
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC 
 
 

CADERNO DE PROVA – AVALIAÇÃO ESCRITA OBJETIVA 
CARGO: AUDITOR FISCAL 
 

 

 
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 5: 
 

E a bolsa masculina? 
 
Vou a um encontro formal. Boto paletó e 

gravata. E começo a encher os bolsos: chaves, celular, 
caneta, cartões de crédito e de visita, carteira, 
documentos pessoais e do carro, talão, óculos de sol, 
lenço, iPod — ninguém é de ferro. Em minutos meu 
terno estufa. O botão do paletó não fecha por causa 
do celular. Meu traseiro fica quadrado devido aos 
documentos acomodados nos bolsos de trás. A calça, 
por causa do peso, escorrega pela barriga, que salta 
sobre o cinto! E minha elegância desaparece! Pior: 
dali a pouco tudo se confunde. Para achar algum 
desses itens, vasculho o interior de minhas roupas 
com os dedos. Vou pegar a caneta e retiro as chaves.  

O vestuário masculino tornou-se obsoleto, 
essa é a verdade. As sortudas das mulheres têm as 
bolsas. A bolsa feminina equivale à caixa-preta do 
avião. Só se sabe o que há lá dentro após uma 
investigação minuciosa. São itens variados, que vão de 
maquiagem a tíquetes de passagens antigas e fotos de 
entes queridos amassadas. Mas é confortável. A 
proprietária de uma bolsa enfia o que quiser lá 
dentro. Resgata quando houver necessidade. Mesmo 
se for preciso espalhar o conteúdo no sofá. E, em 
casos extremos, chamar o Corpo de Bombeiros! 

A bolsa masculina já esteve em moda. Não me 
refiro à época dos hippies barbudões com horrendos 
artefatos de couro cru e sandálias nos pés. Houve um 
tempo em que homens usavam bolsas elegantes. 
Recheadas de inutilidades, mas, apesar dessa 
contradição, úteis. Grandes grifes ainda produzem 
bolsas masculinas. Poucos as usam.  

As pochetes são práticas, mas ganharam fama 
de cafonas. Confesso: tenho horror! Existe imagem 
mais brega do que a de um barrigudo com o botão 
aberto no umbigo e uma pochete estufada no cinto? 

Os executivos preferem as pastas. Elas 
costumam oferecer compartimentos para laptop, 
documentos variados, bloco de notas, remédios, três 
ou quatro celulares, enfim... tudo! Tais quais as bolsas 
femininas, abrigam mistérios. Só são esvaziadas de 
tempos em tempos, diante de uma ameaça de 
divórcio, por exemplo. Com frequência, moscas, 
vespas e até aranhas secas são encontradas entre a 
papelada. 

Pastas são sérias demais. Não combinam com 
um jeans informal, uma camiseta leve e tênis. E o pior: 
é muito fácil esquecê-las. Ou vê-las arrebatadas pelas 
mãos de um larápio. Hoje em dia, perder um laptop 
ou celular pode se transformar em prejuízo 

irremediável. Vão embora os contatos comerciais, 
endereços, enfim... a vida toda! 

Alguns preferem mochilas. Executivo de terno 
e gravata com mochilinha de lona nas costas é uó. 
Livros, laptop, documentos, perfumes, desodorantes, 
cuecas limpas e até sujas no caso de viagens rápidas 
lutam para se acomodar dentro da lona. Eu já 
imagino: o executivo marca uma reunião com o 
presidente de um banco para pedir um empréstimo. 
Vai pegar o laptop para mostrar o projeto. E retira 
uma cueca, a escova e a pasta de dentes! 

Os papas da moda masculina vivem discutindo 
o número de botões de paletós, a largura das lapelas, 
se as barras são para dentro ou fora. Redesenham 
relógios que se tornam cada vez mais inúteis em um 
mundo onde se veem as horas no celular. Mas 
ninguém propõe uma solução radical para a roupa do 
homem. 

A volta da bolsa é apenas um item. Enquanto 
a moda feminina evolui e se transforma a cada ano, a 
masculina marca passo. Olho as vitrines dos shoppings 
e tudo é semelhante ao ano passado. Fico pensando: 
quando algum estilista oferecerá uma mudança 
radical, capaz de fazer a cabeça de todos nós e tornar 
o traje masculino realmente prático e confortável?  
 

(Walcyr Carrasco) 

 
 
1. Observe as proposições seguintes: 
I. A linguagem do texto divide-se em culta (de acordo 
com normas gramaticais) e coloquial (conforme o 
estilo do texto). 
II. Quanto à função, predomina a Emotiva (ou 
Expressiva), pois são enfatizadas as impressões e as 
emoções de quem escreve, centralizando a linguagem 
no “eu”. 
III. Sobre as figura de linguagem, estão presentes uma 
Catacrese (“A bolsa feminina equivale à caixa-preta do 
avião.”) e uma Sinestesia (“Vão embora os contatos 
comerciais, endereços, enfim... a vida toda!”). 
IV. De acordo com a Reforma Ortográfica, a palavra 
“veem” (grifada no texto) obedece às regras 
gramaticais em vigência. 
Pelo proposto acima, temos como CORRETA(S): 

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

 
 
 
 
 
 



 

 

2. De acordo com o contexto em análise: 
I. O texto apresenta como discussão central a 
evolução da moda feminina. 
II. A reflexão do autor dirige-se à necessidade de 
mudança radical no traje masculino.  
III. Há um registro de ironia no período “Executivo de 
terno e gravata com mochilinha de lona nas costas é 
uó”. 
IV. A palavra “mochilinha” é um exemplo de 
diminutivo pejorativo. 
Sobre as proposições acima, podemos afirmar: 

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

 
3. Analise a classificação das orações sublinhadas nos 
períodos seguintes: 
I. “Para achar algum desses itens, vasculho o interior 
de minhas roupas com os dedos.” (Subordinada 
Adverbial Final) 
II. “As pochetes são práticas, mas ganharam fama de 
cafonas.”(Coordenada Sindética Adversativa) 
III. “Enquanto a moda feminina evolui e se transforma 
a cada ano, a masculina marca passo.” (Subordinada 
Adverbial Temporal)  
IV. “Olho as vitrines dos shoppings e tudo é 
semelhante ao ano passado.” (Coordenada Sindética 
Aditiva)  
Sobre as proposições acima, temos que: 

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

 
4. Em destaque o uso da vírgula: 
I. “A calça, por causa do peso, escorrega pela barriga, 
que salta sobre o cinto!” 
II. “Com frequência, moscas, vespas e até aranhas 
secas são encontradas entre a papelada.” 
III. “Hoje em dia, perder um laptop ou celular pode se 
transformar em prejuízo irremediável.”  
IV. E retira uma cueca, a escova e a pasta de dentes!  
O uso da vírgula está relacionado à inversão da 
ordem direta do discurso nas seguintes proposições: 

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

 
 
 

5. Com relação aos termos da oração sublinhados, 
observe as classificações propostas: 
I. Em “O vestuário masculino tornou-se obsoleto...”, 
destacam-se, respectivamente, um adjunto adnominal 
e um predicativo do sujeito. 
II. Em “Mas ninguém propõe uma solução radical para 
a roupa do homem.”, o predicado é classificado como 
verbal.  
III. Em “Para achar algum desses itens, vasculho o 
interior de minhas roupas com os dedos.”, registram-
se dois objetos diretos. 
IV. Em “A volta da bolsa é apenas um item.”, marca-se 
a presença de um complemento nominal. 
De acordo com as proposições, podemos concluir 
que: 

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

 
6. Em se tratando da colocação dos pronomes 
oblíquos átonos: 
I. Não posso reclamar, pois todos me deram apoio 
quando precisei. 
II. O combinado era que nos encontrássemos em 
frente à praça central.  
III. Contou-me o gerente que as provas realizar-se-ão 
apenas em outubro. 
IV. Em se tratando de pronomes oblíquos, temos os 
casos de próclise, mesóclise e ênclise. 
Sobre as proposições acima: 

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

 
7. Confira a regência do verbo COMUNICAR: 
I. A assessoria de imprensa comunicou ao prefeito as 
manifestações ocorridas.  
II. A assessoria de imprensa comunicou o prefeito as 
manifestações ocorridas. 
III. A assessoria de imprensa comunicou-lhe as 
manifestações ocorridas. 
IV. A assessoria de imprensa comunicou-lhe das 
manifestações ocorridas.  
Analisados os exemplos acima, podemos afirmar 
que: 

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



 

 

8. Sobre as regências dos verbos LEMBRAR e 
LEMBRAR-SE: 
I. Eu lembrei o que tinha que fazer, porém não fiz. 
II. Eu lembrei do que tinha que fazer, porém não fiz.  
III. Eu me lembrei do que tinha que fazer, porém não 
fiz. 
IV. Lembrei-me o que tinha que fazer, porém não fiz. 
Considerando as regras da Língua Portuguesa, 
podemos concluir: 

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

 
9. Quanto à presença ou ausência do acento 
indicativo de crase, considere: 
I. No caso de preço à vista, os descontos são bem 
significativos. 
II. As crianças não obedeciam às regras de casa e nem 
às normas da escola.  
III. Não estou conseguindo ir a festas e jantares que 
acontecem no meio da semana. 
IV. De segunda a sexta-feira, entregamos suas 
compras em casa. 
Sobre essas proposições, temos que: 

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

 
10. Seguem alguns verbos no modo Imperativo: 
I. Tem fé, porque vais conseguir vencer essa fase tão 
delicada e difícil.   
II. Cantemos forte, porque será nossa única 
oportunidade de chamar atenção da comunidade. 
III. Meu pedido é: Escuta quem sempre está na torcida 
por ti. 
IV. Diante de tudo isso, fique tranquila, pois você fez o 
que tinha que fazer. 
Os verbos em destaque devem estar de acordo com 
a pessoa gramatical de cada período. Portanto, está 
CORRETO o que se apresenta na alternativa: 

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

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MATEMÁTICA 
 
11. Existem  e  números reais tais que 

, portanto assinale a 

alternativa que apresenta o valor de . 

A)  

B)  

C)  

D)  

E)  

 
12. Considere as proposições: 

I)  

II) , para todo . 

III) , para todo . 

IV) O número  é maior que o número . 

Assinale uma única alternativa: 
A) Apenas as proposições II e IV estão incorretas. 
B) Apenas as proposições II e III estão corretas. 
C) Apenas as proposições I, II e III estão corretas. 
D) Todas as proposições estão corretas. 
E) Todas as proposições estão incorretas. 

 
13. Considere a função , de  em , cuja 

representação gráfica se encontra na figura abaixo: 
 

 
 

Nestas condições, a função  definida 

por , é representada graficamente por: 

 
 

A)    
 

B)   
 

C)  
 

D)   
 

E)  
 
 
14. Sabendo que área do Triângulo 02 equivale a 60% 
da área do Triângulo 01, assinale a alternativa que 
apresenta a medida que corresponde a hipotenusa 
do Triângulo 02.  

 
 

A)  

B)  

C)  

D)  

E)  



 

 

15. Julgue as proposições abaixo em verdadeiras (V) 
ou falsas (F): 

(     )  é um número primo. 

(     )  O algarismo das unidades do número  é . 

(     ) , para todo . 

(     )  

Assinale a sequência CORRETA de cima para baixo: 
A) F – V – F – F  
B) V – F – F – F  
C) V – V – F – F  
D) F – F – V – V 
E) V – F – V – F  

 
16. Considere as proposições: 

I)     

 

II)  

III) A matriz  é singular, 

isto é, não possui inversa. 
IV) O conjunto solução da equação 

 possui dois elementos 

cujo produto é igual a . 

Está(ão) CORRETA(S)  a(s) proposição(ões): 
A) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
B) Apenas II e IV. 
C) Apenas a alternativa II está correta. 
D) Apenas I, III e IV. 
E) Apenas II, III e IV. 

 
17. Determine o produto entre o maior número 
inteiro negativo e o menor número inteiro positivo 
do conjunto solução da inequação 

. 

A)  

B)  

C)  

D)  

E)  

 
 

18. Seja  o mínimo múltiplo comum entre os 

números  e , isto é, 

. Assim, dividindo  em 

duas partes inversamente proporcionais aos 
números e , obteremos os valores de  e B, 

respectivamente. Assim, julgue as sentenças abaixo 
em V para as sentenças verdadeiras e F para as 
falsas: 
(     )  é maior que . 

(     ) O valor de  excede o valor de em . 

(     )  

(     )  

Assim, assinale a sequência CORRETA de cima para 
baixo:  

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

 
19. Determine o maior valor de , para que o 

número  seja um número inteiro.  

A)  

B)  

C)  

D)  

E)  

 
20. Sabendo que a sequência  

é uma progressão aritmética crescente de razão , 

assinale a alternativa que apresenta o valor de 

. 

A)  

B)  

C)   

D)  

E)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESPECÍFICAS 
 
21.  É vedado à União: 

A) Cobrar tributos em relação a fatos geradores 
ocorridos antes do início da vigência da lei que 
os houver instituído.  

B) Cobrar taxas em razão do poder de polícia. 
C) Instituir empréstimo compulsório. 
D) Instituir impostos sobre exportação de 

produtos nacionais. 
E) Nenhuma está correta. 

 
22. O sócio-gerente de sociedade por quotas de 
responsabilidade limitada, responde pessoalmente 
por dívida tributária da sociedade, em caso de:   

A) Prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 
seis meses a contar da data da alienação, nova 
atividade no mesmo ou em outro ramo de 
comércio, indústria ou profissão. 

B) Créditos tributários relativos a impostos cujo 
fato gerador seja a propriedade, o domínio útil 
ou a posse de bens imóveis. 

C) Falta de recolhimento, por qualquer motivo, de 
imposto incidente sobre a atividade que 
constitui o objeto social. 

D) Crédito correspondente à obrigação tributária 
resultante de ato praticado com violação da lei.  

E) pelos tributos devidos pelo de cujus até a data 
da partilha ou adjudicação, limitada esta 
responsabilidade ao montante do quinhão do 
legado ou da meação. 

 
23. O crédito tributário prefere a qualquer outro, 
salvo: 

A) O crédito tributário sempre prefere a qualquer 
outro.  

B) O crédito com garantia real. 
C) O crédito correspondente a honorários 

advocatícios. 
D) O crédito quirografário. 
E) O crédito decorrente de acidente de trabalho. 

 
24. Assinale a resposta CORRETA.  A União, os 
Estados e os Municípios podem: 

A) Exigir ou aumentar tributos através de leis 
ordinárias, leis complementares, ou medida 
provisória. 

B) Utilizar tributos com efeitos de confisco. 
C) Instituir tributos sobre patrimônio, renda ou 

serviços, uns dos outros. 
D) Instituir impostos, taxas, contribuições para 

custeio do serviço de iluminação pública e 
contribuições de melhoria. 

E) Nenhuma das alternativas está correta. 
  
 

25. Assinale a alternativa CORRETA:   
A) Salvo disposição de lei em contrário, a isenção é 

extensiva às taxas e às contribuições de 
melhoria. 

B) A União, por lei complementar, atendendo a 
razões de relevante interesse nacional ou 
regional, pode conceder isenções de tributos 
Estaduais e Municipais. 

C) O pagamento indevido de tributo apurado e 
recolhido pelo próprio contribuinte, sem 
qualquer participação da autoridade fiscal, não 
gera direito à restituição. 

D) O crédito tributário extingue-se pela prescrição, 
no prazo de 5 (cinco) anos contado da 
ocorrência do fato gerador. 

E) A extinção de crédito tributário por 
compensação, só é possível se houver lei 
específica que   a autorize. 

 
26.  Incide sobre a produção e a circulação de bens e 
serviços: 

A) O imposto sobre a propriedade territorial rural, 
o imposto sobre a transmissão causa mortis e 
doação, de quaisquer bens ou direito e o 
imposto sobre transmissão inter vivos, a 
qualquer título, por ato 
oneroso, de bens imóveis. 

B) O imposto sobre produtos industrializados e 
imposto sobre operações relativas à circulação 
de mercadorias e sobre prestações de serviços 
de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicações. 

C) O imposto sobre a propriedade de veículos 
automores, o imposto sobre serviços de 
qualquer natureza e o imposto sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e 
de comunicações. 

D) O imposto sobre a propriedade predial e 
territorial urbana, o imposto sobre a 
propriedade territorial rural e    o imposto sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias 
e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e 
de comunicações. 

E) O imposto sobre a renda e proventos de 
qualquer natureza, o imposto sobre importação 
de produtos estrangeiros e o imposto sobre 
exportação, para o exterior, de produtos 
nacionais ou   nacionalizados. 

 
 
 
 



 

 

27. Considerando a imunidade recíproca, é CORRETO 
afirmar que:   

A) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, instituir tributos 
sobre o patrimônio e   a renda de empresas 
públicas e sociedades de economia mista. 

B) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, 
instituir impostos sobre o patrimônio, a renda 
ou serviços, uns dos outros. 

C) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios a instituição de 
contribuição de melhoria, decorrente de obras 
públicas que beneficiem bens imóveis uns 
dos   outros. 

D) É vedado aos Municípios a instituição de Taxa 
de Iluminação Pública e Taxa de Limpeza 
urbana sobre imóveis de propriedade da União, 
dos Estados, Distrito Federal e 
respectivas   autarquias. 

E) É vedado a União, Estados, Municípios e Distrito 
Federal instituir tributos sobre às autarquias e 
às fundações instituídas e mantidas pelo Poder 
Público, no que se refere a suas finalidades 
essenciais ou às delas decorrentes. 

 
28.  No que se refere a suspensão da exigibilidade do 
crédito tributário, marque a resposta que NÃO se 
trata de causa suspensiva: 

A) A impetração de mandado de segurança. 
B) O depósito do seu valor integral. 
C) As reclamações e os recursos, nos termos das 
leis regulamentadoras do processo tributário 
administrativo. 
D) A conversão do depósito em renda. 
E) A moratória. 

 
29. São modalidades de lançamento do crédito 
tributário: 

A) Direto ou de ofício, por declaração e por sanção.  
B) Por arbitramento, por presunção e 

por estimativas. 
C) Direto ou de ofício, por arbitramento e 

autolançamento. 
D) Por arbitramento, por estimativa e 

por presunção. 
E) Nenhuma está correta. 
 

30. Não depende de lei em sentido estrito: 
A) A atualização do valor monetário da base 

de cálculo. 
B) A concessão de isenção, anistia ou remissão. 
C) A extinção de tributos. 
D) A comunicação de penalidade pecuniária para 

infrações à legislação tributária.  
E) A concessão de isenções heterônomas. 

31. A ação para cobrança do crédito tributário está 
sujeita a prazo:   

A) Decadencial de 5 (cinco) anos contados da data 
da sua constituição definitiva. 

B) Prescricional de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados da inscrição do crédito tributário na 
dívida ativa.  

C) Decadencial de 5 (cinco) anos, contados do 
primeiro dia do exercício civil seguinte àquele 
em que o lançamento poderia ser efetuado. 

D) Prescricional de 10 (anos) anos, contados do 
vencimento do prazo para pagamento. 

E) Prescricional de 5 (cinco) anos, contados da 
data da inscrição na divida ativa. 

 
32. A prestação de serviços de transporte 
intermunicipal e interestadual é fato gerador de 
imposto de competência:              

A) Comum. 
B) Concorrente. 
C) Privativa. 
D) Extraordinária. 
E) Residual. 

 
33. É CORRETO afirmar que: 

A) A ação para a cobrança do crédito tributário 
prescreve em 10 anos contados da data da sua 
constituição definitiva. 
B) O crédito tributário não se sujeita ao processo 
de concordada preventiva. 
C) O ajuizamento de ação declaratória suspende a 
exigibilidade do crédito   tributário. 
D) Fato gerador da obrigação principal é a situação 
definida em lei ou decreto como necessária e 
suficiente à sua ocorrência. 
E) O concurso de preferência somente se verifica 
entre pessoas jurídicas de direito público, 
preferencialmente a União; em seguida o Distrito 
Federal, e por fim Estados e Municípios 
conjuntamente e pró rata. 

 
34. Marque alternativa que aponta Causa Exclusiva 
do Crédito Tributário: 

A) Decisão judicial passada em julgado.  
B) Prescrição e a decadência. 
C) Transação. 
D) Anistia. 
E) Compensação. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

35. O imposto sobre serviços de qualquer natureza 
incide sobre: 

A) A prestação de serviços em relação de 
emprego, dos trabalhadores avulsos. 

B) Os serviços desenvolvidos no Município, cujo 
resultado aqui se verifique, ainda que o 
pagamento seja feito por contratante residente 
no exterior.  

C) Dos diretores e membros de conselho 
consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e 
fundações, bem como dos sócios-gerentes e 
dos gerentes-delegados. 

D) O valor intermediado no mercado de títulos e 
valores mobiliários, o valor dos depósitos 
bancários, o principal, juros e acréscimos 
moratórios relativos a operações de crédito 
realizadas por instituições financeiras. 

E) As exportações de serviços para o exterior do 
País. 

 
36. A incidência do imposto sobre serviços de 
qualquer natureza depende de: 

A) denominação dada ao serviço prestado. 
B) existência de estabelecimento fixo. 
C) do cumprimento de quaisquer exigências legais, 

regulamentares ou administrativas, relativas ao 
prestador dos serviços. 

D) do recebimento do preço ou do resultado 
econômico da prestação.  

E) nenhuma das alternativas está correta. 
 
37. Quanto ao do imposto predial e territorial 
urbano é CORRETO afirmar:  

A) O contribuinte poderá optar pelo pagamento do 
IPTU em parcela única, pelo qual vai ter 
desconto de 15%.  

B) O contribuinte poderá optar pelo pagamento do 
IPTU de maneira fracionada, pelo qual vai ter 
desconto de 15%.  

C) O contribuinte poderá optar pelo pagamento do 
IPTU em parcela única, pelo qual vai ter 
desconto de 30%.  

D) O contribuinte poderá optar pelo pagamento do 
IPTU em parcela única, pelo qual vai ter 
desconto de 25%, desde que solitado com 3 
meses de antecedência.  

E) O contribuinte deverá optar pelo pagamento do 
IPTU em parcela única, pelo qual vai ter desconto 
de 15%.  

 
 
 
 
 

38. Quanto a taxa de Fiscalização e licença para 
localização e funcionamento, Alvará Sanitário, para o 
exercício de 2017, é CORRETO afirmar que: 

A) será pago em cota única. 
B) pode ser fracionado em até 4 vezes. 
C) deve ser fracionado em até 6 vezes. 
D) não consta previsão para data de vencimento. 
E) nenhuma das alternativas está correta. 

 
39. Acerca do instituto da Contribuição de melhoria é 
CORRETO afirmar que: 

A) A contribuição de melhoria não é considerada 
uma espécie de tributo.  

B) É um tipo de tributo vinculado, que tem por 
hipótese de incidência uma atuação estatal 
indiretamente referida ao contribuinte. Essa 
atuação é uma obra pública que causa 
valorização imobiliária, isto é, aumenta o valor 
de mercado de imóveis localizados em suas 
imediações. 

C) Seu fim se destina às necessidades coletivas do 
Municipio ou ao Estado, decorrente das 
politicas públicas. 

D) está expressamente previsto no Código 
Tributário é seu fato gerador é a construção de 
obra pública, podendo ser cobrado sempre em 
decorrência de obras públicas. 

E) era considerado tributo na Constituição Federal 
de 1967, porém não foi recepcionado pela 
Constituição Federal, sendo modalidade 
extinta. 

 
40. A taxa de serviços urbanos tem como fato 
gerador a utilização dos serviços públicos municipais 
específicos e divisíveis, efetivamente utilizados pelo 
contribuinte ou postos à sua disposição, EXCETO: 

A) conservação de calçamento. 
B) coleta domiciliar de lixo. 
C) limpeza das vias públicas urbanas. 
D) conservação de estradas e vias de rodagem. 
E) cota de participação comunitária – Iluminação 
Pública. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


