
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC 
 
 

CADERNO DE PROVA – AVALIAÇÃO ESCRITA OBJETIVA 
CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS 
 

 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

• Este CADERNO DE PROVAS, sem folhas repetidas ou falhas de impressão. 

• Um CARTÃO RESPOSTA relacionado a avaliação para este cargo, com seu nome e numero de inscrição. 
 

2. Em relação ao CADERNO DE PROVAS: 

• Verifique se está em ordem, sem folhas repetidas ou folhas faltantes. 

• Não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer momento, salvo a parte que contenha o rascunho do 
gabarito (área ao final dessa folha). 

 

3. Em relação ao CARTÃO RESPOSTA: 

• Verifique se o seu nome e o seu número de inscrição conferem com os dados da sua inscrição. 

• Utilizar somente caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul. 

• Tenha muito cuidado com o CARTÃO RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. 
 

4. SERÁ ELIMINADO desta Seleção Pública, o candidato que: 

• Se utilizar, durante a realização da prova, de relógios e/ou máquinas de calcular, bem como de rádios 
gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consultas de qualquer espécie. 

• Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo CADERNO DE PROVA e/ou CARTÃO 
RESPOSTA. 

• Se recusar a entregar o CADERNO DE PROVAS e/ou o CARTÃO RESPOSTA quando terminar o tempo 
estabelecido. 

• Não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO RESPOSTA. 
 

5. O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após 1 (uma) hora contada a partir do 
efetivo início. 
 

6. O tempo disponível para realização desta Avaliação será apresentado pelo fiscal no quadro principal onde ficará 
visível a todos os candidatos. 
 

7. As questões desta Avaliação estarão disponíveis dentro da Área do Candidato, de acordo com o cronograma 
estabelecido no edital. 
 

8. Caso haja qualquer divergência dos itens acima notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal. 
 Boa Prova! 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rascunho do gabarito: 
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Área para rascunho e anotações:



 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Texto para as questões de 1 a 4: 
 

 
Quisera ser um gato 

 
Fora os fantasmas que me acompanham e 

me fazem refletir sobre o sentido da vida, vivo eu, 
neste apartamento, com uma gatinha siamesa. Que é 
linda, não preciso dizer, mas, além disso, é especial: 
quase nunca mia e, quando soa a campainha da 
porta, se arranca. Nem eu sei onde ela se esconde. 
Ela é, portanto, muito diferente do gatinho que, 
antes dela, me fazia companhia e que se foi. Morreu 
de velho, já que nunca havia adoecido durante seus 
16 anos de vida. Quando adoeceu, foi para morrer. 
Não preciso dizer que fiquei traumatizado e não 
quis mais saber de outro gato. Amigas e amigos me 
ofereceram um substituto para o meu gatinho, e eu 
respondia que amigo não se substitui. 

Os anos se passaram, a dor foi se apagando, 
até que um belo dia, minha amiga Adriana 
Calcanhotto chegou aqui em casa com um presente 
para mim: era uma gatinha siamesa. Faltou-me 
coragem para dizer não, mesmo porque a bichinha 
me encantou à primeira vista. Manteve-se arredia 
por algum tempo, mas logo me aceitou e nos 
tornamos amigos. 

Hoje me sinto praticamente lisonjeado pelo 
fato de que, por medo ou desconfiança, enquanto ela 
foge de todo mundo, me busca pela casa, sobe em 
minhas pernas e ali se deita, isso sem falar que, todas 
as noites, dorme em minha cama.  

Confia em mim, sabe que gosto dela e que 
pode contar comigo para o que der e vier. Essa 
confiança de um bicho que não fala a minha língua, 
que não sabe quem sou eu, mas só o que sou dentro 
desta casa, me alegra. 

E às vezes, olhando-a dormir na poltrona da 
sala, lembro que para ela a morte não existe, como 
existe para nós, gente. Ela é mortal, mas não sabe, 
logo é imortal. A morte, no caso dela, é apenas um 
acidente como outro qualquer, dormir, comer, 
brincar, correr; só existirá quando acontecer, sem 
que ela saiba o que está acontecendo. Neste ponto é 
que a invejo. Já pensou como a vida seria leve se não 
tivéssemos consciência de que ela acaba? Seria como 
viver para sempre, tal como ocorre com a gatinha. 

E enquanto penso essas tolices, ela — que se 
chama Gatinha — se levanta, vem até mim e começa 
a se roçar nas minhas pernas, insistentemente. Só 
então me dou conta de que está pedindo que eu vá 
até a cozinha e ponha ração no seu prato. Ela não 
sabe que é mortal, mas sabe muito bem que 

necessita comer e que quem lhe providencia a 
comida sou eu. 

A verdade é que vivemos os dois neste 
apartamento cheio de livros, quadros e móbiles 
(feitos por mim, não por Calder, ou seja, falsos 
móbiles) e nos entendemos bem. A Gatinha é 
diferente do Gatinho, é de outra geração, a geração 
do pet shop. Por isso mesmo, ela não come carne 
nem peixe, só come ração. (...) Coisas de gatos 
modernos, muito diferentes daqueles que, outrora, 
vagabundeavam aqui pelos telhados e pela rua. 
Mas, se mudou a ração, não mudou a razão que me 
fez adotá-la como minha companheira de todas as 
horas, que me acorda, pontualmente, às seis horas 
da manhã, vindo cheirar meu rosto sob o lençol.  

E agora a vejo, ali, a poucos metros de mim, 
deitada na poltrona, livre da morte, nesta tarde de 
março, num determinado ponto da Via Láctea, onde 
moramos. 

 
(Ferreira Gullar)  

 
 
 
1. O texto de Ferreira Gullar está escrito em 
primeira pessoa, a fim de revelar as impressões 
pessoais de quem, neste caso, escreve a própria 
história. Para a expressividade da linguagem e suas 
funções, temos uma função predominante, que é: 

A) Função Referencial.  
B) Função Poética. 
C) Função Metalinguística. 
D) Função Apelativa. 
E) Função Emotiva.  

 
2. De acordo com relações estabelecidas nesse 
texto, identifique abaixo qual das alternativas 
apresenta um trecho da história que melhor 
explicita o título “Quisera ser um gato”: 

A) “Já pensou como a vida seria leve se não 
tivéssemos consciência de que ela acaba?” 
B) Fora os fantasmas que me acompanham e me 
fazem refletir sobre o sentido da vida, vivo eu, 
neste apartamento, com uma gatinha siamesa. 
C) “Ela é mortal, mas não sabe, logo é imortal.” 
D) “Essa confiança de um bicho que não fala a 
minha língua, que não sabe quem sou eu, mas só 
o que sou dentro desta casa, me alegra.” 
E) “Ela não sabe que é mortal, mas sabe muito 
bem que necessita comer e que quem lhe 
providencia a comida sou eu.” 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
3. “Não preciso dizer que fiquei traumatizado e não 
quis mais saber de outro gato”.  
Sobre esse período, analise: 
I. Trata-se de um período composto por 
subordinação, contendo três orações. 
II. Trata-se de um período composto por 
subordinação e coordenação. 
III. Há uma oração subordinada Substantiva Objetiva 
Direta (“que fiquei traumatizado”) e uma oração 
coordenada Sindética Explicativa (“que fiquei 
traumatizado”).  
IV. “Não preciso dizer” classifica-se como oração 
coordenada Assindética. 
Sobre o período acima, temos como CORRETA(S): 

A) apenas a proposição I. 
B) as proposições I, II e III. 
C) as proposições II e III.  
D) todas as proposições estão corretas. 
E) todas as proposições estão incorretas. 

 
4. “A verdade é que vivemos os dois neste 
apartamento cheio de livros, quadros e móbiles 
(feitos por mim, não por Calder, ou seja, falsos 
móbiles) e nos entendemos bem.” 
Quanto à oração sublinhada no período acima, 
verifique as proposições: 
I. Trata-se de uma oração subordinada Substantiva 
Predicativa. 
II. Trata-se de uma oração classificada como 
Principal, dentro da subordinação. 
III. Classifica-se como uma subordinada Substantiva 
Subjetiva, pois apresenta núcleo do sujeito 
(“verdade”). 
IV. A oração “A verdade é” apresenta verbo de 
ligação (“é”). 
Sobre as proposições acima temos que: 

A) apenas II está correta. 
B) III e IV estão corretas. 
C) I, III e IV estão corretas. 
D) II e IV estão corretas.  
E) apenas III está correta. 

 
5. Sobre o plural, analise a obediência às regras de 
concordância dos casos seguintes: 
I. Caracteres / juniores / exéquias / víveres. 
II. Cidadãos / sabões / pães / corrimãos.  
III. Jornaizinhos / lapisinhos / florezinhas. 
IV. Papéis / pastéis / troféis / carretéis.  
Com relação às proposições acima, temos: 

A) I, III e IV estão corretas. 
B) I, II e III estão corretas.  
C) II, III e IV estão corretas.  
D) apenas II e III estão corretas. 
E) todas estão corretas. 

 
6. Quanto à concordância do verbo HAVER, veja os 
exemplos: 
I. Eles haviam decidido pela volta ao trabalho. 
II. Depois do acidente, não havia mais ninguém 
interessado em viajar. 
III. Ainda devia haver muitas dúvidas sobre a ementa 
das provas. 
IV. No feriado, houve muitos acidentes graves nas 
rodovias federais. 
Sobre os exemplos acima, quanto às regras 
gramaticais, temos que: 

A) Apenas II está correto. 
B) Apenas I, II e III estão corretos. 
C) Apenas II, III e IV estão corretos. 
D) Apenas I e II estão corretos. 
E) Todos estão corretos. 

 
7. Seguem alguns exemplos de concordância verbal 
para análise: 
I. No texto, ainda se percebem falhas de 
concordância e ortografia. 
II. Diante das evidências, demitiram-se os 
funcionários do setor. 
III. Felizmente, não se constatou falcatruas ao final 
do expediente. 
IV. Perdeu-se duas carteiras de identidade durante a 
apresentação. 
De acordo com as normas gramaticais nas 
proposições acima, temos: 

A) III e IV estão corretas. 
B) II e III estão corretas. 
C) I, e II estão corretas.  
D) apenas III está correta. 
E) todas estão corretas. 

 
8. Atenção à flexão dos verbos em destaque nos 
seguintes períodos: 
I. Se você vir o Antônio, diga-lhe que estou com os 
documentos prontos. 
II. Intervir, ele interviu, mas não resolveu nada até o 
momento. 
III. Assim que ela trazer a proposta, nós agendaremos 
nova reunião.  
IV. Se a polícia não deter os suspeitos, a multidão 
pode invadir a delegacia. 
Analisadas as proposições, temos como 
CORRETA(S): 

A) III e IV. 
B) apenas IV. 
C) II e III. 
D) apenas I.  
E) II, III e IV. 
 
 
 



 

 

 
9. Observe os períodos abaixo, considerando as 
justificativas para o uso da vírgula: 
I. Nós vamos à pizzaria; eles, ao teatro. (vírgula para 
indicar verbo oculto) 
II. Pensamos bem, mas nada decidimos ainda. 
(vírgula antes de conjunção coordenativa) 
III. Florianópolis, a ilha catarinense, é mesmo linda e 
mágica. (vírgulas para separar o vocativo) 
IV. Ninguém, meus queridos, vencerá com mentiras. 
(vírgulas para separar o aposto) 
Sobre as proposições acima: 

A) I e II estão corretas. 
B) II e IV estão corretas. 
C) I, II e III estão corretas. 
D) I, II e IV estão corretas. 
E) Todas estão corretas. 

 
10. Quanto à semântica, verifique se está adequado 
o emprego das palavras abaixo destacadas: 
I. Para a entrega domiciliar dos documentos, será 
preciso pagar uma pequena tacha de coleta e de 
transporte. 
II. De acordo com o cartório, a cessão de terras sem 
documentos oficiais tem sido um problema grave na 
região.  
III. Quando decidiu sair do esconderijo, foi preso em 
flagrante.   
IV. Como saudação, evite beijos e abraços, mas adote 
um elegante e cordial comprimento.  
Sobre as proposições acima, podemos afirmar: 

A) III e IV estão corretos. 
B) I e IV estão corretos. 
C) II e III estão corretos.  
D) I, II e III estão corretos. 
E) II, III e IV estão corretos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
MATEMÁTICA 
 
11. Considere as funções reais  e , definidas por 

 e . Seja  uma 

matriz quadrada de 3ª ordem, em que 

. Desta forma, sabendo 

que  é a matriz transposta de , assinale a 

alternativa que apresenta os valores de  e 

, respectivamente. 

A) 146 e 1168 
B) 145 e 290 
C) 146 e 292 
D) 145 e 1160 
E) 146 e 584 

 
12. Considere as proposições: 

I) Se  então . 

II) A potência  possui  algarismos. 

III) O algarismo das unidades de  é igual a . 

IV) A soma dos algarismos do produto  é um 

número primo. 
Está(ão) CORRETA(S) à(s) proposição(ões): 

A) Apenas I e IV. 
B) I, III e IV. 
C) Apenas III e IV. 
D) II, III e IV. 
E) Todas as proposições estão corretas. 

 
13. Seja  uma função modular de  em , definida 

por . Assim, pode-se 

afirmar que a soma do quadrado das raízes de  é 

igual a: 
A) 55 
B) 54 
C) 56 
D) 57 
E) 58 

 
14. Seja  o conjunto das soluções inteiras da 

inequação . Desta forma, 

escolhendo de forma aleatória um elemento de , a 

probabilidade que seja um número primo é igual a: 
A) 25% 
B) 50% 
C) 75% 
D) 37,5% 
E) 12,5% 

 

15. Considere o sistema linear: 

e, julgue V para as proposições 

verdadeiras e F para as falsas: 
(   ) O sistema possui solução para quaisquer valores 
de  e . 

(  ) Se  então o sistema possui uma única 

solução. 

(   ) Se  e  então o sistema admite 

infinitas soluções. 

(    ) Para  e  o sistema não admite 

solução. 
Assinale a sequência CORRETA de cima para baixo: 

A) F – F – F – F  
B) V – V – V – V  
C) F – F – V – V  
D) V – V – F – F  
E) F – V – V – V  

 
16. Dizemos que  é uma matriz antissimétrica 

quando . Assim, sabendo que a matriz 

, assinale a 

alternativa que apresenta o valor de .  

A) 512 
B) 2048 
C) 1024 
D) – 1024 
E) – 512 

 
17. Na figura abaixo, temos um triângulo retângulo 
em , cujas medidas estão expressas em 

centímetros. Nestas condições, assinale a 
alternativa em que apresenta o valor de % de R$ 

.  

 
A) R$ 3.025,00 
B) R$ 2.200,00 
C) R$ 1.925,00 
D) R$ 1.787,50 
E) R$ 2.475,00 

 
 
 
 
 



 

 

18. Assinale a alternativa que apresenta o gráfico da 
função , de  em , definida por 

, em que ,  e 

. 

A)   
 

B)   
 

C)  
 
 

D)   
 

E)  
 
 
 
 

19. Sabendo que a sequência 
 é uma progressão 

aritmética, tem-se que o 17° termo da progressão 
geométrica  é igual a: 

A)  

B)  

C)  

D)  

E)  

 
20. Na cidade “Vale Feliz” a empresa de transporte 
coletivo “Bus Happy” segue rigorosamente seus 
horários possuindo apenas duas linhas de ônibus, 
ambas com saída do terminal central da cidade. 
Sabemos que: 
I. A cada 18 minutos um ônibus parte para o bairro A; 
II. A cada 24 minutos um ônibus parte para o bairro 
B.  
Assim, sabendo que os ônibus saíram juntos do 
terminal com destino aos bairros A e B às 8 horas e 
30 minutos, é CORRETO afirmar que eles sairão 
juntos novamente às: 

A) 9 horas e 42 minutos. 
B) 9 horas e 52 minutos. 
C) 8 horas e 52 minutos. 
D) 10 horas e 12 minutos. 
E) 10 horas e 32 minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESPECÍFICAS 
 

21. De acordo com o Código Tributário Nacional é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios: 
I. Instituir ou majorar tributos sem que a lei o 
estabeleça, ressalvado, quanto à majoração para 
ajustar à politica cambial ou monetária. 
II. Cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com 
base em lei posterior à data inicial do exercício 
financeiro a que corresponda. 
III. Estabelecer limitações ao tráfego, no território 
nacional, de pessoas ou mercadorias, por meio de 
tributos interestaduais ou intermunicipais. 
IV. Deixar de cobrar imposto sobre o patrimônio, a 
renda ou os serviços uns dos outros. 

A) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas I, II, IV estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 

 
22. Somente a União, nos seguintes casos 
excepcionais, pode instituir empréstimos 
compulsórios: 
I. Guerra externa, ou sua iminência e estado de sítio. 
II. Conjuntura que exija a absorção temporária de 
poder aquisitivo. 
III. No caso de investimento público de caráter 
urgente.  
IV. Para atender a despesas extraordinárias, 
decorrentes de calamidade pública, de guerra 
externa ou sua iminência;. 
V. No caso de investimento público de relevante 
interesse nacional. 

A) As afirmativas I e II estão incorretas. 
B) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas I, II, IV estão corretas. 
D) Todas as afirmativas estão incorretas. 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 

  
23. Com relação ao Imposto de Renda retido na 
fonte (IR- Fonte). Assinale a alternativa que indica o 
ente público ao qual pertence o produto da 
arrecadação deste imposto, nesse casos específicos 
de Imposto de Renda Retido na Fonte quando o 
contribuinte é servidor público municipal: 

A) Ao Município que efetua o pagamento da 
remuneração. 

B) À União. 
C) Ao Estado em que está situado o Município 

que efetua o pagamento da remuneração. 
D) Metade à União e metade ao Município que 

efetua o pagamento da remuneração. 
E) Nenhuma alternativa está correta. 

 

24. Compete a Lei Complementar Tributária, 
EXCETO: 

A) regulamentar os princípios tributários. 
B) estabelecer a forma e as condições como 
isenções, incentivos e benefícios fiscais serão 
concedidos em matéria de ISS. 
C) estabelecer normas gerais em matéria 
tributária, especialmente sobre adequado 
tratamento tributário ao ato cooperativo 
praticado pelas sociedades cooperativas. 
D) estabelecer normas gerais em matéria 
tributária, especialmente sobre a definição de 
tratamento diferenciado e favorecido para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
E) estabelecer a cominação ou dispensa de 
penalidades para as ações ou omissões contrárias 
a seus dispositivos. 

 
25. Com relação à confissão de infração após a 
notificação, marque a alternativa CORRETA: 

A) A confissão antes da notificação não tem o 
condão de excluir a sua responsabilidade, sem 
a imposição de qualquer penalidade, devendo-
se pagar o tributo devido acrescido dos juros 
de mora. 

B) A confissão após a notificação não exclui 
qualquer benefício oriundo da denúncia 
espontânea, devendo ser recolhido o tributo 
devido, a penalidade imposta e os juros de 
mora. 

C) Se a infração se deu por culpa, ou seja, sem 
dolo poder-se-á pagar somente o tributo e os 
juros de mora, excluindo o pagamento de 
multa. 

D) A responsabilidade é suspensa 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. 

E) Considera voluntária a denúncia apresentada, 
ainda que após o início de qualquer 
procedimento administrativo ou medida de 
fiscalização, relacionados com a infração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

26. Com relação à responsabilidade tributária, do 
adquirente e do alienante, por sucessão de imóvel, 
assinale a afirmativa CORRETA. 

A) O adquirente se torna responsável tributário 
pelo crédito tributário decorrente do IPTU e da 
Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo, permanecendo o 
alienante com o sujeito passivo da Taxa de 
Inspeção Sanitária e da Contribuição de Melhoria. 
B) O adquirente de imóvel urbano que outrora 
alugado para o comércio, se torna responsável 
tributário pelo IPTU, Taxas e Contribuição de 
Melhoria, permanecendo o alienante como sujeito 
passivo das Taxas de Inspeção Sanitária. 
C) O adquirente é o responsável tributário de todos 
os tributos, devido à sucessão imobiliária. 
D) O alienante continua sendo o sujeito passivo de 
todos os tributos, mesmo depois da alienação. 
E) O adquirente é o responsável tributário somente 
pelo ICMS, devido à sucessão empresarial. 

 

27. Em se tratando de incorporação de uma 
empresa em outra. De qual empresa seria a 
responsabilidade pelo pagamento dos tributos, 
devidos pela empresa incorporada, anteriores à 
incorporação, quando cessaram a exploração da 
respectiva atividade por parte dos sócios. Pelo 
exposto, o crédito tributário deverá ser cobrado: 

A) dos sócios da Empresa Incorporada. 
B) da Empresa Incorporadora. 
C) dos sócios da Empresa Incorporadora. 
D) solidariamente da Empresa Incorporadora e da 
Incorporada. 
E) da Empresa Incorporada. 

 

28. Com relação ao depósito do montante integral, 
é CORRETO afirmar: 
I. É inconstitucional a exigência de depósito prévio 
como requisito de admissibilidade de ação judicial na 
qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito 
tributário. 
II. O depósito em processo extinto sem resolução do 
mérito por erro de requisitos, o valor será convertido 
em renda da Fazenda, extinguindo o crédito 
tributário.  
III. O deposito somente suspende a exigibilidade do 
credito tributario se for integral e em dinheiro. 
IV. O depósito suspende a incidência de juros e 
multa: a correção do valor se dará na conta judicial.  
V. O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, 
em depósito judicial, responde pelo pagamento da 
correção monetária relativa aos valores recolhidos. 

A) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
B) As afirmativas I e II estão incorretas. 
C) Apenas as afirmativas I, II, IV estão corretas. 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 

29. Marque a alternativa que descreve o instituto 
jurídico tributário que ocorre ao expirar o lapso 
temporal legal para lançamento de um tributo, por 
inércia da autoridade administrativa fiscal 
competente ao constituí-lo: 

A) prescrição. 
B) mora. 
C) decadência. 
D) remissão. 
E) transação. 

  
30. Segundo o Código Tributário Nacional, remissão 
é 

A) uma modalidade de extinção dos créditos 
tributários em razão da compensação de créditos 
entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, 
respaldada em lei autorizativa. 
B) a perda do direito de constituir o crédito 
tributário pelo decurso do prazo. 
C) uma modalidade de exclusão dos créditos 
tributários com a liberação das penalidades 
aplicadas ao sujeito passivo, respaldada em lei 
autorizativa. 
D) uma modalidade de extinção dos créditos 
tributários e consiste na expiação da dívida por 
parte do credor, respaldada em lei autorizativa. 
E) nenhuma está correta. 

 
31. Analisando as modalidades dos Impostos sob a 
perspectiva econômica, marque a alternativa que 
NÃO está adequada ao Código Tributário Nacional: 

A) Economicamente os municípios têm 
competência para instituir impostos sobre o 
patrimônio e sobre a produção. 

B) Os impostos poderão ser classificados de 
acordo com a produção, renda, comércio e 
circulação. 

C) Com relação aos impostos sobre a produção a 
competência municipal é residual. 

D) O ICMS, IPI, IOF e ISSQN são impostos sobre 
circulação. 

E) O IRPF, INCRA, ITBI e IPTU são impostos sobre 
o patrimônio. 

 
32. Regular as limitações constitucionais ao poder 
de tributar; instituir empréstimos compulsórios; 
estabelecer normas gerais sobre obrigação, 
lançamento, crédito, prescrição e decadência 
tributários é de competência de qual espécie 
legislativa: 

A) Leis delegadas. 
B) Leis ordinárias. 
C) Leis complementares. 
D) Decretos legislativos. 
E) Emendas constitucionais. 

 



 

 

33. Marque a alternativa que corresponde aos 
conceitos descritos no enunciado a seguir, 
respectivamente:  
Trata-se de causa extintiva do Crédito Tributário, 
revela o cumprimento voluntário da obrigação, sua 
ocorrência deve se dar 30 dias a contar da notificação 
do lançamento. Realizado em desacordo com a lei, 
feito em duplicidade, com qualquer tipo de vício ou 
irregularidade, gera direito a restituição, o dinheiro 
da restituição depende da realização do pedido por 
parte do sujeito passivo. 

A) Pagamento Antecipado. 
B) Consignação em Pagamento. 
C) Imputação em Pagamento. 
D) Conversão do Pagamento em Renda. 
E) Pagamento e Pagamento Indevido. 

 
34. De acordo com o Código Tributário Nacional, 
marque a alternativa que corresponde ao conceito 
descrito no enunciado a seguir: 
É causa extintiva do Crédito Tributário. Encerra-se em 
cinco anos, contados do primeiro dia do exercício 
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 
sido efetuado; ou da data em que se tornar definitiva 
a decisão que houver anulado, por vício formal, o 
lançamento anteriormente efetuado; ou contado da 
data em que tenha sido iniciada a constituição do 
crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, 
de qualquer medida preparatória indispensável ao 
lançamento. 

A) Impugnação. 
B) Prescrição. 
C) Remissão. 
D) Decadência. 
E) Reclamação. 

 
35. Sem prejuízo de outras garantias ao 
contribuinte, é vedado a União, Estados, Municípios 
e Distrito Federal cobrar tributos antes de 
decorridos noventa dias da data em que haja sido 
publicada a lei que os instituiu ou aumentou. 
Marque a alternativa que indica de qual instituto se 
está falando: 

A) Nonagentídio. 
B) Isenção Heterônoma. 
C) Anterioridade do Exercício. 
D) Anualidade. 
E) Irretroatividade. 

  
 
 
 
 
 

36. Com relação às TAXAS o Código Tributário de 
Celso Ramos estabelece que são municipais as 
taxas, EXCETO: 

A) Taxa de Expediente (T.E.). 
B) Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 

(TCFAM). 
C) Taxa de Licença (T.L..). 
D) Taxa de Serviços Diversos (T.S.D.). 
E) Taxa de Serviços Urbanos (T.S.U.). 

 
37. Existindo, simultaneamente, dois ou mais 
débitos vencidos do mesmo sujeito passivo, 
relativos ao mesmo ou a diferentes tributos, ou 
provenientes de penalidade pecuniária ou juros de 
mora, a autoridade administrativa, para extinção do 
credito, determinará a respectiva quitação, 
obedecidas as seguintes regras, em primeiro lugar, 
aos débitos por obrigação própria, e, em segundo, 
aos decorrentes de responsabilidade tributária. 
Marque a alternativa que se adequa ao instituto 
acima: 

A) Dação em pagamento. 
B) Conversão de depósito em renda. 
C) Pagamento antecipado e a homologação. 
D) Consignação em pagamento. 
E) Imputação em pagamento. 

 
38. Com relação aos Limites ao Poder de Tributar, 
são limites aplicáveis ao ordenamento tributário 
brasileiro, EXCETO: 

A) Competência Privativa. 
B) Imunidade Recíproca. 
C) Isenção Heterônoma. 
D) Não Cumulatividade. 
E) Uniformidade Geográfica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

39. De acordo com o Código Tributário Municipal, 
integram o Sistema tributário do Município, ainda 
que somente para arrecadar e fiscalizar, dentre 
outros: 
I. INCRA 
II. I.P.T.U. 
III. I.T.B.I. 
IV. I.S.S.Q.N. 
V. Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFAM) 
VI. Contribuição de Melhoria (C.M.) 
VII. Taxa de Expediente (T.E.) 
VIII. Taxa de Serviços Urbanos (T.S.U.) 
IX. Taxa de fiscalização de utilização e de passagem 
no subsolo e no sobsolo em áreas, vias e em 
logradouros públicos. (TFUP) 

A) Apenas as alternativas I, e VI estão incorretas. 
B) Apenas as alternativas I, III, V e VI estão 

corretas. 
C) Apenas as alternativas II, III, IV e VIII estão 

corretas. 
D) Apenas as alternativas I e V estão incorretas. 
E) Apenas as alternativas III, IV, V, V e IX estão 

incorretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. De acordo com o Código Tributário Nacional, 
marque a alternativa que corresponde ao conceito 
descrito no enunciado a seguir: 
I. Incide sobre a 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. 
II. Incide sobre os serviços de qualquer natureza, 
residualmente. 
III. Incide sobre prestações de serviços que as 
prestações se iniciem no exterior. 
IV. Incide sobre transmissão causa mortis e doação, 
de quaisquer bens ou direitos. 

A) As afirmativas estão se referindo ao ITCMD, 
ICMS, ICMS, e ITBI, respectivamente. 

B) As afirmativas estão se referindo ao ITBI, 
ISSQN, ICMS, e ITCMD, respectivamente. 

C) As afirmativas estão se referindo ao ITBI, ICMS, 
II, e ITCMD, respectivamente. 

D) As afirmativas estão se referindo ao CISA, 
ISSQN, ICMS, e ITCMD, respectivamente. 

E) As afirmativas estão se referindo ao ITBI, 
ISSQN, II, e ITCMD, respectivamente. 

 
 
  

 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


