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“A persistência é o caminho do êxito”.
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CADERNO DE PROVAS
Caro(a) Candidato(a): Antes de iniciar a prova leia atentamente as instruções a seguir:
1.

Este caderno contém 40 (quarenta) questões objetivas com 04 (quatro) opções (A, B, C, D). A prova terá duração
máxima de 03 (três) horas. A prova terá seu horário de início em sala, a contar após a distribuição dos cadernos
de prova e autorização do aplicador(a).

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

Atenção! Preencha o cartão-resposta na mesma sequência numérica das questões do caderno de provas.

9.

Somente será permitido levar o caderno de questões (prova), depois de decorrido o período de 120 (cento e
vinte) minutos do início das provas.

10. Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos,
assim como os demais procedimentos constantes no subitem 9.6 e no subitem 9.8 do Edital 001/2019.

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

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

13. Aguarde a ordem do aplicador para iniciar a prova.
14. Os dois últimos candidatos ao terminarem as provas deverão retirar-se da sala simultaneamente, após
testemunharem o fechamento (lacre) do envelope de provas, assinando a Ata Relatório.

15. O(a) candidato(a), após a divulgação dos gabaritos preliminares da Prova Objetiva, que será feita às 19 horas do
dia 28/07/2019, no site www.gualimp.com.br, poderá peticionar RECURSO à banca examinadora, quando julgar
que ocorreu erro na formulação das questões e divulgação do gabarito preliminar, nos dias 29/07/2019 e
30/07/2019.

NÃO ESQUEÇA!
Ao sair, entregue o cartão de respostas devidamente assinado.
BOA PROVA!!!
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ATENÇÃO!!!
➢
➢

O CARTÃO DE RESPOSTAS ABAIXO É PARA SER UTILIZADO SOMENTE COMO RASCUNHO.
AO RECEBER O CARTÃO DE RESPOSTAS DEFINITIVO CONFIRA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
(NOME, CARGO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO) E EM SEGUIDA ASSINE NO LOCAL INDICADO.

OBS.: O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE, entregar seu cartão de repostas preenchido
e ASSINADO, sob pena de ter seu cartão de respostas ANULADO.
(item 9.13 do edital 001/2019)
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QUESTÕES DE LINGUA PORTUGUESA
O texto a seguir, servirá de base para responder as questões de 01 a 03. Leia-o com atenção para
respondê-las:
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01.

De acordo com o texto, é correto afirmar que:

(A) O primeiro robô da história foi usado em uma peça teatral, na década de 1920, para ajudar a equipe teatral
nos bastidores.
(B) Os robôs serão escravizados pelos seres humanos em um futuro próximo.
(C) Um dos pré-requisitos para que uma automação seja um robô é a de ter a capacidade de interagir com o
ambiente.
(D) As revoluções político-sociais costumam surgir a partir da imaginação dos escritores.

02. Leia com atenção as afirmações sobre o texto:
I.
II.
III.
IV.

A principal tarefa de um robô é a de ser um ciborgue ficcional, escravo do ser humano;
A palavra robô é de origem grega e significa escravo;
Um carro autônomo pode ser considerado um robô;
Hoje em dia, os robôs estão em todos os lugares;

Dos itens acima:
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas os itens I e IV estão corretos.
Apenas os itens III e IV estão corretos.
Apenas os itens II e IV estão corretos.
Apenas os itens I, III e IV estão corretos.

03. As palavras "combinação", "imaginação" e "ficção" presentes no texto, são:
(A)
(B)
(C)
(D)

Substantivos femininos no aumentativo.
Substantivos femininos.
Substantivos masculinos, por causa da terminação em "-ão".
Adjetivos femininos.

04. Analise a frase:
“A crise? ... Sim, está aí no meio – em todos os lugares.”
É correto afirmar que o verbo em destaque representa:
(A) O modo imperativo, uma vez que este demonstra um pedido, diferentemente do modo subjuntivo, o qual é
representativo de uma exortação.
(B) O modo indicativo, que pode ser utilizado para determinar ordens ou desejos.
(C) Uma ação presente, estando o verbo conjugado no presente do indicativo.
(D) Uma ação indicativa de um fato certo ou provável, anterior ao momento tratado na oração principal.

05.

Escolha a alternativa que transforma de modo correto o aposto da frase abaixo em uma oração

adjetiva:
"O leão, rei dos animais, habita de preferência as regiões desertas."
(A)
(B)
(C)
(D)

O leão que habita de preferência as regiões desertas é o rei dos animais.
O leão, habitante das regiões desertas, é o rei dos animais.
O leão, que habita as regiões desertas, é o rei dos animais.
O leão, que é o rei dos animais, habita as regiões desertas.
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06.
(A)
(B)
(C)
(D)

São acentuados os vocábulos oxítonos terminados em "a".
São acentuados todos verbos que terminam com a letra "a".
Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas.
A acentuação da palavra está incorreta.

07.
(A)
(B)
(C)
(D)

Dê a justificativa correta para a acentuação da palavra do verbo conjugado "poderá":

Com relação aos encontros vocálicos, a série de palavras que apresenta apenas ditongos é:

Paraguai - noite - azuis.
Glória - país - saúde.
Série - colégio - água.
Mágoa - saguões - céu.

08.

Complete as lacunas em branco, da crônica de Fernando Sabino, abaixo, usando "por que",

"porque", "por quê" ou "porquê":
Hora de dormir
(Fernando Sabino)

_____ não posso ficar vendo televisão?
_____ você tem de dormir.
_____ ?
_____ está na hora, ora essa!
(A)
(B)
(C)
(D)

Porque / porque / por que / por que.
Por quê / por quê / porque / porque.
Por que / porque / por quê / porque.
Por quê / porque / porque / porquê.

09.
(A)
(B)
(C)
(D)

A regência do verbo "assistir" está errada em:

Muitos assistiram à missa.
Eu assisti uma excelente partida de futebol.
O massagista assistiu o jogador.
Meu pai gosta de assistir ao programa de variedades.

10.

Assinale a alternativa que não contém erro de pontuação:

(A) “Desde garotos tínhamos concedido a Pedro o direito a todos os seus privilégios de berço, sem nos sentirmos
diminuídos. Quando ele passou a só ter aulas particulares em casa, lamentamos a perda do colega mas não
o renegamos ou invejamos.”
(B) “Desde garotos tínhamos concedido a Pedro o direito a todos os seus privilégios de berço, sem nos sentirmos
diminuídos. Quando ele passou a só ter aulas particulares em casa, lamentamos a perda do colega, mas
não o renegamos ou invejamos.”
(C) “Desde garotos, tínhamos concedido a Pedro o direito a todos os seus privilégios de berço, sem nos
sentirmos diminuídos. Quando ele passou, a só ter aulas particulares em casa, lamentamos a perda do
colega, mas não o renegamos ou invejamos.”
(D) “Desde garotos tínhamos concedido a Pedro o direito a todos os seus privilégios de berço, sem nos
sentirmos, diminuídos. Quando ele passou a só ter aulas particulares em casa, lamentamos a perda do
colega, mas não o renegamos ou invejamos.”
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS

11. Acerca dos aspectos geográficos e climáticos do Município de Baixo Guandu (ES), é inadequado
afirmar que:
(A) No Município de Baixo Guandu (ES), o período das chuvas está concentrado entre outubro a março, com
média anual de precipitação pluviométrica de 948 milímetros.
(B) A topografia que predomina vai de: plana 50%, ondulado 12%, montanhoso 33% e escarpado 5 % em relação
a sua área que é de 918 km².
(C) O Município de Baixo Guandu (ES) possui ainda altitude de 77 m, na sede do município chegando a 900 m
em seu ponto mais alto.
(D) O Município de Baixo Guandu (ES) possui sua hidrografia composta dos principais rios: Doce, Guandu, Laje,
Mutum e dispõe ainda de vários pequenos mananciais de onde a água é destinada a irrigação.

12.

Considerando aspectos históricos do Município de Baixo Guandu (ES), leia e analise os itens

abaixo:
I.

Em Baixo Guandu (ES), o agronegócio apresenta-se como fundamental na economia, como uma das
principais fontes de geração de trabalho e renda, ocupando a grande parcela da população.

II.

Localizado na Região Nordeste do Estado do Espírito Santo, segundo historiadores os primeiros
habitantes de Baixo Guandu (ES), foram os índios ianomâmis, que muito resistiram à perda de suas
terras.

III.

O Município de Baixo Guandu (ES) teve nos primórdios do Século XXI forte crescimento em seu
comércio, o que neste momento passa novamente por um forte impulso no desenvolvimento, isto
devido a implantação do Polo Industrial que irá atrair novas oportunidades empreendedoras,
inclusive no agronegócio.

Dos itens supra apresentados, pode-se CORRETAMENTE julgar que:
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente o item II é verdadeiro.
Os itens I e III são verdadeiros.
Apenas o item III é verdadeiro.
Os itens I e II são verdadeiros.

13. Considerando aspectos gerais do Município de Baixo Guandu (ES), leia e analise os itens abaixo:
I.

A exploração cafeeira e a pecuária ainda representam as principais atividades econômicas de Baixo
Guandu (ES).

II.

Baixo Guandu (ES) oferece atrações para todos os gostos e idades, com vários eventos ao longo do
ano, entre eles a Festa de São Pedro, Padroeiro da cidade no dia 29 de julho.

III.

Baixo Guandu (ES) apresenta um clima equatorial megatérmico e subúmido, possui quatro distritos
(Alto Mutum Preto, Ibituba, Km 14 do Mutum e Vila Nova do Bananal) e faz parte da Região Turística
de Doce Pontões.

Dos itens supra apresentados, pode-se CORRETAMENTE julgar que:
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente o item I é verdadeiro.
Os itens I e III são verdadeiros.
Apenas o item III é verdadeiro.
Os itens I e II são verdadeiros.
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14. Leia e observe atentamente a imagem a seguir:

Fonte: https://www.facebook.com/unfpabrasil

Considerando dados acerca da população e desenvolvimento no Brasil, em especial a distribuição étnica
nas áreas rurais, é adequado afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)

A população negra é a maioria dos produtores e produtoras rurais no Brasil, representando 42% do total.
Entre produtores e produtoras rurais no Brasil, as pessoas brancas representam 45,4%.
Produtores e produtoras rurais no Brasil, indígenas e cor amarela representam 0,7%, e 1%, respectivamente.
Produtores e produtoras pardas representam 48,4% e negras 9,4%.

15. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa respectivamente as lacunas:
“No estado do Espírito Santo encontra-se o Pico da Bandeira, com 2.890 metros de altura, o ___________
mais alto do País e o ___________ do Estado”.
(A)
(B)
(C)
(D)

Quinto / segundo mais alto.
Segundo / mais alto.
Quarto / terceiro mais alto.
Terceiro / mais alto.

QUESTÕES DE NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA

16.

Dentre as opções para importar e vincular dados externos para uma tabela no Access 2010 em

sua configuração padrão, qual das alternativas a seguir não contempla uma das formas de realizar tal
feito?
(A)
(B)
(C)
(D)

Importar planilha do Excel.
Importar apresentação do Power Point.
Importar Arquivo de Texto.
Importar arquivo XML.
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17.

Arnaldo está lendo um texto sobre Direito Civil no Word 2010, em sua configuração padrão. No

decorrer do texto, o mesmo notou que havia algumas frases em grego. Para auxiliar quem não entende
outro idioma, o Word disponibiliza a ferramenta “Traduzir”, que traduz frases ou parágrafos. Tal
ferramenta pode ser acessada na guia Revisão no ícone _______.

(A)

(C)

(B)

(D)

18. Relacione os ícones (coluna da esquerda) com a sua respectiva funcionalidade (coluna da direita)
e marque a alternativa correta que contemple a sequência da coluna da direita.
⃣

I
⃣

Exibe o número de palavras, caracteres, parágrafos e linhas do
documento.
⃣

Verifica a ortografia e gramática do texto no documento.

II

III

(A) I; III; II.

19.

Sugere outras palavras com significado semelhante ao da palavra
selecionada.

(B) III; II; I.

(C) III; I; II.

(D) II; I; III.

O gerente de produção Airton recebeu um relatório feito no Word 2010 em sua configuração

padrão cujo modo de exibição do documento foi definido como layout de impressão. Ao tentar mudar a
forma de visualização do referido relatório, Airton acessou a guia Exibição, grupo Modos de Exibição de

Documento, e clicou no ícone

.

Sendo assim, marque a alternativa que corresponda ao modo de exibição escolhido por Airton.
(A)
(B)
(C)
(D)

Zoom.
Leitura em Tela Inteira.
Rascunho.
Layout da Web.

20. Um estudante de medicina está estudando uma apresentação de 04 slides aberta no Power Point
2010 em sua configuração padrão. Caso o estudante deseje imprimir somente os slides 01 e 03 da citada
apresentação, como que o mesmo deverá preencher o intervalo de slides a serem impressos nas
configurações de impressão?
(A)
(B)
(C)
(D)

1-3.
Somente Ímpares.
p1;p3.
1;3.
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21. Uma professora pretende fazer uma bandeira do Brasil em um slide no Power Point 2010 em sua
configuração padrão. Para isso, a mesma utilizou 03 formas geométricas (um retângulo, um losango e
uma elipse) conforme imagem a seguir:

Para que o losango fique atrás da elipse e na frente do retângulo e a professora possa ajustá-lo de modo
que as 03 formas geométricas formem a bandeira do Brasil, uma das opções é clicar com o botão direito
em cima do losango, ir até a opção “Enviar para trás” e escolher a opção:
(A) Agrupar.

(B) Recuar.

(C) Enviar para trás.

(D) Trazer para frente.

22. Um engenheiro pretende fazer um desenho com formas geométricas no Power Point 2010 em sua
configuração padrão. Para auxiliá-lo na diagramação do desenho, o engenheiro acessou um recurso que
ativa linhas horizontais e verticais no slide conforme imagem a seguir.

Assinale a alternativa que corresponda ao recurso utilizado pelo engenheiro.
(A)
(B)
(C)
(D)

Guia.
Régua.
Quadrados inteligentes.
Linhas de Grade.
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23.

Uma das formas de diminuir os rastros deixados em computadores públicos ou de terceiros é a

navegação anônima (InPrivate). Supondo que o usuário esteja utilizando o Google Chrome em modo
navegação anônimo, quais dos tipos de informações não serão ocultas mesmo navegando neste modo?
(A)
(B)
(C)
(D)

Cookies e dados de site.
Informações fornecidas em formulários.
Downloads feitos pelo usuário.
Histórico de navegação.

Observe a planilha elaborada no Excel 2010 em sua configuração padrão e responda às questões 24 e
25.

24.

Para retirar as casas decimais dos valores contidos no intervalo B3:C6, qual botão o usuário

deverá clicar após selecionar o referido intervalo?
(A)

(B)

(C)

(D)

25. Supondo que as células D3, D4, D5 e D6 já estejam formatadas na categoria “Porcentagem”, qual
fórmula foi digitada na célula D3 para que seja exibido exatamente o resultado apresentado na imagem?
(A) =SOMASE(C3>B3;”(B3/C3)*100”).
(B) =(C3/B3)*100.
(C) = SE(C3>B3;”(B3/C3)*100”).
(D) =(C3/B3)-1.

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. Nos termos do Código Tributário Nacional (CTN), a lei relativa à contribuição de melhoria deve
observar previamente alguns requisitos. Assinale a alternativa que não apresenta um desses requisitos.
(A)
(B)
(C)
(D)

Memorial descritivo do projeto.
Orçamento previsto em lei orçamentária.
Determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição.
Determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das
áreas diferenciadas, nela contidas.
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27.

O Código Tributário Nacional propõe que a lei se aplica a ato ou fato pretérito:

(A) Quando, tratando-se apenas de ato não definitivamente julgado, estabelecer hipóteses de extinção.
(B) Quando, tratando-se apenas de ato não definitivamente julgado, deixe de defini-lo como infração.
(C) Quando, em qualquer caso, lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
(D) Quando, tratando-se apenas de ato não definitivamente julgado, seja expressamente interpretativa, excluída
a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados.

28. Em regra, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos, desde o momento em
que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe
são próprios quando se tratar de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Situação financeira.
Situação de fato.
Situação jurídica.
Situação prevista em decreto.

29. Acerca da fiscalização tributária disposto no CTN, assinale a alternativa correta.
(A) A Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na forma estabelecida em
tratados, acordos ou convênios, poderá permutar informações com Estados estrangeiros no interesse da
arrecadação e da fiscalização de tributos.
(B) A denúncia apresentada previamente ao início de qualquer procedimento administrativo relacionado com a
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora exclui a
responsabilidade relativa à infração do sujeito passivo.
(C) A legislação sobre fiscalização tributária não se aplica às pessoas naturais ou jurídicas, desde que não
contribuintes ou que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal.
(D) As empresas de administração de bens e os tabeliões não estão obrigados a prestar informações à
autoridade administrativa.

30. Assinale a alternativa que corresponde a uma taxa pelo exercício do poder de polícia.
(A)
(B)
(C)
(D)

Taxa de expediente.
Taxa de resíduos sólidos domiciliares.
Taxa de verificação de funcionamento.
Taxa de iluminação pública.

31.

Tendo em vista o Código Tributário do Município de Baixo Guandu/ES, assinale a alternativa

INCORRETA:
(A) A Lei tributária tem aplicação obrigatória pelas autoridades administrativas. A omissão ou obscuridade de
seu texto não constituem motivo para não aplicá-la.
(B) Quando ocorrer dúvida ao contribuinte quanto à aplicação de dispositivos de Lei, este poderá, mediante
petição, consultar a autoridade competente em relação à hipótese concreta ao fato.
(C) Compete ao Município estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em
razão de sua procedência ou destino.
(D) No desempenho de suas atribuições, a Administração Tributária pautará sua conduta de modo a assegurar
o menor ônus possível aos contribuintes, assim como no procedimento e no processo administrativo e no
processo judicial.
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32. Salvo disposição em contrário, entram em vigor os convênios que entre si celebrem a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios:
(A)
(B)
(C)
(D)

Na data da sua publicação.
30 (trinta) dias após a data da sua publicação.
45 (quarenta e cinco) dias após a data da sua publicação.
Na data neles prevista.

33. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade fiscal quando:
(A) A declaração seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária.
(B) Se suspeite que, no lançamento anterior, houve falta funcional da autoridade que o efetuou, de ato ou
formalidade especial.
(C) O despacho administrativo assim o determine.
(D) Deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior.

34.

Auto de infração é um documento lavrado de ofício por agente público competente ao ser

constatada alguma infração à determinada legislação. Acerca do auto de infração, é correto afirmar que:
(A) A lavratura do auto de infração não constituí crédito tributário.
(B) A lavratura do auto de infração constitui apenas a penalidade pecuniária decorrente de obrigações
acessórias.
(C) O contribuinte tem o direito de impugnar o auto de infração.
(D) A autoridade fiscal municipal é competente para lavrar auto de infração relacionada ao Imposto sobre
Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD).

35. De acordo com o Código Tributário Nacional, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública,
de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo e
sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. Contudo, o próprio CTN prevê ressalvas,
não sendo vedada a divulgação de informações relativas a:
(A)
(B)
(C)
(D)

Representações fiscais para fins penais.
Compensação.
Prescrição.
Transação.

36.

Segundo o Código Tributário do Município de Baixo Guandu/ES, a expressão “Legislação
Tributária Municipal” compreende:
I - Decretos;
II - Normas complementares;
III - Instruções normativas.
Dos itens acima:
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Todos os itens estão corretos.
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37. Assinale a alternativa no qual o tributo é considerado exceção ao princípio da anterioridade anual
e da anterioridade nonagesimal:
(A)
(B)
(C)
(D)

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
Imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza (IR).
Imposto sobre Produto Industrializado (IPI).
Imposto sobre serviços (ISS).

38.

Responda (V) verdadeiro ou (F) falso. Segundo o Código Tributário do Município de Baixo

Guandu/ES, a Fazenda Pública Municipal obedecerá, dentre outros, aos princípios:
⃣
⃣
⃣
⃣

Da finalidade;
Da justiça;
Da proporcionalidade;
Da infama.

A sequência correta é a presente na alternativa:
(A)
(B)
(C)
(D)

F- V- F- V.
V- F- V- F.
V- V- F- F.
V- V- V- F.

39.

Princípio normatizado com a Emenda Constitucional nº 42/2003, que estabelece que é proibido

instituir ou aumentar contribuições sociais antes de noventa dias da publicação da lei que o instituiu ou
aumentou. Essa definição refere-se ao princípio:
(A)
(B)
(C)
(D)

Da legalidade.
Da anterioridade nonagesimal.
Da capacidade contributiva.
Da isonomia.

40.

O lançamento do crédito tributário é de responsabilidade do ente tributável detentor da

competência tributável, prevista na Constituição Federal. Há várias modalidades de lançamentos:
autolançamento ou de ofício, lançamento por declaração e lançamento por homologação.
Sobre o lançamento por homologação, assinale a afirmação correta.
(A) É aquele em que a autoridade tributária competente faz tudo sozinha, não dependente de ajuda do
contribuinte ou do responsável.
(B) É efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiros, em que há prestação de todas as
informações necessárias à constituição de crédito tributário, ou seja, sem ajuda do ente tributável.
(C) É realizado através da constituição do crédito tributário do IPTU, em que a municipalidade faz todo o
lançamento do crédito tributário.
(D) Nesse tipo de lançamento transfere-se ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa. Nesse tipo de lançamento.
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