativo normativo que 
fixem para o ente a obrigação legal de sua 
execução por um período superior a quatro 
exercícios. 

e) As previsões de receita observarão as normas 
técnicas e legais, considerarão os efeitos das 
alterações na legislação, da variação do índice 
de preços, do crescimento econômico ou de 
qualquer outro fator relevante e serão 
acompanhadas de demonstrativo de sua 
evolução nos últimos três anos, da projeção para 
os dois seguintes àquele a que se referirem, e 
da metodologia de cálculo e premissas 
utilizadas. 

 
20) De acordo com a Lei nº 10.520/02 que 
institui, no âmbito da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, nos termos do art. 37, 
inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade 
de licitação denominada pregão, para aquisição 
de bens e serviços comuns, e dá outras 
providências, indique a alternativa INCORRETA:  
 
a) Consideram-se bens e serviços comuns, para os 

fins e efeitos do artigo 1º desta lei, aqueles cujos 
padrões de desempenho e qualidade possam 
ser objetivamente definidos pelo edital, por meio 
de especificações usuais no mercado. 

b) O prazo de validade das propostas será de 120 
(cento e vinte) dias, se outro não estiver fixado 
no edital. 

c) Poderá ser realizado o pregão por meio da 
utilização de recursos de tecnologia da 
informação, nos termos de regulamentação 
específica. 

d) A definição do objeto deverá ser precisa, 
suficiente e clara, vedadas especificações que, 
por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, 
limitem a competição. 

e) Do aviso constarão a definição do objeto da 
licitação, a indicação do local, dias e horários em 
que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital. 
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GABARITO 
 
 

Utilize este campo para anotar suas respostas e conferir com o Gabarito Preliminar 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


