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CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 3 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova será escrita, terá duração mínima de 1 (uma) hora e máxima de 3 (três) horas e será 

composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 5 alternativas (a, b, 

c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 10 (dez) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 15 (quinze) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será 

substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

 
LINGUA PORTUGUESA 

1 - Assinale a alternativa cujas palavras preenchem, correta e respectivamente, o texto: 

Os poemas são pássaros que chegam 

não se sabe de _____________ e pousam 

no livro que _____________. 

Quando fechas o livro, eles alçam voo 

como de um alçapão. 

Eles não ______________ pouso 

nem porto; 

alimentam-se um instante em cada 

par de mãos e _________________. 

E olhas, então, essas tuas mãos vazias, 

no maravilhado espanto de saberes 

que o alimento deles já estava em ti... 

QUINTANA, M. Poesia Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar. 2005. p. 469.  

 

a) onde – lês – têm – partem  

b) aonde - lês – têm - partes 

c) aonde - les – tem - partem 

d) onde - lês – tem -partimos 

e) onde - les – têm -partem 

 

2 - As palavras grifadas no trecho exercem a função sintática de:  

No Tempo das Tangerinas, que é um romance de Urda Alice  Klueger, narra-se em 3ª pessoa 

aspectos históricos e regionais da colonização de Blumenau.  

a) Adjunto adnominal 

b) Aposto 

c) Vocativo 

d) Complemento verbal 

e) Agente da passiva 

 

3 - Observe os conjuntos de palavras: 

I - assembleia – boleia -  ideia 

II - aneis- papeis- heroi 

III - carater – amavel- orgãos  

 

Considerando as regras ortográficas vigentes é correto afirmar: 

a) Todas as palavras devem ser acentuadas 

b) Apenas o conjunto de palavras do item I deve ser acentuado 

c) Os conjuntos de palavras dos itens II e III devem ser acentuados 
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d) Apenas o conjunto de palavras do item II deve ser acentuado 

e) Apenas o conjunto de palavras do item III deve ser acentuado 

 

4 - A palavra mesa possui 4 letras e 4 fonemas. Nesse caso podemos afirmar que  temos a 

correspondência letras e fonemas. Em qual alternativa também ocorre a correspondência letra e 

fonema?   

a) Executada 

b) Adolescente 

c) Pássaro 

d) Táxi 

e) Andarilho  

 

5 - Analise a palavra “historiador”. Diante dessa análise é possível afirmar que a palavra:  

I - Possui 5 sílabas 

II - Possui mais letras que fonemas 

III – É um substantivo masculino 

IV – É um verbo 

 

a) Todas as alternativas estão corretas 

b) Todas as alternativas estão corretas exceto a alternativa IV 

c) Somente é correto o que está exposto em I e III 

d) Apenas a alternativa IV está correta  

e) Somente é correto o que está exposto em I e IV 

 

6 - Assinale a alternativa na qual todas as palavras devem ser completadas com a letra “E”:  

a) Pr_vilégio / _mpecilho / pát_o  

b) Esqu_zofrênico / b_liscão / diss_minar 

c) Dent_frício / pont_agudo / _ mpecilho 

d) Ant_patia / pr_v_nir / ant _cipar 

e) M_stiço / arr_piar / _ mpecilho  

 

7 - O acordo ortográfico já está em vigor desde 2009, sendo que a partir de 2013 as normas antigas 

foram totalmente abolidas. Diante disso é correto afirmar que: 

I - Os hiatos “oo” e “ee” não serão mais acentuados. Ex: enjôo = enjoo 

II - O alfabeto será formado por 26 letras 

III- O hífen será utilizado quando o prefixo terminar com uma vogal e a segunda palavra começar 

com a mesma vogal. Ex: Microondas = micro-ondas 

 

a) Somente a alternativa I está correta 

b) Somente a alternativa III está correta 

c) As alternativas I e III estão corretas e a alternativa II está incorreta 

d) Todas as alternativas estão corretas 

e) Somente a alternativa II está correta. 
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8 - As palavras que completam corretamente as frases abaixo estão em:   

I – O apresentador solicitou que o público tomasse seus _________________. 

II – O gato roçava sua _______________________ na perna do menino. 

III – Os frutos deveriam ser colocados no ______________________ de forma delicada.  

 

a) Assentos – Cauda - Cesto 

b) Acentos – Cauda - Sexto 

c) Assentos - Calda - Cesto 

d) Assentos – Calda - Sexto 

e) Acentos - Cauda - Cesto 

  

9 - A concordância nominal está de acordo com a norma padrão em qual frase:  

a) Bastante  pessoas compareceram à reunião. 

b) Os adolescentes falam bastante. 

c) Eu e meu amigo terminamos a pesquisa meio-dia e meio.  

d) A fotografia vai anexo ao curriculum. 

e) Os comprovantes seguem anexo à planilha de contas. 

 

10 - Dentro da Estilística que estuda os processos de manipulação dos sentidos existentes na língua 

portuguesa, existem as Figuras de Linguagem. Podem ser classificadas em: figuras de palavras, 

figuras de construção ou sintaxe, figuras de pensamentos e figuras de som. As Figuras de Linguagem 

são termos responsáveis por modificar um período, quer seja omitindo, invertendo ou repetindo 

termos para dar expressividade a uma oração. São muito utilizadas por escritores e afins da língua 

portuguesa para brincar e dar mais ênfase ao que se quer ressaltar.  

I - “Todo dia ela faz tudo sempre igual / Me sacode às seis horas da manhã / Me sorri um sorriso 

pontual / E me beija com a boca de hortelã (...)”. (Cotidiano – Chico Buarque) 

II - “Residem juntamente no teu peito/um demônio que ruge e um deus que chora”. (Olavo 

Bilac)  

III - O cipreste inclina-se em fina reverência e as margaridas estremecem, sobressaltadas (...)”. 

(Cecília Meireles) 

 

Assinale a alternativa que, na ordem dada, aponta corretamente, a figura de linguagem presente em 

cada frase:  

a) Pleonasmo - Prosopopeia - Antítese 

b) Antítese - Pleonasmo - Prosopopeia  

c) Prosopopeia - Pleonasmo - Antítese  

d) Pleonasmo - Prosopopeia - Antítese 

e) Pleonasmo - Antítese – Prosopopeia   
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

11 - Sejam os conjuntos: 

 

 
Sabe-se que o conjunto F é formado por uma operação realizada entre os conjuntos A e B. A 

alternativa que contém a operação realizada entre os conjuntos A e B, de modo que o resultado seja o 

conjunto F, sendo que , é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

12 - Seja o sistema  e cujas incógnitas são e  . É correto afirmar que o sistema: 

a) É impossível para qualquer valor real de ; 

b) Apresenta múltiplas soluções; 

c) Tem solução trivial para uma infinidade de valores de ; 

d) É possível e determinado; 

e) Tem solução não trivial para dois e somente dois valores distintos de . 

 

13 - Júlia, Maristela e Fernanda são irmãs e vão participar de um processo de partilha de herança 

monetária equivalente a R$ 36 000,00 e ficou decidido que: 

I – Os valores recebidos serão inversamente proporcionais as suas idades; 

II- Sabe-se que Fernanda tem o dobro da idade de Júlia e que Maristela tem o triplo da idade de 

Fernanda. 

Nas condições descritas acima, a irmã que vai receber a maior porcentagem da herança e a 

porcentagem que isso representa, são respectivamente: 

a) Maristela e 20% 

b) Julia e 60% 

c) Fernanda e 10% 

d) Maristela e 60 % 

e) Julia e 15% 

 

14 - O tanque de combustível de um veículo está completamente cheio quando se inicia uma viagem. 

Na primeira parada o motorista percebeu que havia consumido dois terços do combustível. Antes de 

prosseguir a viagem ele recolocou 1  de gasolina, que passou a ocupar metade do volume 

inicial. Então a capacidade do tanque de combustível do veículo é de: 

a) 40 litros 

b) 45 litros 
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c) 48 litros  

d) 50 litros 

e) 60 litros 

 

15 - Se mantivermos acesas 9 lâmpadas durante 4 horas por dia, em 30 dias elas consomem12 

quilowatts.  Se ficarem acesas 5 horas por dia, quantos dias 12 lâmpadas iguais às anteriores, 

consomem 26 quilowatts?  

a) 39 dias 

b) 60 dias 

c) 45 dias 

d) 35 dias 

e) 40 dias 

 

INFORMÁTICA 

16 - Sobre o navegador MS-Internet Explorer, a utilização do atalho Ctrl D executará a seguinte 

ação: 

a) Irá abrir uma nova guia. 

b) Irá aumentar o zoom na página web. 

c) Irá fechar a guia atual. 

d) Irá abrir a página Download. 

e) Irá abrir a opção para salvar a página web atual nos Favoritos. 

 

17 - Em sua configuração original, a pasta padrão do MS-Outlook onde ficam salvos os e-mails que 

ainda estão sendo redigidos ou inacabados, é chamada de:  

a) Rascunhos. 

b) Caixa de saída. 

c) Caixa de entrada. 

d) Revisão. 

e) Favoritos. 

 

18 - Em uma tabela, feita no MS-Word, com 7 linhas e 7 colunas, deseja-se que a primeira linha seja 

uma única célula. Para isso, deve-se: 

a) Selecionar as células da primeira linha e mesclar as células. 

b) Selecionar as células da primeira linha e centralizar as células. 

c) Selecionar as células da primeira linha e dividir as células. 

d) Selecionar as células da primeira linha e expandir as células. 

e) Selecionar as células da primeira linha e alinhar as células. 

 

19 - Considerando o sistema operacional Windows, o responsável por mostrar os programas, os 

processos e os serviços que estão sendo executados no computador, é o:  

a) Painel de Controle. 
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b) Gerenciador de Tarefas. 

c) Windows Explorer. 

d) Windows Update. 

e) Windows Media Center. 

 

20 - A imagem abaixo, apresenta parte de uma tela do Windows Explorer, no Windows 7. Com 

relação a ela, o modo de exibição escolhido foi: 

 

a) Lado a lado. 

b) Detalhes. 

c) Lista. 

d) Conteúdo. 

e) Título. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

21 - Baseado na história do Município de Paial, assinale a alternativa incorreta. 

a) Paial tornou-se município em 4 de julho de 1995, emancipando-se do Município de Itá.  

b) Névio Mortari e Aldair Antonio Rigo foram o primeiro Prefeito e Vice-Prefeito, 

respectivamente, eleitos em 1996 e assumindo os cargos em 1º janeiro de 1997. 

c) Em 1924 o primeiro povoamento foi formado com a chegada do imigrante alemão Pritch, 

com 30 famílias vindas do Rio Grande do Sul, que se estabeleceram nas proximidades do 

Lajeado Tatu. 

d) O Município de Paial tem área de 110,95 km² e 2.110 habitantes, segundo Censo 2012 – 

IBGE. 

e) O atual Prefeito e Vice-Prefeito de Paial são, respectivamente, Aldair Antonio Rigo e Lidaci 

Luterek Lopes Cromianski. 

 

22 - Quais são os municípios catarinenses que fazem limites com Paial? 

a) Seara, Itá e Chapecó 

b) Seara, Arvoredo e Itá 

c) Xavantina, Arvoredo e Seara 

d) Arvoredo, Chapecó e Itá 

e) Itá, Seara e Concórdia 
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23 - Aconteceu no dia 21 de março/2016, encontro histórico entre dois Presidentes, após décadas de 

ruptura das relações diplomáticas entre seus países. Este encontro foi entre... 

a) Barack Obama e Fidel Castro 

b) Fidel Castro e Michelle Bachelet 

c) François Hollande e Vladimir Putin 

d) Raúl Castro e Evo Morales 

e) Barack Obama e Raúl Castro 

 

24 - O Estado de Santa Catarina esteve envolvido em dois grandes e importantes conflitos em sua 

história: a Revolução Farroupilha e a Guerra do Contestado. Em que anos ocorreram esses fatos, 

respectivamente? 

a) 1827 a 1835 e 1910 a 1916 

b) 1835 a 1845 e 1912 a 1916 

c) 1834 a 1845 e 1916 a 1920 

d) 1835 a 1843 e 1912 a 1918 

e) 1830 a 1845 e 1913 a 1918 

 

25 - A República Federativa do Brasil é formada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

São 26 Estados e 1 Distrito Federal. Os Estados comportam 5.570 municípios. Qual é o estado 

brasileiro que tem o maior número de municípios?  

a) Minas Gerais 

b) Rio Grande do Sul 

c) São Paulo 

d) Paraná 

e) Bahia 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

26 - De acordo com o Estatuto do Servidor do Município de Paial, é correto afirmar que: 

a) Reintegração é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades 

compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada 

em inspeção médica; 
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b) Recondução é o retorno ao trabalho de servidor aposentado por invalidez, que recuperou sua 

capacidade para o trabalho, declarada por meio de exame médico pericial a cargo da 

previdência social; 

c) Readaptação é a reinvestidura do servidor efetivo no cargo anteriormente ocupado, ou no 

cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão 

administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens; 

d) Reversão é o retorno do servidor efetivo ao cargo anteriormente ocupado; 

e) Disponibilidade ocorre quando o cargo do servidor efetivo for extinto ou declarado 

desnecessário. 

 

27 - Em relação à revisão geral anual dos servidores do Município de Paial, o Estatuto do Servidor 

Público estabelece: 

a) Anualmente, mediante lei específica, no mês de março é assegurada a revisão e reposição 

geral da remuneração, observada a iniciativa privativa em cada caso, utilizando-se como 

parâmetro a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC medido e publicado 

pelo IBGE ou outro que vier a substituí-lo de forma pelo Governo Federal; 

b) Anualmente, mediante lei específica, no mês de abril é assegurada a revisão e reposição 

geral da remuneração, observada a iniciativa privativa em cada caso, utilizando-se como 

parâmetro a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC medido e publicado 

pelo IBGE ou outro que vier a substituí-lo de forma pelo Governo Federal; 

c) Anualmente, mediante lei específica, no mês de maio é assegurada a revisão e reposição 

geral da remuneração, observada a iniciativa privativa em cada caso, utilizando-se como 

parâmetro a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC medido e publicado 

pelo IBGE ou outro que vier a substituí-lo de forma pelo Governo Federal, sendo o índice 

limitado à variação da receita geral do Município realizada no mesmo período; 

d) Anualmente, mediante lei específica, no mês de fevereiro é assegurada a revisão e reposição 

geral da remuneração, para ambos os Poderes, utilizando-se como parâmetro a variação do 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC medido e publicado pelo IBGE ou outro que 

vier a substituí-lo de forma pelo Governo Federal; 

e) A Lei Orgânica remete o assunto para edição de Lei Complementar, observada a iniciativa 

privativa em cada caso, podendo a cada ano utilizar o índice de reajuste que melhor convier à 

Administração; 

 

28 - A Lei Orgânica do Município de Paial estabelece as competências privativas do Município e as 

competências comuns com os demais Entes da Federação. Qual das competências abaixo não se 

enquadra como competência privativa do Município? 

a) Legislar sobre assuntos de interesse local; 

b) Suplementar a Legislação Federal e Estadual no que couber; 
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c) Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção às pessoas portadoras de deficiência; 

d) Elaborar o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual; 

e) Instituir e arrecadar os tributos municipais, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da 

obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em Lei. 

 

29 - O Estatuto do Servidor Público Municipal de Paial, para preenchimento dos cargos 

comissionados, estabelece um percentual mínimo que deverá ser respeitado o aproveitamento de 

servidores efetivos. Este percentual é de: 

a) 10 % (dez por cento); 

b) 8 % (oito por cento); 

c) Não estabelece percentual; 

d) 5 % (cinco por cento); 

e) 12 % (doze por cento); 

 

30 - Não é de competência exclusiva da Câmara Municipal: 

a) Eleger os membros de sua Mesa Diretora; 

b) Propor projeto de lei para extinção ou a criação dos cargos dos serviços administrativos 

internos de ambos os Poderes do Município e a fixação dos respectivos vencimentos; 

c) Elaborar o Regimento Interno; 

d) Organizar os serviços administrativos internos e prover os cargos respectivos; 

e) Conceder licença ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores; 

 

31 - De acordo com o art. 156 da Constituição Federal, os Municípios não podem legislar sobre: 

a) Propriedade predial; 

b) Serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei 

complementar; 

c) Transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza 

ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de 

direitos a sua aquisição; 

d) Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se 

iniciem no exterior; 

e) Propriedade territorial urbana; 
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32 - O art. 157 da Constituição Federal estabelece como se dá a repartição das receitas entre os Entes 

da Federação. Sendo assim, pertence ao Município: 

a) Vinte por cento do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da 

competência que lhe é atribuída pelo art. 154, I; 

b) O produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer 

natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas 

autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;  

c) Quarenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de 

veículos automotores licenciados em seus territórios; 

d) Trinta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à 

circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação; vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do 

imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação; 

e) Quarenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade 

territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da 

opção a que se refere o art. 153, § 4º, III. 

 

33 - A Lei Federal nº 4.320/64, considerada por muitos uma lei antiga, continua importante para a 

administração pública por que dispõe sobre: 

a) Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e 

contratos da administração pública; 

b) Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal; 

c) Estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; 

d) Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário 

aplicáveis à União, Estados e Municípios; 

e) Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de 

atos. 

 

34 - Para o lançamento do IPTU o art. 4º do Código Tributário Municipal de Paial o considera zona 

urbana a área onde existir melhoramentos, construídos ou mantidos pelo Poder Público, como: 

I - Meio fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 

II - Abastecimento de água; 
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III - Sistema de esgoto sanitário; 

IV - Rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição; 

V - Escola primária ou posto da saúde a uma distância máxima de três quilômetros do imóvel 

considerado. 

Porém, para que o imposto seja instituído, quais dos itens acima citados, o CTM de Paial estabelece:  

a) Que existam pelo menos dois dos melhoramentos descritos nos incisos I a V do art. 4º; 

b) Que exista pelo menos o melhoramento descrito no inciso IV; 

c) Todos os melhoramentos descritos nos incisos I a V do art. 4º devem estar implementados; 

d) Pelo menos a três dos melhoramentos descritos nos incisos I a V do art. 4º; 

e) Não há necessidade que os melhoramentos descritos nos incisos I a V do art. 4º estejam à 

disposição da população, desde pelo menos três deles possam ser viabilizados no ano em que o 

imposto for instituído. 

 

35 – O Simples Nacional, de acordo com art. 13 da LC nº 12/2006, implica o recolhimento mensal, 

mediante documento único de arrecadação, de alguns dos seguintes impostos e contribuições:  

a) Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido – CSLL; Imposto sobre a Importação de Produtos Estrangeiros – II; 

b) Contribuição para o PIS/Pasep; Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS; 

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR; 

c) Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ; Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido – CSLL; Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS;  

d) Imposto sobre a Importação de Produtos Estrangeiros - II; Imposto sobre a Exportação, para 

o Exterior, de Produtos Nacionais ou Nacionalizados – IE; Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza – ISS; 

e) Imposto sobre a Exportação, para o Exterior, de Produtos Nacionais ou Nacionalizados – IE; 

Contribuição para o PIS/Pasep; Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR; 

 

36 - De acordo com o Código Tributário Nacional, tributo é: 

a) Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 

exprimir, mesmo que se constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 

atividade administrativa plenamente vinculada; 

b) Tributo é toda prestação pecuniária compulsória ou facultativa, em moeda ou cujo valor nela 

se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 

atividade administrativa, mesmo que desvinculada; 
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c) Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 

exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada. 

d) Impostos, taxas, contribuições de melhoria e contribuições sociais; 

e) Impostos, taxas e contribuições sociais; 

 

37 - Em relação à Distribuição de Receitas Tributárias, o Código Tributário Nacional prevê: 

a) A lei federal não pode cometer aos Estados, ao Distrito Federal ou aos Municípios o encargo 

de arrecadar os impostos de competência da União cujo produto lhes seja distribuído no todo 

ou em parte; 

b) A lei federal pode cometer somente aos Estados o encargo de arrecadar os impostos de 

competência da União cujo produto lhes seja distribuído no todo ou em parte; 

c) A lei federal pode cometer aos Estados, ao Distrito Federal ou aos Municípios o encargo de 

arrecadar os impostos de competência da União cujo produto lhes seja distribuído no todo ou 

em parte; 

d) A lei federal pode cometer aos Estados, ao Distrito Federal ou aos Municípios o encargo de 

arrecadar os impostos de competência da União cujo produto lhes seja somente distribuído em 

parte; 

e) A lei federal pode cometer aos Estados, ao Distrito Federal ou aos Municípios o encargo de 

arrecadar taxas de competência da União cujo produto lhes seja distribuído em parte. 

 

38 - Sobre a interpretação e integração da legislação tributária, na ausência de disposição expressa, o 

CTN estabelece à autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, 

na ordem indicada: 

a) A analogia; os princípios gerais de direito tributário; os princípios gerais de direito público; a 

equidade; 

b) Os princípios gerais de direito tributário; os princípios gerais de direito público; a equidade; 

a analogia; 

c) A analogia; a equidade; os princípios gerais de direito público; os princípios gerais de direito 

tributário; 

d) A equidade; a analogia; os princípios gerais de direito tributário; os princípios gerais de 

direito público; 

e) Os princípios gerais de direito público; a analogia; a equidade; os princípios gerais de direito 

tributário. 
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39 - A solidariedade tributária, salvo disposição em lei ao contrário, de acordo com o CTN possui os 

seguintes efeitos: 

a) O pagamento efetuado por um dos obrigados não aproveita aos demais; 

b) A isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada 

pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo; 

c) A interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece aos demais; 

d) A interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, prejudica aos demais; 

e) As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 

obrigação principal. 

 

40 - Sobre a responsabilidade por infrações tributárias é correto afirmar: 

a) Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária 

independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos 

efeitos do ato; 

b) Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária 

depende da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos 

efeitos do ato; 

c) A responsabilidade não é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se 

for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância 

arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração; 

d) Considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento 

administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração; 

e) A responsabilidade do agente é indireta e não pessoal. 

 

 


