PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2019

FISCAL DE TRIBUTOS
NOME DO CANDIDATO: ____________________________________________________________________________________
RG: ______________________________

ÓRGÃO EXPEDIDOR: _________________________________________

Nº DE INSCRIÇÃO
ASSINATURA: _____________________________________________________

LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES:
1. Este caderno contém 60 (sessenta) questões de
múltipla escolha, numeradas de 1 (um) a 60
(sessenta).
2. Cada uma das questões apresenta um enunciado
seguido de 5 (cinco) alternativas, das quais somente
uma deve ser assinalada.
3. Examine se a prova está completa com a sequência
numérica das questões, se há falhas ou
imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Qualquer reclamação deverá ser feita durante os 20
minutos iniciais. Após esse tempo, qualquer
reclamação será desconsiderada.
4. Depois de decorridas 2 (duas) horas do início da
prova, será distribuído o cartão-resposta, o qual será
o único documento válido para a correção. Ao
recebê-lo, verifique se seu nome e seu número de
inscrição estão corretos. Reclame imediatamente se
houver discrepância.
5. A folha de respostas não pode ser dobrada,
amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua
assinatura e data de nascimento, nada deve ser
escrito ou registrado fora dos locais destinados às
respostas. Tenha muita atenção ao marcar sua folha
de respostas, pois não haverá substituição por erro
do candidato. Marque sua resposta pintando
completamente o espaço correspondente à
alternativa de sua opção.
Ex.:

A

B

C

D

E

6. A leitora de marcas não registrará as respostas em
que houver falta de nitidez, uso de corretivo,
marcação a lápis ou marcação de mais de uma letra.
Não serão computadas questões não assinaladas.
7. Durante a prova, é proibido o intercâmbio e o
empréstimo de material de qualquer natureza entre
os candidatos. A tentativa de fraude, a indisciplina e
o desrespeito às autoridades encarregadas dos
trabalhos
são
faltas
que
implicarão
a
desclassificação do candidato.

8. Qualquer forma de comunicação entre candidatos
implicará a eliminação de ambos do certame.
9. Não será permitido ao candidato, durante a
realização das provas, portar armas, aparelhos
eletrônicos de qualquer natureza, relógios, bolsas,
livros, jornais e impressos em geral; bonés,
chapéus, lenço de cabelo, bandanas etc.
10. É vedado o uso de telefone celular ou de qualquer
outro meio de comunicação. O candidato que for
flagrado portando aparelho celular ou qualquer outro
meio de comunicação, durante o período de
realização da prova, e/ou o aparelho celular tocar
será sumariamente eliminado do certame.
11. Em caso de dúvida, durante a prova, levante o braço
para solicitar atendimento da fiscalização. Jamais
pergunte em voz alta.
12. Ao terminar a resolução da prova, entregue-a ao
fiscal de sala juntamente com a folha de respostas
(devidamente assinada). Não se esqueça, também,
de assinar a folha de frequência.
13. O candidato que permanecer na sala de provas, por
mais de 3h30min, poderá levar consigo o caderno
de provas, fornecido pela ORGANIZADORA.
14. As provas terão duração de 4 (quatro) horas com
início às 14h e término às 18h. O candidato só
poderá ausentar-se da sala depois de decorridas
duas horas do início das provas.
15. Os Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas
serão divulgados 72 (setenta e duas) horas após a
realização das mesmas.
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CONHECIMENTOS GERAIS
Leia o texto para responder às questões 1 a 6.
Vantagens e desvantagens dos biodegradáveis
O maior benefício destes materiais é a decomposição
completa e bem mais rápida. Os produtos biodegradáveis
contribuem para o não acúmulo de lixo no planeta. Porém, se por
um lado eles contribuem para a redução de resíduos sólidos, por
outro, os produtos biodegradáveis contribuem para o efeito
estufa, pois, ao se degradarem, eles liberam gás metano
proporcional à velocidade de degradação, ou seja, quanto mais
rápido o produto se decompõe mais gás ele libera no ar.
Apesar das desvantagens, os produtos biodegradáveis
ainda representam vantagens ambientais sobre os produtos
convencionais. Estudos mostram que produtos com agentes
biodegradáveis mais lentos podem ser acondicionados em
aterros sanitários e o gás proveniente da decomposição pode ser
utilizado para gerar calor e energia, impactando menos o meio
ambiente.
Os produtos biodegradáveis não são a melhor solução, mas,
os avanços nas pesquisas podem contribuir para aprimorar as
embalagens dos produtos biodegradáveis que utilizamos.
Lembrando que, antes do descarte, é muito mais importante
reduzir o consumo, dar preferência aos produtos com
embalagens reutilizáveis e separar o “lixo que não é lixo” para
reciclagem.

6. Apesar das desvantagens, os produtos biodegradáveis
ainda representam vantagens ambientais sobre os produtos
convencionais. Marque a opção que NÃO pode substituir o
termo em destaque.
a)
b)
c)
d)
e)

7.
Sobre o plural dos substantivos compostos, marque a
opção INCORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)
9.

1. Considerando o texto leia as afirmativas a seguir e
marque a opção CORRETA.

a)
b)
c)
d)
e)

b)
c)
d)
e)

Os biodegradáveis não ocasionam problemas para o meio
ambiente.
Reciclar é muito importante.
Os biodegradáveis não se decompõem completamente.
Os produtos convencionais têm menos desvantagens que os
biodegradáveis.
Não se deve reutilizar embalagens.

2. A palavra que melhor define o objetivo do texto é
a)
b)
c)
d)
e)

decomposição.
efeito estufa.
descarte.
reciclagem.
lixo.

d)
e)

Fazem a decomposição mais rápido que os convencionais.
São nocivos ao Planeta.
Mesmo o lado ruim dos biodegradáveis pode ajudar o
Planeta.
São a melhor solução.
Apresentam mais vantagens que os convencionais.

4. “...os produtos biodegradáveis ainda representam
vantagens ambientais sobre os produtos convencionais.”
Que circunstância pode-se perceber nesse período?
a)
b)
c)
d)
e)

adição.
explicação.
adversidade.
conclusão
alternância.

São pronomes indefinidos invariáveis.
Todo – vário – qualquer.
Pouco – certo – tanto.
Alguém – cada – quem.
Algo – qual – outrem.
Que – todo – algo.

10. Em qual das opções há agente da passiva?
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

A crença em Deus é necessária.
As frutas ficaram bichadas com o tempo.
O ator estava cercado de fãs.
De repente, fiquei ansioso por sua volta.
O rapaz estava apaixonado pela colega.

Me ajudem, por favor.
O encontrarei depois do almoço.
Te cuida, rapaz!
Lhe pagaram tudo que deviam?
Eu lhe farei uma visita.

12. Marque a opção em que as palavras são parônimas.
a)
b)
c)
d)
e)

Roma / romã.
Viagem / viajem.
Seção / sessão.
Fases / fazes.
Inflação / infração.

13. Em qual das opções a seguir, a vírgula foi usada para
separar palavras de mesma função sintática?
a)
b)

Comparação.
Concessão.
Conformidade.
Causa.
Consequência

c)
d)

5. “Porém, se por um lado eles contribuem para a redução
de resíduos sólidos,...” Esse período estabelece com o
período anterior uma relação de
a)
b)
c)
d)
e)

cardinal – ordinal – multiplicativo.
arábico – cardinal – ordinal.
cardinal – cardinal – multiplicativo.
arábico – multiplicativo – multiplicativo.
cardinal – cardinal – ordinal.

11. Marque a opção CORRETA quanto à colocação
pronominal.

3. De acordo com o texto, marque a opção INCORRETA
quanto aos produtos biodegradáveis.
a)
b)
c)

Variam os substantivos.
Varia o último elemento nas onomatopeias.
Não variam os verbos.
Variam os advérbios.
Variam os adjetivos.

8.
Marque a opção CORRETA quanto à classificação dos
numerais a seguir: quatrocentos – sexagésimo – sétuplo

Disponível em http://www.pensamentoverde.com.br

a)

Afora as
A despeito das
Não obstante as
Fora as
Sem as

e)

O tempo não é, meu amigo, aquilo que você pensa.
Minha casa tem quatro dormitórios, dois banheiros, três salas
e bom quintal.
Elas gritavam. Eu, porém, nem me incomodava.
“Nascemos nas lágrimas, vivemos no sofrimento, morremos
na dor.”
Não chore, que será pior.

14. Quanto à concordância verbal, marque a opção
INCORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

Eu ou ele casará com Teresa.
A mãe com a filha esteve no baile.
O rancor e o ódio não conduz a boa coisa.
Tanto a mãe como a filha chorava.
O andar e o nadar fazem bem à saúde.
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15. Marque a opção em que a preposição introduz um
objeto indireto.
a)
b)
c)
d)
e)

Lembrou-se dela e chorou.
A lembrança dela fê-lo chorar.
A sala está cheia de gente.
Tenho saudades de Teresa.
Creio em Deus.

16. Fernanda tem R$ 230,00 em espécie. Se ela der R$ 35,00
para a sua prima, as duas irão ficar com a mesma quantia. A
quantia que a prima tem é de
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 200,00.
R$ 155,00.
R$ 100,00.
R$ 130,00.
R$ 160,00.

17. Carla comprou duas caixas de leite de 1 litro cada por
R$2,98. Então, o custo de meia dúzia de caixas desse leite
será
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 12,55.
R$ 7,77.
R$ 8,94.
R$ 9,98.
R$ 4,94.
2

18. Sabe-se que 2x
a)
b)
c)
d)
e)

–2

= 128, então:

x = 3 ou x = –3.
x = 6.
x = 0.
x = 2 ou x = 1.
x = 9.

x = 9.
x = 5.
x = 0.
x = 10.
x = 1.

2.000,00 e 4.000,00.
8.000,00 e 10.000,00.
3.000,00 e 7.000,00.
6.000,00 e 8.000,00.
4.000,00 e 9.000,00.

18 e 30.
20 e 28.
15 e 33.
23 e 25.
16 e 32.

22. Uma mangueira tem a vasão de 1.035,5 litros de água
por hora e enche uma caixa d’água em 12 horas. Em quanto
tempo outra mangueira, que tem a vazão de 20 litros por
minuto, encheria a mesma caixa d’agua?
a)
b)
c)
d)
e)

12 h 34min 23s.
8h 7min 37s.
10h 21min 18s.
9h 30min 22s.
10h 31min 33s.

a)
b)
c)
d)
e)

R$ 79.800,00.
R$ 89.000,00.
R$ 90.000,00.
R$ 80.000,00.
R$ 81.000,00.

25. Numa loja da minha cidade, um sofá é vendido por R$
1.500,00 à vista. A prazo, ele é vendido por R$ 1.800,00, sendo
R$ 300,00 de entrada e o restante após 1 ano. Sabendo-se
que a loja opera com juros simples, a taxa cobrada ao ano é
de
a)
b)
c)
d)
e)

12%.
25%.
15%.
22%.
29%.

R$ 1.040.
R$ 800.
R$ 1.400.
R$ 740.
R$ 1.200.

27. Percebi que em meu programa favorito na rádio, a
metade do tempo é para o noticiário; a terça parte, para a
programação musical e 10 minutos para propaganda. O
tempo total de duração do meu programa favorito é de
a)
b)
c)
d)
e)

1 h 15 min.
1 h.
1 h 25 min.
45 min.
30 min.

28. Um nutricionista recomendou que Dona Maria preparase a mamadeira do seu filho com 120 ml de solução nutritiva
e 30 ml de leite. A taxa percentual de leite na mamadeira é de

21. Sabe-se que dois números são diretamente
proporcionais a 3 e 5, respectivamente. Sabendo que a soma
deles é 48, pode-se afirmar que esses números são
a)
b)
c)
d)
e)

13,5 cm.
15 cm.
14 cm.
10,5 cm.
15,5 cm.

24. Minha casa custa R$ 96.000,00 e, como tive que vendêla com urgência, foi vendida com um prejuízo de 20% sobre
o preço de venda. Qual foi o preço de venda da minha casa?

a)
b)
c)
d)
e)

20. Duas sócias, Carla e Mônica, repartiram o lucro final da
loja delas, que foi de R$ 4.900,00, de forma proporcional à
quantia que cada uma investiu inicialmente na loja. Sabendo
que Mônica investiu R$ 2.000,00 a mais que Carla e obteve
um lucro de R$ 700,00 a mais que Carla. Quanto cada uma
investiu respectivamente?
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

26. Tenho um capital de R$ 5.200,00. Se eu aplicá-lo à taxa
de 5% ao ano, durante 4 anos, qual o valor do juros
produzido? (juros simples)

19. Se log3 x = 2, então:
a)
b)
c)
d)
e)

23. Sempre gostei muito de uma foto 3 x 4 (3 cm de largura
e 4 cm de comprimento) da minha mãe e quero ampliá-la de
forma que a nova foto tenha 10,5 cm de largura. Qual será o
comprimento da foto ampliada?

a)
b)
c)
d)
e)

10%.
15%.
20%.
40%.
55%.

29. Meu avô morou 1/3 de sua vida numa pequena cidade
do interior do Ceará, 1/4 de sua vida no Rio de Janeiro e nos
seus últimos 25 anos de vida ela residiu em Fortaleza.
Sabendo que meu avô nasceu em 1943, pode-se afirmar que
ele morreu em
a)
b)
c)
d)
e)

1990.
2003.
1994.
2018.
2010.
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I – II – IV.
I – II – III – IV.

30. Dona Antônia precisa limpar a sala do seu Paulo que
tem 8,5 m de comprimento por 6 m de largura. Até agora ela
já limpou 45 m² do carpete. Falta limpar ainda

d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

37. Este termo surgiu a partir de estudos das Organizações
das nações unidas sobre as mudanças climáticas, também
conhecida como Comissão de Brundtland e foi firmado na
Agenda 21, na Conferência “Rio 92”. Sendo descrito como
conceito sistêmico que se traduz num modelo de
desenvolvimento global que incorpora os aspectos de um
sistema de consumo em massa no qual a preocupação com
a natureza, via de extração da matéria-prima é máxima, com
isso sendo capaz de suprir as necessidades da geração
atual, sem comprometer a capacidade de atender as
necessidades das futuras gerações. Esse é o conceito de:

6 m².
3 m².
1 m².
3,5 m².
4 m².

31. Segundo o Perfil Básico Municipal de 2017- Acaraú,
elaborado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica
do Ceará – IPECE, o município de origem e ano de criação de
Acaraú são, respectivamente,
a)
b)
c)
d)
e)

Sobral /1894.
Camocim /1849.
Sobral /1949.
Camocim /1949.
Sobral /1849.

a)
b)
c)
d)
e)

32. De acordo com o Perfil Básico Municipal de 2017-IPECE,
relacione a coluna B, localização, com a coluna A, municípios
limítrofes de ACARAÚ.
COLUNA A

COLUNA B

I.
II.
III.
IV.

(
(
(
(

NORTE.
LESTE.
OESTE.
SUL.

) Cruz, Bela Cruz.
) Itarema.
) Marco, Morrinhos, Amontada.
) Oceano Atlântico.

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

IV – I – II – III.
II – III – IV – I.
I – II – III – IV.
III – II – I – IV.
III – II – IV – I.

33. NÃO é um distrito de Acaraú,
a)
b)
c)
d)
e)

Acarape.
Acaraú.
Lagoa do Carneiro.
Juritiania.
Aranaú.

34. No segundo dia da visita oficial a Israel, o Presidente
Jair Bolsonaro, participou da cerimônia de condecoração
dos militares israelenses que ajudaram no resgate de vítimas
da tragédia em
a)
b)
c)
d)
e)

35. Marque a opção que indica o nome dos 4 (quatro) países
visitados pelo Presidente Jair Bolsonaro em compromissos
oficiais.
a)
b)
c)
d)
e)

Estados Unidos / Japão / Alemanha / Chile.
Suíça / Estados Unidos / Chile / Israel.
Estados Unidos / Inglaterra / Canadá / Suíça.
Estados Unidos / Canadá / Bélgica / Japão.
Suíça / Canadá / Israel / Japão.

36. As Áreas de Proteção Ambiental, com prioridade em
implementação em Acaraú, entre outras compreendem:
I.
II.
III.
IV.

Bacia do Rio Acaraú.
Lagamares da costa litorânea do Município de Acaraú.
Corredores dunares.
Bacias do Rio Canema e Sagüim.

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS.
a)
b)
c)

IV.
II – III – IV.
I – II.

38. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Acaraú,
são consideradas áreas de proteção permanente:
a)
b)
c)
d)
e)

o carnaubal e os manguezais.
os manguezais e os pampas.
as áreas estuarianas e os pampas.
a caatinga e o cerrado.
as paisagens notáveis e os cerrados.

39. Analise as afirmativas a seguir e marque (V) para as
VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS, quanto às relações
interpessoais.
(
) A primeira impressão, sendo positiva de ambos os lados,
contribuirá para que se estabeleça um bom relacionamento
interpessoal.
(
) As relações de simpatia e cordialidade se constroem a
partir do impacto negativo da primeira impressão.
(
) O efeito que um indivíduo causa em outro pode dificultar
ou favorecer o relacionamento interpessoal e as atividades em
comum.
(
) Um bom clima de grupo em que predomina o diálogo e o
respeito ao outro tem sempre uma produção final de boa
qualidade.
(
) O trabalho em grupo terá bom resultado se o grupo
alcançar a sinergia e se houver fluidez de comunicação.
Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

Paris.
Moçambique
Brumadinho.
Jerusalém.
Mariana.

Créditos de Carbono.
Desenvolvimento sustentável.
Selos verdes.
Certificação Ambiental.
Capitalismo verde.

F – F – V – V – F.
V – F – V – V – V.
V – F – F – V – F.
V – F – V – F – V.
F–V–F–V–F

40. Analise as afirmativas a seguir sobre a ética no serviço
público.
I.

Ser honesto, respeitar o outro, ser justo e cordial com as
pessoas é dever fundamental do servidor público.
II. Os servidores públicos não podem se distanciar dos padrões
de ética e de eficiência exigidos pela sociedade e pela
instituição em que desenvolve seu trabalho.
III. Evitar estabelecer relações cordiais e de confiança com seus
colegas de trabalho é fundamental para que possa se
destacar e evitar brigas no local de trabalho.
IV. Mostrar-se indiferente à conversa com seus colegas de
trabalho para que possa estabelecer um ambiente agradável
e de confiança.
Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS.
a)
b)
c)
d)
e)

I – III – IV.
II – III.
I – IV.
II – III – IV.
I – II.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
41. Sobre os agentes públicos, analise as afirmativas a seguir e
marque (V) para as afirmativas VERDADEIRAS e (F) para as
FALSAS.
(
) De forma genérica, agentes públicos são todas as pessoas
que exercem função pública. São pessoas físicas responsáveis,
de modo definitivo ou transitório, pelo exercício de alguma função
estatal conferido a órgão ou entidade da Administração Pública.
(
) Agentes políticos são aqueles que compõem os altos
escalões do Poder Público, responsáveis pela elaboração das
diretrizes de atuação governamental, possuindo atribuições
próprias previstas na Constituição, desempenhando funções de
direção, orientação e supervisão geral da administração.
(
) Agentes honoríficos são os que recebem a incumbência da
administração para representá-la em determinado ato ou praticar
certa atividade, mediante remuneração do Poder Público, como
exemplo, podemos citar quando é atribuída a alguma pessoa a
tarefa de representar o Brasil em determinado evento
internacional.
(
) Os agentes delegados são particulares que, por delegação
do Estado, executam atividade ou serviço público em nome
próprio, por conta e risco, mas sempre sob a fiscalização da
Administração Pública. Apesar de colaborarem com o Poder
Público, os agentes delegados não são considerados servidores
públicos, pois não atuam em nome do Estado. A remuneração
que recebem não é paga pelos cofres públicos, mas sim pelos
usuários do serviço.
(
) Os agentes credenciados são cidadãos requisitados ou
designados, em função da sua honra, de sua condição cívica
para, transitoriamente, colaborarem com o Estado mediante a
prestação de serviços específicos, não possuindo qualquer tipo
de vínculo com a Administração, atuando usualmente sem
remuneração. Enquanto desempenham a função pública, ficam
momentaneamente inseridos na hierarquia do órgão.
Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

V – V – V – V – F.
V – F – F – V – F.
V – V – F – V – F.
F–F–V–F–V
F–V–V–V–F

O Poder _________ é o poder, através do qual a Administração
Pública tem a faculdade de condicionar e restringir o uso e gozo
de bens, atividades e direitos individuais, em benefício do
interesse público.
Marque a opção que completa corretamente a lacuna.
Vinculado
Discricionário
Disciplinar
Regulamentar
de Polícia

I.

Dentro dos poderes administrativos, é aquele que garante
que a Administração Pública possa gerenciar, ordenar e
fiscalizar seus órgãos e agentes de maneira subordinada de
acordo com a previsão legal para essa atuação.
II. É o Poder que garante a possibilidade de atuação atípica do
Poder Executivo de atuar em relação à legislação.
III. É, também, o poder que garante que haja uma relação de
subordinação entre o Estado e os servidores públicos,
através do qual pode-se definir suas atividades profissionais
de maneira legítima.
Marque a opção que indica a(s) afirmativa(s) CORRETA(S)
I – II – III.
I – II.
III.

44. O que acarreta o descumprimento de obrigação fixada
no ato por seu destinatário ou beneficiário é a
a)
b)
c)
d)
e)

invalidação do ato.
anulação do ato.
revogação do ato.
caducidade do ato.
cassação do ato.

45. Sobre o ato administrativo, analise as afirmativas a
seguir.
I.

Visto é o ato administrativo unilateral pelo qual a autoridade
competente atesta a legitimidade formal de outro ato jurídico.
II. Parecer é o ato pelo qual os órgãos consultivos da
administração emitem opinião sobre assuntos técnicos ou
jurídicos de sua competência.
III. Homologação é o ato unilateral e vinculado pelo qual a
Administração Pública reconhece a legalidade de um ato
jurídico.
Marque a opção que indica a(s) afirmativa(s) CORRETA(S).
a)
b)
c)
d)
e)

III.
I – II.
II.
I – III.
I – II – III.

46. Em que resulta a soma da necessidade de capital de giro
com o passivo operacional, na estrutura do balanço
gerencial de uma empresa?
a)
b)
c)
d)
e)

Capital de giro.
Passivo de curto prazo.
Ativo cíclico.
Ativo de curto prazo.
Passivo cíclico.

De acordo com o princípio da ________, por seus valores brutos,
todas as despesas e receitas devem ser incluídas na Lei
Orçamentária.
Marque a opção que preenche corretamente a lacuna.
a)
b)
c)
d)
e)

unidade
anualidade
programação
exclusividade
universalidade

48. Qual o prazo de validade das propostas no pregão
presencial, caso não seja fixado outro no edital?

43. Analise as afirmativas a seguir sobre o Poder
Hierárquico.

a)
b)
c)

I – III.
II.

47. Analise a frase a seguir.

42. Lei a frase a seguir, sobre os Poderes da Administração
Pública.

a)
b)
c)
d)
e)

d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

30 (trinta) dias.
03 (três) meses.
60 (sessenta) dias.
120 (cento e vinte) dias.
06 (seis) meses.

49. De acordo com a Lei nº 8.112/90, leia a frase a seguir.
_________ é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente
ocupado e decorrente de inabilitação em estágio probatório
relativo a outro cargo, ou reintegração do anterior ocupante.
Marque a opção que completa corretamente a lacuna:
a)
b)
c)
d)
e)

Readaptação
Reintegração
Recondução
Reversão
Remoção
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50. Sobre a obrigação tributária, analise as alternativas a
seguir e marque a opção INCORRETA.
a)

b)

c)
d)

e)

A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador,
tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela
decorrente.
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem
por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos.
Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em
lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.
A obrigação principal pelo simples fato da sua inobservância,
converte-se em obrigação acessória, relativamente à
penalidade pecuniária.
Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito
público, titular da competência para exigir o seu
cumprimento.

54. A capacidade tributária passiva independe de(da)
I.
II.

capacidade civil das pessoas naturais.
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. estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando
que configure uma unidade econômica ou profissional.
Marque a opção que indica a(s) afirmativa(s) CORRETA(S).
a)
b)
c)
d)
e)

55. Sobre o crédito tributário analise as afirmativas a seguir,
e marque a opção INCORRETA.

51. Salvo disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica
de direito público, que se constituir pelo desmembramento
territorial de outra,

a)

a)

b)

b)
c)

d)
e)

subroga-se nos direitos desta, cuja legislação tributária
aplicará até que entre em vigor a sua própria.
até que entre em vigor a própria legislação, recebe
subvenções do Governo Federal.
em respeito ao princípio da anterioridade, não pode exigir, o
pagamento de tributos no mesmo exercício financeiro de sua
constituição.
adota as diretrizes do Senado Federal até que entre em vigor
a própria legislação.
independentemente do princípio da anterioridade, pode
exigir imediatamente os tributos que instituir.

52. Lei a frase a seguir:
Passam a ter cobertura, os créditos adicionais _____________
com a efetiva existência de excesso de arrecadação não
comprometido.
Marque a opção que completa corretamente a lacuna.
a)
b)
c)
d)
e)

suplementares reabertos.
extraordinários.
suplementares.
especiais reabertos.
especiais.

c)

d)

e)

(
) A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre
decorrente de lei que especifique as condições e os requisitos
exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e,
sendo caso, o prazo de sua duração.
(
) Salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é
extensiva às taxas e às contribuições de melhoria e aos tributos
instituídos posteriormente à sua concessão.
(
) A anistia, quando não concedida em caráter geral, é
efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade
administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça
prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos
requisitos previstos em lei para sua concessão.
(
) A anistia pode ser concedida, limitadamente, à
determinada região do território da entidade tributante em função
de condições a ela peculiares.

56. De acordo com o Decreto-lei Nº 406, DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1968, o imposto sobre operações relativas à
circulação de mercadorias tem como fato gerador o(a)
I.

saída de mercadorias de estabelecimento comercial,
industrial ou produtor.
II. entrada, em estabelecimento comercial, industrial ou
produtor, de mercadoria importada do exterior pelo titular do
estabelecimento.
III. fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias
em restaurantes, bares, cafés e estabelecimentos similares.

a)
b)
c)
d)
e)

III.
I – II.
II.
I – III.
I – II – III.

57. Dentre outras atribuições, analise as que compete ao
Município prover tudo quanto for de seu peculiar interesse,
ao
bem-estar
da
sua
população,
cabendo-lhe,
privativamente, as relacionadas a seguir. Marque a opção
INCORRETA.
a)
b)

c)

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.
V – V – V – V.
V – F – V – F.
V–V–F–F
F – V – V – F.
F – F – V – V.

Na falência, o crédito tributário não prefere aos créditos
extraconcursais ou às importâncias passíveis de restituição,
nos termos da Lei Falimentar, nem aos créditos com garantia
real, no limite do valor do bem gravado.
Na falência, a multa tributária prefere apenas aos créditos
subordinados.
A cobrança judicial do crédito tributário é sujeita a concurso
de credores ou habilitação em falência, concordata,
inventário ou arrolamento.
A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a
concurso de credores ou à habilitação em falência,
recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento.
São extraconcursais os créditos tributários decorrentes de
fatos geradores ocorridos no curso do processo de falência.

Marque a opção que indica a(s) afirmativa(s) CORRETA(S)

53. Sobre a exclusão do crédito tributário, analise as
afirmativas a seguir e marque (V) para as VERDADEIRAS e
(F) para as FALSAS.

a)
b)
c)
d)
e)

I.
I – II.
II – III.
I – II – III.
III.

d)

e)

Suplementar a legislação federal e estadual no que lhe
couber.
Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem
como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade
de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados
em Lei.
Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse
local, incluído o de transporte coletivo que tem caráter
essencial.
Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial,
mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e da
ocupação do solo urbano.
Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos
de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais.
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58. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Acaraú
analise as afirmativas a seguir.
I.

O Município assegurará aos seus servidores e dependentes
serviços de atendimento médico, odontológico e de
assistência social.
II. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de
sentença judicial transitada em julgado ou mediante
processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla
defesa.
III. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor
estável, será ele reconduzido, e o eventual ocupante da vaga
reintegrado ao cargo de origem sem direito a indenização,
aproveitado em outro ou posto em disponibilidade.
IV. A lei fixará os vencimentos dos servidores públicos, sendo
vedada a concessão de gratificações, adicionais ou quais
quer vantagens pecuniárias por decreto ou por qualquer ato
administrativo.
V. É assegurada às servidoras públicas da Administração
Direta, autarquias, fundações e empresas municipais e de
economia mista a licença gestante de 180(cento e oitenta)
dias e 1 (uma) hora a cada 3(três) horas de trabalho para a
amamentação de seus filhos até 6(seis) meses de idade.
Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS.
a)
b)
c)
d)
e)

I – III – IV.
I – II – IV.
I – II – IV – V.
II – III – V.
IV – V.

59. Como se denomina, a opção de layout do menu Exibir
que fornece as informações: Nome, Data de modificação,
Tipo e Tamanho, dos arquivos no Windows 10?
a)
b)
c)
d)
e)

Indicador.
Detalhes.
Exibição
Lista.
Conteúdo.

60. Considerando as relações humanas no trabalho, leia as
afirmativas a seguir e marque (V) para as VERDADEIRAS e
(F) para as FALSAS.
(
) Os problemas que os membros de uma instituição
vivenciam devem ser resolvidos por cada um deles, sem a
necessidade de auxílio mútuo.
(
) Ressentimentos num grupo de trabalho podem ser
ocasionados pela maneira ríspida com que um determinado
funcionário trata os colegas.
(
) Relações harmoniosas entre os funcionários de uma
instituição podem ser alcançadas com atitudes de respeito pela
maneira de sentir e de entender as situações de cada indivíduo.
(
) O convívio regular entre os membros da instituição
caracteriza uma relação humana.
Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

V – V – V – V.
V – F – V – F.
F – V – V – V.
F – V – F – V.
F – V – V – F.
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