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1. Assinale a alternativa em que NÃO haja erros 
ortográficos: 

a) Prefiro os que me criticam, porque me corrijem, aos 
que me adulam, porque me corrompem. (Santo 
Agostinho) 

b) O Deus da parecença / que nos costura em igualdade 
/ que nos papel-carboniza / em sentimento / que nos 
pluraliza / que nos banaliza / por baixo e por dentro, / 
foi este Deus que deu / destino a meus versos[...] 
(Elisa Lucinda) 

c) Ah! Arrancar às carnes lasseradas / seu mísero 
segredo de consciência! / [...]E quem vestiu de monja 
a andorinha, / [...]quem cinzelou estrelas no jasmim? 
(Florbela Espanca) 

d) As papoulas sangrentas, censuais... / Andam asas no 
ar; e raparigas, / Flores desabroxadas em canteiros, 
/ Mostram por entre o ouro das espigas / Os perfis 
delicados e trigueiros[...] (Florbela Espanca) 

 
2. Assinale a alternativa que se aplica sobre o verbo arguir, 

de acordo com as regras de acentuação, na oração: 
“Não arguo contra a escolha da mesa diretora, porque 
os indivíduos escolhidos são idôneos”: 

a) Arguir deve levar acento agudo nessa conjugação, 
pois é um verbo regular, seguindo as regras de um 
verbo regular. 

b) O verbo arguir, assim como os verbos apaniguar e 
obliquar, têm as formas rizotônicas (cuja sílaba tônica 
recai no radical) com o u do radical tônico com acento 
agudo. 

c) O verbo arguir, na oração, não leva acento agudo na 
vogal tônica u nas formas rizotônicas (aquelas cuja 
sílaba tônica está no radical). 

d) O verbo arguir tem acento, assim como delinquir, 
ambos têm a forma rizotônica a e i do radical com 
acento agudo. 

 
3. Assinale a alternativa que apresenta a concordância 

nominal INCORRETA: 

a) Eles queriam que pensassem que estavam 
distraídos, mas, na realidade, estavam bem alerta! 

b) Os aspectos culturais greco-latinos que nos 
apresentaram foram muito elucidativos. 

c) Após a brincadeira com seus primos, Élida decidiu 
que estava quites. 

d) O diretor enviou, inclusa na correspondência, a errata 
da ata da reunião. 

 
4. Leia as assertivas a seguir: 

I. Ela ameaçou com denunciá-lo, caso ele 
continuasse a assediá-la. 

II. Aquela gente carecia de cuidados básicos de 
higiene e saúde. 

III. Ele sempre se sai da sua e acaba não sendo punido 
por suas calúnias. 

IV. Os pais ansiavam em vê-la recebendo seu diploma, 
afinal! 

Assinale a alternativa que se aplica quanto à regência 
dos verbos acima: 

a) Apenas assertivas I e IV estão incorretas. 
b) Apenas assertivas II e III estão incorretas. 
c) Apenas assertivas I, II e III estão incorretas. 
d) Apenas assertivas III e IV estão incorretas. 

 
 

5. Assinale a alternativa em que haja um ou mais erros de 
ortografia ou conjugação, concordância ou regência 
nominal ou verbal dentro do contexto dos períodos 
abaixo: (trechos extraídos de Casa de Pensão, do escritor naturalista 
brasileiro, Aluísio Azevedo, 1884) 

a) Apesar de inteligente e de brasileiro, Campos nunca 
logrou espantar de sua casa o ar triste que a 
ensombrecia. À mesa, quando raramente se 
palestrava, era sempre com muita reserva; não havia 
risadas expansivas, nem livres exclamações de 
alegria. Os hóspedes, pobre gente de província, 
faziam uma cerimônia espessa; o guarda-livros 
poucas vezes arriscavam a sua anedota e só se 
determinavam a isso tendo de antemão escolhido um 
assunto discreto e conveniente. 

b) Oh! ele agora pensava em Ângela com muito mais 
ternura; nela resumia toda a família e tudo o que 
houvesse de bom no seu passado. Só com a 
ausência pôde avaliar o muito que a respeitava e o 
muito que a estremecia. Ele, que não chorara ao 
despedir-se da mãe; Ele, que algumas vezes chegou 
até a aborrecer-se de seus desvelos e da insistência 
de seus carinhos – agora não a podia ter na memória, 
sem ficar com o coração opresso e os olhos 
relentados de pranto. 

c) E, puxando a cadeira para mais perto de Amâncio, 
falou-lhe em voz baixa. Que no Rio de Janeiro era 
preciso terem um amigo sincero, que não “primasse 
nos menus”, mas que fosse capaz, que tivesse 
imputabilidade moral! – Amâncio estava defronte de 
duas estradas; uma que conduzia à verdadeira 
felicidade, e outra que conduzia à desordem, ao vício 
e à completa desmoralização! Que não se deixe 
levarem pelos pândegos!... E olhava à esconsa os 
dois outros companheiros. Aquilo eram gente sem 
nada a perderem!... Amâncio, enfim, que aparecesse 
no domingo e teriam ocasião de falar mais de espaço. 
Não deixasse de ir: haviam muito o que dizer e 
conversar.  

d) Todos os pequenos da aula tinham birra ao Pires, 
homem grosseiro, bruto, nele enxergavam o 
carrasco, o tirano, o inimigo e não o mestre; mas visto 
que qualquer manifestação de antipatia redundava 
fatalmente em castigo [...] as pobres crianças iam-se 
habituando [...] ao servilismo e à mentira. Os pais 
ignorantes, viciados pelos costumes bárbaros do 
Brasil, atrofiados pelo hábito de lidar com escravos, 
entendiam que aquele animal era o único professor 
capaz de “endireitar os filhos”. 

 
6. Leia as assertivas abaixo: 

I. Atribuíram os problemas sociais a má distribuição de 
renda. 

II. A exposição contava com diversos quadros à óleo de 
grandes pintores internacionais. 

III. Elizabete referiu-se àquilo que sua irmã lhe tinha dito 
anteriormente. 

IV. A pessoa a que você se dirigiu é minha chefa. 
V. Na conversa, se referiam a menina sobre o balanço, 

não a que estava a meu lado. 
Assinale a alternativa que se aplica, de acordo com as 
regras de uso da crase: 

a) Apenas as assertivas II, III e V estão corretas. 
b) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
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7. A implantação de uma política de compliance é essencial 
para empresas que prezam pela eficiência e buscam 
perenizar e aumentar os seus lucros, pois a 
transparência, a ética e a confiança são condições 
legais, e não apenas itens de ostentação. Tal exigência 
foi criada pelo próprio mercado, porquanto atualmente é 
inimaginável que uma empresa de grande porte (ou que 
pretenda atingir essa condição) atue sem a adoção dos 
princípios de governança corporativa e de uma política 
de compliance, principalmente após a Revolução 
Tecnológica e o fortalecimento de uma massa de 
consumidores críticos, que adquirem condutas e valores, 
e não mais somente produtos e serviços. (Ribeiro, M.C.P.; 
Diniz, P.D.F. (2015). Disponível em https://www12.senado.leg.br/ril/ 
edicoes/52/205/ril_v52_n205_p87.pdf. Acesso em 10 set 2019.) 
De acordo com o texto, assinale a alternativa que NÃO 
se aplica, quanto ao texto acima: 

a) Não se trata de bazófia a atenção às normas éticas e 
legais dentro do funcionamento de uma empresa. 

b) Uma empresa, para desenvolver-se nos dias de hoje, 
deve primar não apenas pela atenção a produtos e 
serviços, mas pela atenção à conduta. 

c) O mercado hoje em dia exige que as empresas atuem 
dentro da legalidade. 

d) A lei anticorrupção, sancionada em 2013, regula a 
conduta e os valores éticos a serem seguidos para 
uma gestão eficiente, dentro da legalidade. 

 
8. Analisando-se as estruturas de incentivo elencadas no 

decorrer deste artigo, infere-se que a conduta ética no 
âmbito empresarial, tanto interno quanto externo, pode 
ser estimulada por meio da cooperação e/ou da 
imposição, revelando-se a primeira mais eficiente, visto 
que evidencia a alteração de mentalidade dos atores 
abrangidos e está desvinculada de uma análise formal 
normativa e de todas as possibilidades de sua 
relativização (por ter sido imposta e não 
absorvida).(Ribeiro, M.C.P.; Diniz, P.D.F. (2015). Disponível em 
https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/52/205/ril_v52_n205_p87.pdf. 
Acesso em 10 set 2019.) 

I. Numa empresa, a melhor forma de estimular a atitude 
ética é através da cooperação entre os envolvidos. 

II. No setor público, assim como na atividade 
empresarial, a normatização da conduta ética é 
essencial para estimular mudança de mentalidade. 

III. A normatização da conduta ética acaba por 
possibilitar a relativização das ações. 

IV. A não normatização da atitude ética dentro de uma 
empresa, ou seja, a desvinculação da imposição, tem 
mais possibilidade de sucesso. 

De acordo com o texto, assinale a alternativa que se 
aplica quanto às assertivas acima: 

a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 

 
9. Assinale a alternativa que se aplica, de acordo com as 

regras de uso da crase: 

a) Além disso, levamos encomenda à domicílio. 
b) A partir de R$50,00 de compras não cobramos taxa 

de entrega. 
c) Os cursos de yoga serão oferecidos de março à junho 

do próximo ano. 
d) Estiveram em reunião de 9 à 17h, sem intervalo nem 

para o almoço! 

10. A cooperação no âmbito interno da empresa pode ser 
obtida por meio do abrandamento dos conflitos e da 
majoração da importância da perspectiva de futuro, pela 
valorização dos empregados – existência de um plano 
de cargos e salários objetivo e automático, que 
possibilite visualizar a carreira no futuro. Já a 
cooperação no âmbito externo pode ser alcançada com 
a realização de contratos de longo prazo, com o 
incremento da relação de confiança entre as partes, com 
a manutenção da interação constante com os demais 
atores envolvidos, bem como pelo investimento na 
credibilidade da marca. Para alcançar tal intento, a 
implantação da política de compliance é uma ferramenta 
poderosa, principalmente se obtida a partir da 
cooperação, pois estimula naturalmente um ambiente 
com transparência, ética e confiança, auxiliando no 
desenvolvimento pleno da empresa e da sociedade. 
(Ribeiro, M.C.P.; Diniz, P.D.F. (2015). Disponível em 
https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/52/205/ril_v52_n205_p87.pdf. 
Acesso em 10 set 2019.) 
I. O abrandamento dos conflitos e a valorização dos 

empregados são um exemplo de atitude ética 
impulsionada pelas normas de conduta de uma 
empresa. 

II. Em uma empresa, é essencial a implantação de 
compliance, principalmente quando respaldada pelas 
normas de conduta ética da empresa, que organiza 
as relações de forma segura e sem ambiguidades. 

III. A valorização dos empregados e a realização de 
trabalhos que garantam a confiabilidade e a 
segurança da marca são exemplos de ações de 
cooperação. 

De acordo com o texto, assinale a alternativa que se 
aplica: 

a) Apenas a assertiva I está correta. 
b) Apenas a assertiva III está correta. 
c) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 

 
11. Assinale a alternativa em que há palavra grafada de 

forma INCORRETA:  

a) Ele falou cerca de 50 minutos sem pausar. 
b) O jogador alemão acabou dando o cheque-mate no 

jogador russo, ganhando a competição. 
c) Cito os melhores autores, quando quero apresentar 

meu ponto de vista. 
d) Acima de tudo, gostaria de pedir que todos se 

comprometam com as mudanças. 
 
12. Leia as assertivas a seguir: 

I. João estava deitado em sua caminha. Sua avó já não 
caminha, está em cadeira de rodas. 

II. Dentro da loja, apreçaram os produtos. De qualquer 
forma, não poderiam apressar os clientes. 

III. Perdemos o apoio de nosso mais poderoso aliado. 
No entanto, apoio os que ficaram ao nosso lado. 

Assinale a alternativa que se aplica quanto às palavras 
sublinhadas: 

a) I – homófonos homográficos; II – parônimos; III – 
parônimos. 

b) I – parônimos; II – homônimos perfeitos; III – 
homógrafos heterofônicos. 

c) I – homófonos homográficos; II – homófonos 
heterofônicos; III – homógrafos heterográficos. 

d) I – homófonos homográficos; II – homófonos 
heterográficos; III – homógrafos heterofônicos. 
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13. Leia o texto abaixo: 

A cômodo ele começou, nesse dia, nessa hora; não 
esbarrou mais. Achou de ir ver o lugar da cova, e as 
armas e trens que Medeiros Vaz (1), essas determinou 
que, o morto não tendo parentes, então para os 
melhores mais chegados como lembrança ficassem: as 
carabinas e revólveres, a automática de rompida e 
ronco, punhal, facão, o capote, o cantil revestido, as 
capangas e (2), as (3) de trespassar. Alguém disse que 
o cavalo grande, murzelo-mancho, devia de ficar sendo 
dele mesmo. Não quis. Chamou Marcelino Pampa, a ele 
fez donativo grave: - Este animal é vosso, Marcelino, 
merecido. Porque eu ainda estou para ver outro com 
igual (4) e caráter!” Apertou a mão dele, num toques. 
Marcelino Pampa dobrou de ar, (5). Desse fato em 
diante, era capaz de se morrer, por Zé Bebelo. Mas, para 
si mesmo, Zé Bebelo guardou somente o pelego 
berbezim, de forrar sela, e um bentinho milagroso, em 
três baetas confeccionado. 
(Rosa, J.G. Grande Sertão: Veredas (vol. II). Rio de Janeiro: Nova 
Aguilar, 1994 [1956], p. 121-122) 

Assinale a alternativa que contenha a grafia correta das 
palavras numeradas: 

a) (1) deixava – (2) alforjes – (3) cartucheiras – (4) siso 
– (5) perturbado. 

b) (1) deixava – (2) alforges – (3) cartucheiras – (4) siso 
– (5) perturbado. 

c) (1) deixava – (2) alforjes – (3) cartuxeiras – (4) sizo – 
(5) pertubado. 

d) (1) deichava – (2) alforges – (3) cartucheiras – (4) sizo 
– (5) perturbado. 

 
14. Leia novamente o texto da questão 13 e as assertivas 

abaixo: 

I. Guardando para si alguns apetrechos que foram 
deixados pelo finado Zé Bebelo, Marcelino Vaz abriu 
mão da propriedade do alazão. 

II. O animal mencionado é um cavalo que pertenceu ao 
falecido Medeiros Vaz, e que foi dado por Zé Bebelo 
a Marcelino Pampa. 

III. Apesar de alguém dizer que o cavalo era seu, Zé 
Bebelo abriu mão do animal em prol de outra pessoa, 
guardando para si apenas alguns apetrechos. 

IV. O falecido não tinha parentes e, por isso, seus bens 
foram distribuídos entre outras pessoas. 

Assinale a alternativa que se aplica: 

a) Apenas a assertiva I está incorreta. 
b) Apenas as assertivas I e IV estão incorretas. 
c) Apenas as assertivas III e IV estão incorretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e III estão incorretas. 

 
15. Leia novamente o texto da questão 13 e assinale a 

alternativa que contenha a significação das seguintes 
palavras no contexto: cova – trem – capanga – cantil – 
pelego 

a) buraco – meio de transporte – jagunço – frasco – 
bajulador 

b) túmulo – traste – bolsa – recipiente – pele 
c) elevação – traste – albornoz – garrafa – adulão 
d) sepultura – coisa – sacola – albornoz – lisonjeador 

 
 
 
 

16. Assinale a alternativa correta em relação à concordância 
nominal:  

a) Todos queriam que o almoço começasse meio-dia e 
meio. 

b) Os milhares de pessoas que estiveram no evento 
usaram transporte coletivo. 

c) Ela ficou meia chateada com a amiga porque não a 
chamou para sair. 

d) Mais de 20 pessoas desapareceu durante a 
passagem do furacão. 

 

17. Um veículo percorre em 6 horas uma certa distância a 
velocidade média de 100 km/h. Quanto tempo seria 
necessário para percorrer essa mesma distância se a 
velocidade média fosse reduzida em 25 km/h? 

a) 8 horas. 
b) 4,5 horas. 
c) 12 horas. 
d) 10 horas. 

 

18. Qual é a taxa de juros equivalente anual correspondente 
a taxa de juros de 2% ao mês capitalizado 
mensalmente? Adote juros compostos. 

a) 25,67% ao ano. 
b) 24 % ao ano. 
c) 24,56% ao ano. 
d) 26,82% ao ano. 

 

19. Um capital de $ 2.000,00 aplicado por dois meses no 
regime dos juros compostos a taxa de 3% ao mês, 
resultará no montante de: 

a) $ 2.120,00 
b) $ 2.121,80 
c) $ 2.232,50 
d) $ 2.173,90 

 

20. Um estádio de futebol apresenta 9000 torcedores 
presentes em um jogo. Se a razão entre torcedores do 
time A e do time B foi de 7/5, determine o número de 
torcedores do time A. 

a) 5250 
b) 3750 
c) 6285 
d) 4640 

 

21. O comando CTRL+Z, CTRL+C e CTRL+V no Microsoft 
Word, tem originalmente e respectivamente a função de: 

a) Excluir a linha toda, copiar e colar. 
b) Desfazer a última ação, copiar e colar. 
c) Selecionar o texto todo, copiar e visualizar. 
d) Adicionar um novo parágrafo, colar e visualizar. 

 

22. Sobre o Windows, é INCORRETO afirmar: 

a) É um sistema operacional que deve ser comprado. 
Possui uma licença de uso para poder utilizar 
legalmente para fins comerciais. 

b) Quando se abre programas ou pastas, eles são 
exibidos sobre a área de trabalho. Nela também é 
possível colocar itens para facilitar o acesso. 

c) As pastas têm a função de organizar arquivos e 
subpastas. 

d) O seu código fonte está disponível sob a licença 
GPL para que qualquer pessoa o possa utilizar, 
estudar, modificar e distribuir livremente de acordo 
com os termos da licença. 
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23. A respeito da INTRANET, é INCORRETO afirmar: 

a) Uma Intranet de uma organização nunca estará 
conectada à Internet. 

b) Pode ser um risco de segurança de informação, caso 
o seu desenvolvimento não seja adequado. 

c) Tem como um dos objetivos, partilhar informação que 
seja pertinente à organização e seus colaboradores. 

d) Possibilita maior e melhor comunicação dentro da 
empresa. 
 

24. Em um cliente de e-mail, o endereço do destinatário que 
irá receber a cópia de uma mensagem e não consegue 
ver o endereço de quem mais recebeu a cópia, é 
preenchido no campo: 

a) Cc 
b) Assunto 
c) Cco 
d) Para 

 
25. As cópias de segurança (backup) são imprescindíveis 

nas organizações e elas podem ser armazenadas de 
diversas formas. O tipo de backup que copia todas as 
alterações realizadas desde o último backup completo, 
independente do número de backups, é chamado de: 

a) Backup incremental. 
b) Backup cumulativo. 
c) Backup híbrido. 
d) Backup diferencial. 

 
26. O Microsoft Excel pode mostrar ##### em células 

quando: 

a) Uma coluna não é larga o suficiente para mostrar todo 
o conteúdo da célula. 

b) Um erro de digitação no nome da fórmula. 
c) Células que foram referenciadas por fórmulas são 

excluídas ou coladas. 
d) Uma fórmula não consegue encontrar um valor de 

referência. 
 
27. Com relação à aplicação dos recursos oriundos do 

Fundo Partidário assinale a alternativa correta: 

a) Na criação e manutenção de instituto ou fundação de 
pesquisa e de doutrinação e educação política, sendo 
esta aplicação de, no mínimo, vinte por cento do total 
recebido. 

b) Na manutenção das residências dos membros do 
partido. 

c) Transferência de recursos para outros partidos. 
d) Não e permitido o pagamento de despesas com 

alimentação. 
 

28. Em agosto de 2019 aconteceu a reunião do G7 (Grupo 
dos Sete), grupo dos países economicamente mais 
desenvolvidos do mundo. A reunião foi pautada com 
assuntos diversos, como a floresta Amazônica e a crise 
nuclear iraniana, o encontro foi realizado na França 
tendo como anfitrião o Presidente. Assinale a alternativa 
correspondente ao nome do atual Presidente da França. 

a) Emmanuel Macron. 
b) Nicolas Sarkozy. 
c) Jacques Chirac. 
d) Édouard Philippe. 

 
 

29. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é 
o órgão responsável pela regularização da produção 
orgânica no Brasil. Sendo assim assinale a alternativa 
correta sobre produtos orgânicos: 

a) Restaurantes, lanchonetes e hotéis que servem 
pratos orgânicos devem manter a disposição dos 
consumidores somete a lista dos ingredientes 
orgânicos. 

b) Todo produtor precisa de certificação junto de um 
órgão credenciado ao ministério da agricultura, 
pecuária e abastecimento para venda de produtos 
orgânicos. 

c) Produtos certificados podem ser vendidos em feiras, 
supermercados, lojas, restaurantes, hotéis, indústrias 
e internet etc.  

d) Os produtos orgânicos não podem ser vendidos a 
granel. 

 
30. O governador de Santa Catarina, Carlos Moises, indicou 

a intenção de retirar os incentivos fiscais sobre 
agrotóxicos e insumos agrícolas no estado de Santa 
Catarina e gerou polêmica no setor agrícola, sendo 
assim assinale a alternativa correta no que se diz 
respeito aos impactos gerados com a retirada dos 
incentivos: 

a) Comercio ilegal de agrotóxicos vendidos no Paraguai, 
não havendo necessidade de fiscalização. 

b) Produtores dos estados do Paraná e Rio Grande do 
Sul podem praticar preços mais altos nos pontos de 
vendas em Santa Catarina. 

c) Desestímulo ao uso dessas substâncias nas 
plantações do Estado, incentivando adesão a outras 
modalidades de proteção de cultivo que não utilizem 
ou reduzam os defensivos. 

d) Produtores não optariam por compras nos estados do 
Paraná e Rio Grande do Sul, onde os defensivos 
agrícolas são isentos de imposto estadual. 

 
31. Analise as assertivas abaixo e assinale a afirmação 

correta: 
I. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre direito tributário, 
financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. 

II. Compete aos Municípios 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. 

III. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito 
Federal, exceto para reorganizar as finanças da 
unidade da Federação que deixar de entregar aos 
Municípios receitas tributárias fixadas nesta 
Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei. 

IV. As administrações tributárias da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, atividades 
essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas 
por servidores de carreiras específicas, terão 
recursos prioritários para a realização de suas 
atividades e atuarão de forma integrada, inclusive 
com o compartilhamento de cadastros e de 
informações fiscais, na forma da lei ou convênio. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
c) Apenas a assertiva III está correta. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
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32. Analise as assertivas abaixo de acordo com a 
Constituição Federal: 

I. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do 
Presidente da República, dispor sobre todas as 
matérias de competência da União, especialmente 
sobre sistema tributário e arrecadação. 

II. Compete privativamente ao Senado Federal avaliar 
periodicamente a funcionalidade do Sistema 
Tributário Nacional, em sua estrutura e seus 
componentes, e o desempenho das administrações 
tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal 
e dos Municípios. 

III. São de iniciativa privativa do Presidente da República 
as leis que disponham sobre organização 
administrativa e judiciária, matéria tributária e 
orçamentária, serviços públicos e pessoal da 
administração dos Territórios.  

IV. Na execução da dívida ativa, a representação da 
União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, observado o disposto em lei. 

A sequência correta é: 

a) Apenas a assertiva III está incorreta. 
b) Apenas as assertivas I e IV estão incorretas. 
c) Apenas as assertivas II e III estão incorretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão incorretas. 

 
33. Assinale a assertiva correta, de acordo com a 

Constituição Federal: 

I. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão instituir taxas, em razão do 
exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva 
de serviços públicos específicos e divisíveis, 
prestados ao contribuinte. 

II. Lei complementar poderá estabelecer critérios 
especiais de tributação, com o objetivo de prevenir 
desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da 
competência de a União, por lei, estabelecer normas 
de igual objetivo. 

III. Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais 
em matéria de legislação tributária, especialmente 
sobre o adequado tratamento tributário ao ato 
cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. 

IV. A lei poderá atribuir a sujeito ativo de obrigação 
tributária a condição de responsável pelo pagamento 
de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva 
ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e 
preferencial restituição da quantia paga, caso se 
realize o fato gerador presumido. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
d) Apenas a assertiva III está correta. 

 
34. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a 
todos existência digna, observados os princípios 
relacionados no art. 170 da Constituição Federal, 
EXCETO: 

a) Defesa do consumidor. 
b) Busca do pleno emprego. 
c) Redução das desigualdades nacionais. 
d) Soberania nacional. 

 

35. De acordo com o Título VI da Constituição Federal 
assinale a assertiva INCORRETA: 

a) Sem prejuízo da progressividade no tempo, o imposto 
sobre a propriedade predial e territorial rural poderá 
ter alíquotas diferentes de acordo com a localização 
e o uso do imóvel. 

b) Com relação ao imposto sobre serviços de qualquer 
natureza, cabe à lei complementar regular fixar as 
suas alíquotas máximas e mínimas. 

c) Com relação ao imposto sobre serviços de qualquer 
natureza, cabe à lei complementar regular a forma e 
as condições como isenções, incentivos e benefícios 
fiscais serão concedidos e revogados. 

d) O imposto sobre transmissão "inter vivos", a qualquer 
título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza 
ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, 
exceto os de garantia, bem como cessão de direitos 
a sua aquisição não incide sobre a transmissão de 
bens ou direitos incorporados ao patrimônio de 
pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre 
a transmissão de bens ou direitos decorrente de 
fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa 
jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade 
preponderante do adquirente for a compra e venda 
desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou 
arrendamento mercantil. 

 

36. Assinale a assertiva correta: 
I. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito 

Federal, exceto para assegurar a observância da 
autonomia municipal. 

II. O parecer prévio, emitido pelo órgão competente 
sobre as contas que o Prefeito deve anualmente 
prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois 
terços dos membros da Câmara Municipal. 

III. Compete aos Municípios 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. 

IV. Compete aos Municípios organizar e prestar, 
diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, os serviços públicos de interesse local, 
incluído o de transporte escolar, que tem caráter 
essencial. 

A sequência correta é: 

a) Apenas a assertiva III está correta. 
b) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 

 

37. De acordo com o Regime Jurídico Único dos Servidores 
Públicos do Município de São José, reversão: 

a) É o retorno do servidor estável ao cargo 
anteriormente ocupado. 

b) É a investidura do servidor em cargo de atribuições e 
responsabilidades compatíveis com a limitação que 
tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, 
verificada em inspeção por junta médica oficial. 

c) É a reinvestidura do servidor estável no cargo 
anteriormente ocupado, quando invalidada a sua 
exoneração por decisão administrativa ou judicial, 
com ressarcimento de todas as vantagens. 

d) É o retorno à atividade de servidor aposentado por 
invalidez quando, por junta médica oficial, forem 
declarados insubsistentes os motivos determinantes 
da aposentadoria. 
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38. Assinale a alternativa INCORRETA de acordo com o 
artigo 47 e seguintes do Regime Jurídico Único dos 
Servidores Públicos do Município de São José: 

a) A substituição automática é a feita por servidor 
previamente designado substituto do titular e será 
gratuita, salvo se exceder de 15 (quinze) dias 
ininterruptos, caso em que será remunerada a partir 
do início da substituição. 

b) Durante o período de substituição remunerada, o 
substituto perceberá a remuneração correspondente 
ao cargo em que se faça a substituição, não proibida 
a acumulação de remuneração. 

c) Em caso excepcional, atendida a conveniência do 
serviço, o titular de cargo de direção ou chefia poderá 
ser nomeado ou designado, cumulativamente, para 
outro cargo da mesma natureza, até que se verifique 
a nomeação, designação ou reassunção do titular, e, 
nesse caso, só perceberá a remuneração 
correspondente a um cargo, cabendo ao servidor a 
opção. 

d) A substituição do cargo de provimento em comissão 
será automática ou dependerá de ato da autoridade 
competente. 

 
39. Assinale a alternativa INCORRETA de acordo a Lei Nº 

2.248, de 20 de março de 1991, artigo 59 e seguintes: 

a) Remuneração é o vencimento do cargo efetivo e de 
comissão, acrescido das vantagens pecuniárias, 
permanentes ou temporárias, estabelecidas nesta lei. 

b) O servidor perderá a remuneração total, durante o 
afastamento por motivo de suspensão preventiva, 
com direito ao pagamento se absolvido, decretada 
em caso de alcance ou malversação de dinheiro 
público e cumprimento de pena judicial que não 
determine demissão. 

c) As reposições e indenizações à Fazenda Pública 
poderão ser descontadas em parcelas mensais não 
excedentes a 10ª (décima) parte dos vencimentos. 

d) A remuneração e o provento não serão objeto de 
arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de 
prestação de alimentos resultantes de homologação 
ou decisão judicial. 

 
40. De acordo com o Regime Jurídico Único dos Servidores 

Públicos do Município de São José, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

a) O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer 
tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem em 
fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar 
a inocência do punido ou a inadequação da 
penalidade aplicada. 

b) Recebida a petição de revisão do processo, o 
dirigente da unidade administrativa providenciará a 
constituição de comissão. 

c) O requerimento de revisão do processo será dirigido 
ao Chefe do Poder ou aos Dirigentes das Autarquias 
e Fundações Públicas instituídas e mantidas pelo 
Município que, se autorizar a revisão, encaminhará o 
pedido a unidade administrativa onde se originou o 
processo disciplinar. 

d) No caso de incapacidade mental do servidor, a 
revisão do processo será requerida pelo respectivo 
procurador. 

 

41. Identifique a assertiva INCORRETA, considerando o 
Título V (Do Processo Disciplinar) do Regime Jurídico 
Único dos Servidores Públicos do Município de São 
José: 

a) É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o 
processo, pessoalmente ou por intermédio de 
procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir 
provas e contraprovas e formular quesitos, quando se 
trata de prova pericial. 

b) Como medida cautelar e a fim de que o servidor não 
venha a influir na apuração da irregularidade, a 
autoridade instauradora do inquérito, sempre que 
julgar necessário, poderá ordenar o seu afastamento 
do cargo, pelo prazo de, até trinta dias, sem prejuízo 
da remuneração. 

c) O processo disciplinar é o instrumento destinado a 
apurar responsabilidade de servidor por infração 
praticada no exercício de suas atribuições, ou que 
tenha relação mediata com as atribuições do cargo 
em que se encontre investido. 

d) As denúncias sobre irregularidades serão objeto de 
apuração desde que contenham a identificação e o 
endereço do denunciante e sejam formuladas 
pessoalmente. 

 
42. De acordo com a Resolução CFC No. 750/93 são 

princípios fundamentais de contabilidade, EXCETO: 

a) O da Entidade e o da Continuidade. 
b) O da Oportunidade e o da Qualificação. 
c) O da Prudência e o do Registro pelo valor original. 
d) O da Atualização monetária e o da Competência. 

 
43. Marque a opção INCORRETA de acordo com a 

Resolução CFC No. 750/93: 

a) O Princípio da Competência determina quando as 
alterações no ativo ou no passivo resultam em 
aumento ou diminuição no patrimônio líquido, 
estabelecendo diretrizes para classificação das 
mutações patrimoniais, resultantes da observância 
do Princípio da Oportunidade. 

b) O Princípio da Oportunidade refere-se, 
simultaneamente, à tempestividade e à integridade 
do registro do patrimônio e das suas mutações, 
determinando que este seja feito de imediato e com a 
extensão correta, independentemente das causas 
que a que se destinam. 

c) A observância do Princípio da Continuidade é 
indispensável à correta aplicação do Princípio da 
Competência, por efeito de se relacionar diretamente 
à quantificação dos componentes patrimoniais e à 
formação do resultado, e de constituir dado 
importante para aferir a capacidade futura de geração 
de resultado. 

d) O Princípio da Entidade reconhece o Patrimônio 
como objeto da Contabilidade e afirma a autonomia 
patrimonial, a necessidade da diferenciação de um 
Patrimônio particular no universo dos patrimônios 
existentes, independentemente de pertencer a uma 
pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou 
instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou 
sem fins lucrativos. Por consequência, nesta 
acepção, o Patrimônio não se confunde com aqueles 
dos seus sócios ou proprietários, no caso de 
sociedade ou instituição. 
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44. De acordo com o Regime Jurídico Único dos Servidores 
Públicos do Município de São José (art. 104 e 
seguintes), assinale a alternativa correta: 

a) Será concedida ao servidor licença para tratamento 
de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia 
médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. 

b) Sempre que necessária, a inspeção médica será 
realizada na residência do servidor ou no 
estabelecimento municipal onde se encontrar 
trabalhando. 

c) Findo o prazo da licença, o servidor será submetido a 
nova inspeção médica, que concluirá pela volta ao 
serviço ou pela prorrogação da licença. 

d) No caso de licença que ultrapasse 15 (quinze) dias, a 
inspeção deverá ser feita em até dois dias úteis que 
se seguirem à assinatura do atestado médico. 

 
45. No que concerne ao Princípio da Prudência, marque a 

opção correta: 

a) Observado o disposto no art. 7º, o Princípio da 
Prudência somente se aplica às mutações anteriores, 
constituindo-se ordenamento indispensável à correta 
aplicação do Princípio da Competência. 

b) O Princípio da Prudência determina a adoção do 
menor valor para os componentes do Ativo e do maior 
para os do Passivo, sempre que se apresentem 
alternativas igualmente válidas para a quantificação 
das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio 
líquido. 

c) O Princípio da Prudência impõe a escolha da 
hipótese de que resulte menor patrimônio bruto, 
quando se apresentarem opções igualmente 
aceitáveis diante dos demais Princípios 
Fundamentais de Contabilidade. 

d) A aplicação do Princípio da Prudência ganha ênfase 
quando, para definição dos valores relativos às 
variações patrimoniais, devem ser feitas estimativas 
que envolvem certezas de grau variável. 

 
46. De acordo com o Código Civil Brasileiro, assinale a 

assertiva correta:  

I. São incapazes, relativamente a certos atos ou à 
maneira de os exercer os maiores de dezesseis e 
menores de dezoito anos, os ébrios habituais e os 
viciados em tóxico, aqueles que, por causa transitória 
ou permanente, não puderem exprimir sua vontade e 
os pródigos. 

II. Far-se-á averbação em registro público das 
sentenças que decretarem a nulidade do casamento, 
o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento 
da sociedade conjugal e dos atos judiciais ou 
extrajudiciais de filiação. 

III. São pessoas jurídicas de direito privado, as 
associações, as sociedades, as fundações, as 
organizações religiosas, os partidos políticos e as 
empresas individuais de responsabilidade limitada. 

IV. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de 
jurisdição, pela parte a quem aproveita. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas a assertiva III está correta. 
d) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 

 

47. Analise as assertivas abaixo e assinale a opção 
INCORRETA: 

a) O Patrimônio Líquido não é uma dívida da Entidade 
para com seus sócios ou acionistas, pois estes não 
emprestam recursos para que ela possa ter vida 
própria, mas, sim, os entregam, para que com eles 
forme o Patrimônio da Entidade. 

b) Na Contabilidade, o objeto é sempre o Patrimônio de 
uma Entidade, definido como um conjunto de bens, 
direitos e de obrigações para com terceiros, 
pertencente a uma pessoa física, a um conjunto de 
pessoas, como ocorre nas sociedades formais, ou a 
uma sociedade ou instituição de qualquer natureza, 
dependendo da sua finalidade, que pode, ou não, 
incluir o lucro. 

c) Os Princípios Fundamentais de Contabilidade 
representam o núcleo central da própria 
Contabilidade, na sua condição de ciência social, 
sendo a ela inerentes. Os princípios constituem 
sempre as vigas-mestras de uma ciência, revestindo-
se dos atributos de universalidade e veracidade, 
conservando validade em qualquer circunstância. No 
caso da Contabilidade, presente seu objeto, seus 
Princípios Fundamentais de Contabilidade valem 
para todos os patrimônios, independentemente das 
Entidades a que pertencem, as finalidades para as 
quais são usados, a forma jurídica da qual estão 
revestidos, sua localização, expressividade e 
quaisquer outros qualificativos, desde que gozem da 
condição de autonomia em relação aos demais 
patrimônios existentes. 

d) O Patrimônio também é objeto de outras ciências 
sociais – por exemplo, da Economia, da 
Administração e do Direito – que, entretanto, o 
estudam sob ângulos diversos daquele da 
Contabilidade, que o estuda nos seus aspectos 
quantitativos e qualitativos. 

 
48. Sobre a decadência e a prescrição, previstas no Código 

Civil Brasileiro, assinale a assertiva correta: 

I. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, 
e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, 
depois que a prescrição se consumar; tácita é a 
renúncia quando se presume de fatos do interessado, 
incompatíveis com a prescrição. 

II. Se a decadência for convencional, a parte a quem 
aproveita pode alegá-la em qualquer grau de 
jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação. 

III. Suspensa a prescrição em favor de um dos credores 
solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for 
indivisível. 

IV. A interrupção da prescrição por um credor aproveita 
aos outros; semelhantemente, a interrupção operada 
contra o codevedor, ou seu herdeiro, não prejudica 
aos demais coobrigados. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
d) Apenas a assertiva III está correta. 
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49. Responda a questão a seguir de acordo com o Capítulo 
II (Do Nome Empresarial) do Código Civil Brasileiro, 
assinalando a assertiva INCORRETA: 

a) A sociedade cooperativa funciona sob denominação 
integrada pelo vocábulo "cooperativa". 

b) A omissão da palavra "limitada" determina a 
responsabilidade solidária e limitada dos 
administradores que assim empregarem a firma ou a 
denominação da sociedade. 

c) A sociedade em que houver sócios de 
responsabilidade ilimitada operará sob firma, na qual 
somente os nomes daqueles poderão figurar, 
bastando para formá-la aditar ao nome de um deles 
a expressão "e companhia" ou sua abreviatura. 

d) Cabe ao prejudicado, a qualquer tempo, ação para 
anular a inscrição do nome empresarial feita com 
violação da lei ou do contrato. 

 
50. Assinale a assertiva INCORRETA, de acordo com o 

Título I (Do Negócio Jurídico), Capítulo II (Disposições 
Gerais), do Código Civil Brasileiro: 

a) Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é 
essencial à validade dos negócios jurídicos que visem 
à constituição, transferência, modificação ou renúncia 
de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 
trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País. 

b) A incapacidade relativa de uma das partes não pode 
ser invocada pela outra em benefício próprio, nem 
aproveita aos cointeressados capazes, salvo se, 
neste caso, for indivisível o objeto do direito ou da 
obrigação comum. 

c) No negócio jurídico celebrado com a cláusula de não 
valer sem instrumento público, este é da substância 
do ato. 

d) O silêncio importa anuência, quando as 
circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for 
necessária a declaração de vontade tácita. 

 
51. De acordo com o Código Tributário Nacional, assinale a 

alternativa correta: 

a) O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados 
do primeiro dia do exercício em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado. 

b) É vedada a compensação mediante o 
aproveitamento de tributo, objeto de contestação 
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em 
julgado da respectiva decisão judicial. 

c) A lei pode, nas condições e sob as garantias que 
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à 
autoridade administrativa, autorizar a compensação 
de créditos tributários com créditos líquidos, vencidos 
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda 
pública. 

d) A lei pode autorizar a autoridade administrativa a 
conceder, por despacho fundamentado, remissão 
total ou parcial do crédito tributário, atendendo ao erro 
ou ignorância excusáveis do sujeito passivo, quanto 
à matéria de direito. 
 
 
 
 
 

52. Com relação à anistia, de acordo com o Código 
Tributário Nacional, assinale a alternativa correta: 

I. A anistia abrange exclusivamente as infrações 
cometidas anteriormente à vigência da lei que a 
concede, não se aplicando aos atos qualificados em 
lei como crimes ou contravenções e aos que, mesmo 
sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, 
fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por 
terceiro em benefício deste. 

II. A anistia pode ser concedida em caráter geral. 
III. A anistia, quando não concedida em caráter geral, é 

efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade 
judicial, em requerimento com a qual o interessado 
faça prova do preenchimento das condições e do 
cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua 
concessão. 

IV. A anistia pode ser concedida limitadamente às 
infrações punidas com penalidades pecuniárias até 
determinado montante, conjugadas ou não com 
penalidades de outra natureza. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas a assertiva III está correta. 
d) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 

 
53. Marque a resposta INCORRETA. Suspendem a 

exigibilidade do crédito tributário, de acordo com o art. 
151 do Código Tributário Nacional: 

a) A concessão de medida liminar ou de tutela 
antecipada, em outras espécies de ação judicial. 

b) O parcelamento. 
c) As reclamações e os recursos, nos termos das leis 

reguladoras do processo judicial. 
d) A moratória. 

 
54. Assinale a alternativa correta, nos termos da Lei 

Complementar n.⁰ 021, de dezembro de 2005: 

I. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. 
II. A Contribuição de Melhoria tem como fato gerador a 

realização de obra da qual decorra valorização 
mobiliária. 

III. O contribuinte do ITBI fornecerá, ao órgão fazendário, 
em documento oficial por este expedido, as 
informações necessárias à identificação do fato 
gerador e à apuração da base de cálculo do imposto. 

IV. A base de cálculo da Taxa de Fiscalização é o custo 
do serviço despendido pelo Município no exercício da 
atividade de polícia. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
c) Apenas a assertiva III está correta. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
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55. Assinale a alternativa correta, nos termos da Lei 
Complementar n.⁰ 021, de dezembro de 2005: 

I. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer 
situação que, na forma da legislação aplicável, impõe 
a prática ou abstenção de ato que não configure 
obrigação principal. 

II. Fato gerador da obrigação principal é a situação 
definida em lei como necessária e suficiente à sua 
ocorrência. 

III. A autoridade administrativa poderá desconsiderar 
atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade 
de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo 
ou a natureza dos elementos constitutivos da 
obrigação tributária, observados os procedimentos a 
serem estabelecidos em lei. 

IV. A definição legal do fato gerador é interpretada 
abstraindo-se da validade jurídica dos atos 
efetivamente praticados pelos contribuintes, 
responsáveis ou terceiros, bem como da natureza de 
seu objeto ou dos seus efeitos. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
b) Apenas a assertiva III está correta. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
 

56. Nos termos da Lei Complementar n.⁰ 021, de dezembro 
de 2005, responda a questão concernente ao Imposto 
Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. 

I. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana - IPTU, de apuração anual, tem como fato 
gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de 
imóvel por natureza ou por acessão física, localizado 
na zona urbana do Município. 

II. Estão sujeitos à incidência do Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana os imóveis 
que, localizados fora da zona urbana, sejam 
comprovadamente utilizados na exploração de 
atividades comerciais, industriais e prestação de 
serviços, bem como, os destinados a sítio de recreio 
no qual a eventual produção se destine ao comércio. 

III. O lançamento do imposto não implica em 
reconhecimento da legitimidade da propriedade do 
imóvel bem como na regularização da situação legal 
do imóvel perante a Prefeitura. 

IV. A notificação do IPTU será encaminhada para o 
endereço do domicílio tributário do sujeito passivo. Na 
hipótese de não ter sido eleito o domicílio tributário do 
contribuinte, ou, deste ter sido recusado pela 
autoridade fazendária, a notificação do lançamento 
será encaminhada para o endereço do imóvel. 

A sequência correta é: 

a) As assertivas I, II, III e IV estão incorretas. 
b) Apenas as assertivas I e IV estão incorretas. 
c) Apenas a assertiva III está incorreta. 
d) Apenas as assertivas II e III estão incorretas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

57. Analise os itens a seguir, concernentes ao Imposto 
Sobre Serviço de Qualquer Natureza, nos termos da Lei 
Complementar n.⁰ 021, de dezembro de 2005, 
assinalando a assertiva correta: 

I. A incidência do imposto independe da denominação 
dada ao serviço prestado, da existência de 
estabelecimento fixo, do cumprimento de quaisquer 
exigências legais, regulamentares ou administrativas, 
relativas ao tomador dos serviços ou do recebimento 
do preço ou do resultado econômico da prestação. 

II. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem 
como fato gerador a prestação de serviços 
constantes da Lista de Serviços mesmo que esses se 
constituam como atividade preponderante do 
prestador. 

III. São responsáveis, por substituição tributária, pelo 
pagamento do imposto devido e acréscimos legais as 
distribuidoras de bilhetes e demais produtos de 
loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, 
sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos 
de capitalização, em relação às vendas 
subsequentes realizadas pelas entidades esportivas 
autorizadas ou empresas contratadas, exploradoras 
de casas de jogos e bingos eletrônicos ou 
permanente. 

IV. São solidariamente responsáveis pelo pagamento do 
imposto devido e não retido, os órgãos da 
administração pública da União, do Estado e do 
Município, inclusive suas autarquias e fundações. 

A sequência correta é: 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas a assertiva III está correta. 
c) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 

 
58. Analise os itens a seguir, concernentes ao Imposto 

Sobre a Transmissão de Bens Imóveis, nos termos da 
Lei Complementar n.⁰ 021, de dezembro de 2005, 
assinalando a assertiva correta: 

I. Respondem solidariamente pelo pagamento do 
imposto o transmitente, o cedente e os tabeliães, 
escrivães e demais serventuários de ofício, 
relativamente aos atos por eles ou perante eles 
praticados, em razão de seu ofício, ou pelas 
omissões de que forem responsáveis. 

II. Efetuado o lançamento, será expedida notificação ao 
contribuinte contendo obrigatoriamente os critérios 
considerados no cálculo. 

III. O imposto será calculado pela alíquota de 4% (quatro 
por cento) sobre o valor da base de cálculo apurada 
na forma do art. 293 e 294 deste Código. 

IV. Não serão lavrados, registrados ou averbados pelos 
tabeliães, escrivães e oficiais de Registro de Imóveis, 
os atos e termos a seu cargo, sem a prova do 
pagamento do imposto. 

A sequência correta é: 

a) Apenas a assertiva I está correta. 
b) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas a assertiva III está correta. 
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59. Analise os itens a seguir, concernentes ao Imposto 
Sobre Serviço de Qualquer Natureza, nos termos da Lei 
Complementar n.⁰ 021, de dezembro de 2005. 

I. Quando os serviços descritos no subitem 3. 04 da 
Lista de Serviços forem prestados no território do 
Município, a base de cálculo será proporcional, 
conforme o caso, à extensão da ferrovia, rodovia, 
dutos e condutos de qualquer natureza, ou ao número 
de postes, existentes no Município. 

II. Sempre que forem omissos ou não mereçam fé as 
declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os 
documentos expedidos pelo sujeito ativo ou pelo 
terceiro legalmente obrigado, a base de cálculo do 
imposto será arbitrada pela autoridade fiscal. 

III. O lançamento do imposto será efetuado de ofício, 
pela autoridade administrativa, quando o valor do 
imposto, apurado e declarado pelo sujeito ativo, em 
Guia de Informação Fiscal ou arquivo eletrônico, não 
corresponder à realidade ou quando o valor do 
imposto for levantado e apurado em ação fiscal. 

IV. Os contribuintes inscritos no Cadastro de 
Contribuinte Municipal são obrigados a comunicar à 
Prefeitura no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a 
contar da data da homologação da Junta Comercial 
ou Cartório no caso de Sociedade Simples, para fins 
de atualização cadastral, as seguintes ocorrências: 
alteração da razão social ou ramo de atividade, 
alteração da forma societária ou mudança de 
endereço. 

A sequência correta é: 

a) Apenas a assertiva III está incorreta. 
b) Apenas as assertivas II e III estão incorretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão incorretas. 
d) Apenas as assertivas I e IV estão incorretas. 

 
60. De acordo com a Lei Orgânica do Município de São José, 

assinale a assertiva INCORRETA: 

a) A administração fazendária e seus servidores fiscais 
terão, dentro de suas áreas de competência e 
jurisdição, precedência sobre os demais setores 
administrativos, nos termos do decreto executivo. 

b) Considera-se notificação a entrega do aviso de 
lançamento no domicílio fiscal do contribuinte, nos 
termos da legislação federal pertinente. 

c) Sempre que possível os impostos terão caráter 
pessoal e serão graduados segundo a capacidade 
econômica do contribuinte, sendo facultado à 
administração tributária, especificamente para 
conferir efetividade a esses objetivos, identificar, 
respeitados os direitos individuais e nos termos da lei 
específica, o patrimônio, os rendimentos e as 
atividades econômicas do contribuinte. 

d) As taxas não poderão ser cobradas em valor superior 
ao custo de seus fatos geradores, e também não 
poderão ter base de cálculo própria de impostos 
instituídos pela mesma pessoa ou por outra de direito 
público. 


