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 Estado de Santa Catarina 

Município de São João do Oeste 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 002/2017 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

 

Prova para provimento do cargo de 

“FISCAL DE TRIBUTOS, OBRAS E POSTURA” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, numeradas 

de 1 a 35. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA 

ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito):  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 03h, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE 

RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. O tributo pode ser classificado em tributo vinculado, tributo com receita vinculada e tributo cuja 

cobrança é vinculada. Considerando o assunto, assinale a alternativa incorreta: 

A) Os tributos possuem como característica a cobrança vinculada, que são aqueles em que a 

cobrança mediante atividade administrativa é vinculada a Lei. 

B) Os tributos possuem como característica o tributo vinculado, que são aqueles em que a 

vinculação refere-se a uma determinada atividade estatal, como, por exemplo, a cobrança de 

taxas. 

C) Os tributos possuem como característica a receita vinculada, que são aqueles em que a 

vinculação refere-se à determinada despesa, como, por exemplo, a cobrança de impostos. 

D) Nada impede que as taxas tenham sua receita vinculada aos serviços ao quais estão afetas, 

configurando um tributo com receita vinculada não obrigatória. 

 

02. Sobre as taxas instituídas pelos municípios é incorreto afirmar que: 

A) É inconstitucional a taxa municipal de conservação de estradas de rodagem cuja base de 

cálculo seja idêntica à do imposto territorial rural. 

B) É constitucional a adoção, no cálculo do valor da taxa, de um ou mais elementos da base de 

cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma 

base de cálculo e outra. 

C) É inconstitucional a cobrança da taxa de incêndio em razão da prevenção de incêndio, 

porquanto instituída como contraprestação a serviço essencial, especifico e divisível. 

D) É inconstitucional a taxa de limpeza pública e conservação de vias e logradouros públicos. 

 

03. Sobre o tema competência tributária para instituir tributos, é correto afirmar que: 

A) Cabe aos Estados e Distrito Federal instituir o imposto sobre propriedade de veículos 

automotores (IPVA) e o imposto sobre transmissão inter vivos (ITBI). 

B) O imposto sobre serviço de transporte intramunicipal é de competência do Município onde se 

iniciar e finalizar a prestação de serviço. 

C) Cabe aos Estados, Distrito Federal e Municípios instituir novas contribuições para a 

Seguridade Social de seus servidores. 

D) A contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública é de competência exclusiva dos 

Municípios. 

 

04. Em tema de competência legislativa no direito tributário, é correto afirmar que: 
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A) Cabe à Lei regular as imunidades previstas na constituição, como no caso da isenção de 

contribuição para a seguridade social às entidades beneficentes de assistência social. 

B) Se não houvesse a Lei complementar nº 116/03 que dispõe sobre o imposto sobre serviços de 

competência municipal e distrital, os municípios não poderiam instituir este tributo, pois não 

possuem competência legislativa plena. 

C) A fim de evitar desequilíbrios de concorrência, cabe aos Estados, através de lei ordinária, 

prever tributos maiores para empresas que desequilibram o mercado. 

D) Tanto no âmbito da função administrativa e legislativa, quanto no âmbito da função tributária, 

os Estados possuem competência tributária residual. 

 

05. Acerca dos princípios adotados no direito tributário e considerando a constituição federal, é 

correto afirmar que: 

A) Os tributos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do 

contribuinte. 

B) Não se aplica o princípio da anterioridade nonagesimal aos empréstimos compulsórios, ao 

imposto sobre propriedade territorial urbana (IPTU), ao IPVA e ao imposto sobre produto 

industrializado (IPI). 

C) É vedado aos entes da federação estabelecer limitações ao trafego de pessoas por meio de 

impostos. 

D) Os Estados e Distrito Federal estão impedidos de estabelecer alíquota diferenciada do ITCD 

tendo como fator o domicilio do donatário do bem doado. 

 

06. Considerando as espécies tributárias previstas na constituição federal e no código tributário 

nacional (CTN), é correto afirmar que: 

A) O fato gerador dos empréstimos compulsórios é a despesa extraordinária decorrente de 

calamidade pública ou guerra externa. 

B) A contribuição de melhoria possui como limite total a despesa realizada e como limite 

individual a valorização do imóvel beneficiado. 

C) As Contribuições de Melhorias não possuem como objetivo minimizar o enriquecimento 

advindo da obra pública por aqueles beneficiados pela respectiva obra. 

D) As contribuições de intervenção no domínio econômico não incidirão sobre os lucros 

decorrentes de exportação. 

 

07. Avalie os itens a seguir acerca das questões de vigência, interpretação e aplicação da legislação 

tributária tratadas no CTN: 
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I. É vedada a aplicação imediata da legislação tributária a fatos geradores futuros ou pendentes; 

II. Excepcionalmente a extraterritorialidade da legislação tributária vigora quando previsto em lei 

complementar sobre normas gerais expedido pela União; 

III. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do 

credito tributário. 

Sobre os itens acima: 

A) I, II e III corretos. 

B) I e II corretos, apenas. 

C) II e III corretos, apenas. 

D) I e III corretos, apenas. 

 

08. Sabe-se que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de 

responsabilidade funcional. Considerando o lançamento tributário, é correto afirmar que: 

A) Não se tipifica crime material contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do 

credito tributário. 

B) O lançamento pode ser alterado de oficio, sendo que a correção de erro implica mudança de 

critério jurídico. 

C) O lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei vigente ao 

tempo do lançamento. 

D) O lançamento tem natureza constitutiva da obrigação tributária e declaratória do credito 

tributário. 

 

09. A definição da modalidade de lançamento de oficio vai depender da Lei do ente tributante. 

Considerando os impostos destacados a seguir, assinale aquele cujo lançamento adotado é, em regra, 

de oficio: 

A) Imposto sobre propriedade de veículos automotores (IPVA). 

B) Imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCD). 

C) Imposto sobre a renda e proventos (IR). 

D) Imposto sobre serviços (ISS). 

 

10. Trata-se da modalidade de extinção do credito tributário: 

A) Moratória. 

B) Concessão de medida liminar em mandado de segurança. 

C) Dação de pagamento de bens móveis. 

D) Remissão. 
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11. Sobre prescrição e decadência no direito tributário, assinale a opção correta: 

A) A Fazenda possui prazo decadencial de cinco anos para ajuizar a ação de execução fiscal. 

B) A Fazenda possui prazo prescricional de cinco anos para efetuar o lançamento do crédito 

tributário. 

C) O prazo decadencial é contado da data em que se tornar definitiva a decisão que houver 

anulado, por vicio formal, o lançamento anteriormente efetuado. 

D) A prescrição pode ser interrompida por qualquer ato extrajudicial que constitua em mora o 

devedor. 

 

12. Considerando os princípios da Administração Pública, assinale o item correto: 

A) A investidura de servidores em funções públicas, como nos cargos em comissão, representam 

exceção ao princípio da isonomia e da legalidade. 

B) A impessoalidade tem por fundamento que qualquer atividade da Administração Pública deve 

ser dirigido a todos os cidadãos, sem discriminar pessoas. 

C) A moralidade administrativa é pressuposto de validade de todo ato administrativo, sendo 

necessário avaliar a intenção do agente. 

D) O princípio da eficiência está voltado para a ação inidônea e relativamente satisfatória da 

Administração Pública. 

 

13. Considerando a organização da Administração Pública, analise as assertivas e assinale a correta: 

A) A centralização administrativa envolve a reunião de funções e execução de tarefas no âmbito 

de um ente político competente. 

B) A desconcentração administrativa envolve a distribuição interna de funções e tarefas no 

âmbito de um mesmo órgão administrativo. 

C) A descentralização administrativa política envolve a distribuição de funções e tarefas a outra 

pessoa jurídica de direito público ou privado, e a ela transfere apenas a execução. 

D) Órgãos burocráticos são aqueles em que a decisão é tomada por vários agentes, ou seja, a 

decisão é pluripessoal, mas ordenados hierarquicamente. 

 

14. É correto afirmar quanto ao regime dos atos administrativos que: 

A) Os efeitos prodrômicos dos atos administrativos ocorrem quando atinge outra relação 

jurídica, isto é, quando atinge terceiros não objetivados pelo ato. 

B) São critérios definidores da competência: a matéria, a hierarquia, o lugar, o tempo e o 

fracionamento. 
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C) A finalidade é o efeito jurídico imediato, enquanto o objeto é o efeito jurídico mediato do ato. 

D) São elementos do ato administrativo tanto o motivo quanto o móvel do agente que pratica. 

 

15. Considere as assertivas abaixo concernentes aos poderes administrativos e assinale o item 

incorreto: 

A) Um dos poderes decorrentes da relação hierárquica é o de editar atos normativos, que se 

confundem com os regulamentos. 

B) O poder disciplinar comporta certo grau de discricionariedade, mas não quanto ao dever de 

punir, que é vinculado. 

C) É constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de 

trânsito. 

D) O decreto regulamentar executivo é insuscetível de delegação. 

 

16. Assinale o item correto quanto à improbidade administrativa: 

A) É imprescritível tanto a ação de ressarcimento de danos ao erário decorrente de pratica de 

ato de improbidade administrativa, como a ação de improbidade propriamente dita. 

B) Os ministros de Estado, além de estarem regidos pela Lei nº 1.079/50 (Lei de crime de 

responsabilidade), se submente também ao regime da Lei de improbidade administrativa. 

C) O ato de improbidade administrativa pode ser investigado através de processo 

administrativo, cuja representação cabe a qualquer cidadão, ou através de processo judicial, 

cuja petição inicial cabe somente ao Ministério Público ou à pessoa jurídica lesada. 

D) A propositura da ação de improbidade administrativa prevenirá a jurisdição do juízo para 

todas as ações posteriores intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo 

objeto. 

 

17. O poder público comunica um particular que, em nome do interesse coletivo, precisaria colocar 

placas com nome de ruas dentro de sua propriedade privada, instituindo direito real de uso. Nessa 

situação apresentada, incide sobre o particular: 

A) Requisição administrativa. 

B) Ocupação temporária. 

C) Servidão administrativa. 

D) Desapropriação. 

 

18. A Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei nº 6.938/81, tem por objetivo a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no 
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País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à 

proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios abaixo, exceto: 

A) Planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais. 

B) Educação ambiental no nível fundamental de ensino. 

C) Acompanhamento do estado da qualidade ambiental. 

D) Controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras. 

 

19. Considerando o direito de construir, assinale a incorreta: 

A) São proibidas construções capazes de poluir, ou inutilizar, para uso ordinário, a água do poço, 

ou nascente alheia, a elas preexistentes. 

B) Não é permitida a execução de qualquer obra ou serviço suscetível de provocar 

desmoronamento ou deslocação de terra, ou que comprometa a segurança do prédio vizinho, 

senão após haverem sido feitas as obras acautelatórias. 

C) O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito 

dos vizinhos e os regulamentos administrativos. 

D) O proprietário ou ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio, 

independentemente de prévio aviso, para dele temporariamente usar, quando indispensável 

à reparação de sua casa ou do muro divisório. 

 

20. O licenciamento de obras no município é um ato administrativo: 

A) Normativo, com efeito vinculado, precário e, em regra, irrevogável. 

B) Negocial, com efeito vinculado, definitivo e excepcionalmente revogável. 

C) Negocial, discricionário, precário e, em regra, revogável. 

D) Negocial, vinculado, definitivo, e, em regra, revogável. 

 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

(Leia o texto abaixo para responder as próximas oito (08) questões): 
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21. “Mas acabou se radicalizando.” (linhas 13 e 14). No trecho em destaque, o autor declara a 

consequência da conversão de Davis ao islamismo. No contexto em que se insere, a palavra 

“radicalizando” (linha 14) tem como melhor significado: 

A) Tornar-se tão completo quanto possível. 

B) Adquirir muita destreza, habilidade e coragem por ser difícil, violento ou perigoso. 

C) Ser sequaz diante de ideias, posições políticas e opiniões. 

D) Encontrar-se distante do que é considerado normal ou tradicional. 

 

22. Assinale a alternativa em cujo trecho retirado do Texto foi utilizado o recurso da referência para 

a manutenção da coesão textual: 

A) “...Aines Davis é parte de uma tendência preocupante de criminosos comuns europeus (...)” 

(Linhas 3 e 4). 

B) “Ele chegou a ser condenado diversas vezes por sua atuação como traficante.” (Linhas 8 a 10). 
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C) “Após ser preso em 2006 por porte ilegal de arma(...)” (Linhas 11 e 12). 

D) “Aine Davis representa uma tendência preocupante de criminosos comuns (...)” (Linhas 14 a 

16). 

 

23. “...Aines Davis é parte de uma tendência preocupante de criminosos comuns europeus que se tornam 

jihadistas violentos.” (Linhas 3 a 5). Analisando sintaticamente o período acima, pode-se afirmar que 

o sujeito do verbo “tornam” (linha 5) é: 

A) “jihadistas violentos”. 

B) “Aines Davis”. 

C) “que”. 

D) Indeterminado. 

 

24. “...dizendo à Justiça britânica que as histórias sobre sua atuação como extremista eram falsas.”. 

Analisando-se a partícula “que” destacada no trecho acima, assinale a alternativa que preenche 

corretamente as lacunas da afirmação abaixo: 

A partícula “que” em destaque introduz uma ____________________ e classifica-se morfologicamente como 

_____________________. 

A) Oração subordinada substantiva subjetiva; objeto indireto. 

B) Oração subordinada adjetiva restritiva; objeto direto. 

C) Oração subordinada substantiva objetiva direta; conjunção integrante. 

D) Oração subordinada adjetiva restritiva; pronome relativo. 

 

25. Analise a oração abaixo retirada do Texto e assinale a alternativa na qual a conversão para a voz 

passiva foi efetuada de maneira correta: 

“...se converteu ao islã (...)” (Linha 13). 

A) “...foi convertido ao islã (...)”. 

B) “...converteu a si mesmo ao islã (...)”. 

C) “...converteu-se ao islã (...)”. 

D) Não é possível a conversão para a voz passiva. 

 

26. No Texto, há erro gramatical relacionado à pontuação. Para que ele seja corrigido, é necessário 

efetuar a seguinte alteração: 

A) Supressão da vírgula presente imediatamente depois de “crimes” (linha 13). 

B) Substituição da vírgula presente imediatamente após “arma” (linha 12) por travessão. 

C) Acréscimo de vírgula imediatamente após a expressão “comuns” (linha 16). 
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D) Acréscimo de vírgula imediatamente após o termo “vezes” (linha 9). 

 

27. “Fui para a Síria porque há opressão no meu país”. É correto afirmar que o termo “opressão” da 

frase acima exerce a mesma função sintática que o seguinte termo retirado do Texto: 

A) “drogas” (linha 6). 

B) “armado” (linha 6). 

C) “diversas vezes” (linha 9). 

D) “de crimes” (linhas 12 e 13). 

 

28. A oração sublinhada no trecho abaixo, retirado do Texto, é classificada sintaticamente como: 

“Fui para a Síria porque há opressão no meu país” (linhas 24 e 25). 

A) Oração coordenada explicativa. 

B) Oração subordinada adverbial conformativa. 

C) Oração subordinada adverbial causal. 

D) Oração subordinada adjetiva explicativa. 

 

29. Assinale a alternativa na qual o verbo ou locução verbal sublinhada da frase indica uma ação real 

anterior a outra ação passada: 

A) Quando puder, irei ao mercado. 

B) Se fosse à festa, teríamos nos encontrado. 

C) As portas se abriram; ela tinha chegado. 

D) Espero que não a tenha irritado. 

 

30. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo (adaptado de O 

Globo, 10/05/2017), na ordem em que aparecem: 

“Foram comparadas _______________ condições ali com _________________ da polêmica prisão americana na 

Baía de Guantânamo, em Cuba.” 

A) às; à. 

B) as; as. 

C) a; a. 

D) as; à. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
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31. O ciberataque que atingiu diversos países no dia (12) do mês de maio do corrente ano, é sem 

precedentes e exigirá investigação internacional para a identificação dos culpados, informa a Europol, 

o serviço europeu de polícia. 

A onda de ataques atingiu quase uma centena de países em todo o mundo, afetando o funcionamento 

de muitas empresas e organizações, como hospitais britânicos, a gigante espanhola Telefónica e a 

empresa francesa Renault. No Brasil, empresas e órgãos públicos de 14 estados mais o Distrito Federal 

também foram afetados. (Fonte adaptada: http://g1.globo.com >acesso em 13 de maio de 2017) 

No ataque acima mencionado, os hackers "sequestram" dados dos computadores afetados, não 

deixando que os usuários os acessem. Para devolver o acesso aos dados às empresas e aos órgãos 

atingidos os hackers solicitaram o pagamento de “resgate” em moeda virtual chamada de: 

A) Kaspersky. 

B) Bitcoins. 

C) WannaCry. 

D) Forcepoint. 

 

32. Complete a lacuna corretamente: 

O cantor e compositor _________________________ faleceu aos setenta anos no Rio Grande do Sul, no dia 30 

de abril de 2017. Dentre os seus grandes sucessos, estão às canções “apenas um rapaz latino-

americano” e “medo de avião”. 

A) Belchior. 

B) Kid Vinil. 

C) Cauby Peixoto. 

D) Almir Guineto. 

 

33. São respectivamente as capitais do Tocantins e de Roraima: 

A) Palmas e Boa Vista. 

B) Rio Branco e Palmas. 

C) Palmas e Porto Velho. 

D) Boa Vista e Porto Velho  

 

34. Em discurso, Trump apela a líderes muçulmanos por luta contra o radicalismo islâmico. 

O presidente americano Donald Trump fez no dia 21 de Maio de 2017 em Riad, na Arábia Saudita, um 

apelo aos líderes muçulmanos para que lutem contra o "extremismo islamista", em discurso sobre o islã 

muito aguardado em todo o mundo. (Fonte adaptada: g1.globo.com > acesso em 22 de maio de 2017) 

Trump afirmou, no discurso mencionado acima, quanto ao terrorismo: 
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A) Não é uma batalha entre diferentes religiões, mas sim entre o bem e o mal. 

B) Trata-se de uma batalha entre diferentes religiões, por isso o Islã deve ser banido do mundo. 

C) O terrorismo do islamismo apenas terá fim quando não houver mais petróleo para financiá-

lo. 

D) Trump insistiu na necessidade de que os países da Europa e do Golfo, tenham um papel mais 

ativo financeiramente contra o terrorismo. 

 

35. Segundo o disposto na Lei Orgânica do Município de São João do Oeste – SC: 

Artigo 103: O Município prestará assistência social rotineira a quem dela precisar. 

§ 3º. Para a execução do previsto neste artigo, serão adotadas, entre outras as seguintes medidas: 

I - Orientação às famílias numerosas e sem recursos; 

II - Ação contra os males que são instrumentos da dissolução da família; 

III - Estímulo aos pais e às organizações sociais para a formação moral, cívica, física e intelectual da 

juventude; 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 


