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[Digite uma citação do documento ou o resumo de um ponto interessante. 

Você pode posicionar a caixa de texto em qualquer lugar do documento. Use 
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AVALIAÇÃO ESCRITA OBJETIVA  
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
1. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

a) Este CADERNO DE PROVAS com 10 (dez) questões de Língua Portuguesa,  
10 (dez) questões de Matemática e 20 (Vinte) questões Específicas para o cargo 
de FISCAL FAZENDARIO, sem repetição ou falha. 
b) 1 (um) CARTÃO RESPOSTA relacionado a Avaliação para este cargo.  

2. Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e o seu número de 
inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO RESPOSTA. Caso contrário, 
notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal. 
3. Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO 
RESPOSTA, com caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul. 
4. Tenha muito cuidado com o CARTÃO RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR 
ou MANCHAR. 
5. SERÁ ELIMINADO deste Processo Seletivo Público o candidato que: 

a) Se utilizar, durante a realização da prova, de máquinas e/ou relógios de 
calcular, bem como de rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou 
fontes de consultas de qualquer espécie. 
b) Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo CADERNO 
DE PROVA e/ou CARTÃO RESPOSTA. 
c) Se recusar a entregar o CADERNO DE PROVAS e/ou o CARTÃO RESPOSTA 
quando terminar o tempo estabelecido. 
d) Não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO RESPOSTA. 

6. O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após 1 
(uma) hora contada a partir do efetivo início. 
7. O CADERNO DE PROVAS não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer 
momento. 
8. Quando terminar, entregue ao fiscal, sob pena de eliminação, o CADERNO DE 
PROVAS e o CARTÃO RESPOSTA. 
9. O tempo disponível para realização desta Avaliação é de até 04h00min. (quatro 
horas) para os candidatos que escolheram mais de uma opção, estando 
compreendido, neste período, o preenchimento do CARTÃO RESPOSTA. 
10. As questões desta Avaliação estarão disponíveis, no primeiro dia útil após a sua 
realização no endereço eletrônico: www.faepesul.org.br/concursos. 

 
 
 
 

Boa Prova! 
 

 
 
 

FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNISUL 
Fevereiro/2016 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
_______________________________________________________________________ 
 
Texto para as questões 1 e 2: 
 

Poema de circunstância  
 

 
Onde estão os meus verdes? 
Os meus azuis? 
O arranha-céu comeu! 
E ainda falam nos mastodontes, nos brontossauros, nos tiranossauros, 
Que mais sei eu... 
Os verdadeiros monstros, os Papões, são eles, os arranha-céus! 
Daqui 
Do fundo 
Das suas goelas, só vemos o céu, estreitamente, através de suas gargantas                                                                                                             
ressecas. 
Para que lhes serviu beberem tanta luz?! 
Defronte 
À janela onde trabalho... 
Mas já estão gestando um monstro de permeio! 
Sim, uma grande árvore... 
Enquanto há verde,  
Pastai, pastai, olhos meus... 
Uma grande árvore muito verde... Ah! 
Todos os meus olhares são de adeus 
Como o último olhar de um condenado! 

 
(Mário Quintana). 

 

 
 
1. "Todos os meus olhares são de adeus / Como o último olhar de um condenado!" 
 
Nesses versos finais do texto, o autor se declara um "condenado", porque: 
 

A) vive em um mundo de delírios e dinossauros. 

B) sofre de um transtorno mental e, por isso, está preso. 

C) se sente ameaçado pela destruição da natureza.  

D) se percebe preso ao mundo do trabalho. 

E) se esconde em um arranha-céu, com medo de monstros e alucinações. 
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2. "Pastai, pastai, olhos meus...". Quanto à linguagem gramatical, o termo aqui 
sublinhado exerce a função sintática de: 
 

A) vocativo. 

B) aposto. 

C) sujeito. 

D) objeto direto. 

E) agente da passiva. 

 

 

3. Obedecendo às regras gramaticais da Língua Portuguesa, assinale a alternativa em 
que TODAS as palavras encontram-se corretamente acentuadas. 
 

A) bambú - juíz - inflexível. 

B) saúde - crêem - gratuíto. 

C) caráter - cafézinho - último. 

D) heroísmo - insônia - biquíni. 

E) órfãos - européia - étnico. 

 
 
4. Quanto ao emprego do acento indicativo de crase, assinale qual das alternativas 
abaixo preenche corretamente os espaços em branco do período seguinte: 
 
"Chega-se _____ ser alguém quando, depois de muitos esforços, dedicação e 
consagração, se consegue vencer ______ dificuldades e finalmente triunfar". 

 
 (Fundação Logosófica). 

A) há  - as.  

B) à  -  às. 

C) à  - as. 

D) a  - às.  

E) a  -  as. 

 

 
5. Ainda sobre crase, leia atentamente os períodos abaixo e identifique qual deles 
apresenta ERRO no emprego do acento grave. Assinale-o. 
 

A) Todos correram à praia para ver a chegada dos pescadores. 

B) Saiu sozinho e acabou ficando frente à frente com os bandidos. 

C) Chegou à noite, às onze horas pontualmente. 

D) O prêmio foi merecidamente entregue à melhor aluna da turma. 

E) No Mediterrâneo, os migrantes ficaram à deriva e à merce dos piratas. 

 
 



5 

 

6. Exemplifica-se um caso de Oração Coordenada Sindética Adversativa em qual das 
seguintes alternativas?  
 

A) Organizaram tudo com muita cautela, logo, o evento foi um grande sucesso. 

B) Preparam todos os materiais, mas não chegaram ao local de trabalho. 

C) A família planejou visitar os museus e conhecer as praias da região. 

D) À medida que o tempo passava, mais dívidas e dúvidas apareciam. 

E) Porque se dedicou muito aos estudos, conseguiu vaga para a Medicina. 

 
 
 
7. "Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer."  
 
Pela estruturação verbal, temos aqui um período composto, respectivamente 
constituído por: 
 

A) Oração Principal / Oração Subordinada Substantiva Predicativa. 

B) Oração Subordinada Adverbial Temporal / Oração Principal. 

C) Oração Subordinada Adjetiva Explicativa / Oração Principal. 

D) Oração Subordinada Adverbial Condicional / Oração Principal. 

E) Oração Principal / Oração Coordenada Assindética. 

 
 
 
8. Quanto à sintaxe de colocação, o emprego do pronome oblíquo está correto em 
apenas uma das alternativas a seguir. Assinale-a. 
 

A) Ninguém informou-me que as aulas começarão dia 29 de fevereiro. 
B) Me assustaram com as novas regras de organização das provas mensais. 
C) Por favor, onde devem-se colocar os materiais de uso coletivo? 
D) Ainda que não encontravam-se frequentemente para os treinos, fizeram uma 

grande apresentação.  
E) Não se esqueça de trazer os equipamentos de segurança para andar de skate. 
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9. Observe as frases: 
 
I - __________ candidatos estás te referindo? 
II - __________ pratos você mais gosta? 
III - _________ colegas de trabalho mais simpatizas? 
IV - _________ doentes esses enfermeiros assistiram aqui no hospital? 
V - __________ materiais você tem necessidade? 
 
Conforme a sintaxe de Regência, assinale a alternativa que corresponde e completa 
com correção os espaços em branco das frases acima. 
 

A) A que - De que - Com que - Que - De que. 

B) De que - Que - Com que - A que - Que. 

C) A que - Que - Que - Que - Que. 

D) A que - De que - Que - A que - Que. 

E) A quem - Que - De que - Que - Quais.  

 
 
 
 
10. Assinale a alternativa gramaticalmente correta, em se tratando das regras de 
Concordância Verbo-nominal. 
 

A) Não parece, mas já fazem dezoito anos que ela morreu. 

B) Infelizmente, ficou no quarto do hotel todos os seus documentos pessoais.  

C) Comentam-se as festas e as bebedeiras o tempo todo na sala de aula. 

D) Se não houvessem tantas pessoas desonestas, eu não teria agido assim. 

E) Aconteceu tal tragédia, porque se tratavam de questões étnico-raciais. 
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MATEMÁTICA 
_______________________________________________________________________ 
 
 
11. Considere as proposições: 
 
I)    (     )      
II)    (      )    
III)    (    )    
IV)    (     )    
 
Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de assertiva(s) CORRETA(S): 
 

A) 4 

B) 0 

C) 1 

D) 2 

E) 3 

 
 
 
 
12. Analise a sequência: 
 

         (I) 
           (II) 

                     (III) 
     (IV) 
    (V) 

 
Assinale a assertiva CORRETA em relação à sequência acima: 
 

A) A sequência está correta, e portanto          

B) Há um erro de I para II 

C) Há um erro de II para III 

D) Há um erro de III para IV 

E) Há um erro de IV para V 
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13. Acerca das propriedades de potenciação, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A)      -      

B) (-
 

 
)
 
  (-

 

 
)
 
 (-

 

 
)

- 
 

C) 
  

 
  

 

 
 

D) (-
 

 
)
 
 -

 

   
 

E)  -   
 

  
 

 
 
14. Acerca das propriedades de radiciação, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) √ √      

B) √  √  
  

   

C) 
 

√ -√ 
  √  √  

D) √√   
 

   

E) 
 

√ 
   

 √  
 

 
 

 
 
15. Considere x e y números quaisquer e, assinale a assertiva CORRETA: 
 

A) Se x e y são números inteiros e    , então 
 

 
 é também um número inteiro. 

B) Se x e y são números racionais, então    é um número irracional. 

C) Se x e y são números irracionais, então     é também um número irracional. 

D) Se x e y são números naturais, então     é também um número natural. 

E) Se x e y são números racionais, então    pode ser um número irracional. 

 
 
16. Sobre os números decimais e sua representação fracionária, é CORRETO afirmar 
que: 
 

A)          
   

  
 

B)        
 

 
 

C)          
  

   
 

D)             
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E)         
 

  
 

17. Com as festas no fim de ano, determinados produtos sofreram dois aumentos 
consecutivos em seus preços, de 20% e 30% respectivamente. Com o término das 
festividades e a economia em recessão, não sobrou outra alternativa a não ser, 
oferecer 40% de desconto àqueles produtos que sofreram tais aumentos. Assim, 
podemos dizer que o preço final desses produtos em relação ao preço inicial, está: 
 

A) com um aumento de 10% 

B) com um desconto de 6,4%  

C) com um desconto de 10% 

D) com um aumento de 7,8% 

E) com um desconto de 3,7% 

 
 
 

18.   Resolvendo a expressão √   √  √  √   
  

- -  obtemos: 

A) um número decimal periódico, isto é, uma dízima periódica. 

B) um número decimal exato. 

C) um número irracional. 

D) um número inteiro. 

E) um número negativo. 

 
 
 
 
19. Em relação ao número 720 e seus divisores, podemos afirmar que o mesmo 
possui: 
 

A) 15 divisores naturais. 

B) 30 divisores inteiros. 

C) 60 divisores inteiros. 

D) 45 divisores naturais. 

E) 80 divisores inteiros. 
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20. Relacione as colunas: 
 

(A) 
 

√ 
  (     ) 

   

  
 

(B) (
 

 
)

- 
  (     )   

(C) √√   
 

  (     ) √  

(D) (
 

√ 
 )

 
  (     )   

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A) A - C – D – B.  

B) B – A – D – C.  

C) A – D – B – C.  

D) B – C – A – D.  

E) B – A – C – D.  
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ESPECÍFICAS 
 
 
21. Considerando a Lei Orgânica do Município de Grão Pará Grão, constituem 
patrimônio do Município de Grão Pará: 
 
I. os imóveis de sua propriedade. 
II. os direitos de que é titular. 
III. as coisas móveis que lhe pertençam. 
IV. as ações que a qualquer título lhe pertençam. 
 
Pará marque a assertiva CORRETA: 
 

A) Todas as alternativas estão CORRETAS. 

B) Uma alternativa está CORRETA. 

C) Três alternativas estão CORRETAS. 

D) Nenhuma alternativa está CORRETA. 

E) Duas alternativas estão CORRETAS. 

 
 
 
22. Dentre as atribuições e responsabilidades do Prefeito, marque a alternativa que 
não corresponde ao estabelecido pela Lei Orgânica Municipal: 
 
Compete ao Prefeito Municipal: 
 

A) representar o Município, em juízo ou fora dele, por intermédio da Procuradoria 

Geral do Município, na forma estabelecida em lei especial. 

B) exercer, com auxílio dos Secretários Municipais, a direção superior da 

administração municipal. 

C) conceder licença a vereador de acordo com o previsto no Regimento Interno da 

Câmara dos Vereadores. 

D) sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara e expedir os 

decretos e regulamentos para sua fiel execução. 

E) decretar desapropriações e instituir servidões administrativas. 
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23. Com relação aos servidores da administração pública municipal, marque a 
alternativa que está em consonância com a Lei Orgânica do Municipio: 
 

A) O Prefeito Municipal, o vice-Prefeito, os Vereadores, os Secretários Municipais e 

os servidores estáveis serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em 

parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, 

prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. 

B) O Município instituirá, por iniciativa do Presidente da Cãmara, para os servidores 

da administração direta, do Poder Executivo, das autarquias e fundações públicas 

regime jurídico especifico conforme as carreiras e atribuições do cargo. 

C) O servidor público tem direito ao vencimento ou subsídio não inferior ao piso de 

vencimentos nacional e estadual. 

D) Dentre os direitos do servidor está o gozo de férias anuais remuneradas com até 

um terço a mais do que o vencimento ou salário normal. 

E) A remuneração dos cargos, de atribuições iguais ou assemelhadas, do Poder 

Legislativo, não poderão ser superiores a dos cargos do Poder Executivo, 

ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e ao local 

de trabalho. 

 
 
 
24. Com relação aos processo legislativo a Lei Orgânica dispõe que são de iniciativa 
privativa do Prefeito, EXCETO: 
 

A) Proposta de leis que disponham sobre regime jurídico, provimento de cargos, 

estabilidade e aposentadoria dos seus servidores. 

B) Proposta de leis que disponham sobre a criação, extinção ou transformação de 

cargos, funções ou empregos públicos da administração direta, de suas 

autarquias, fundações e empresas públicas. 

C) Proposta de leis que disponham sobre a fixação, aumento ou redução da 

remuneração dos servidores públicos. 

D) Proposta de emenda à Lei Orgânica. 

E) Proposta de leis que disponham sobre a organização administrativa, matéria 

orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração. 
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25. Os atos administrativos deverão ser expedidos de acordo com a Lei Orgânica do 
Município de Grão Pará.  
 
I. A regulamentação de leis deve ser feita por decreto, os quais devem ser numerados 

em ordem cronológica. 
II. Por portaria se faz a instituição, modificação ou extinção de atribuições não 

constantes de lei, uma vez que não se trate de matéria financeira. 
III. A abertura de créditos especiais e suplementares, até o limite autorizado por lei, 

assim como de créditos extraordinários deverá ser expedida através de decreto, 
numerado e em ordem cronológica. 

IV. A declaração de utilidade pública ou interesse social, para fins de desapropriação 
ou de servidão administrativa deverá ser instrumentalizada através de portaria, 
numerada e em ordem cronológica. 

V. Por portaria se expede os atos de provimento e vacância dos cargos públicos e 
demais atos de efeitos individuais. 

 
Marque a alternativa INCORRETA: 
 

A) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I e V estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas. 

E) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas. 

 
 
26. Marque a alternativa que não está de acordo com a Lei Orgânica ao dispor sobre 
a Administração do Município de Grão Pará : 
 

A) A administração municipal compreende, dentre outros, os órgãos da 
administração direta, secretarias ou órgãos equiparados, na forma como 
dispuser a lei da estrutura administrativa. 

B) A administração municipal compreende, dentre outras, as entidades da 
administração indireta ou fundacional, dotadas de personalidade jurídica 
própria. 

C) As entidades compreendidas na administração direta serão criadas por lei 
específica e vinculadas às secretarias ou órgãos equiparados, em cuja área de 
competência estiver enquadrada sua principal atividade. 

D) A administração pública municipal direta, indireta ou fundacional, obedecerá aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
especialidade. 

E) Os convênios, ajustes, acordos e instrumentos congêneres firmados pelos órgãos 
e entidades da administração pública serão submetidos à Câmara Municipal, no 
prazo de trinta dias contados da celebração e serão apreciados na forma e 
prazos previstos em seu Regimento Interno. 
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27. Segundo a Lei Orgânica de Grão Pará, a despesa total com pessoal ativo e inativo 
do município, inclusive encargos sociais, NÃO poderá exceder o limite de: 
 

A) 50% (sessenta por cento) das suas receitas correntes líquidas, destes 44% 

(quarenta e quatro) por cento para o Poder Executivo e 6% (seis) por cento para 

o Legislativo. 

B) 60% (sessenta por cento) das suas receitas correntes líquidas, destes 54% 

(cinqüenta e quatro) por cento para o Poder Executivo e 6% (seis) por cento para 

o Legislativo. 

C) 66% (sessenta e seis por cento) das suas receitas correntes líquidas, destes 54% 

(cinqüenta e quatro) por cento para o Poder Executivo, 6% (seis) por cento para 

o Legislativo e 6% (seis) por cento para o Judiciário. 

D) 60% (sessenta por cento) das suas receitas correntes líquidas, destes 48% 

(quarenta e oito) por cento para o Poder Executivo, 6% (seis) por cento para o 

Legislativo e 6% (seis) por cento para o Judiciário. 

E) 65% (sessenta e cinco por cento) das suas receitas correntes líquidas, destes 53% 

(cinqüenta e três) por cento para o Poder Executivo, 6% (seis) por cento para o 

Legislativo e 6% (seis) por cento para o Judiciário. 

 
 
28. O Município de Grão-Pará, Estado de Santa Catarina, unidade da República 
Federativa do Brasil e integrante da organização político-administrativa do Estado de 
Santa Catarina, e fundamenta sua existência nos seguintes princípios, EXCETO: 
 

A) dignidade da pessoa humana. 

B) cidadania. 

C) soberania. 

D) valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 

E) pluralismo político. 

 
 

29. Marque a alternativa que está de acordo com a Lei Orgânica de Grão Pará: 
 

A) O município orientará suas ações no sentido de promover o bem estar de todos, 

sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas 

de discriminação. 

B) As ação municipais serão desenvolvidas em todo o seu território, priorizando o 

distritos ou bairros, no sentido de reduzir as desigualdades. 

C) Todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente, nos termos desta Lei 

Orgânica e das Constituições da República e do Estado. 
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D) São poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, 

exercido pela Câmara Municipal, o Executivo, exercido pela Prefeitura Municipal 

e o Judiciário, exercido pelos seus órgãos, dentre outros, o Conselho Tutelar e o 

Procon. 

E) A soberania popular será exercida por sufrágio universal e pelo voto direto, 

secreto, e censitário, com igual valor para todos, e nos termos da lei, mediante 

plebiscito, referendo e iniciativa popular.  

 

 
30. Com relação às normas gerais da tributação (Princípios e Imunidades), é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
 
I. Tratar desigualmente os contribuintes que se encontrem em situação equivalente, 

proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles 
exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou 
direitos. 

II. Cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência 
da lei que os houver instituído ou aumentado, no mesmo exercício financeiro em 
que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, ou antes, de decorridos 
noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, 
salvo exceções constitucionais. 

III. Instituir tributos sobre o patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros, templos de 
qualquer culto, o patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas 
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação 
e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, bem como 
sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 

 
A) Duas alternativas estão CORRETAS. 

B) Três alternativas estão CORRETAS. 

C) Uma alternativa está CORRETA. 

D) Nenhuma alternativa está CORRETA. 

E) Todas as alternativas estão CORRETAS. 

 
 
31. Quanto às formas de extinção do crédito tributário, marque a alternativa que 
NÃO se trata de extinção: 
 

A) A prescrição e a conversão do depósito em renda. 

B) A decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita 

administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória. 

C) A transação, a moratória e a compensação.  

D) O pagamento e a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições 

estabelecidas em lei. 

E) A decadência e o pagamento antecipado. 
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32. De acordo com o Código Tributário Nacional, marque a alternativa correta para 
definir o que se entende por lançamento tributário: 
 
I. Lançamento tributário é o ato privativo de autoridade administrativa tendente a 

constituir o crédito tributário, desde que verificada a ocorrência do fato gerador da 
obrigação correspondente, a determinação da matéria tributária, a identificação do 
sujeito passivo, o valor do tributo e, se necessário, a proposição de penalidade 
cabível.  

II. Lançamento tributário é o ato administrativo complexo ou composto que verifique a 
incidência do fato gerador e do valor do imposto sem que haja necessidade de 
identificação de plano do sujeito passivo nem do estabelecimento de penalidade 
cabível. 

III. Ato administrativo vinculado, assim entendido o procedimento tendente a verificar 
a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria 
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, 
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível, não podendo ser delegado às 
pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

IV. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-
se pela lei então vigente naquela data, ainda que posteriormente modificada ou 
revogada. 

V. Quando o valor tributário esteja expresso em moeda nacional, no lançamento far-
se-á sua conversão em moeda estrangeira ao câmbio do dia da ocorrência do fato 
gerador da obrigação. 

  
A)  Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas. 

B)  Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

C)  Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 

D) Todas as afirmativas estão incorretas. 

E)  Todas as afirmativas estão corretas.  

 
 

33. Com relação ao lançamento tributário e sua retificação, marque a alternativa que 
não está de acordo com o regimento tributário: 
 

A) Por homologação se dá o lançamento que ocorre quanto aos tributos cuja 

legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem 

prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida 

autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, 

expressamente a homologa. 

B) Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de 

ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela. 

C) Entende-se como lançamento por declaração aquele efetuado com base nas 

informações prestadas pelo sujeito passivo ou terceiro, quando um ou outro, na 

forma da legislação tributária, prestem à autoridade administrativa sobre 

matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação. 
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D) A revisão do lançamento feita de ofício pela autoridade administrativa ocorre 

somente nos casos em que se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em 

benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação. 

E) De ofício ou direito é o lançamento feito pela autoridade administrativa sem 

qualquer colaboração do contribuinte, sendo o lançamento por declaração como 

aquele feito em face da declaração prestada pelo contribuinte ou por terceiro, 

sem a obrigação do pagamento antecipado. 

 
 
34. Segundo o Código Tributário Nacional o prazo para a cobrança do crédito 
tributário é de 5 (cinco) anos, assim como o prazo para constituição definitiva do 
crédito tributário, o qual deve ser contado da data da ocorrência do fato gerador. 
Respectivamente, trata-se de prazo: 
 

A) Ambos são prazos decadenciais. 

B) Ambos são prazos prescricionais. 

C) Prescricional e decadencial. 

D) Decadência e Prescricional. 

E) Decadência e Peremptório. 

 
 
35. Marque a alternativa CORRETA:  
 
I. São de competência da União: o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer 

Natureza, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o Imposto sobre a 
Transmissão de Bens Imóveis, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o 
Imposto sobre Operações Financeiras, o Imposto sobre Produtos Industrializados e 
o Imposto sobra Grandes Fortunas. 

II. São de competência do Distrito Federal: o Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores, e o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação. 

III. Competência dos Estados: o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o 
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores e o Imposto de Transmissão 
Causa Mortis e Doação. 

IV. São de competência do Município: o Imposto sobre a Propriedade Territorial 
Urbana, o Imposto sobre a Importação, o Imposto sobre a Exportação, e o Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza. 

 
A) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

D) Todas as afirmações estão incorretas. 

E) Todas as afirmações estão corretas.  
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36. Marque a alternativa que não se trata de característica da COSIP, segundo o 
Sistema Tributário Brasileiro: 
 

A) É uma taxa que visa custear os serviços de iluminação pública. 

B) Pode ser instituída e cobrada pelos Municípios. 

C) É uma contribuição que tem por escopo custear o serviço de iluminação pública. 

D) É recurso que financia um serviço público de natureza uti universi, geral, 

portanto indivisível e insuscetível de referibilidade a um indivíduo ou a um grupo 

de indivíduos determinável. 

E) Pode ser instituída e cobrada pelo Distrito Federal.  

 
 

37. Marque a alternativa que traz a sequência cronológica e decorrência dos fatos 
tributários, no que concerne ao surgimento abstrato do tributo até a sua concreta 
formação. Considerando as etapas necessárias para instituição, constituição, 
cobrança e execução de um tributo.  
 

A) Constituição Federal - Atribuição de Competência, Lançamento, Fato Gerador 

(previsão e ocorrência), Causas de Modificação do Crédito Tributário, 

Notificação, Lei dos Entes Políticos – Instituição de tributos, Lei Complementar – 

Fixação de Normas Gerais, Execução Fiscal. 

B) Causas de Modificação do Crédito Tributário, Constituição Federal - Atribuição de 

Competência, Execução Fiscal, Fato Gerador (previsão e ocorrência), 

Lançamento, Lei Complementar – Fixação de Normas Gerais, Lei dos Entes 

Políticos – Instituição de tributos, Notificação. 

C) Constituição Federal - Atribuição de Competência, Causas de Modificação do 

Crédito Tributário, Fato Gerador (previsão e ocorrência), Lançamento, Lei 

Complementar – Fixação de Normas Gerais, Lei dos Entes Políticos – Instituição 

de tributos, Notificação, Execução Fiscal. 

D) Constituição Federal - Atribuição de Competência, Notificação, Lei dos Entes 

Políticos – Instituição de tributos, Lei Complementar – Fixação de Normas Gerais, 

Lançamento, Fato Gerador (previsão e ocorrência), Causas de Modificação do 

Crédito Tributário, Execução Fiscal. 

E) Constituição Federal - Atribuição de Competência, Lei Complementar – Fixação 

de Normas Gerais, Lei dos Entes Políticos – Instituição de tributos, Fato Gerador 

(previsão e ocorrência), Lançamento, Notificação, Causas de Modificação do 

Crédito Tributário, Execução Fiscal. 
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38. Marque a alternativa que está de acordo com o Código Tributário Nacional (CTN): 
 

I. 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. 

II. Delegação tributária ocorre diante do não-exercício da competência tributária 
legislativa por um ente tributante surgindo assim a autorização a outra pessoa 
jurídica de direito público, diversa daquela a que a Constituição a tenha atribuído. 

III. Compete à União, instituir, nos Territórios e no Distrito Federal, os impostos 
atribuídos aos Estados e, se aqueles não forem divididos em Municípios, 
cumulativamente, os atribuídos a estes. 

 
A) Apenas a alternativa II está correta. 

B) Apenas a alternativa I está correta. 

C) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

E) Nenhuma alternativa está correta. 

 
 

39. Com relação aos tributos, assinale a alternativa em que as assertivas estão 
corretas: 
 

A) Os tributos decorrem de atividade administrativa discricionária do Estado, no 

exercício do jus imperii.  

B) Os tributos não têm natureza de sanção de ato ilícito.  

C) Os tributos constituem receita originária do Estado. 

D) Os tributos têm missão constitucional exclusiva de obtenção de receita para o 

ente tributante competente para a sua criação.  

E) Os tributos não são decorrentes de atividade legislativa vinculada. 

 
  
40. Marque a alternativa que conceitue Contribuição de Melhoria: 
 

A) É um tributo cujo resultado da arrecadação é destinado ao financiamento da 

seguridade social (assistência social, previdência social e saúde).   

B) É tributo cobrado do servidores públicos dos Estados, Municípios e Distrito 

Federal para gerar recursos necessários a custear, em benefício destes, o regime 

previdenciário próprio. 

C) É tributo instituído para gerar recursos necessários a custear a atuação nas 

respectivas áreas, das entidades representativas das diferentes categorias 

profissionais ou econômicas. 

D) É um tributo que tempo por fato gerador a valorização imobiliária decorrente de 

uma obra pública concluída. 

E) É um tributo cujo resultado da arrecadação é destinado ao financiamento de 

programas que impliquem intervenção no domínio econômico.  
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 RASCUNHO DE GABARITO 

 
  A B C D E 

  

  A B C D E 

1           21           

2           22           

3           23           

4           24           

5           25           

6           26           

7           27           

8           28           

9           29           

10           30           

11           31           

12           32           

13           33           

14           34           

15           35           

16           36           

17           37           

18           38           

19           39           

20           40           
 
 

 


