
    
 O Caderno de questões possui  50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de 
acordo com o exposto no quadro a 
seguir:

1.	 Na	sua	Folha	de	Respostas,	confira	seu	nome,	o	número	do	seu	
documento	 e	 o	 número	 de	 sua	 inscrição.	 Além	 disso,	 não	 se	
esqueça	 de	 conferir	 seu	 Caderno	 de	 Questões	 quanto	 a	 falhas	
de	impressão	e	de	numeração,	e	se	o	curso	corresponde àquele 
para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados 
à	 assinatura	 e	 ao	 número	 de	 inscrição.	 Qualquer	 divergência	
comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	
de	 Respostas.	 Só	 é	 permitido	 o	 uso	 de	 caneta	 esferográfica	
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha 
de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	 O	prazo	de	realização	da	prova	é	de	4	(quatro)	horas,	incluindo	a	
marcação	da	Folha	de	Respostas.	Após	60	(sessenta)	minutos	do	
início	da	prova,	o	candidato	estará	liberado	para	utilizar	o	sanitário	
ou	deixar	definitivamente	o	local	de	aplicação.	Os	3	(três)	últimos	
candidatos	só	poderão	retirar-se	da	sala	juntos.

4.	 Ao	 término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	
Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. Somente 
será	possível	levar	o	caderno	de	questões	após	decorridas	4	(quatro)	
horas	 do	 início	 da	 prova,	 sendo	 necessário,	 obrigatoriamente,	
devolver	ao	fiscal	a	Folha	de	Respostas.

5.	 As	provas	e	os	gabaritos	preliminares	estarão	disponíveis	no	site	
da	AOCP		 ̶	 	www.aocp.com.br	 	 ̶	 	no	dia	posterior	à	aplicação	da	
prova. 

6.	 Implicará	na	eliminação	do	candidato,	caso,	durante	a	realização	
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir 
ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de 
guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das 
determinações	constantes	em	Edital,	no	presente	Caderno	ou	na	
Folha	de	Respostas,	incorrerá	na	eliminação	do	candidato.	

Nome do Candidato 	Inscrição

Concurso Público
REF.	EDITAL	N°	001/2016	-	NÍVEL	MÉDIO

FISCAL DE TRIBUTOS

PREFEITURA DE VALENÇA
Estado da Bahia

QUESTÕES
Língua	Portuguesa 01 a 10

MATÉRIA

Atualidades 21 a 30

Conhecimentos	Específicos  31 a 50

Informática 11 a 20

Instruções Atenção

CARGO:



O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.aocp.com.br  no dia seguinte à aplicação da prova.

Questão

Resp.
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Prefeitura de Valença
Estado da Bahia
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------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

Pressionar crianças para que sejam bons alunos 
resulta em desânimo

Rosely Sayão

Pesquisas apontam aumento na taxa de 
suicídio entre os jovens brasileiros, e o fenômeno 
é mundial. Por esse motivo, alguns países têm 
se preocupado com a depressão em crianças e 
jovens. A Academia Americana de Pediatria, por 
exemplo, recomendou que os médicos devem 
sempre procurar sinais dessa doença nos mais 
novos. Sinal amarelo piscando.

Precisamos pensar com atenção na saúde 
mental de nossas crianças e de nossos jovens. 
Mas parece que nem as famílias e nem as escolas 
têm essa questão como importante: ambas são 
criadoras de muitas causas que podem afetar 
negativamente a qualidade de vida emocional de 
quem elas deveriam cuidar. Vamos levantar alguns 
pontos que podem provocar pressão em demasia, 
ansiedade e medos de fracasso nas crianças e nos 
jovens.

Primeiramente, a pressão sobre a vida escolar. 
Nunca, nunca antes tivemos famílias e escolas 
tão empenhadas em fazer com que filhos e alunos 
tenham alta performance escolar, o que significa, 
é claro, boas notas, aprovação com destaque em 
exames e provas etc. Mas por quê?

Porque, de repente, decidimos que o bom 
rendimento escolar da criança é pré-requisito 
fundamental para um futuro profissional promissor. 
Posso assegurar-lhe que não é, por dois motivos 
bem simples. Primeiro: bom rendimento escolar 
não significa, necessariamente, bom aprendizado. 
Segundo: estamos um pouco atrasados 
nessa premissa, já que, hoje, ter estudos não 
garante nada, absolutamente nada em termos 
profissionais, e não apenas em nosso país. Agora, 
imagine crianças – inclusive as mais novas – e 
jovens pressionados até o limite para que sejam 
bons alunos. Só pode resultar em ansiedade, 
desânimo, receios etc. Junte a isso as acirradas 
competições às quais eles são submetidos, o 
bullying – que eu reputo à ausência de adultos na 
tutela dos mais novos –, as agendas lotadas de 
compromissos, as intermináveis lições de casa 
(muitas vezes motivos para brigas entre pais e 
filhos), a erotização precoce que promove busca 
infantil por um determinado tipo de beleza etc.

Uau! Se para um adulto essa mistura já pode 
ser explosiva para a sanidade mental, imagine, 
caro leitor, para crianças e adolescentes! E o que 
podemos fazer? Muita coisa! Deixar de confundir 
cobrança com pressão já pode ser um grande 

passo. Nossos filhos e alunos precisam ser 
cobrados a levar sempre adiante sua vida escolar. 
Mas precisamos ser mais compreensivos quando 
eles não conseguem, e ajudá-los no esforço 
que precisam investir para aprender, em vez de 
pressioná-los mais ainda.

As famílias podem e devem também ensinar 
os filhos a lidar com suas emoções. Sabe quando 
uma criança pequena pega algum objeto de vidro e 
os pais o ensinam a tomar cuidado porque é frágil 
e ela pode quebrar, mesmo sem querer? Podemos 
fazer a mesma coisa com os sentimentos que 
ela experimenta. Posso ilustrar isso que acabei 
de dizer com o seguinte exemplo: quando uma 
criança manifesta raiva, devemos ensiná-la que 
essa emoção e suas manifestações podem ma-
chucá-la e também os outros.

E  a  escola precisa se dar conta de que o 
ambiente escolar pode ser – e em geral é – 
neurotizante para muitas crianças! E não é por 
falta de conhecimento que não mudamos esse 
panorama.

Vamos cuidar da saúde mental de nossas 
crianças e jovens tanto quanto cuidamos de sua 
saúde física!

Adaptado de: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ro-
selysayao/2016/03/1747467-pressionar-criancas-ate-o-limi-
te-para-que-sejam-bons-alunos-so-pode-resultar-em-ansiedade-e-

desanimo.shtml
Acesso em 10 de março de 2016.
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Em relação ao texto “Pressionar crianças 
para que sejam bons alunos resulta em 
desânimo”, é correto afirmar que

(A)	 a	pressão	familiar	e	escolar	para	que	os	jovens	
em idade escolar obtenham um excelente 
desempenho	 intelectual,	 conforme	 pesquisas	
recentes,	 é	 a	 causa	 da	 depressão	 que	 tem	
afetado	 os	 jovens	 brasileiros	 massivamente,	
fato	que	culmina	no	suicídio.			

(B)	 a	 excessiva	 valorização	 do	 desempenho	
escolar acaba gerando alunos extremamente 
preocupados	 com	 o	 futuro	 profissional	 e	 que	
esquecem-se	 de	 aproveitar	 devidamente	
as	 fases	 da	 infância	 e	 da	 adolescência	 que	
antecedem a vida de adulto. 

(C)	 conforme	 pesquisas	 recentes,	 ao	 lado	 da	
pressão	familiar	e	escolar,	outros	fatores	como	
o	 bullying	 e	 a	 erotização	 precoce	 acarretam	
em	 crianças	 e	 adolescentes	 demasiadamente	
preocupados	não	só	com	o	desempenho	escolar	
mas	 também	 com	 a	 adequação	 da	 aparência	
a	 um	 determinado	 padrão	 de	 beleza,	 fatores	
que ocupam um ranking de primeira e segunda 
causas que mais geram suicídio entre jovens.  

(D)	 devido	aos	resultados	de	pesquisas	que	indicam	
um aumento na taxa de suicídio entre jovens 
brasileiros	 é	 importante	 que	 tanto	 as	 famílias	
quanto	 as	 escolas	 brasileiras	 preocupem-
se	 com	 as	 cobranças	 e	 reponsabilidades	
demasiadas	que	essas	 instituições	direcionam	
às	crianças	e	jovens	em	idade	escolar.

(E)	 em	conformidade	com	a	recomendação	feita	pela	
Academia	Americana	de	Pediatria	aos	médicos	
e após o alerta das recentes pesquisas que 
identificam	um	significativo	aumento	na	taxa	de	
suicídios entre jovens, os pediatras brasileiros 
têm	procurado	por	sinais	de	depressão	em	seus	
pacientes mesmo quando estes se apresentam 
para consultas de rotina.

 

QUESTÃO 02
Sobre a expressão “Sinal amarelo piscando”, 
presente no texto, é correto afirmar que

(A)	 um	 “sinal	 vermelho”	 deve	 acender	 quando	
as	 escolas	 e	 as	 famílias	 compreenderem	 que	
as	 cobranças	 relacionadas	 ao	 desempenho	
intelectual	 das	 crianças	 brasileiras	 são	
totalmente	 prejudiciais	 para	 a	 saúde	 mental	
delas.  

(B) o comprovado aumento de suicídio entre jovens 
no	Brasil	e	a	atenção	que	outros	países	têm	dado	
a esse mesmo problema entre os seus jovens 
soam como um alerta (sinal amarelo piscando) 
para	que	prestemos	mais	atenção	às	causas	de	
depressão	entre	os	jovens	brasileiros.

(C)	 apesar	 do	 alerta	 das	 pesquisas	 funcionar	

como	 um	 “sinal	 amarelo	 piscando”	 não	 há	
como reverter o processo de aumento dos 
suicídios entre os jovens brasileiros, pois os 
pesquisadores desconhecem as reais causas 
desses suicídios.   

(D)	 o	 “sinal	 amarelo”	 é	 uma	 expressão	 utilizada	
pelos	 cientistas	 responsáveis	 pelas	 pesquisas	
que indicam o aumento da taxa de suicídio 
entre jovens brasileiros para indicar que 
algum	 fenômeno	 social	 contemporâneo	 causa	
depressão	nas	crianças	e	jovens.

(E)	 o	“sinal	amarelo”	faz	referência	à	recomendação	
da	Academia	Americana	 de	 Pediatria	 que,	 ao	
indicar a necessidade de investigar as causas 
de	depressão	nas	crianças	e	jovens,	colocou	em	
alerta os pediatras de diversos outros países, 
inclusive os brasileiros.

No excerto “Mas precisamos ser mais 
compreensivos quando eles não conseguem 
[...]”, por qual das palavras a seguir o termo 
em destaque pode ser substituído sem que 
haja prejuízo de sentido para a frase no 
contexto em que se encontra?

(A)	 Portanto.	
(B) Pois. 
(C)	 Logo.	
(D)	 Entretanto.
(E)	 Então.	

No seguinte trecho do texto: “Mas 
precisamos ser mais compreensivos quando 
eles não conseguem, e ajudá-los no esforço 
que precisam investir para aprender, em vez 
de pressioná-los mais ainda”, os elementos 
destacados retomam quais palavras 
anteriormente expressas?

(A)	 Filhos	e	alunos.
(B)	 Pais	e	filhos.
(C)	 Adultos	e	alunos.
(D)	 Adolescentes	e	pais.
(E)	 Pais	e	professores.

QUESTÃO 05
No período “Pressionar crianças para que 
sejam bons alunos resulta em desânimo”, a 
expressão destacada introduz uma

(A)	 condição.	
(B) causa. 
(C)	 finalidade.	
(D)	 concessão.
(E)	 consequência.	

QUESTÃO 04

QUESTÃO 03

QUESTÃO 01
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QUESTÃO 06
No excerto “Porque, de repente, decidimos 
que o bom rendimento escolar da criança 
é pré-requisito fundamental para um futuro 
profissional promissor”, é correto afirmar 
que o termo destacado

(A)	 é	uma	preposição	e	 introduz	um	complemento	
nominal. 

(B)	 é	uma	conjunção	e	introduz	um	adjunto	adverbial	
de modo. 

(C)	 é	 uma	 preposição	 e	 introduz	 um	 objeto	
indireto. 

(D)	 é	um	pronome	relativo	e	introduz	um	sujeito.
(E)	 é	uma	conjunção	e	introduz	um	objeto	direto.

QUESTÃO 07
Em “[...] alguns países têm se preocupado 
com a depressão em crianças e jovens [...]”, 
é correto afirmar que o acento circunflexo no 
verbo destacado

(A)	 foi	 utilizado	 indevidamente,	 pois	 não	 está	 de	
acordo	com	a	ortografia	da	língua	portuguesa.

(B)	 é	facultativo	se	o	verbo	“ter”	estiver	conjugado	
na terceira pessoa do singular ou do plural.

(C)	 indica	a	concordância	que	se	estabelece	entre	o	
verbo conjugado e o seu respectivo sujeito.

(D)	 poderia	 ser	 omitido,	 caso	o	 sujeito	 na	 terceira	
pessoa	do	plural	fosse	composto.

(E)	 indica	 a	 regência	 do	 verbo	 “ter”	 que	 é	
complementado por um objeto direto.

QUESTÃO 08
Para que o produtor do texto obtenha o 
mesmo sentido atribuído à palavra destacada 
em “Junte a isso as acirradas competições 
às quais eles são submetidos, o bullying 
– que eu reputo à ausência de adultos na 
tutela dos mais novos [...]”, ela deve ser 
substituída por

(A)	 considero.
(B)	 estabeleço.
(C) estimo.
(D)	 julgo.
(E)	 imputo.

QUESTÃO 09
No excerto “[...] decidimos que o bom 
rendimento escolar da criança é pré-requisito 
fundamental para um futuro profissional 
promissor”, é correto afirmar que a palavra 
destacada

(A)	 apresenta	 um	 encontro	 consonantal	 e	 um	
dígrafo.

(B) apresenta dois encontros consonantais.
(C)	 apresenta	dois	dígrafos.
(D)	 apresenta	 a	 seguinte	 separação	 silábica,	 pro/

mi/ssor.
(E)	 pertence	a	uma	classe	de	palavras	invariáveis.

 QUESTÃO 10
Considerando a análise sintática do período 
“Vamos cuidar da saúde mental de nossas 
crianças e jovens tanto quanto cuidamos 
de sua saúde física”, é correto afirmar que 
trata-se de um período

(A)	 simples	em	que	se	identifica	o	sujeito,	um	verbo	
transitivo indireto e um complemento de objeto 
indireto. 

(B)	 composto	 por	 subordinação,	 cuja	 conjunção	
subordinativa	 estabelece	 a	 relação	 entre	
a	 oração	 principal	 e	 a	 oração	 subordinada	
adverbial comparativa.

(C)	 simples	em	que	se	identifica	o	sujeito,	um	verbo	
intransitivo e dois adjuntos adverbiais.

(D)	 composto	 por	 coordenação,	 cuja	 locução	
conjuntiva	 “tanto	 quanto”	 estabelece	 uma	
relação	aditiva	entre	duas	orações	coordenadas	
aditivas.

(E)	 simples	 com	 verbo	 de	 ligação	 e	 dois	 termos	
essenciais	para	a	oração,	o	sujeito	e	o	predicado.

I N F O R M Á T I C A

QUESTÃO 11
Considerando o MS-WORD 2007, versão 
português, em sua instalação padrão, é 
correto afirmar que ao selecionar uma 
determinada palavra do texto e, em seguida, 
pressionar a tecla “A”

(A)	 a	letra	“A”	irá	substituir	a	palavra	selecionada.
(B)	 a	letra	“A”	será	inserida	no	início	da	palavra.
(C)	 a	letra	“A”	será	inserida	no	final	da	palavra.
(D)	 a	letra	“A”	será	inserida	no	meio	da	palavra.
(E)	 a	palavra	será	duplicada.

QUESTÃO 12
No Sistema Operacional Windows 7, em sua 
configuração padrão, é correto afirmar que, 
ao selecionar um arquivo que encontra-se na 
área de trabalho e, em seguida, pressionar a 
tecla DELETE, o arquivo

(A)	 será	 excluído	 do	 computador,	 sem	 a	
possibilidade	de	recuperação.

(B)	 será	excluído	do	 computador	e	uma	cópia	de	
segurança	será	armazenada	em	um	pendrive.

(C)	 não	 será	 excluído	 imediatamente,	 pois	 será	
armazenado na lixeira.

(D)	 não	 será	 excluído,	 pois	 a	 tecla	 ESC	 não	 foi	
acionada.

(E)	 não	será	excluído,	pois	não	é	permitido	excluir	
arquivos	da	Área	de	Trabalho.
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QUESTÃO 13
Considerando o MS-EXCEL 2007, versão 
português, na composição de fórmulas, o 
operador * (asterisco) multiplica números, 
enquanto o operador / (barra)

(A)	 eleva	um	número	a	uma	potência.
(B)	 divide	números.
(C)	 subtrai	um	número.
(D)	 exclui	um	número.
(E)	 formata	um	número.

QUESTÃO 14
Analise a imagem a seguir e assinale a 
alternativa correspondente.

 

(A)	 WINDOWS	-	Software	Freeware.
(B)	 LINUX	-	Software	Livre.
(C)	 MS-Word	-	Planilha	Eletrônica.
(D)	 MS-Excel	-	Editor	de	Texto.
(E)	 Google	Chrome	-	Editor	de	Imagens.

QUESTÃO 15

Considerando o Navegador Google Chrome, 
versão 48 em português, o botão               
exerce a função de

(A)	 ir	para	a	home	Page	padrão.
(B)	 desconectar	a	Internet.
(C)	 copiar	o	endereço	do	link.
(D)	 retornar	para	a	página	anterior.	
(E)	 atualizar	a	Página.

QUESTÃO 16
Um usuário realizou o backup de um arquivo 
em um Pendrive. Essa ação significa que

(A)	 foi	verificada	a	existência	de	vírus.
(B)	 o	arquivo	foi	excluído	do	pendrive.
(C)	 o	arquivo	foi	enviado	para	a	internet.	
(D)		 foi	 realizada	 uma	 cópia	 de	 segurança	 do	

arquivo.
(E)	 o	arquivo	foi	alterado	para	o	formato	compatível	

com	o	Word.

QUESTÃO 17
No processo de configuração do Microsoft 
Outlook, é solicitado que sejam informados 
os respectivos endereços dos protocolos 
para o envio (SMTP) e recebimento (POP3) 
de

(A)	 Internet.
(B)	 Sinal	Digital.

(C)	 Energia	Elétrica.
(D)		 SMS.
(E)	 E-Mails.

QUESTÃO 18
Acerca do motor de busca na internet www.
google.com.br, ao incluir aspas no início e 
no fim de um termo a ser pesquisado (ex. 
“Concurso Público”), o Google irá

(A)	 excluir	da	pesquisa	o	termo	utilizado.
(B)	 desconsiderar	as	aspas,	pois	não	existe	palavra	

com aspas.
(C) pesquisar o termo exato e na ordem exata.
(D)		 localizar	termos	similares	ao	da	pesquisa.
(E)	 localizar	termos	considerados	antônimos	ao	do	

pesquisado. 

QUESTÃO 19
Considerando o software CALC (LibreOffice), 
versão 4.1, em português, e a tabela a 
seguir, assinale a alternativa que apresenta 
o resultado correto ao aplicar a fórmula: 
=A2*C1+D3

 

(A)	 0
(B) 5 
(C) 10
(D)		 15
(E)	 20

QUESTÃO 20
Acerca dos conhecimentos básicos sobre 
Informática, assinale a alternativa que 
apresenta um tipo de HARDWARE.

(A)	 	

(B)  

(C)  
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(D)

(E)

QUESTÃO 21

De iniciativa do Poder Executivo de Valença, 
a Câmara de Vereadores aprovou a lei que 
regulamenta a exploração do serviço de 
transporte individual de passageiros na 
cidade. A lei aprovada foi construída com 
ampla discussão entre

(A)	 o	poder	público	e	os	comerciantes.
(B)	 o	departamento	de	trânsito	e	a	população.
(C) os vereadores e os turistas.
(D)	 o	poder	público	e	a	categoria.
(E)	 a	prefeita	e	os	vereadores.

QUESTÃO 22
Instalada em Valença, em 1844, a Fábrica 
de tecidos “Todos os Santos” foi a primeira 
indústria nacional movida a energia

(A)	 eólica.
(B)	 hidráulica.
(C) solar.
(D)	 térmica.
(E)	 nuclear.

QUESTÃO 23
O primeiro Centro de Saúde de Valença foi 
transformado em uma unidade de referência 
à tríplice epidemia causada pelo mosquito 
Aedes Aegypti. Assinale a alternativa que 
apresenta essa tríplice epidemia.

(A)	 Dengue,	Febre	Chikungunya	e	Vírus	Zika.
(B)	 Doença	 de	 Chagas,	 Leishmanioses	 e	

Esquistossomose.
(C)	 Caxumba,	Tuberculose	e	Hanseníase.
(D)	 Ebola,	Tripanossomíase	Africana	e	Malária.
(E)	 Filariose	Linfática,	Oncocercíase	e	Hepatite.

QUESTÃO 24
Segundo notícia do jornal “A Tarde”, 
em comparação com Janeiro de 2015, a 

indústria baiana assinalou crescimento de 
10,3% em janeiro de 2016. Qual é o setor que 
apresentou a principal influência positiva 
nesse período?

(A)	 Bebidas.
(B) Segmentos de metalurgia.
(C)	 Automóveis	 e	 painéis	 para	 instrumentos	 dos	

veículos.
(D)	 Coque,	 produtos	 derivados	 de	 petróleo	 e	

biocombustíveis.
(E)	 Equipamentos	 de	 informática,	 produtos	

eletrônicos e ópticos.

QUESTÃO 25
Qual instituição ministrava aulas de ensino 
superior e foi reconhecida, por méritos, 
como a primeira universidade do Brasil, 
funcionando em Salvador no século 17, para 
a formação de sacerdotes e bacharéis em 
Artes, seguindo os estatutos da Universidade 
de Évora, de Portugal?

(A)	 Colégio	do	Salvador	da	Bahia.
(B)	 Academia	de	estudos	gerais	da	Bahia.
(C)	 Colégio	de	Santo	Antão	da	Bahia.
(D)	 Estudos	Lusitanos	de	Além-Mar	na	Bahia.
(E)	 Estudos	 Gerais	 do	 Colégio	 dos	 Jesuítas	 da	

Bahia.

QUESTÃO 26
De acordo com o Sistema e-MEC do 
Ministério de Educação do Governo Federal, 
estão cadastradas quatro instituições de 
ensino superior presencial na cidade de 
Valença-BA, que ministram 20 cursos, entre 
bacharelado e licenciatura, conforme o site 
“Vou pra faculdade”. Assinale a alternativa 
que apresenta um curso de graduação 
presencial oferecido por uma dessas 
instituições cadastradas no Sistema e-MEC.

(A)	 Economia.
(B)	 Química.
(C) Biologia.
(D)	 Psicologia.
(E)	 Turismo.

QUESTÃO 27
Ocupando 6,64% do território nacional, 
o estado da Bahia possui uma área de 
564.692,67 km2 e a maior extensão de litoral 
dentre todos os estados brasileiros, com

(A)	 extensão	de	687	km.
(B)	 extensão	menor	que	813	km.
(C)	 extensão	maior	que	900	km.
(D)	 extensão	de	1.813	km.
(E)	 extensão	maior	que	1.813	km.

AT U A L I D A D E S
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QUESTÃO 28
Assinale a alternativa que apresenta 
somente povos que formaram a população 
de Valença? 

(A)	 Portugueses,	 holandeses,	 americanos,	
indígenas e quilombolas.

(B)	 Portugueses,	 italianos,	 africanos,	 indígenas	 e	
sertanejos nordestinos.

(C)	 Italianos,	 franceses,	 africanos,	 indígenas	 e	
sertanejos nordestinos.

(D)	 Aimorés,	 botocudos,	 guerens,	 tapuias,	
tupinambás	e	ianomâmis.

(E)	 Tupinambás,	 ticuna,	 guarani,	 caiagangue	 ou	
caigangue e macuxi.

QUESTÃO 29
A economia principal de Valença (BA) é 
agrária, pesqueira e pecuária, com uma 
agricultura representada por propriedades 
agrícolas diversificadas. Assinale a 
alternativa que apresenta somente alguns 
dos cultivos de destaque no município de 
Valença. 

(A)	 Pimenta	do	reino,	cacau,	urucu,	guaraná,	café,	
cravo da índia, seringueira e banana.

(B)	 Dendê,	 trigo,	 arroz,	 feijão,	 maçã,	 pupunha,	
piaçava,	pimenta	do	reino	e	cacau.

(C)	 Côco	 da	 Bahia,	 amora,	 urucu,	 guaraná,	
mandioca,	café	e	cravo	da	índia.

(D)	 Café,	 cravo	 da	 índia,	 seringueira,	 pimenta	 do	
reino, banana e uva.

(E)	 Caqui,	frutas,	verduras,	hortaliças,	leguminosas	
e laranja lima.

QUESTÃO 30
A Prefeita de Valença, Jucélia Nascimento, e 
seu vice, Joailton de Jesus, foram eleitos em 
2012 através da coligação “Um Novo Nome, 
um Novo Tempo”, reunindo os partidos PPS, 
PTN, PPL, PHS, PSD, PSDC e PRP. A quais 
partidos são filiados, respectivamente, a 
prefeita e o vice prefeito?

(A)	 Partido	 Pátria	 Livre	 e	 Partido	 Humanista	 da	
Solidariedade.

(B)	 Partido	 Social	 Democrático	 e	 Partido	
Republicano Progressista.

(C)	 Partido	Trabalhista	Nacional	e	Partido	Popular	
Socialista.

(D)	 Partido	 Socialista	 Brasileiro	 e	 Partido	 Popular	
Brasileiro.

(E)	 Partido	Popular	Socialista	e	Partido	Trabalhista	
Nacional.

 

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 31
O art. 149-A da Constituição Federal assim 
prescreve: “Os Municípios e o Distrito 
Federal poderão instituir contribuição, na 
forma das respectivas leis, para o custeio do 
serviço de iluminação pública, observado o 
disposto no art. 150, I e III. (Acrescido pela 
EC nº 39/02).”
Com base no artigo colecionado, 
considerando que a administração de 
certo município instituiu contribuição para 
o custeio da iluminação do novo paço 
municipal, que comporta, além da prefeitura, 
também as novas instalações da Câmara 
Municipal, tal cobrança deve ser considerada

(A)	 legal,	 visto	 que	 o	 comando	 constitucional	
apontado	legitima	tal	contribuição.

(B)	 ilegal,	visto	que	as	despesas	com	a	iluminação	
de	prédios	públicos	de	uso	especial	devem	ser	
satisfeitas	 com	 os	 fundos	 da	 arrecadação	 de	
tributos	não	vinculados.

(C)	 legal,	 visto	 que	 a	 iluminação	 dos	 prédios	
públicos	são	de	interesse	da	população,	e	sua	
iluminação,	evidentemente,	se	presta	ao	serviço	
público.

(D)	 ilegal,	 visto	 que	 tal	 cobrança	 deve	 se	 dar	 por	
meio	de	“Taxas”,	que	é	o	tipo	de	tributo	indicado	
para	 tal	 fim	 pelas	 características	 do	 serviço	
prestado,	 qual	 seja	o	 serviço	público	prestado	
ao	contribuinte	ou	posto	à	sua	disposição.

(E)	 legal,	 visto	 que	 o	 artigo	 constitucional	
colecionado	permite	a	instituição	de	contribuição	
para	o	fim	definido	no	enunciado.

QUESTÃO 32
Acerca dos tipos de tributos no Brasil, o 
STF juntamente com a corrente doutrinária 
dominante, denominada “Corrente 
Constitucionalista” ou “pentapartite”, 
considera cinco tipos de tributos instituídos 
por nossa Carta Magna. A competência 
tributária é a atribuição dada pela 
Constituição Federal aos entes políticos 
do Estado (União, Governos Estaduais, 
Municípios e Distrito Federal) da prerrogativa 
de instituir os tributos. Acerca do tema, 
assinale a alternativa que apresenta apenas 
tributos de competência dos Municípios.

Considerar: IR: Imposto sobre à Renda e 
Proventos de Qualquer natureza; II: Imposto 
sobre a Importação; IE: Imposto sobre a 
Exportação; ISSQN: Imposto sobre Serviços 
de Qualquer Natureza; ICMS: Imposto sobre 
circulação de Mercadorias e Serviços; IPTU: 
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Imposto sobre a Propriedade Territorial 
Urbana; IPVA: Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores; IOF: Imposto 
sobre Operações Financeiras; ITR: Imposto 
sobre a Propriedade Territorial Rural; 
ISGF: Imposto sobre Grandes Fortunas; 
ITBI: Imposto sobre Transferência de Bens 
Imóveis inter vivos.

(A)	 IPTU,	IPVA,	ISSQN,	ICMS.
(B)	 ITBI,	ISSQN,	IPTU.
(C)	 ITBI,	IPVA,	ISSQN.
(D)	 IR,	ICMS,	IE,	ITR,	II,	ISGF,	IOF.
(E)	 ISSQN,	ITR,	IPTU.			

QUESTÃO 33
O prefeito da cidade de Barro Seco, com a 
finalidade de proteger seu comércio local, 
insitui um tributo, do tipo taxa, com alíquota 
de 30% sobre o valor de todos os produtos 
comercializados, cuja procedência seja de 
outras cidades. Acerca do fato descrito, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 O	 tributo	 instituído	 é	 legal,	 visto	 que	 a	
Constituição	Federal	permite	que	os	Municípios	
também	criem	tributos,	do	tipo	Impostos.

(B)	 O	 tributo	 é	 ilegal,	 visto	 que	 a	 Constituição	
Federal	 não	 permite	 que	 os	 Municípios	 criem	
tributos,	do	tipo	Impostos.

(C)	 O	 tributo	 instituído	 é	 legal,	 visto	 que	 a	
Constituição	 Federal	 permite	 que	 tributos,	 do	
tipo	 Impostos,	 sejam	 criados	 com	 a	 finalidade	
extrafiscal	de	proteção	da	empresa	local.

(D)	 O	 tributo	 é	 ilegal,	 visto	 que	 a	 Constituição	
Federal	 não	 permite	 que	 os	 entes	 políticos	
criem	 taxas	com	a	mesma	base	de	cálculo	de	
impostos.

(E)	 O	 tributo	 é	 legal,	 visto	 que	 o	 Município	 tem	
competência para criar taxas com poder de 
polícia.

QUESTÃO 34
Um feirante profissional e habitual decide 
empreender comércio de venda de 
produtos hortifrutis, produzidos em seu 
estabelecimento rural, na cidade vizinha. 
Por ocupar uma fração da rua municipal 
com sua banca de hortifrutis, sabedor de 
seus deveres como contribuinte, dirigiu-
se até a prefeitura municipal local para o 
recolhimento do tributo devido. 
O feirante está obrigado a qual cobrança 
municipal?

(A)	 ISSQN,	 pela	 prestação	 de	 serviços	 de	
hortifruticultor.

(B)	 Taxa	sobre	a	fração	da	rua	que	irá	ocupar	com	
sua banca.

(C)	 ICMS	 sobre	 a	 circulação	 de	 mercadorias	
destinadas	à	comercialização.

(D)	 Preço	público	pela	autorização	e	permissão	de	

uso	da	área	pública	de	uso	comum.
(E)	 IPTU	pelo	uso	do	solo	urbano	correspondente.

QUESTÃO 35
O lançamento tributário é o procedimento 
administrativo tendente a verificar a 
ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente. Tal instrumento obedece à 
uma configuração específica, técnica e com 
elementos próprios e taxativos, prescritos 
em Lei. Das alternativas a seguir, assinale 
aquela que apresenta o único elemento que 
pertence ao rol dos elementos necessários 
ao Lançamento.

(A)	 Sujeito	passivo	da	relação	jurídica	tributária.
(B)	 Relação	dos	produtos	ou	serviços	tributados.
(C)	 Endereço	do	contribuinte	ou	responsável.
(D)	 Identificação	do	órgão	instituidor	do	tributo.
(E)	 Cálculo	 do	 tributo	 devido,	 quando	 este	 se	

expressar em moeda estrangeira.

QUESTÃO 36
A Constituição Federal, em seu artigo 150, 
inciso VI, traz a prescrição do instituto da 
imunidade tributária, nos casos elencados. 
Assinale a alternativa que apresenta fatos 
geradores ou produtos e serviços que NÃO 
estão imunes à tributação.

(A)	 Livros	 educativos,	 renda	 de	 partidos	 políticos,	
IPVA	sobre	veículos	municipais.

(B)	 IR	 sobre	 dízimos	 e	 doações	 de	 igrejas,	 papel	
para	confecção	de	 livros	educativos,	 renda	de	
partidos políticos.

(C)	 Equipamento	 importado	 para	 uso	 pedagógico	
em universidade, renda com venda de pizzas 
em	 prol	 de	 construção	 de	 templo	 religioso,	
jornais.

(D)	 IPTU	 sobre	 templo	 religioso,	 IPTU	 sobre	
edificações	 de	 escolas,	 IPTU	 sobre	 prédio	 da	
Câmara	Municipal.

(E)	 Papel	 usado	 na	 confecção	 de	 panfletos	
informativos	de	supermercados,	IPVA	de	veículo	
particular	 de	 parlamentar,	 IR	 sobre	 salário	 de	
pastor.
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QUESTÃO 37
Um contador aposentado, atravessando 
dificuldades financeiras, encontra-se 
devedor de IPTU incidente sobre sua 
residência atual. Sem perspectivas de 
recebíveis imediatos, pode se valer de 
qual forma de quitação do referido tributo 
legitimada por Lei?

(A)	 Ofertar	 um	 outro	 imóvel	 que	 possui,	 de	 valor	
correspondente à dívida, para compensar com o 
tributo	devido,	aproveitando-se	de	Lei	Municipal	
Instituída	previamente.

(B)	 Entregar	à	municipalidade	o	rebanho	de	bovinos	
que possui, em valor equivalente à dívida 
tributária,	 aproveitando-se	 de	 Lei	 Municipal	
Instituída	previamente.

(C)	 Dação	 em	 pagamento	 de	 um	 veículo,	 tipo	
caminhão	 basculante,	 de	 sua	 propriedade,	
utilizável	no	setor	de	obras	da	prefeitura.

(D)	 Ofertar	prestação	de	mão	de	obra	pessoal,	no	
setor	 público	 da	 municipalidade	 que	 condiza	
com	 suas	 qualidades	 profissionais,	 tendo	 até	
30% de seus vencimentos mensais devidos 
pelo cargo, abatidos da dívida.

(E)	 A	 dação	 em	 pagamento	 de	 imóvel	 de	 sua	
propriedade,	 independente	 de	 Lei	 Municipal	
Instituída,	 devido	 à	 proibição	 da	 renúncia	 de	
receita	pelo	gestor	público.

QUESTÃO 38
O art. 150, VI, alínea “c”, combinado com o 
art. 9, IV, alínea “c”, prescrevem a vedação 
aos entes federativos de instituir e cobrar 
impostos sobre patrimônio, renda ou 
serviços [...] das instituições de educação 
e de assitência social. Uma entidade 
assistencial sem fins lucrativos, que atende 
crianças carentes, importou um lote de 
brinquedos educacionais indicados para 
o desenvolvimento de seus assistidos. 
O FISCO, através de seus agentes 
competentes, promoveu diligência à sede 
da referida entidade a fim de fiscalizar os 
documentos atinentes à dita importação. Os 
dirigentes da casa recusaram-se a entregar 
tais documentos sob a argumentação de 
que tal entidade encontra-se revestida de 
imunidade tributária constitucional. Diante 
da recusa imposta, os agentes fiscais 
promoveram multa por descumprimento 
de obrigação acessória. Acerca do tema, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 Foi	 legal	 a	 recusa	 da	 entidade,	 visto	 que,	 na	
situação	 de	 contribuinte	 imune	 a	 qualquer	
tributação,	não	precisa	apresentar	documentos	
para	fiscalização.

(B) Foi ilegal a recusa da entidade, visto que mesmo 
revestida	de	imunidade	tributária	constitucional	

deve	 cumprir	 com	 a	 obrigação	 de	 qualquer	
contribuinte	 de	 exibir	 os	 documentos	 fiscais,	
quando	solicitado	por	autoridade	fiscalizatória.

(C) Foi legal a recusa da entidade em exibir os 
documentos,	 mas	 ilegal	 a	 autuação	 aplicada	
pelos	 agentes	 fiscais,	 visto	 que	 o	 comando	
constitucional	 é	 explícito	 em	 imunizar	 as	
entidades assistenciais de quaisquer tributos, 
inclusive	as	autuações	fiscais.

(D)	 Foi	 ilegal	 a	 recusa	 em	 exibir	 os	 documentos	
fiscais	 por	 parte	 da	 entidade,	 pois	 ela	
deve	 cumprir	 com	 a	 obrigação	 de	 qualquer	
contribuinte	 de	 exibir	 os	 documentos	 fiscais	 e	
também	 foi	 ilegal	a	autuação	promovida	pelos	
agentes	 fiscalizadores,	 visto	 que	 o	 comando	
constitucional	 é	 explícito	 em	 imunizar	 as	
entidades assistenciais de quaisquer tributos, 
inclusive	as	autuações	fiscais.

(E)	 Foi	 ilegal	 a	 autuação	 promovida	 pelos	
agentes	 fiscalizadores,	 visto	 que	 o	 comando	
constitucional	 é	 explícito	 em	 imunizar	 as	
entidades assistenciais de quaisquer tributos, 
inclusive	as	autuações	fiscais.

QUESTÃO 39
A Inscrição em Dívida Ativa, pelo comando 
constitucional, é o documento que formaliza 
a inclusão da dívida ativa. Tal inscrição 
formaliza a dívida fiscal do contribuinte, 
formando título executivo e possibilitando 
sua cobrança via judicial. Esse documento 
deve seguir critérios técnicos e conter 
informações próprias prescritas por Lei. 
Entre as informações obrigatórias que deve 
conter, está(ão)

(A)	 a	alíquota	do	tributo	referente.
(B)	 o	número	da	nota	fiscal	ou	notas	fiscais	a	que	

se	refere	a	dívida	fiscal.
(C)	 a	origem	e	a	natureza	do	crédito,	mencionando	

sua	fundamentação.
(D)	 os	 dados	 do	 destinatário	 da	 mercadoria,	

conforme	nota	fiscal	emitida.
(E)	 os	 dados	 do	 sujeito	 ativo	 da	 relação	 jurídica	

tributária.

QUESTÃO 40
A Lei Municipal N° 1.912/2007 que institui 
o Código de Polícia Administrativa do 
Município de Valença, normatiza os 
procedimentos para instauração e tramitação 
do processo administrativo por violação ao 
poder de polícia. Após instaurado o processo 
administrativo e intimado o acusado, será 
aberto o prazo para apresentar a defesa. 
Assinale a alternativa que corresponde ao 
prazo para apresentação da defesa.

(A)	 15	dias	a	contar	da	intimação.
(B)	 10	dias	a	contar	da	intimação.
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(C)	 15	dias	da	instauração	do	processo.
(D)	 10	dias	da	publicação	do	edital.
(E)	 5	dias	da	publicação	do	edital.

QUESTÃO 41
O ISSQN (Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza), de competência 
do Município, é normatizado pela Lei 
Complementar Nº 116/2003 e tem em sua 
lista anexa o rol exemplificativo dos serviços 
que se submetem a esse tributo. Assinale a 
alternativa que apresenta a similaridade com 
a referida subsunção ao tributo ISSQN.

(A)	 Software	 desenvolvido	 em	 larga	 escala	 e	 de	
maneira	uniforme	para	controle	de	petshop.

(B)	 Locação	de	máquina	para	terraplanagem,	sem	
operador.

(C)	 Cimento	usado	na	prestação	de	mão	de	obra	da	
construção	civil.

(D)	 A	prestação	do	serviço	em	relação	de	emprego,	
de diretor de empresa.

(E)	 Instrumentação	cirúrgica	fornecida	por	hospital.

QUESTÃO 42
Um prestador de serviços autônomo de 
poda de árvores e jardinagem, com domicílio 
na cidade de Valença, é contratado para 
prestar serviços na cidade de Salvador, 
cumprindo com o contrato. Posteriormente 
é surpreendido com a cobrança de ISSQN, 
sobre os valores ganhos com o serviço 
prestado em Salvador, pelo município 
de Valença e também pelo município de 
Salvador. Diante da situação exposta, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 O	referido	tributo	será	devido	na	municipalidade	
de	Valença,	visto	que	é	o	local	do	domicílio	do	
prestador.

(B)	 O	referido	tributo	será	devido	na	municipalidade	
de	Salvador,	visto	que	é	tributo	de	cometência	
Estadual,	recolhido	na	capital	do	Estado.

(C)	 O	referido	tributo	poderá	ser	recolhido	tanto	no	
município	 de	 Valença	 quanto	 no	município	 de	
Salvador,	a	critério	do	tomador	do	serviço.

(D)	 O	referido	tributo	poderá	ser	recolhido	tanto	na	
municipalidade	de	Valença	quanto	no	município	
de	Salvador,	a	critério	do	prestador	do	serviço.

(E)	 O	referido	tributo	será	devido	na	municipalidade	
de	Salvador,	local	onde	ocorreu	a	prestação	do	
serviço.

QUESTÃO 43
Acerca das limitações ao poder de tributar, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 O	princípio	da	vedação	ao	confisco	não	atinge	
às	 multas,	 visto	 que	 estas	 não	 têm	 natureza	
jurídica de tributo.

(B)	 A	imunidade	aos	templos	de	qualquer	culto	veda	
a	cobrança	do	IPTU	referente	ao	prédio	usado	
para	os	cultos,	mas	não	protege	o	 IRPJ,	visto	
que	 trata-se	 de	 tributo	 federal	 não	 permitindo	
sua	renúncia.

(C)	 As	taxas	instituídas	pelo	município	aguardarão	
o lapso temporal de 90 dias para entrar em 
vigor, em respeito ao princípio da anterioridade 
nonagesimal.

(D)	 Os	 veículos	 pertencentes	 ao	 município	 não	
estão	acobertados	pela	imunidade	da	cobrança	
do	IPTU	pelo	Estado,	visto	que	são	bens	móveis.

(E)	 É	 legítima	a	cobrança,	pela	União,	de	Imposto	
sobre	 a	 Renda	 e	 Proventos	 de	 Qualquer	
Natureza	 sobre	 as	 receitas	 dos	 Estados	
e	 Municípios,	 em	 respeito	 ao	 Princípio	 da	
Isonomia	 que	 preceitua	 ser	 vedado	 aos	 entes	
públicos	 instituir	 tratamento	 desigual	 entre	
contribuintes	 que	 se	 encontrem	 em	 situação	
equivalente,	 proibida	 qualquer	 distinção	 em	
razão	 de	 ocupação	 profissional	 ou	 função	
por eles exercida, independentemente da 
denominação	 jurídica	 dos	 rendimentos,	 títulos	
ou direitos.  

QUESTÃO 44
Um homem construiu um imóvel, tipo 
residência, em um loteamento em formação, 
oriundo de área rural. Todavia, tal loteamento 
apresentava as seguintes características: a 
escola mais próxima ficava a 5 quilômetros, 
ainda não havia sido construído sistema de 
esgoto sanitário e nem meio fio. Com base 
no que foi apresentado, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 Se	 o	 referido	 loteamento	 for	 aprovado	 por	
órgão	competente	e	instituído	em	Lei	municipal,	
mesmo	 contrariando	 os	 pré-requisitos	 legais,	
será	 considerada	 zona	 urbana,	 incidindo	 o	
IPTU.

(B)	 O	fato	da	escola	mais	próxima	estar	a	mais	de	
3 quilômetros do imóvel citado, segunda os 
pré-requisitos	dados	pelo	CTN,	em	seu	art.	32,	
desqualifica	 o	 loteamento	 como	 sendo	 zona	
urbana,	dessa	forma	incidindo	o		ITR.

(C)	 O	fato	da	escola	mais	próxima	estar	a	mais	de	
3	quilômetros	do	imóvel	citado,	segundo	os	pré-
requisitos	dados	pelo	CTN,	em	seu	art.	32,	não	
desqualifica	 o	 loteamento	 como	 sendo	 zona	
urbana, bastando que ele tenha ao menos um, 
dos	cinco	pré-requisitos	elencadods	pelo	CTN,	
em	seu	art.	32,dessa	forma	incidindo	o	ITR.

(D)	 Por	 estar	 ainda	 em	 formação	 o	 loteamento,	
assim	 considerado	 área	 em	 expansão,	 será	
uma	 prerrogativa	 do	 Município	 instituir,	 para	
aquele	loteamento,	tanto	o	IPTU	quanto	o	ITR.

(E)	 O	referido	loteamento	não	pode	ser	considerado	
urbano	 pelo	 simples	 fato	 de	 não	 apresentar	
produção	agrícola	em	sua	área.
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QUESTÃO 45
Um homem após anos fazendo economias, 
está realizando seu sonho de construir a 
casa própria. Cumpridor com seus deveres 
de contribuinte, preparou-se para recolher 
o tributo municipal devido por sua obra. 
Ocorre que ele não sabe qual tributo é esse. 
O funcionário público do referido setor irá 
informá-lo que ele deve recolher o tributo 
denominado

(A)	 Contribuição	de	Melhoria.
(B)	 ITBI.
(C)	 ISSQN.
(D)	 Taxa.
(E)	 IPTU.

QUESTÃO 46
A repartição das receitas tributárias 
decorrem da característica de federação 
do Estado Brasileiro, o que é legitimado 
pela autonomia administrativa e fiscal 
que os entes federativos tem. Todavia, há 
uma indiscutível concentração de receita 
tributária na esfera Federal. A fim de corrigir 
essa discrepância, o legislador constituinte 
prescreveu uma repartição de tais receitas 
entre estes entes.
Com base na afirmação apresentada, 
assinale a alternativa que descreve os 
tipos de tributos que NÃO estão sujeitos a 
qualquer repartição.

(A)	 IR,	ITR	e	Taxas.
(B)	 Taxas,	Contribuições	de	Melhoria	e	Contribuição	

de	Iluminação	Pública.
(C)	 IPI,	ICMS	e	Contribuições	De	Melhoria.
(D)	 Taxas,	IR	e	ICMS.
(E)	 IPI,	 ICMS	 e	 Contribuições	 de	 Iluminação	

Pública.

QUESTÃO 47
Entre as normas prescritivas de repartição 
de renda tributária entre os entes 
federativos, encontra-se a previsão de 
transferência, da União ao Fundo de 
Participação dos Municípios, referente a um 
determinado tributo. Assinale a alternativa 
que correspondente ao tributo em comento.

(A)	 Imposto	sobre	Exportação.
(B)	 Imposto	sobre	Grandes	Fortunas.
(C)	 Imposto	Territorial	Rural.
(D)	 Imposto	sobre	Importação.
(E)	 Imposto	sobre	a	Renda	e	Proventos	de	Qualquer	

Natureza.

QUESTÃO 48
Constitui dívida ativa tributária a proveniente 
de crédito dessa natureza, regularmente 
inscrita na repartição administrativa 
competente, depois de esgotado o prazo 
fixado, para pagamento, pela lei ou por 
decisão final proferida em processo regular. 
A dívida regularmente inscrita goza da 
presunção de certeza e liquidez e tem o 
efeito de prova pré-constituída. Sobre o 
tema, assinale a alternativa correta.

(A)	 A	 presunção	 evocada	 é	 relativa	 e	 pode	 ser	
ilidida por prova inequívoca.

(B)	 O	 termo	 de	 inscrição	 da	 dívida	 ativa	 não	
necessita ser autenticado pela autoridade 
competente, bastando sua lavratura em livro 
próprio	da	repartição	competente.

(C)	 O	 termo	 de	 inscrição	 da	 dívida	 ativa	 indicará	
obrigatoriamente o nome do devedor e, 
sendo	 caso,	 o	 dos	 co-responsáveis;	 a	 quantia	
devida;	 a	 origem	 e	 natureza	 do	 crédito	 e,	
obrigatoriamente,	o	número	da	execução	fiscal.

(D)	 A	omissão	de	quaisquer	dos	requisitos	previstos	
para	 a	 composição	 do	 termo,	 ou	 o	 erro	 a	
eles	 relativo,	 não	 são	 causas	 de	 nulidade	 da	
inscrição,	 podendo	 ser	 retificado	 à	 pedido	 da	
autoridade administrativa, a qualquer tempo, 
antes	da	execução	fiscal.

(E)	 A	omissão	de	quaisquer	dos	requisitos	previstos	
para	a	composição	do	 termo,	ou	o	erro	a	eles	
relativo,	 são	 causas	 de	 nulidade	 da	 inscrição,	
podendo	ser	retificado,	a	pedido	da	autoridade	
administrativa, a qualquer tempo, antes da 
execução	fiscal.

QUESTÃO 49
Um empresário local teve requisitado, por 
parte da autoridade administrativa, os livros 
e notas fiscais de seu estabelecimento. 
Sob a égide dos princípios do direito à 
propriedade privada e livre exercício da 
atividade econômica, recusou-se a entregar 
tais documentos. Sob essa perspectiva, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 O	contribuinte	agiu	dentro	do	seu	direito,	visto	
que os princípios evocados garantem o sigilo 
dos documentos da empresa, sob qualquer 
aspecto.

(B) O contribuinte agiu dentro do seu direito visto 
que a autoridade administrativa tem poderes 
limitados	à	fiscalização	e	autuação	dos	atos	da	
empresa,	mas	não	tem	competência	para	exigir	
que o contribuinte apresente os documentos da 
empresa.

(C)	 O	 contribuinte	 é	 obrigado	 a	 apresentar	 os	
documentos	 fiscais	 da	 empresa,	 quando	
requerido pela autoridade administrativa, 
somente se esta estiver munida de mandado 
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judicial	fundamentado.
(D)	 O	contribuinte	agiu	conforme	seus	direitos,	pois	

não	é	obrigado	a	formar	prova	contra	si	mesmo.
(E)	 O	contribuinte	é	obrigado	a	exibir	os	documentos	

fiscais	 da	 empresa,	 quando	 requerido	 pela	
autoridade	 administrativa,	 suprimindo-se	
quaisquer	 disposições	 legais	 excludentes	 ou	
limitativas	a	essa	obrigação.

QUESTÃO 50
Quanto à fiscalização tributária, assinale a 
alternativa correta. 

(A)	 Os	 tabeliães,	 os	 escrivães	 e	 os	 demais	
serventuários	 de	 ofício	 estão	 obrigados,	
mediante	 intimação	 escrita,	 a	 prestar	 à	
autoridade	administrativa	todas	as	informações	
de	 que	 disponham	 com	 relação	 aos	 bens,	
negócios ou atividades de terceiros. 

(B)	 Devido	 à	 característica	 de	 órgão	 público	
fiscalizador,	não	será	vedada	à	Fazenda	Pública	
ou	seus	servidores	a	divulgação	de	informação	
obtida	 em	 razão	 do	 ofício	 sobre	 a	 situação	
econômica	ou	financeira	do	sujeito	passivo	ou	
de terceiros e sobre a natureza e o estado de 
seus negócios ou atividades.

(C)	 Os	livros	obrigatórios	de	escrituração	comercial	
e	 fiscal	 e	 os	 comprovantes	 dos	 lançamentos	
neles	 efetuados	 serão	 conservados	 até	 que	
ocorra	 a	 decadência	 dos	 créditos	 tributários	
decorrentes	das	operações	a	que	se	refiram.

(D)	 O	 ato	 de	 fiscalização	 por	 parte	 da	 autoridade	
administrativa	 aplica-se	 às	 pessoas	 naturais	
ou	 jurídicas,	 contribuintes	 ou	 não,	 excluindo-
se	as	que	gozem	de	imunidade	tributária	ou	de	
isenção	de	caráter	pessoal.

(E)	 O	 ato	 de	 fiscalização	 por	 parte	 da	 autoridade	
administrativa	 aplica-se	 às	 pessoas	 jurídicas,	
contribuintes	ou	não,	excluindo-se	as	pessoas	
naturais	e	às	que	gozem	de	imunidade	tributária	
ou	de	isenção	de	caráter	pessoal.


