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concursos

CONCURSO PÚBLICO N º 01/2019

AG ENTE TRIBUTÁRIO
.·. . .

1

N2 DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO:

COMPOSIÇÃO DA PROVA TEÓRICO-OBJETIVA:
ÁREA DO CONHECIMENTO
Língua Portuguesa
Matemática
Informática
Legislação
Conhecimentos Es ecíficos

Total de Questões
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:
Leia atentamente e cumpra rig~rosameríte as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das
normas que regem .este .Concurso .Pi:ibliêo .
.. :·
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1, Verifiql,ie
este cader~Ô corit~m 50 (cinquenta) questões. Caso contrário, solicite imediatamente ao fiscal da sala
a sua.. sub~tituíção.
O . Çadernô
de Questões só será substituído no ato de entrega.
.....
.
. ..
..
. .. .

. .... .

. . .

..

.

.

2. Ca:çla qUêstão ofoireée 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D, E, sendo apenas 1
. (Ú!Tla) frêspostâ 'correta . .
3.0 terripo para realização da prova é de 4 {quatro) horas, incluindo o preenchimento do cartão -resposta. O candidato
só pe>derá se retirar do recinto da prova após 1 (uma) hora do seu início, podendo levar consigo o Caderno de
· Questões j (uíTJa) hora antes do horário do término da prova.
.

.

.......
--

4~. Nenhuma •informação sobre as instruções e/ou conteúdos das questões será dada pelo fiscal, pois são pane
. ii,tegrànt.e da prova.

· · 5..No Caderno de Questões, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc. A assinatura do cartão-resposta é
=

obrigatória.
6. Ao final, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último termine sua prova, devendo todos
assinarem a ata, atestando a idoneidade da fiscalização do concurso. Após o lacre do material da prova, todos deverão
se retirar da sala ao mesmo t empo.
7. O candidato poderá destacar a parte inferior da capa deste Caderno de Questões para levar consigo as respostas.
• • • - - - - • - - - - · - - - - - (CARTÃO-RESPOSTA RASCUNHO) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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· J Questão 02. A palavra só (/.2), morfologicamente, é clas~P-a-ra-r-es~po_n_d_e_
r -à~s- q
~u-e s
_ t_õ_e_s_ d_
e _0_1_a_1_0-,-,-e-ia_o_t_e_x-to~, sificada como:
abaixo.
Uma confusão cósmica acerca da constante
expansão do universo

1
Houve, poderia ser dito, uma falha na Força. Há
2 muito tempo, quando o universo só tinha cem mil anos
3 - uma massa em expansão de partículas e radiação
4 -, um campo energético estranho foi ligado. Aquela
5 energia banhou o universo com um tipo de antigravi6 dade cósmica, possibilitando uma expansão pouco
7 gentil do universo.
8
Então, depois de outros 100 mil anos, o novo
9 campo simplesmente desapareceu, não deixando
1O rastros além de um universo em aceleração. É essa a
11 estranha história que está sendo divulgada por alguns
12 astrônomos da Universidade Johns Hopkins. Em uma
13 corajosa e especulativa volta ao passado, a equipe
14 sugeriu a existência desse campo para explicar um
15 enigma astronômico: o universo parece estar se
16 expandindo mais rapidamente do que deveria.
17
O cosmo está se expandindo apenas nove por
18 cento mais rapidamente do que a teoria supõe, mas
19 essa ligeira discrepância tem intrigado os astrôno20 mos, que acreditam estar revelando algo novo sobre
21 o universo. ___ , nos últimos anos, eles têm se
22 reunido em workshops e conferências na busca por
23 um erro ou ___ nas medidas e nos cálculos feitos
24 anteriormente, até agora sem sucesso.
25
"Se formos levar a cosmologia a sério, esse é o
26 tipo de coisa que precisamos ser capazes de levar
27 __ sério", afirmou Lisa Randall, teórica de Harvard
28 que tem examinado o problema. Em um encontro
29 recente em Chicago, Josh Frieman, teórico do Labo30 ratório Nacional de Acelerador Fermi em Batavia,
31 Illinois, perguntou : "Até que ponto reivindicamos a
32 descoberta de uma nova física?"
33
Novas ideias estão surgindo. Alguns pesquisa34 dores dizem que o problema poderia ser resolvido
35 inferindo a existência de partículas subatómicas antes
36 desconhecidas. Outras, como a do grupo da Johns
37 Hopkins, estão evocando novos tipos de campos
38 energéticos.
Fonte: gauchazh .clicrbs.com.br/ (adaptado)

Questão 01. De acordo com o gênero textual , o objetivo

do texto é:
(A) Debater, entre cientistas, as teorias envolvendo a
expansão do universo.
(B) Popularizar reflexões científicas sobre o universo.
(C) Incentivar, entre a população, o estudo sobre o
universo.
(D) Negar, junto ao público, a expansão do cosmo.
(E) Convencer o público da importância de considerar a
expansão do cosmo.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Adjetivo de dois gêneros.
Advérbio de exclusão.
Advérbio de tempo.
Pronome oblíquo.
Pronome complemento.

Q uestão 03. Assinale a alternativa que apresente COR-

RETAMENTE a configuração fonética das palavras
Houve (/.1) e reivindicamos (1.31), respectivamente:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3 fonemas
4 fonemas
4 fonemas
5 fonemas
5 fonemas

e
e
e
e
e

13 fonemas.
13 fonemas .
12 fonemas .
12 fonemas.
13 fonemas.

Questão 04. À linha 1, as vírgulas empregadas isolam

um(a):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Aposto explicativo.
Vocativo.
Oração coordenada causal.
Oração subordinada temporal.
Oração intercalada.

Questão 05. Qual flexão do verbo tem (/. 19) teríamos se
ele fosse flexionado no mesmo tempo e modo de Houve
(/. 1)?

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Teve.
Tinha.
Tivera.
Tivesse.
Terá.

Questão 06. O verbo dizem (1.34) está no plural porque

seu sujeito:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Tem mais de um núcleo sintático.
É composto por dois núcleos.
Tem um único núcleo que está no plural.
É desinencial e está na terceira pessoa.
É oculto e não tem núcleo.

Questão 07. De acordo com o texto, é INADEQUADO

afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)

O universo tem mais de 100 mil anos.
O universo está em expansão acelerada.
O universo tem sido debatido em conferências.
Há um campo energético sobre o cosmo, que o faz
expandir de forma pouco gentil.
(E) Houve um campo energético sobre o cosmo, que
desapareceu.
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Questão 15. Cristian aplicou um valor de investimento em
um fundo que em 3 anos estava com montante em R$
6.000,00. Considerando que a aplicação rendeu 6% ao
mês em juro simples, o valor aproximado aplicado por
Cristian foi de (considere uma margem de erro inferior a
R$ 1,00):

Questão 08. Assinale a alternativa que apresenta a
CORRETA justificativa para a acentuação da palavra
teórica (1.27) .
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

É uma paroxítona terminada em "a".
É uma oxítona terminada em "a".
É uma proparoxítona obrigatoriamente acentuada.
Recebe acento diferencial para distingui-la do plural.
Forma hiato isolado da letra "o".

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 09. Assinale a assertiva adequada sobre o
seguinte período: Até que ponto reivindicamos a
descoberta de uma nova física? (/.31-32) .
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

É
É
É
É
É

Questão 16. Priscila investiu R$1 .500,00 em fundo que
trabalha com uma taxa de 4% ao mês em juros simples.
O total de juros obtidos em 1,5 anos de aplicação é de:

um período composto por subordinação.
um período composto por coordenação.
um período simples com verbo transitivo.
uma frase verbal porque tem mais de um verbo.
uma frase nominal porque há só verbo de ligação.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 10. Assinale a alternativa que preenche, CORRETA e respectivamente, as lacunas das linhas 21 , 23 e
27.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

,• • ·. • -·•·

Por isso, brecha, à.
Não obstante, brecxa, à.
Pese a isso, brexa, a.
Pese a isso, brecha, à.
Por isso, brecha, a.

· -.. . - . MAJ];MA-:tlGA <·•·.• •.·.•
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Questão 11. Considere uma progressão aritmética em
que o primeiro termo é 120 e a razão é 9. Na expressão:
( a 21 ) 3 , em que a 21 é o termo da referida sequência que
se encontra na vigésima primeira posição, verifica-se que
o resultante é igual a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2 mil e 700.
90 mil.
900 mil.
2 milhões e 700 mil.
27 milhões.

Questão 12. Tomando como referência a questão que
trata de uma progressão aritmética com primeiro termo
igual a 120 e razão igual a 9, a soma dos primeiros 50
termos é igual a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

17.025.
16.464.
15.912.
17.595.
Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

Questão 13. Dada a sequência:
J = ( -899, -890, -881, ... )
Garante-se que centésimo primeiro termo, é número:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Negativo.
Positivo.
Nulo.
Múltiplo de 1O.
Inferior a -100.

Questão 14. Dada a sequência:
J = ( -89, -80, -71, ... )
Verifica-se que a soma de duas unidades ao dobro do
valor do octogésimo oitavo termo é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

694.
696.
1392.
1390.
Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

R$ 1. 898, 73.
R$ 1.998,73.
R$ 2.012,65.
R$ 3. 708,61.
Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

1

R$ 900,00.
R$ 960,00.
R$ 1.020,00.
R$ 1.080,00.
Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

Questão 17. Adriél estava contabilizando os custos de
suas compras de roupas mensais durante o ano de 2018.
Ele verificou que gastou R$ 5.000,00 em roupas no total
dos primeiros 4 meses do ano, R$ 3.500,00 no total dos 3
meses seguintes e mais 40% do valor gasto nos primeiros
4 meses, no total dos últimos 5 meses do ano. Sabendo
dessas informações, a média de custos mensais que ele
teve naquele ano em relação ao total de roupas
compradas foi de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 3.500,00.
R$ 5.000,00.
R$ 2.000,00.
R$ 875,00.
Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

Questão 18. Uma fábrica produz balas de gelatina, uma
a uma, na sequência dos seguintes sabores:
Sabores = (maçã, uva, uva, uva, maçã, morango,
morango, pêssego, uva).
A partir do primeiro e do último sabor indicado, a
sequência
de
sabores
produzidos
se
repete
continuamente do início ao final do dia, de modo que uma
sequência completa sempre seja produzida. Nesse
sentido, considerando um dia aleatório de produção, a
moda dos sabores de bala produzida se refere ao sabor:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Maçã.
Uva.
Morango.
Pessêgo.
Que não pode ser definido com as informações do
problema.

Questão 19. Considere um retângulo que tem área (se
refere a toda a região contida dentro da figura) igual a 50
unidades de área e perímetro (soma da medida de todos
os lados da referida figura) igual a 54 unidades de medida.
Sabe-se, ainda, que um dos lados da figura mede 2
unidades de medida. Aumentando-se os lados da figura
em 100%, verifica-se que a área do retângulo :
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Aumenta em 100% da área anterior.
Aumenta em 200% da área anterior.
Aumenta em 300% da área anterior.
Aumenta em 400% da área anterior.
Aumenta ou diminui um percentual não definido entre
as alternativas.
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Questão 20. Dado o sistema de equações lineares
abaixo:
2X1 +2X2+X3=8
Y= { 3x 1+2x2+x3=10
2x1+2x2+2x3=16
O conjunto solução S com base na ordem de S = (x 2 ,x 1 ,
X3) é:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

S
S
S
S
S

=
=
=

= (2 , -2, 8).
= (-2, 2, 8).
X3) = (8, -2, 2).
X3) =(2, 8, 2).
X3) = (2, 2, 8).

(X2,X1, X3)
(X2,X1, X3)
(X2 ,X1,

=(X2 ,X1,

= (X2,X1,

Questão 21. Um arquivo, com 8 KB (quilobyte), ao ser
transmitido entre dois computadores, com uma taxa de
transferência constante de 2048 bits por segundo, levará
o tempo de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

31 ,25 segundos.
40 segundos.
32 segundos.
60 segundos.
32,25 segundos.

Questão 22. No Windows 7, podemos escolher entre
várias opções como ocorrerão as atualizações através do
recurso Windows Update, EXCETO:
(A) Instalar atualizações automáticas.
(B) Baixar atualizações, mas permitir que o usuário
escolha quando instalá-las.
(C) Procurar atualizações, mas permitir que eu escolha
quando baixá-las e instalá-las.
(D) Nunca
permitir
alterar a configuração
de
atualizações.
(E) Nunca verificar se há atualizações.
Questão 23. Um usuário excluiu um arquivo chamado
Doc001 .txt e este foi para a Lixeira. Em seguida excluiu
a pasta onde estava o arquivo Doc001.txt. Percebendo
seu erro, restaurou apenas o arquivo excluído
Doc001.txt. O arquivo Doc001.txt será restaurado na
pasta:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Área de Trabalho.
Área de Transferência.
Nuvem .
De origem, sem os outros arquivos da pasta.
De origem, que será recriada pelo Windows.

Questão 24. É uma técnica que consiste em alterar
campos do cabeçalho de um e-mail, de forma a aparentar
que ele foi enviado de uma determinada origem quando,
na verdade, foi enviado de outra.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Spoofing .
Sniffing .
Ransomware.
Dafacement.
DDoS.

Questão 25. Em uma planilha Cale, a célula A 1 possui o
valor
numenco
O (zero),
portanto
a
função
=SE(A 1>=0;SE(A 1>0;"ERRO");SE(A 1<O; "CERTO")) terá
como resultado:
(A)
(B)
(C)
(D)

VERDADEIRO.
FALSO.
CERTO.
ERRO.

. . . .1

Questão 26. Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes, EXCETO:
(A) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei.
(B) É livre a manifestação do pensamento, sendo
permitido o anonimato.
(C) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo, além da indenização por dano material,
moral ou à imagem .
(D) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, atendidas as qualificações profissionais
que a lei estabelecer.
(E) As entidades associativas, quando expressamente
autorizadas, têm legitimidade para representar seus
filiados judicial ou extrajudicialmente.
Questão 27. Acerca do Procedimento Administrativo e do
Processo Judicial, assinale a alternativa INCORRETA.
(A) O Ministério Público, se não intervir no processo
como parte, atuará facultativamente, como fiscal da
lei, sob pena de nulidade.
(B) Qualquer pessoa poderá representar à autoridade
administrativa competente para que seja instaurada
investigação destinada a apurar a prática de ato de
improbidade.
(C) A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo
para apurar a prática de ato de improbidade.
(D) O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de
Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo.
(E) A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as
ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público.
Questão 28. O Prefeito determinará, quando não estabelecido em lei ou regulamento, o horário de expediente
das repartições, que será único para os servidores
detentores de carga horária de _ _ _ semanais e em
turnos e plantões.
Qual alternativa preenche CORRETAMENTE a lacuna?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

doze (12) horas.
vinte (20) horas.
trinta e três (33) horas.
quarenta (40) horas.
quarenta e quatro (44) horas.

Questão 29. Nos serviços públicos ininterruptos poderá
ser exigido trabalho nos dias de feriados civis e religiosos ,
hipótese em que as horas trabalhadas serão pagas com
acréscimo de quantos por cento, salvo a concessão de
outro dia de folga compensatória?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cem por cento (100%) .
Noventa por cento (90%).
Oitenta por cento (80%).
Setenta por cento (70%).
Sessenta por cento (60%).

(E) O.
4

Questão 30. São cláusulas necessárias em todo contrato
as que estabeleçam : 1. O objeto e seus elementos
característicos; li. O regime de execução ou a forma de
fornecimento; Ili. As garantias oferecidas para assegurar
sua plena execução, quando exigidas; IV. Os casos de
rescisão; V. A legislação aplicável à execução do contrato
e especialmente aos casos omissos.

Questão 34. Acerca do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, assinale a alternativa CORRETA.

Quantos dos itens acima está(ão) CORRETO(S)?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
1

r

Apenas 1 deles.
Apenas 2 deles.
Apenas 3 deles.
Apenas 4 deles.
Todos os 5.
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Questão 31. O controle da execução orçamentária
compreenderá:

1. A legalidade dos atos de que resultem a arrecadação
da receita ou a realização da despesa, o nascimento
ou a extinção de direitos e obrigações.
li. A fidelidade funcional dos agentes da administração,
responsáveis por bens e valores públicos.
Ili. O cumprimento do programa de trabalho expresso em
termos monetários e de realização de obras e
prestação de serviços.

I

(A) A base do cálculo do imposto é o valor fundiário do
imóvel.
(B) Contribuinte do imposto é exclusivamente o
proprietário do imóvel.
(C) Entende-se como zona urbana a definida em lei
estadual.
(D) O imposto é de competência da União.
(E) Na determinação da base de cálculo, não se
considera o valor dos bens móveis mantidos, em
caráter permanente ou temporário, no imóvel, para
efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade.
Questão 35. Sobre a constituição de crédito tributário,
assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
(B)

Está(ão) CORRETA(S):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas 1.
Apenas li.
Apenas Ili.
1, li e Ili.
Apenas I e li.

(C)

(D)

Questão 32. Assinale a alternativa INCORRETA a
respeito do Balanço Patrimonial.

(A) O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e
valores
realizáveis
independentemente
de
autorização orçamentária e os valores numerários.
(B) O Saldo Patrimonial compreenderá as dívidas
fundadas e outras que dependam de autorização
legislativa para amortização ou resgate.
(C) Nas contas de compensação serão registrados os
bens, valores, obrigações e situações que, mediata
ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio.
(D) O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos
e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de
autorização legislativa.
(E) O Passivo Financeiro compreenderá as dívidas
fundadas e outras que o pagamento independa de
autorização orçamentária.
Questão 33. A capacidade tributária passiva independe:

1. Da capacidade civil das pessoas naturais;
li. De achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que
importem privação ou limitação do exercício de
atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da
administração direta de seus bens ou negócios;
Ili. De estar a pessoa jurídica regularmente constituída,
bastando que configure uma unidade econômica ou
profissional.
Está(ão) CORRETA(S):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1, li e Ili.
Apenas 1.
Apenas I e li.
Apenas li e Ili.
Apenas Ili.

(E)

A atividade administrativa de lançamento é vinculada
e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
A modificação introduzida, de ofício ou em
consequência de decisão administrativa ou judicial,
nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente
pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito
passivo,
quanto
a fato
gerador
ocorrido
posteriormente à sua introdução.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada.
O lançamento regularmente notificado ao sujeito
passivo só pode ser alterado em virtude de
impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício ou
iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos
casos previstos em lei.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação,
tenha instituído novos critérios de apuração ou
processos de fiscalização, ampliado os poderes de
investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou
privilégios, inclusive, neste último caso, para o efeito
de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.

Questão 36. O crédito tributário prefere a qualquer outro,
seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição,
ressalvados os créditos decorrentes da legislação do
trabalho ou de acidente do trabalho. Nesse sentido, na
falência:

1. O crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às importâncias passíveis de restituição,
nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com
garantia real , no limite do valor do bem gravado.
li. A lei poderá estabelecer limites e condições para a
preferência dos créditos decorrentes da legislação do
trabalho.
Ili. A multa tributária não prefere aos créditos subordinados.
Está(ão) CORRETA(S):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I e Ili.
1.
Ili.
I e li.

11.
5

Questão 37. Contados do primeiro dia do exercIcI0
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado ou da data em que se tornar definitiva a decisão
que houver anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado, o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Dois anos.
Três anos.
Cinco anos.
Seis anos.
Um ano.

Questão 38. Sobre a extinção do crédito tributário,
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) É
possível
a
compensação
mediante
o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial.
(B) A imposição de penalidade não ilide o pagamento
integral do crédito tributário.
(C) A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à
restituição, na mesma proporção, dos juros de mora
e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a
infrações de caráter formal não prejudicadas pela
causa da restituição .
(D) Prescreve em dois anos a ação anulatória da decisão
administrativa que denegar a restituição.
(E) Quando a legislação tributária não fixar o tempo do
pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta
dias depois da data em que se considera o sujeito
passivo notificado do lançamento.
Questão 39. No que tange à cobrança judicial da Dívida
Ativa, a Fazenda Pública poderá adjudicar os bens
penhorados:
1.
Antes do leilão, pelo preço da avaliação, se a
execução não for embargada ou se rejeitados os
embargos;
li.
Findo o leilão, se não houver licitante, pelo preço da
avaliação;
Ili. Findo o leilão, havendo licitantes, com preferência,
em igualdade de cond ições com a melhor oferta, no
prazo de 60 (sessenta) dias.

Está(ão) CORRETA(S):
(A) Apenas 1.
(B) Apenas I e li.
(C) Apenas li e Ili.
(D) Apenas Ili.
(E) Apenas I e Ili.
Questão 40. Constitui crime contra a ordem econômica:

(A) Sonegar insumos ou bens, recusando-se a vendê-los
a quem pretenda comprá-los nas condições
publicamente ofertadas, ou retê-los para o fim de
especulação.
(B) Junção de bens ou serviços, comumente oferecidos
à venda em separado.
(C) Destruir, inutilizar ou danificar matéria-prima ou
mercadoria, com o fim de provocar alta de preço, em
proveito próprio ou de terceiros.
(D) Abusar do poder econômico, dominando o mercado
ou eliminando, total ou parcialmente, a concorrência
mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de
empresas.
(E) Elevar o valor cobrado nas vendas a prazo de bens
ou serviços, mediante a exigência de comissão ou de
taxa de juros ilegais.

Questão 41. A concessão ou ampliação de incentivo ou
benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia
de receita deverá estar acompanhada de estimativa do
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que
deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao
disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos
uma das seguintes condições:

1. Declaração do ordenador da despesa de que a renúncia tem adequação orçamentária e financeira com
a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
li. Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária, na forma da lei, e de que não afetará as
metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio
da lei de diretrizes orçamentárias.
Ili. Estar acompanhada de medidas de compensação, no
período do exercício em que deva iniciar sua vigência
e nos dois seguintes, por meio do aumento de receita,
proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da
base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição.
Está(ão) CORRETA(S) :
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

li e Ili.
li.
Ili.
I e Ili.
I e li.

Questão 42. A destinação de recursos para, direta ou
ind iretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou
déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei
específica, atender às condições estabelecidas na lei de
diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou
em seus créditos adicionais (1ª parte). Aplica-se a toda a
administração indireta, inclusive fundações públicas e
empresas estatais, inclusive, no exercício de suas
atribuições precípuas, as instituições financeiras e o
Banco Central do Brasil (2ª parte). Compreende-se
incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e
refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e
a composição de dívidas, a concessão de subvenções e
a participação em constituição ou aumento de capital (3ª
parte) .

Do excerto, pode-se afirmar que está(ão) CORRETA(S):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente a
Somente a
Somente a
Somente a
Somente a

2ª parte.
3ª parte.
1ª e a 3ª partes.
1ª parte.
1ª e a 2ª partes.

Questão 43. Sobre o Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza, assinale a alternativa CORRETA.

(A) Em regra, a alíquota mínima do Imposto é de 0,5%
(zero vírgula cinco por cento).
(B) O imposto não incide sobre o serviço proveniente do
exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado
no exterior do País.
(C) A incidência do imposto depende da denominação
dada ao serviço prestado.
(D) O imposto incide sobre as exportações de serviços
para o exterior do País.
(E) Contribuinte é o prestador do serviço.
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Questão 44. Em relação às normas gerais relativas ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às
microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Nas licitações públicas, a comprovação de
regularidade fiscal e trabalhista das microempresas
e das empresas de pequeno porte somente será
exigida para efeito de assinatura do contrato.
(B) O enquadramento do empresário ou da sociedade
simples ou empresária como microempresa ou
empresa de pequeno porte bem como o seu
desenquadramento não
implicarão alteração,
denúncia ou qualquer restrição em relação a
contratos por elas anteriormente firmados .
(C) O Simples Nacional implica o recolhimento mensal ,
mediante documento único de arrecadação, dos
seguintes impostos e contribuições: IRPJ, IPI, CSLL,
COFINS, Contribuição para o PIS/Pasep, CPP, ICMS
e ISS.
(D) Poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou
empresa de pequeno porte, de cujo capital participe
entidade da administração pública, direta ou indireta,
federal , estadual ou municipal.
(E) O instituto do MEi é uma política pública que tem por
objetivo
a
formalização
de
pequenos
empreendimentos
e
a
inclusão
social
e
previdenciária, visto que a formalização de MEi não
tem caráter eminentemente econômico ou fiscal.
Questão 45. No âmbito de Caxias do Sul, será concedida
a redução do imposto sobre a propriedade predial e
territorial urbana, mediante requerimento do interessado
nos seguintes termos:

1. Trinta por cento, quando os imóveis forem onerados
pela existência de áreas non aedificandi às margens
de rodovias;
li. Cinquenta por cento, quando os imóveis estiverem
localizados sob rede de alta-tensão e para os quais
haja limitação de uso do solo, constatada por meio de
vistoria in loco;
Ili. Vinte por cento, quando os imóveis sejam objeto de
enfiteuse, usufruto ou fideicomisso, sendo que na
hipótese de condomínio, a redução será, quando proindiviso , em nome de um, de alguns ou de todos os coproprietários, sem prejuízo, da responsabilidade
solidária dos demais pelo pagamento do imposto.
Está(ão) CORRETA(S) :
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

1.
I e li.
li.
li e Ili.
I e Ili.

Questão 46. A prova de quitação do tributo será feita
exclusivamente por certidão negativa regularmente
expedida nos termos em que tenha sido requerida pelo
sujeito passivo ou interessado, e terá validade, contados
da data de sua expedição, por qual prazo?

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Trinta dias.
Sessenta dias.
Cento e vinte dias.
Cento e oitenta dias.
Noventa dias.

Questão 47. No âmbito de Caxias do Sul, acerca do
Imposto Sobre a Transmissão Inter-Vivos, por ato
oneroso, de bens imóveis e de direitos reais a eles
relativos , assinale a alternativa CORRETA
(A) A adjudicação do imóvel pelo credor hipotecário ou a
sua arrematação por terceiro estão sujeitas à
alíquota de 1%, mesmo que o bem tenha sido
adquirido antes da adjudicação, com financiamento
do Sistema Financeiro da Habitação.
(B) O imposto será pago na dissolução da sociedade
conjugal , relativamente ao valor que exceder a
meação, no prazo de sessenta (60) dias contados da
data em que transitar em julgado a sentença
homologatória do cálculo.
(C) A avaliação fiscal do valor venal do imóvel prevalecerá pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em
que tiver sido realizada , findos os quais, sem pagamento do imposto, deverá ser feita nova avaliação.
(D) O imposto incide na transmissão do domínio direto
ou na nua-propriedade.
(E) Tratando-se de transmissão de domínio útil, exigirse-á, também , a prova de pagamento do laudêmio e
da concessão da licença, quando for o caso.
Questão 48. No âmbito de Caxias do Sul, as taxas de licença são devidas pelo exercício regular do poder de polícia administrativa do Município, nesse sentido, analise:

1. O contribuinte que exercer quaisquer atividades ou
praticar quaisquer atos sujeitos à licença sem o
pagamento da respectiva taxa, ficará sujeito à multa de
importância igual a 10% (dez por cento) do valor do
tributo, atualizado monetariamente, sem prejuízo das
demais cominações cabíveis.
li. Contribuinte das taxas de licença é a pessoa física ou
jurídica interessada no exercício de atividades ou
prática de atos sujeitos ao poder de polícia
administrativa do Município.
Ili. As licenças iniciais serão concedidas sob forma de
alvará.
Está(ão) CORRETA(S) :
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

1.
li.
li e Ili.
I e Ili.
I e li.

Questão 49. Os créditos tributários ou não tributários, devidos por pessoas físicas ou jurídicas à Fazenda Pública
Municipal, Administração Direta e Indireta, inscritos ou
não em dívida ativa, poderão ser parcelados, assim :

1. O parcelamento será rescindido automaticamente, na
hipótese de inadimplência, por 120 (cento e vinte) dias
consecutivos, relativamente a quaisquer dos débitos,
ou prestações, abrangidos pelo parcelamento.
li. Após inscritos em dívida ativa, os créditos tributários
ou não tributários poderão ser parcelados em até 60
(sessenta) parcelas.
Ili. É parcelável os valores relativos a créditos tributários
decorrentes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza quando retido na fonte.
Está(ão) CORRETA(S) :
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

li.

1.
Ili.
I e li.
li e Ili.
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Questão 50. A Contribuição de Melhoria incide sobre a
propriedade imobiliária, arrecadada dos proprietários de
imóveis beneficiados por obras públicas realizadas pelo
Município, que terá como limite total a despesa realizada
(1ª parte). O lançamento incide na realização de obra
pública que será precedido da publicação de edital
contendo o memorial descritivo do projeto, o orçamento
do custo da obra, a determinação da parcela do custo da
obra a ser ressarcida pelo sujeito passivo com o
correspondente plano de rateio entre os imóveis
beneficiados e a relação dos imóveis beneficiados (2ª
parte), bem como precedido da fixação do prazo, não
inferior a sessenta dias contados da data da publicação
do edital, para eventual impugnação, pelos interessados,
de qualquer termo do edital (3ª parte).

Do excerto, pode-se afirmar que está(ão) CORRETA(S):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente a 1ª parte.
Somente a 2ª parte.
Somente a 3ª parte.
Somente a 1ª e a 2ª parte.
A 1ª, a 2ª e a 3ª partes.
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