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CADERNO DE PROVAS 
Caro(a) Candidato(a): Antes de Iniciar a prova leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Este caderno contém 40 (quarenta) questões objetivas com 04 (quatro) alternativas (A, B, C e D). A prova terá 
duração de 04 (quatro) horas. 

2. Confira em seu caderno de provas a sequência de questões. Você tem até 10 (dez) minutos do início das provas 
para solicitar a troca do caderno de provas que apresentar algum problema de impressão ou qualquer outro que 
inviabilize a realização da mesma, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

3. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova. Portanto, ao aplicador e fiscais não 
há autorização para fornecer esclarecimentos sobre o conteúdo das provas; sendo esta atribuição de única e 
exclusiva responsabilidade do candidato. 

4. Você receberá do aplicador o cartão de respostas, 30 (trinta) minutos após o início da prova, o cartão de 
respostas deverá obrigatoriamente ser assinado pelo candidato no local em que há a indicação: “ASSINATURA”, 
utilizando sempre caneta esferográfica de tinta preta ou azul.  

5. Ao terminar a prova ou findo o horário limite para sua realização, o candidato deverá obrigatoriamente entregar 
seu cartão de respostas “ASSINADO” ao aplicador de sala. O candidato que não devolver seu cartão de 
respostas será automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso público. 

6. Ao candidato somente será permitido levar seu caderno de questões (prova), depois de decorrido o período de 
03 (três) horas do início das provas. 

7. Não será permitido portar ou utilizar aparelho telefônico, assim como os demais procedimentos constantes no 
Edital 001/2015, nos itens 9.5 e 9.7 e respectivos subitens. 

8. Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco nas folhas do caderno de prova. 
Sugerimos que você assinale, inicialmente, no próprio caderno de provas, todas as respostas que julgar correta. 
Depois, passe-as para o cartão de respostas.  

9. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. Portanto, ao 
preencher o cartão de respostas faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois em hipótese alguma haverá 
substituição do cartão de respostas por erro do candidato. 

10.  Aguarde a ordem do aplicador para iniciar a prova. 

11. Após o término da prova, o candidato deverá deixar imediatamente o recinto da mesma, sendo 
terminantemente proibido fazer contato com candidatos que ainda não terminaram a prova sob pena de ser 
excluído do Concurso. 

12. O desrespeito às normas que regem o presente concurso público, bem como a desobediência às exigências 
registradas no edital; além de sanções legais cabíveis implicam a desclassificação do candidato. 

13. Os três últimos candidatos ao terminarem as provas deverão retirar-se da sala simultaneamente, após 
testemunharem o fechamento (lacre) do envelope de provas, assinando a Ata Relatório.  

14. O gabarito preliminar da prova objetiva - 1ª etapa será divulgado a partir das 14 horas do dia 11 de janeiro de 
2016 no site www.gualimp.com.br. 

                                                                                                                              NÃO ESQUEÇA! 
Ao sair, entregue o cartão de respostas devidamente assinado. 

BOA PROVA!!! 
 

 
 

 

FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

QUESTÃO 01  
 

A Outra Noite 

Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite, uma noite de vento sul e chuva, tanto lá como aqui. Quando 
vinha para casa de táxi, encontrei um amigo e o trouxe até Copacabana; e contei a ele que lá em cima, além 
das nuvens, estava um luar lindo, de lua cheia; e que as nuvens feias que cobriam a cidade eram, vistas de 
cima, enluaradas, colchões de sonho, alvas, uma paisagem irreal. 

Depois que o meu amigo desceu do carro, o chofer aproveitou o sinal fechado para voltar-se para mim: 
-O senhor vai desculpar, eu estava aqui a ouvir sua conversa. Mas, tem mesmo luar lá em cima? 
Confirmei: sim, acima da nossa noite preta e enlamaçada e torpe havia uma outra - pura, perfeita e linda. 
-Mas, que coisa... 

Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro para olhar o céu fechado de chuva. Depois continuou guiando mais 
lentamente. Não sei se sonhava em ser aviador ou pensava em outra coisa. 

-Ora, sim senhor... 

E, quando saltei e paguei a corrida, ele me disse um "boa noite" e um "muito obrigado ao senhor" tão sinceros, 
tão veementes, como se eu lhe tivesse feito um presente de rei. 
 

Rubem Braga - Para gostar de ler, vol. 2, crônicas, São Paulo, Ática. 
 
 

De acordo com o texto, o título se refere: 
 

(A) À noite em outro país. 
(B) A uma fantasia. 
(C) À noite vista sobrevoando as nuvens. 
(D) À noite passada. 

 

QUESTÃO 02  
 
 

Leia:  
 
 

 
Pela análise das frases, conclui-se tratar de um exemplo de palavras: 
 
 

(A) Sinônimas. (B)   Parônimas. (C)   Homônimas. (D)   Antônimas. 
 

QUESTÃO 03  
 

Todas as palavras destacadas estão corretamente empregadas, exceto em: 
 

(A) Eles não são NENHUNS coitados. 
(B) No começo do debate a plateia ficou MEIO nervosa. 
(C) Muitas mordomias custam CARO. 
(D) Segue ANEXO a fotografia. 

 

QUESTÃO 04 
 

Marque a alternativa em que a palavra destacada está grafada corretamente, de acordo com o significado 
expresso pelo contexto geral da frase. 

 

(A) As pessoas que possuem deficiência auditiva não conseguem discriminar os sons com nitidez. 
(B) No concerto do renomado violoncelista havia muitas pessoas. 
(C) A justiça infligiu pena merecida aos pichadores. 
(D) Foram expedidos muitos mandatos de prisão. 
 

O homem fez uma bela descrição da mulher. 
Use a sua discrição, Paulo. 
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QUESTÃO 05 
 

VOCÊ: BRASIL 
  

Eu gosto de você, Brasil, 
porque você é parecido com a minha terra. 
Eu bem sei que você é um mundão 
e que a minha terra são 
dez ilhas perdidas no Atlântico, 
sem nenhuma importância no mapa. 
[...] 
Eu sei tudo isso perfeitamente bem, 
mas Você é parecido com a minha terra. 
E o seu povo que se parece com o meu, 
que todos eles vieram de escravos 
com o cruzamento depois de lusitanos e estrangeiros. 
E o seu falar português que se parece com o nosso falar, 
ambos cheiros de um sotaque vagaroso, 
de sílabas pisadas na ponta da língua, 
de alongamentos timbrados nos lábios 
e de expressões terníssimas e desconcertantes. 
É a alma da nossa gente humilde que reflete 
A alma das sua gente simples, 
[...] 

                                  (BARBOSA, Jorge. Você: Brasil.)  
 

Marque a alternativa que não está de acordo com as ideias contidas no texto. 
 

(A) Ambos os países são semelhantes culturalmente. 
(B) Os países são semelhantes em extensão territorial. 
(C) O povo dos dois países são parecidos porque vieram de escravos. 
(D) A alma de um país é humilde e a do outro é simples. 

 
 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 
 

 

QUESTÃO 06  
 

 

Com base na nomenclatura de domínios da internet usados atualmente, pode-se identificar informações 
primordiais relacionadas a um determinado site (sítio) da internet. Tendo como exemplo o endereço 
www.exemplo.com.br pode se afirmar que: 
 

(A) O domínio em questão pertence ao país Brunei (.br) e tem finalidade comercial (.com). 
(B) O domínio em questão pertence ao país Gibraltar (.br) e tem finalidade educacional (.com). 
(C) O domínio em questão pertence ao país Brasil (.br) e tem finalidade comercial (.com). 
(D) O domínio em questão pertence ao país Andorra (.br) e tem finalidade social (.com). 
 
QUESTÃO 07  
 

Na funcionalidade da versão 2007 do MS Office Word (versão português do Brasil), é correto afirmar que: 
 

(A) Para fechar todos os documentos abertos e salvar as alterações deve-se usar a combinação de teclas 
“Win + B”. 

(B) A combinação de teclas “Win + B” bloqueia a tela do Word impossibilitando a edição do documento atual. 
(C) Para se criar uma nova tabela deve-se usar a combinação de teclas “Ctrl + Shift + C”. 
(D) Para se aumentar o zoom na visualização de um documento, basta acessar a guia Exibição e clicar no 

botão Zoom ou através da barra de status, na parte inferior da janela. 
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QUESTÃO 08  
 

No MS Word 2007 (versão português do Brasil), é possível, através de combinação de teclas (atalho) 
selecionar todo o conteúdo de um documento. Sendo tal atalho: 
 

(A) Ctrl + A. (B) Shift + T. (C) Ctrl + Alt + F5. (D) Ctrl + T. 
 

QUESTÃO 09  
 

No MS Excel 2007 (versão português do Brasil), para se obter a média dos valores das células compreendidas 
pelo intervalo de A1 a A10, deve-se digitar, na célula que conterá a média, a seguinte fórmula: 
 

(A) Média(A1..A10) 
(B) Avg(A1..A10) 
(C) =Média(A1:A10) 
(D) =Avg(A1..A10) 

 
QUESTÃO 10  
 

Um switch como o representado na figura a seguir é um equipamento utilizado em redes computacionais, 
sendo responsável pela interligação de computadores na mesma, sendo classificado como: 

 
 
 
 
 

 

(A) Item de hardware por ser de natureza física, interligando computadores fisicamente. 
(B) Item de software por ser de natureza física, interligando computadores fisicamente. 
(C) Item de hardware por ser um programa do MS Windows. 
(D) Item de armazenamento por ter armazenado em si registros de utilização da rede pelos usuários. 

 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
QUESTÃO 11 

 
 

 

Leia o fragmento abaixo: 
 

 

Rio, mar e mangue estão cheios de lama em Regência, no ES 
 

Impacto na natureza afeta quem vive e quem visita o local. 
Lama de rejeitos da Samarco chegou à foz do Rio Doce, em Linhares. 
... 
O mar e a foz totalmente tomados pela lama impressionam. Embora a Samarco, cujos donos são a Vale e 
anglo-australiana BHP Billiton, e a prefeitura afirmem que as boias de contenção não deixaram que os 
rejeitos invadissem por completo os alagados e a restinga, o que se vê a olho nu é que a água está da 
mesma cor por dentro e por fora da barreira. 
... 

Disponível em http://g1.globo.com/espirito-santo, 05/12/2015, acesso em 21.DEZ.2015 (com adaptações) 
 
 

 
 
 

Considerando o fragmento acima, acerca da restinga presente no litoral capixaba é adequado afirmar que: 
 

(A) Formada basicamente por gramíneas e espécies vegetais de pequeno porte, a restinga capixaba não 
ultrapassando os 50 cm de altura. 

(B) Além do desastre ambiental envolvendo a lama de rejeitos da Samarco, a prática agrícola monocultora 
cada vez mais intensa constitui o principal problema ambiental das restingas capixabas na atualidade. 

(C) Garantindo grande diversidade, as restingas capixabas abrigam diversas espécies de animais, como 
caranguejos, algumas aves, como o tié-sangue e até a desova de tartarugas marinhas. 

(D) A presença de cactos e bromélias é o caracteriza a flora das restingas capixabas. 
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QUESTÃO 12 
 

Considerando os aspectos culturais do município de Domingos Martins (ES) é adequado afirmar que: 
 

(A) Os aspectos culturais do município de Domingos Martins (ES) são predominantemente de origem polaca e 
belga.  

(B) Os aspectos culturais do município de Domingos Martins (ES) de origem pomerana destacam-se no 
Distrito de Aracê.  

(C) O lugar onde a colônia das primeiras famílias evangélico-luteranas e católicas que se instalaram na atual 
cidade de Domingos Martins (ES) pertencia ao município de Itapemirim (ES). 

(D) Atualmente, a "Sommerfest", ou "Festa da Imigração Alemã", constitui um marco da presença alemã na 
cultura local. Esta festa ocorre sempre no final de janeiro. 
 

QUESTÃO 13 
 

Considerando os aspectos demográficos do município de Domingos Martins (ES) e, de acordo com dados do 
Censo Demográfico IBGE (2010), é adequado afirmar que: 

 

(A) Em 2000, a população idosa de Domingos Martins (ES) representava 19% da população, já em 2010 
detinha 21% do total da população municipal. 

(B) Comparando os Censos Demográficos de 2000 e 2010, a população residente no município de Domingos 
Martins (ES) na faixa etária de 15 a 59 anos exibiu crescimento populacional. Pelo Censo Demográfico de 
2010, este grupo representa 66% da população do município. 

(C) Comparando os Censos Demográficos de 2000 e 2010, a população rural de Domingos Martins (ES) em 
2000 representava 19% e em 2010 a passou a representar 25% do total. 

(D) Em Domingos Martins (ES), de acordo com Censo Demográfico 2010, o grupo de crianças e jovens 
corresponde a 32% da população residente. 
 

QUESTÃO 14 
 

Até meados de dezembro de 2015, o Estado do Espírito Santo confirmou 11 casos de microcefalia. A suspeita 
é de que todos foram causados pelo Zika Vírus. E acerca do zika vírus é adequado afirmar que: 
 

(A) Tampar tonéis, depósitos de água, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água 
representa uma forma de se prevenir contra uma possível contaminação com o zika vírus. 

(B) O zika vírus é transmitido de pessoa para pessoa através das secreções das mucosas do corpo humano. 
(C) A transmissão do Zika Vírus se dá pelo mesmo mosquito da dengue, o anopheles aegyti. 
(D) No geral, os sinais e sintomas do Zika Vírus manifestam-se geralmente entre 15 a 25 dias após a infecção. 

 

QUESTÃO 15 
 

O escritor e dramaturgo Alcione Araújo revela que no Brasil, "...a emoção das pessoas, o sentimento inferior 
delas é que é racista. Quando racionalizam, elas não se reconhecem assim, não identificam em suas atitudes 
componentes de discriminação". É o chamado racismo disfarçado.  Nesse sentido, no dia 18 de novembro de 
2015, o Brasil estabeleceu reflexões e comemorações pelo dia nacional do combate ao racismo. E acerca 
desta temática - o racismo no Brasil – é adequado afirmar que: 
 

(A) No Brasil, a diferença entre os níveis de vida da população branca e da população negra é quase 
imperceptível, ou seja, ambas as populações gozam de direitos sociais e econômicos providos no país. No 
entanto, apenas a discriminação racial assola a população negra. 

(B) No Brasil a qualidade de vida da população negra é inferior á população branca. Isso se explica pelo fato 
de que a população negra, em termos culturais, é afeita ao consumo exacerbado de bebidas alcoólicas e 
possuírem maiores propensões às doenças cardiovasculares. 

(C) Há pesquisas que indicam uma dificuldade de inserção do negro e sua ascensão em áreas do mercado de 
trabalho de maior status social e econômico. E, desta condição não se pode alegar manifestação de 
racismo. Isto por que a inserção econômica de um cidadão no mercado de trabalho se dá única e 
exclusivamente pelo mérito e desempenho pessoais do mesmo. 

(D) A discriminação e exploração do negro na atualidade brasileira têm fortes raízes com as relações sociais 
estabelecidas no período Brasil - colônia. 
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QUESTÃO 16 
 

Considerando os aspectos econômicos do município de Domingos Martins (ES) é adequado afirmar que: 
 

(A) Pelas estimativas do com Censo Demográfico 2010, somados, os setores de Serviços e de Administração 
Pública representa 32% do total dos empregos formais do município. 

(B) No município de Domingos Martins (ES), as despesas com educação, saúde, administração, urbanismo e 
transporte são responsáveis por apenas 35% das despesas do município. 

(C) O município de Domingos Martins (ES) é basicamente agrário, sendo que os destaques na produção se 
baseiam no cultivo de tomates, cebolas e feijão. 

(D) De acordo com Censo Demográfico 2010, a estrutura econômica municipal demonstra participação 
expressiva do setor de Serviços, o qual responde por 50,2% do Produto Interno Bruto (PIB) do município. 
 

QUESTÃO 17 
No Brasil, o dia 10 de dezembro celebra-se o dia da inclusão social. E, acerca desta temática é adequado 
afirmar que: 
 

(A) A inclusão social ocorre no contexto das empresas. Estas buscam beneficiar a sociedade local em que se 
situam. Desta forma, praticam uma gestão que pretende diminuir os impactos negativos no meio ambiente 
e comunidades, preservando recursos ambientais. 

(B) A inclusão social refere-se à inserção de pessoas com algum tipo de deficiência às escolas de ensino 
regular e ao mercado de trabalho, ou ainda a pessoas consideradas excluídas, que não tem as mesmas 
oportunidades dentro da sociedade, por motivos diversos. 

(C) A inclusão social constitui uma forma de vivência humana através do empoderamento feminino para
entrada no mercado de trabalho. 

(D) A inclusão social constitui procedimento administrativo de uma empresa para licenciar suas atividades e 
empreendimentos que utilizam recursos naturais. 
 

QUESTÃO 18 
 

Sobre os aspectos ambientais do município de Domingos Martins (ES) é inadequado afirmar que: 
 

(A) O relevo do município varia de fortemente ondulado a montanhoso. 
(B) A bacia que compõe a hidrografia do município de Domingos Martins (ES) é a do rio Jucu. 
(C) A forte presença de arbustos com galhos retorcidos e com raízes profundas caracteriza a formação 

vegetal predominante em Domingos Martins (ES). 
(D) Os principais rios do município de Domingos Martins (ES) são Jucu Braço Norte, Jucu Braço Sul, Melgaço 

e Tijuco Preto. 
 
 

QUESTÃO 19 
 

Uma medida cautelar imposta pela 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo (SP) cortou temporariamente 
o serviço de mensagens “WhatsApp” em todo o Brasil. Milhares de brasileiros ficaram sem o uso de serviço. E, 
considerando os aspectos tecnológicos, acerca deste serviço de mensagens é adequado afirmar que: 
 

(A) Este serviço de mensagens se constitui numa ampla rede social e servidor para pequenas páginas da 
internet que permite aos usuários enviar e receber atualizações pessoais de outros contatos, em textos de 
até 140 caracteres. 

(B) A partir desse serviço de mensagens os usuários podem curtir e comentar as fotos publicadas, sendo que 
com o uso de “hashtags” (#) é possível encontrar imagens relacionadas a um mesmo tema, mesmo que as 
pessoas que tiraram essas fotos não sejam suas amigas no mundo virtual. 

(C) Com esse serviço de mensagens é possível trocar mensagens de texto instantaneamente, além de 
vídeos, fotos e áudios através de uma conexão a internet. 

(D) De tecnologia brasileira, esse serviço de mensagens tem na sua concepção o propósito de
universalização da informação, numa perspectiva popular e democrática. 
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QUESTÃO 20 
 

Observe a imagem abaixo: 
 

 
 

Disponível em https://www.facebook.com/humorinteligente01, acesso em 21. DEZ.2015. 
 

As chamadas “redes sociais” são uma realidade para milhares de pessoas no Brasil. E em se tratando de 
comportamento sociocultural de pessoas usuárias das redes sociais, a charge acima: 
 

(A) Propõe reflexão sobre a dicotomia - identidade real e identidade digital, criada pelo uso das redes sociais. 
(B) Propõe reflexão sobre uma imersão completa num mundo real abstrato, ignorando a virtualidade presente 

nos dias de hoje. 
(C) Revela uma clara ruptura entre o real e o virtual. De modo que o segundo subsiste ao primeiro de forma 

autônoma. 
(D) Revela o uso e o armazenamento da identidade pessoal em uma interface digital na perspectiva de 

aprisionamento das querelas humanas no mundo real. 
 
 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

QUESTÃO 21  
 

 

Com relação ao imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana é correto afirmar que: 
 

(A) A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. 
(B) A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. 
(C) A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos 

tributáveis. 
(D) A base do cálculo do imposto é o valor fundiário. 

 

QUESTÃO 22  
 

Dentre as alternativas abaixo, qual aquela que não apresenta um dos tributos componentes da Legislação 
Tributária Municipal de Domingos Martins? 
  

(A) Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. 
(B) Imposto sobre serviços de qualquer natureza. 
(C) Taxas pelo exercício regular do poder disciplinar. 
(D) Contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 

 

QUESTÃO 23  
 

De acordo com o Código Tributário do Município de Domingos Martins, qual a alíquota aplicada para os 
imóveis não edificados? 
 

(A) 0,5 % (B) 1,0 % (C) 1,5 % (D) 2,0 % 
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QUESTÃO 24  
 

Qual das alternativas abaixo não representa um tipo de tributo? 
 

(A) Impostos 
(B) Tarifas 
(C) Taxas 
(D) Contribuições de melhoria  

 

QUESTÃO 25  
 

A _____________________________ ocorre quando o contribuinte tem por dever o pagamento de um tributo 
ou penalidade pecuniária. Qual das alternativas completa corretamente a lacuna? 
 

(A) Obrigação tributária original. 
(B) Obrigação tributária acessória. 
(C) Obrigação tributária principal. 
(D) Obrigação tributária final. 
 

QUESTÃO 26  
 

“O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na 
forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matérias de fato, 
indispensáveis a sua efetivação”. Tal definição diz respeito a qual espécie de lançamento tributário? 
 

(A) Lançamento de ofício. 
(B) Lançamento por homologação. 
(C) Lançamento por autolançamento. 
(D) Lançamento por declaração. 
 

QUESTÃO 27  
 

Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimos compulsórios: 
 

I - Guerra externa, ou sua iminência; 
II - Calamidade pública que exija auxílio federal impossível de atender com os recursos orçamentários 

disponíveis; 
III - Conjuntura que exija a absorção constante de poder aquisitivo. 
 

Qual das alternativas abaixo apresenta somente as informações corretas? 
 
(A) I e II (B)   I e III (C)   II e III (D)    I, II e III 
 
 

QUESTÃO 28  
 

Decretos, regimes e regulamentos são exemplos de: 
 

(A) Atos ordinários 
(B) Atos normativos 

(C) Atos negociais. 
(D) Atos enunciativos 

QUESTÃO 29  
 

O seguinte tributo é de competência Municipal: 
 

(A) Imposto sobre Produtos Industrializados. 
(B) Imposto sobre a propriedade de veículos automotores. 
(C) Imposto sobre a importação. 
(D) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. 

 

QUESTÃO 30  
 

Quando um ato administrativo se extingue por ser inconveniente dizemos que ele sofreu qual forma de 
extinção? 
 
(A) Cassação (B) Renúncia (C) Revogação (D) Anulação 
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QUESTÃO 31  
 
 

Segundo o Código Tributário Municipal, o contribuinte que, por mais de quantas vezes, reincidir em infração à 
legislação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, será submetido a regime especial de 
fiscalização? 
 
(A) Duas vezes. (B)  Quatro vezes. (C)   Três vezes. (D)   Cinco vezes. 

 
 

QUESTÃO 32  
 

 

É considerado um imposto Federal: 
 

(A) ICMS - Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. 
(B) IOF - Imposto sobre Operações Financeiras. 
(C) IVVC - Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos.  
(D) IPVA - Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. 
 

QUESTÃO 33  
 

Qual das alternativas abaixo não representa uma das espécies de contribuição social?  
 

(A) Contribuição de intermédio socioeconômico 
(B) Contribuição de intervenção do domínio público 
(C) Contribuição de interesse de categorias profissionais ou econômicas
(D) Contribuição de seguridade social. 

 

QUESTÃO 34  
 

Segundo o Código Tributário Municipal, a alíquota aplicável ao cálculo do imposto para os imóveis edificados é 
de: 
 
(A) 0,5 % (B) 1,0 % (C) 2,0% (D) 2,5 % 

 
QUESTÃO 35  
 

No Excel 2007, qual o nome do gráfico que gera a seguinte imagem:  
 
 
 

 
 

(A) Gráfico de colunas (B)    Gráfico de barras (C)    Gráfico de radar (D)    Gráfico de linhas 
 

QUESTÃO 36  
 

As taxas de serviços públicos urbanos têm como fato gerador à utilização efetiva ou potencial, dos serviços 
públicos municipais de Domingos Martins, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, relativos, 
exceto a: 
 

(A) Iluminação Pública. 
(B) Coleta de lixo. 
(C) Fiscalização de transito. 
(D) Conservação de vias e logradouros públicos. 

 

QUESTÃO 37  
 

João nomeou, por engano, uma pasta com o nome “0.01”, sendo que ela deveria se chamar “00.1”. Após 
selecionar esta pasta, qual tecla ele deve pressionar para acionar a opção para “renomear”? 
 
(A) F1 (B)   F2 (C)   F3 (D)   F4 
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QUESTÃO 38  
 

Percentual que será aplicado sobre a base de cálculo para apurar o valor de determinado tributo denomina-se 
 

(A) Alíquota. 
(B) Base de cálculo. 
(C) Encargos sociais. 
(D) Imposto. 

 

QUESTÃO 39  
 

Com relação às transferências constitucionais, o município participa da arrecadação de que modo? 
 

(A) Estado - 20% do ICMS, 30% do IPVA e 15% do IPI que o estado receber. 
(B) Estado - 20% do ICMS, 50% do IPVA e 25% do IPI que o estado receber. 
(C) Estado - 25% do ICMS, 50% do IPVA e 25% do IPI que o estado receber. 
(D) Estado - 25% do ICMS, 30% do IPVA e 15% do IPI que o estado receber. 

 

QUESTÃO 40  
 

A capacidade tributária passiva independe: 
 

I - Da capacidade civil das pessoas naturais. 
II - De achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de 

atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens ou negócios. 
III - De estar a pessoa física regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou 

profissional. 
 

Dentre as opções abaixo, qual aquela que possui as informações corretas sobre a capacidade tributária 
passiva? 

 
 

(A) I e II 
(B) I e III 
(C) II e III 
(D) I, II e III 
 


