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Cargo: FISCAL DE TRIBUTOS 
 
 

 

INSTRUÇÕES 
 

• Nesta prova, você encontrará: 
10 (dez) questões de Língua Portuguesa,  
05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais e 
25 (vinte e cinco) questões de Conhecimentos Específicos. 

 

• Você está recebendo um Caderno com um total de 40 (quarenta) questões do tipo múl-
tipla escolha, uma Folha Intermediária de Respostas e um Cartão-Resposta. 

 

• Leia atentamente todas as questões e assinale a alternativa que julgar correta ou mais 
adequada. Lembre-se de que, para cada questão, existe apenas uma alternativa correta. 

 

• Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. 
Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado. 

 

• Depois de preencher a Folha Intermediária de Res-
postas, transcreva as alternativas escolhidas para o 
Cartão-Resposta, preenchendo, forte e completa-
mente, a bolha com caneta esferográfica azul-escura 
ou preta. Não faça outro tipo de marca na bolha nem 
utilize outro tipo de caneta. 

 

• No Caderno de Questões, você poderá fazer as anotações de que necessitar. 
 

• O Cartão-Resposta e o Caderno de Questões serão devolvidos ao fiscal. 
 

• Assine no local indicado no Cartão-Resposta. 
 

• Você não poderá sair da sala de prova antes de transcorrida 1 (uma) hora.  
 

• Os três últimos candidatos permanecerão na sala até o término das provas.  
 

• Duração da Prova: 3h.  
 
 
 

 

AGUARDE A ORDEM PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES 
 

 
 
 
 

   

Nome Legível do Candidato  Assinatura do Candidato  
 

 
Timbó, 24 de fevereiro de 2019.  
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QUESTÕES  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA 
 

 

Leia o texto e resolva as questões de 1 a 7. 
O primeiro projeto apresentado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 2019 promete repercutir. De au-
toria do deputado Valdir Cobalchini, a proposta quer proibir o uso de radares móveis, estáticos e fixos nas rodovias 
estaduais. 
— Tem condão puramente arrecadatório, já que não se presta a promover a educação preventiva dos motoristas, 
conforme preconiza o Código de Trânsito Brasileiro — disse o deputado sobre o uso dos equipamentos. [...] 

Disponível em https://www.nsctotal.com.br. Acesso em 11/02/2019. [adaptado] 

 
1- Assinale a única alternativa que contenha um sinônimo do verbo “repercutir”, utilizado no texto: 

(A) falhar 
(B) endurecer 
(C) impressionar 
(D) intrigar 
(E) prejudicar 

 
2- No período “já que não se presta a promover a educação preventiva dos motoristas”, o “já que” introduz a ideia 

de: 
(A) oposição 
(B) adição 
(C) exclusão 
(D) alternância 
(E) explicação 

 
3- A expressão “já que”, destacada no texto, pode ser substituída, corretamente e sem alteração de sentido, por: 

(A) quando 
(B) logo 
(C) portanto 
(D) na medida em que 
(E) embora 

 
4- Assinale a alternativa correta:  

(A) Trânsito – todas as proparoxítonas são acentuadas. 
(B) móveis – todas as paroxítonas são acentuadas. 
(C) Estáticos – as paroxítonas terminadas em O são acentuadas. 
(D) Arrecadatório – todas as oxítonas são acentuadas. 
(E) Código – as oxítonas terminadas em O são acentuadas. 

 
5- Assinale a alternativa correta quanto à classificação da classe gramatical das palavras do texto: 

(A) condão – substantivo 
(B) primeiro – preposição 
(C) Tem – advérbio 
(D) puramente – adjetivo 
(E) se – numeral  

 
6- No trecho “...a proposta quer proibir o uso de radares móveis, estáticos e fixos nas rodovias estaduais.”, a vírgula 

está correta, pois é utilizada para: 
(A) omitir um termo. 
(B) separar um aposto. 
(C) enumerar palavras de mesma função sintática. 
(D) separar um vocativo. 
(E) intercalar uma explicação. 

 
7- Assinale a única alternativa correta quanto ao tempo e modo verbal dos verbos retirados da notícia: 

(A) quer – presente do subjuntivo. 
(B) Tem – imperativo afirmativo. 
(C) promete – presente do indicativo. 
(D) preconiza – pretérito imperfeito do indicativo. 
(E) disse – pretérito perfeito do indicativo. 

  

https://www.nsctotal.com.br/
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Leia o texto e resolva as questões de 8 a 10. 
O Deputado Estadual Laércio Schuster estará nesta quinta-feira, dia 14, na Secretaria de Estado da Defesa Civil. 
Será recebido pelo Secretário em Exercício, Coronel Losso, e toda a Diretoria. O objetivo é conhecer a atual estru-
tura da Defesa Civil e debater a situação das barragens da Celesc em Santa Catarina. 
Para se ter uma ideia da importância desse tema, somente nas regiões do Médio e Alto Vale do Itajaí existem cinco 
barragens: Palmeira, Alto Cedro, Ibirama, Taió e José Boiteux. [...] 
Segundo o deputado, o objetivo é assegurar que todas as barragens do Estado estejam em plena segurança, em 
especial neste momento de consternação e preocupação por parte dos brasileiros, em geral, e dos catarinenses, 
em particular, devido a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. [...] 

Disponível em https://www.timbonet.com.br/laercio-vai-se-reunir-com-diretoria-da-defesa-civil-sobre-barragens.  
Acesso em 13/02/2019. [adaptado] 

 

8- Propositadamente, foi retirado o acento indicativo de crase em um dos trechos do texto. Assinale, pois, a alter-
nativa que contenha o trecho em que deve ser colocado crase: 
(A) ... toda a Diretoria. 
(B) ...devido a tragédia de Brumadinho... 
(C) ... conhecer a atual estrutura... 
(D) ... todas as barragens do Estado... 
(E) ... debater a situação das barragens da Celesc em Santa Catarina. 

 
9- Sobre o texto, é correto afirmar que: 

 
I- Em Santa Catarina, existem somente cinco barragens: Palmeira, Alto Cedro, Ibirama, Taió e José Boiteux.  
II- O Deputado Estadual Laércio Schuster é o Secretário em Exercício da Secretaria de Estado da Defesa Civil 

de Santa Catarina. 
III- O objetivo do Deputado Estadual é conhecer a atual estrutura da Defesa Civil e debater a situação das 

barragens da Celesc em Santa Catarina. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas a afirmativa III está correta.    
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(D) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

 
10- A exemplo da palavra ideia, utilizada no texto acima, assinale a alternativa que contenha outra palavra que 

também perdeu o acento com o Novo Acordo Ortográfico: 
(A) Heroi 
(B) Herois 
(C) Aneis 
(D) Heroico 
(E) Papeis 

 
 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  GERAIS 
 

 
11- Muitas capitais brasileiras merecem destaque, seja por sua participação na economia do País, seja por sua 

concentração populacional ou pelo seu contexto histórico. Isso posto, considere as características abaixo:   
 

1- A cidade possui um importante acervo histórico e arquitetônico, além de suas belezas naturais que atraem 
vários turistas. 

2- Foi a primeira capital do Brasil e possui belas construções do período colonial. 
3- É uma cidade histórica com importantes marcos arquitetônicos do período áureo da borracha. 
4- A cidade viveu um breve período holandês, mas com grandes contribuições à arquitetura, ao urbanismo e 

ao paisagismo, principalmente no período da administração do Conde Maurício de Nassau. 
5- É uma das cidades mais quentes do País e está situada exatamente no centro da América do Sul.  
 
Assinale a alternativa que apresenta, na ordem, as capitais brasileiras que correspondem às características 
acima: 
(A) Fortaleza, Recife, Belém, Cuiabá e Manaus. 
(B) Maceió, Rio de Janeiro, Rio Branco, Fortaleza e Goiânia. 
(C) Recife, Rio de Janeiro, Cuiabá, Goiânia e Brasília. 
(D) Rio de Janeiro, Salvador, Manaus, Recife e Cuiabá. 
(E) Salvador, Recife, Manaus, Maceió e Palmas.  
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12- Sobre a história de Timbó, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- Timbó foi fundada pelo imigrante alemão Frederico Donner, em 12 de outubro de 1869. 
II- O ano de 1934 marcou a criação e a instalação do município de Timbó. 
III- Além da influência da cultura germânica, o município de Timbó recebeu forte influência dos imigrantes aus-

tríacos. 
IV- Os primeiros imigrantes italianos chegaram a Timbó no início do século XIX, mas não se adaptaram e se 

instalaram no sul catarinense. 
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas a afirmativa II está correta.  
(B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.  
(C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
(D) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.  
(E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.  

 
13- A contornação do município de Timbó se dá por serras formadas em partes pelos contrafortes da Serra do Mar. 

Sobre a Serra do Mar, assinale a alternativa correta:  
(A) A Serra do Mar é um maciço rochoso que se estende desde Pernambuco até o sul de Santa Catarina. 
(B) A Serra do Mar é conhecida como a “Cordilheira Brasileira” devido a sua formação montanhosa prolongada, 

cerca de 1000 km de extensão e altitudes que variam de 1200 a 2200 metros acima do nível do mar. 
(C) Em Santa Catarina, a Serra do Mar recebe o nome Serra dos Órgãos. 
(D) Criado em 2008, pelo governo de Santa Catarina, o Parque Estadual Serra do Mar representa a maior porção 

contínua preservada de Mata Atlântica no Brasil.  
(E) As maiores altitudes da Serra do Mar ficam no Estado de Santa Catarina. 

 
14- Sobre a história do Brasil, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando período e fato his-

tórico: 
 

Primeira coluna: Períodos 
1- Período Colonial 
2- Período Imperial 
3- Período Republicano 

Segunda Coluna: Fatos históricos 
( ) Abertura dos Portos 
( ) Batalha do Guararapes 
( ) Construção de Brasília 
( ) Assinatura da Lei Áurea 
( ) Regência Trina e Una 
( ) Ciclo da exploração do ouro 

 
Assinale a alternativa que indica a associação correta das colunas: 
(A) 1 – 2 – 3 – 3 – 1 – 2. 
(B) 1 – 1 – 3 – 2 – 2 – 1.  
(C) 3 – 3 – 3 – 1 – 1 – 2. 
(D) 2 – 1 – 1 – 2 – 3 – 3. 
(E) 2 – 2 – 3 – 3 – 1 – 1. 

 
15- Os vestígios materiais do passado como objetos pessoais, fósseis, obras artísticas, entre outras coisas, muitas 

vezes são os únicos elementos ou documentos que sobram de quem viveu há séculos ou milênios. O Brasil 
perdeu parte significativa de sua história. Na noite de 2 de setembro de 2018, um incêndio de grandes propor-
ções atingiu: 
(A) O Museu da Língua Portuguesa, na Praça da Luz, no centro de São Paulo. O acidente aconteceu justamente 

no ano em que a instituição comemorava 200 anos de existência. 
(B) O Museu Nacional, localizado no Rio de Janeiro. Trata-se da instituição científica mais antiga do País e uma 

das mais importantes do mundo. 
(C) A Cinemateca Brasileira, localizada na Zona Sul de São Paulo. Foram destruídos cerca de 731 de seus 44 

mil títulos, entre cinejornais com cenas do noticiário político e curtas-metragens. 
(D) O Museu de Ciências Naturais da PUC, de Minas Gerais. Atualmente ele tinha o maior acervo da história 

natural da América Latina, com 20 milhões de itens. 
(E) O Memorial da América Latina, na Zona Oeste de São Paulo. Foi fundado por Dom João VI, em 1818, e seu 

primeiro acervo surgiu a partir de doações da Família Imperial e de colecionares particulares. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 
 

 
16- Pela Lei Complementar nº 01, de 22/10/1993, diárias e transporte constituem indenizações ao servidor. Sobre 

as diárias, analise as situações abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- O servidor que se deslocar em caráter eventual ou transitório do Município, em objeto de serviço, fará jus a 
passagens e diárias, para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana. 

II- Caso o servidor receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las 
integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias. 

III- Se o servidor retornar à sede em prazo menor que o previsto, estará dispensado de restituir as diárias rece-
bidas em excesso. 

 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.   
(B) Apenas a afirmativa II está correta.  
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  
(D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
(E) As afirmativas I, II e III estão corretas.  

 
17- Sobre a jornada de trabalho nas repartições e órgãos públicos do Município de Timbó, analise as afirmativas 

abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- A jornada de trabalho para todos os servidores públicos de Timbó é de oito horas diárias e quarenta horas 
semanais. 

II- A jornada de trabalho para o serviço administrativo e/ou burocracial é de 35 (trinta e cinco) horas semanais. 
III- A jornada de trabalho para o magistério é de 20 horas aula semanais por turno. 
IV- A jornada de trabalho para o serviço operacional é de 44 horas semanais. 
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.  
(B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(C) Apenas a afirmativa I está correta.  
(D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.  
(E) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  

 
18- À luz da Lei Complementar nº 137, de 02/07/1998, assinale a alternativa correta: 

(A) A promoção por antiguidade corresponde ao um adicional de 6% (seis por cento), calculados sobre o venci-
mento do cargo efetivo ocupado pelo servidor, por força do tempo de serviço no cargo. 

(B) A avaliação de desempenho será realizada semestralmente pelo titular da Secretaria de Administração, por 
meio da ficha de avaliação específica para esse fim. 

(C) A nomeação para cargo de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas 
ou de provas e títulos, obedecida a ordem de classificação, independentemente do prazo de sua validade 
do concurso. 

(D) Enquanto o servidor estiver respondendo a processo administrativo, interromper-se-á o decurso do                 
interstício para promoção por desempenho e por antiguidade e, no caso de absolvição, contar-se-á em seu 
favor os requisitos para tais promoções, se outros impeditivos não ocorrerem. 

(E) Os editais de abertura de concurso público deverão reservar às pessoas portadoras de deficiência até 5% 
(cinco por cento) das vagas nele oferecidas, ou das que vierem a surgir no prazo de validade do concurso. 

 
19- Sobre a ética no serviço público, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- O aprimoramento do discernimento ético do servidor público tem grande papel na melhoria do serviço público 
em nosso país. 

II- O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. 
III- Os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia do servidor público em sua vida privada poderão acrescer 

ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. 
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.   
(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  
(C) Apenas a afirmativa III está correta.  
(D) Apenas a afirmativa II está correta.  
(E) As afirmativas I, II e III estão corretas.  
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20- Considerando os grupos ocupacionais do quadro geral de provimento efetivo do poder executivo, previstos pela 
Lei Complementar nº 137, de 02/07/1998, preencha a segunda coluna de acordo com a primeira: 

 

Primeira coluna: Grupos ocupacionais 
1- Profissional 
2- Semiprofissional 
3- Administrativo 
4- Serviços gerais 

Segunda coluna: Descrições dos grupos ocupacionais 
( ) reúne os cargos cujas tarefas requerem o conhecimento 

prático do trabalho, limitados a uma rotina e predominân-
cia do esforço físico. 

( ) compreende os cargos que exigem conhecimentos de 
nível médio ou curso específico, cujas tarefas se carac-
terizam por certa complexidade e pouco esforço físico. 

( ) abrange os cargos cujas tarefas requerem elevado grau 
de atividade mental, exigidoras de conhecimentos teóri-
cos e práticos de nível acadêmico. 

( ) congrega os cargos ligados à preparação, transferência, 
sistematização e preservação de papéis e outras ativida-
des relacionadas ao âmbito administrativo e                        
organizacional. 

 

Assinale a alternativa que indica a associação correta: 
(A) 1 – 2 – 3 – 4. 
(B) 3 – 2 – 1 – 4. 
(C) 3 – 4 – 2 – 1. 
(D) 4 – 2 – 1 – 3. 
(E) 2 – 3 – 4 – 1. 

 
21- Assinale a alternativa que identifica corretamente o conjunto de cargos reunidos em segmentos distintos, de 

acordo com a área de atuação e habilitação profissional: 
(A) Cargo. 
(B) Enquadramento. 
(C) Promoção funcional. 
(D) Remuneração. 
(E) Categoria Funcional. 

 
22- Leia as características abaixo: 

 

1- Capacidade de se colocar no lugar do outro. 
2- Capacidade de compreender melhor o comportamento alheio em determinadas circunstâncias e a forma 

como outra pessoa toma as decisões. 
3- Sentimento indispensável para melhorar a qualidade da comunicação e do relacionamento entre as pessoas. 
4- Capacidade psicológica de compreender pensamentos e emoções, procurando experimentar, de maneira 

objetiva e racional, os sentimentos dos outros indivíduos. 
 

As características acima se referem à: 
(A) Autoconsciência. 
(B) Empatia. 
(C) Disposição. 
(D) Resiliência. 
(E) Cortesia. 

 
23- A Lei Complementar no 123, de 2006, instituiu tratamento tributário diferenciado e favorecido às microempresas 

e empresas de pequeno porte, por meio do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Con-
tribuições, conhecido como Simples Nacional. Conforme o texto legal, esse regime será gerido pelo Comitê 
Gestor do Simples Nacional, organizado e composto do seguinte modo:  
(A) Vinculado ao Ministério da Fazenda, composto por 4 (quatro) representantes da Secretaria da Receita          

Federal do Brasil, como representantes da União, e 2 (dois) dos Estados e do Distrito Federal, para tratar 
dos aspectos tributários. 

(B) Vinculado ao Ministério da Fazenda, composto por 4 (quatro) representantes da Secretaria da Receita          
Federal do Brasil, como representantes da União, 2 (dois) dos Estados e do Distrito Federal e 2 (dois) dos 
Municípios, para tratar dos aspectos tributários. 

(C) Vinculado ao Ministério da Fazenda, composto por 2 (dois) representantes da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, como representantes da União, 2 (dois) dos Estados e do Distrito Federal e 2 (dois) dos Municípios, 
para tratar dos aspectos administrativos. 

(D) Vinculado ao Ministério da Fazenda, composto por 4 (quatro) representantes da Secretaria da Receita           
Federal do Brasil, como representantes da União e 2 (dois) dos Municípios, para tratar dos aspectos 
tributários. 

(E) Vinculado ao Ministério da Fazenda, composto por 2 (dois) representantes dos Estados e do Distrito Federal 
e 2 (dois) dos Municípios, para tratar dos aspectos tributários. 
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24- A Lei Complementar nº 116, de 2003, dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), 
de competência dos Municípios e do Distrito Federal. Conforme previsto nessa Lei, o ISSQN tem como fato 
gerador:  
(A) Os serviços de vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes, desde que esses 

se constituam como atividade preponderante do prestador. 
(B) A prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de 

conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos 
gerentes-delegados, a contribuinte do imposto localizado ou estabelecido no município. 

(C) O serviço de guia de turismo local realizado no exterior, para visita a pontos turísticos da cidade, se o pa-
gamento for realizado no ato, com cartão de crédito emitido no Brasil. 

(D) As exportações de serviços para o exterior do País. 
(E) Os serviços de reprografia, microfilmagem e digitalização, ainda que esses não se constituam como                

atividade preponderante do prestador. 
 
25- Uma instaladora de ar-condicionado obteve uma receita bruta em determinado mês no valor de R$ 25.000,00. 

Considerando que esta empresa é optante pelo Regime do Simples Nacional, previsto na Lei Complementar nº 
123/2006, e que ela se encontra na primeira faixa de Receita Bruta, é possível afirmar que o valor a pagar 
correspondente ao ISS, neste mês, será de:  
(A) R$ 1.000,00, calculados conforme o Anexo I, da LC 123/2006. 
(B) R$ 1.500,00, calculados conforme o Anexo II, da LC 123/2006. 
(C) R$ 502,50, calculados conforme o Anexo III, da LC 123/2006. 
(D) R$ 50,63, calculados conforme o Anexo IV, da LC 123/2006. 
(E) R$ 4.875,00, calculados conforme o Anexo V, da LC 123/2006. 

 
26- Os impostos que integram o Sistema Tributário Nacional possuem características e elementos próprios que os 

diferenciam uns dos outros. Nesse contexto, é correto afirmar que: 
(A) O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) incide sobre o serviço de programação e comuni-

cação visual. 
(B) O Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) e o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) po-

derão ser seletivos, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. 
(C) O Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza é informado pelos critérios da unidade e da 

progressividade. 
(D) O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) poderá ter alíquotas diferentes de acordo 

com a localização e o histórico do imóvel. 
(E) O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) não pode ter alíquotas diferenciadas em 

função do tipo e utilização do veículo. 
 
27- Para realizar adequadamente o seu trabalho, o auditor precisa conhecer algumas definições inerentes à audito-

ria, como amostragem, população, risco etc. Qual das alternativas abaixo apresenta uma definição correta con-
forme as normas de auditoria?  
(A) Amostragem em auditoria é a aplicação de procedimentos de auditoria em todos os itens de população 

relevante para fins de auditoria, de maneira que todas as unidades de amostragem tenham a mesma chance 
de serem selecionadas, para proporcionar uma base razoável, que possibilite o auditor concluir sobre toda 
a população. 

(B) População é o conjunto estratificado de dados sobre o qual a amostra é selecionada e sobre o qual o auditor 
deseja concluir. 

(C) Risco de amostragem é o risco de que a conclusão do auditor, com base em amostra, pudesse ser igual se 
toda a população fosse sujeita ao mesmo procedimento de auditoria. 

(D) Distorção tolerável é um valor monetário definido pelo auditor para obter um nível inapropriado de segurança 
de que esse valor monetário não seja excedido pela distorção real na população. 

(E) Estratificação é o processo de dividir uma população em subpopulações, cada uma sendo um grupo de 
unidades de amostragem com características semelhantes (geralmente valor monetário). 

 
28- A Lei Complementar nº 116/2003 apresenta as situações sobre as quais não incide o Imposto sobre os Serviços 

de Qualquer Natureza. Entre as situações abaixo, qual delas não representa uma situação de não incidência do 
ISSQN:  
(A) Exportações de serviços para o exterior do País. 
(B) Serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País. 
(C) Prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de 

conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações. 
(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) Prestação de serviços dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados. 
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29- Determinado município estava discutindo o reajuste da tarifa do transporte público municipal com a empresa 
concessionária do serviço. Entre outros custos, a concessionária solicitou a revisão da tarifa em função do au-
mento na alíquota do principal imposto incidente sobre o serviço. Nesse contexto, é correto afirmar que:  
(A) O imposto em questão é o ISSQN, que também incide sobre os serviços prestados, mediante a utilização 

de bens e serviços públicos explorados economicamente, mediante autorização, permissão ou concessão, 
com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. 

(B) O imposto em questão é o ICMS, que também incide sobre os serviços prestados, mediante a utilização de 
bens e serviços públicos explorados economicamente, mediante autorização, permissão ou concessão, com 
o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. 

(C) O imposto em questão é o Imposto de Renda, que também incide sobre os serviços prestados, mediante a 
utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente, mediante autorização, permissão ou 
concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. 

(D) Não é necessária essa revisão da tarifa, visto que o ISSQN não incide sobre os serviços prestados, mediante 
a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente, mediante autorização, permissão ou 
concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. 

(E) O município pode reduzir a alíquota do ISSQN sobre o serviço de transporte público municipal por meio de 
um aditivo contratual. 

 
30- Uma entidade prestadora de serviços apresentava, no início do período, a seguinte posição patrimonial:  

 

ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Caixa                                           50.000,00 Capital Social                                                50.000,00 

 
No período, a empresa realizou as seguintes operações: 
a) Aquisição de maquinário, com pagamento em dinheiro, R$ 30.000,00. 
b) Comprou insumos para a prestação dos serviços a prazo, no valor de R$ 20.000,00. 
c) Pagou despesas com propaganda, no valor total de R$ 8.000,00. 
d) Prestou serviços para os clientes, à vista, no valor total de R$ 5.000,00. 
e) Prestou serviços para os clientes, a prazo, no valor total de R$ 35.000,00. 
f) Registrou tributos a pagar incidentes sobre a receita, no total de R$ 6.500,00. 
g) Pagou despesas administrativas, no total de R$ 4.000,00. 
h) O inventário ao final do período apurou estoque de insumos de R$ 10.000,00. 
i) Recebeu de clientes, sobre vendas realizadas a prazo, o valor total de R$ 2.000,00. 
 
Considerando o saldo inicial e o registro das operações pelo método das partidas dobradas e aplicando o regime 
de competência, pode-se afirmar que: 
(A) O Ativo, ao final do período, é de R$ 98.000,00. 
(B) O Passivo, ao final do período, é de R$ 22.500,00. 
(C) O Patrimônio Líquido, ao final do período, é de R$ 61.500,00. 
(D) O Patrimônio Líquido, ao final do período, é de R$ 111.500,00. 
(E) O Ativo, ao final do período, é de R$ 138.000,00. 

 
31- A Lei Complementar nº 116/2003 prevê que os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de 

modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respec-
tiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a esse em caráter supletivo do cum-
primento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais. 
Consequentemente, a Lei define que as empresas tomadoras ou intermediárias de alguns tipos de serviços são 
as responsáveis pelo recolhimento do imposto. Dessa forma, analise os exemplos de serviços cuja responsabi-
lidade pelo recolhimento do imposto é atribuída ao estabelecimento tomador ou intermediário e identifique os 
corretos: 

 

I- Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário. 
II- Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com 

obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para 
trabalhos de engenharia. 

III- Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. 
IV- Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. 
V- Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas os exemplos I, III, IV e V estão corretos. 
(B) Apenas os exemplos I e II estão corretos. 
(C) Os exemplos I, II, III, IV e V estão corretos. 
(D) Apenas os exemplos I, II e III estão corretos. 
(E) Apenas os exemplos I, II, IV e V estão corretos. 
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32- Assinale a alternativa correta, considerando-se um caso em que não há a cobrança do tributo devido, visto que 
o Fisco deixou de efetuar o devido lançamento tributário no prazo previsto em lei:  
(A) Remissão. 
(B) Decadência. 
(C) Prescrição. 
(D) Indulto. 
(E) Transação. 
 

33- A Constituição Federal de 1988 traz regras norteadoras para a instituição, fiscalização e cobrança de tributos no 
capítulo sobre o Sistema Tributário Nacional. Competência tributária, princípios gerais e limitações constitucion-
ais ao poder de tributar são aspectos abordados no texto constitucional. Sobre esses assuntos, é correto afirmar 
que:  
(A) O texto constitucional veda os Estados, o Distrito Federal e os Municípios de estabelecerem diferença 

tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou característica. 
(B) Em função do percentual máximo previsto na Constituição, o Supremo Tribunal Federal tem adotado en-

tendimento no sentido de que o confisco não deve ter relação de razoabilidade com o valor da obrigação 
tributária descumprida. 

(C) O princípio da irretroatividade, tal como previsto no texto constitucional vigente, impede que qualquer tributo 
seja cobrado em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver               
instituído ou aumentado. 

(D) O princípio da anterioridade, tal como previsto no texto constitucional vigente, impede que qualquer imposto 
seja cobrado no mesmo exercício em que haja sido publicada a lei que o instituiu e antes de decorridos 
noventa dias da data daquela publicação. 

(E) A progressividade é prevista na Constituição como uma característica do Imposto de Renda, do Imposto 
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana e do Imposto sobre Grandes Fortunas. 

 
 

34- Uma das principais discussões em torno do ISSQN está na definição do local de prestação do serviço para fins 
de cobrança do imposto pelos municípios. Desse modo, considerando que uma empresa, localizada em Blu-
menau, contratou uma empresa, localizada em Timbó, para efetuar a pintura de dois veículos de sua proprie-
dade, é correto afirmar que:  
(A) O imposto deverá ser recolhido para o Município de Blumenau, pois, nesse caso, o serviço considera-se 

prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento tomador. 
(B) O imposto deverá ser recolhido para o Município de Timbó, pois, nesse caso, o serviço considera-se 

prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador. 
(C) O imposto deverá ser recolhido para o Município de Blumenau, pois em qualquer serviço que envolva uti-

lização de equipamentos, o serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento 
tomador. 

(D) A natureza do serviço não interfere na definição do local da prestação dos serviços para fins de definição do 
município contribuinte do imposto. 

(E) O imposto deverá ser recolhido para o Município de Blumenau, pois, nesse caso, o serviço considera-se 
prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador. 

 
35- Considere os seguintes valores para as contas de resultado de uma prestadora de serviços, extraídas do                  

Balancete de verificação, elaborado antes da apuração do resultado do ano X1:  
 
• Custo dos Serviços Prestados: R$ 900,00. 
• Tributos incidentes sobre os serviços: R$ 120,00. 
• Despesas com vendas, administrativas e gerais: R$ 250,00. 
• Despesas financeiras: R$ 20,00. 
• Descontos incondicionais e abatimentos: R$ 70,00. 
• Perdas por redução ao valor recuperável de ativos: R$ 50,00. 
• Receita bruta de serviços: R$ 1.500,00. 
• Receitas financeiras: R$ 20,00. 
 
Com base nesses dados, qual é o valor do resultado bruto dessa empresa para o ano X1? 
(A) R$ 1.380,00. 
(B) R$ 110,00. 
(C) R$ 1.500,00. 
(D) R$ 480,00. 
(E) R$ 410,00. 
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36- Os serviços sujeitos à incidência do ISSQN estão descriminados na Lista de Serviços anexa à Lei Complementar 
nº 116, de 31 de julho de 2003. No entanto, essa lista não apresenta as respectivas alíquotas do imposto para 
cada serviço, sendo que essa definição fica a cargo de cada município. No entanto, os municípios devem 
obedecer ao seguinte:  
(A) A alíquota máxima para um serviço pode ser de 4%. 
(B) As exportações de serviços para o exterior do País têm uma alíquota única de 1%. 
(C) A alíquota mínima para um serviço pode ser de 2%. 
(D) A alíquota mínima para um serviço pode ser de 1%. 
(E) A alíquota máxima para um serviço pode ser de 3%. 

 
37- Devido à crise fiscal que vem comprometendo as contas do município nos últimos anos, o prefeito decidiu es-

tabelecer medidas que estimulassem o pagamento de impostos atrasados. Por meio de despacho administra-
tivo, autorizado por lei, foram perdoados os débitos iguais ou inferiores a R$ 100,00 (cem reais) na época da 
publicação. Além disso, sancionou lei autorizando o parcelamento dos demais débitos já vencidos.  
Com base no caso apresentado, qual a opção que indica o instituto tributário utilizado pelo governo? 
(A) Remissão. 
(B) Moratória. 
(C) Anistia. 
(D) Isenção. 
(E) Transação. 

 
38- Assinale a alternativa que identifica o conjunto que compreende os exames, análises, avaliações, levantamentos 

e comprovações, metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiên-
cia e economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de controles internos integrados ao ambi-
ente, e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir à administração da entidade no cumprimento de seus 
objetivos: 
(A) Auditoria Independente. 
(B) Auditoria Externa. 
(C) Auditoria Interna. 
(D) Auditoria Operacional. 
(E) Auditoria de Controle. 

 
39- A Câmara de Vereadores aprovou, e o prefeito sancionou e publicou uma lei que alterou alguns dispositivos 

relativos à fixação da base de cálculo do IPTU. Considerando o texto constitucional e que a lei foi publicada em 
novembro de 2017, é correto afirmar que:  
(A) As novas regras passaram a vigorar em novembro de 2017. 
(B) As novas regras passaram a vigorar em dezembro de 2017. 
(C) As novas regras passaram a vigorar em fevereiro de 2018. 
(D) As novas regras passaram a vigorar em março de 2018. 
(E) As novas regras passaram a vigorar em janeiro de 2018. 

 
40- Ao analisar as demonstrações contábeis de uma prestadora de serviços, o contador verificou, no Balanço               

Patrimonial, que 70% dos recursos aplicados no Ativo eram provenientes de capital de terceiros, entre fornece-
dores e bancos. Diante desse dado, é correto afirmar que:  
(A) O ativo é menor que o passivo circulante. 
(B) O capital próprio é superior ao ativo. 
(C) A situação líquida patrimonial é nula. 
(D) A empresa terá prejuízo neste exercício em virtude de sua composição patrimonial. 
(E) O passivo exigível é maior que o não exigível. 
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Questões RESPOSTAS 

01 A B C D E 

02 A B C D E 

03 A B C D E 

04 A B C D E 

05 A B C D E 

06 A B C D E 

07 A B C D E 

08 A B C D E 

09 A B C D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 

 

 

Questões RESPOSTAS 

21 A B C D E 

22 A B C D E 

23 A B C D E 

24 A B C D E 

25 A B C D E 

26 A B C D E 

27 A B C D E 

28 A B C D E 

29 A B C D E 

30 A B C D E 

31 A B C D E 

32 A B C D E 

33 A B C D E 

34 A B C D E 

35 A B C D E 

36 A B C D E 

37 A B C D E 

38 A B C D E 

39 A B C D E 

40 A B C D E 

 
 
 

 
INFORMAÇÕES  

 
O inteiro teor da prova e o gabarito da prova objetiva serão divulgados até às 18h do dia 25 de 
fevereiro de 2019, no endereço eletrônico www.furb.br/concursoexterno, link Prefeitura Municipal 
de Timbó – Concurso Público - Edital N. 001/2018.  
 

 
 

Timbó, 24 de fevereiro de 2019. 
 


