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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Barra Bonita 

Edital de Processo Seletivo nº 01/2020  

___________________________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

Fiscal Tributário e Obras 01 
 

 AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
feita de material transparente. 

 Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
 Verifique se: 

 No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno 
de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de 
responsabilidade do candidato a conferencia do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de 
prova.  

 Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas de 1 à 20. 
Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha 
de impressão e/ou total de questões. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 
 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no Cartão 

Resposta. 
 Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão Resposta: 
 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.  
 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 
 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 
 A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 
 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação 

das provas. 
 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

 

Boa prova! 

______________________________________________________________________________ 
Rascunho do gabarito: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

01. A Lei nº 8.212/91 dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, 

e dá outras providências. De acordo com a referida Lei, a Saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença 

e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação. A Lei nº 8.212/91, estabelece que as atividades de saúde são de 

relevância pública e sua organização obedecerá à princípios e diretrizes. Assinale a única 

alternativa que não condiz com um destes princípios: 

A) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas. 

B) Acesso universal e igualitário.  

C) Participação da comunidade na gestão, fiscalização e acompanhamento das ações e 

serviços de saúde.  

D) Centralização, com direção única na União. 

 

02. Leia o trecho a seguir e assinale ao que segue com base na Lei nº 8.212/91: 

“O Titular do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais remeterá ao INSS, em até 

_____________ pelo Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (SIRC) ou por outro meio 

que venha a substituí-lo, a relação dos nascimentos, dos natimortos, dos casamentos, dos óbitos, 

das averbações, das anotações e das retificações registradas na serventia”. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho: 

A) 2 (dois) dias úteis. 

B) 1 (um) dia útil.  

C) 2 (dois) dias corridos. 

D) 3 (três) dias úteis. 

 

03. A Lei nº 9.430/96 dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a seguridade 

social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências. Leia o trecho a seguir, 

extraído da referida Lei, e assinale ao que segue: 

“Deverá ser computado na determinação do ________________ o montante dos créditos 

deduzidos que tenham sido recuperados, em qualquer época ou a qualquer título, inclusive nos 

casos de novação da dívida ou do arresto dos bens recebidos em garantia real”. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho: 

A) Lucro real. 

B) Simples Nacional. 

C) Lucro presumido. 

D) Lucro irreal. 

 

04. Para efeitos da Lei nº 9.430/96, é certo dizer que a falta de escrituração de pagamentos 

efetuados pela pessoa jurídica, assim como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja 

exigibilidade não seja comprovada, caracterizam, também: 

A) Inserção de receita. 

B) Declaração de receita. 

C) Pagamento de receita. 

D) Omissão de receita. 
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05. A microempresa ou empresa de pequeno porte que explore atividade de prestação cumulativa 

e contínua de serviços de assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção e riscos, administração 

de contas a pagar e a receber, gerenciamento de ativos (asset management) ou compra de direitos 

creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring) ou que 

execute operações de empréstimo, de financiamento e de desconto de títulos de crédito, 

exclusivamente com recursos próprios, tendo como contrapartes microempreendedores 

individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, inclusive sob a forma de empresa 

simples de crédito: 

A) Poderá, mas não deverá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional. 

B) Deverá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional. 

C) Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional. 

D) Será incentivada a recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional. 

 

06. De acordo com a Lei nº 9.605/98, sempre que a personalidade da pessoa jurídica for obstáculo 

ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente: 

A) Poderá ser desconsiderada a personalidade. 

B) Não poderá ser desconsiderada a personalidade. 

C) Deverá em regra ser desconsiderada a personalidade.  

D) Não existe a desconsideração da personalidade jurídica no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

07. Para efeitos da Lei nº 9.985/00, o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a 

preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente 

natural, para que possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, 

mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, e 

garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral é denominado como: 

A) Diversidade biológica. 

B) Recurso ambiental. 

C) Preservação. 

D) Conservação da natureza. 

 

08. Leia o trecho a seguir e assinale a alternativa correta de acordo com a Lei nº 9.985/00: 

“É uma área em geral extensa, com certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, 

bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar 

das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, 

disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais”. 

O trecho se refere a:  

A) Área de Manancial. 

B) Área de Proteção Ambiental. 

C) Área Urbana. 

D) Área Rural.  
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09. De acordo com o Código Tributário Nacional, a atribuição constitucional de competência 

tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na 

Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos 

Municípios, e observado o disposto nesta Lei. Sobre tal atribuição, assinale a alternativa incorreta: 

A) A atribuição não pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica 

de direito público que a tenha conferido. 

B) Não constitui delegação de competência o cometimento, a pessoas de direito privado, do 

encargo ou da função de arrecadar tributos. 

C) O não-exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito público 

diversa daquela a que a Constituição a tenha atribuído. 

D) A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa 

jurídica de direito público que a conferir. 

 

10. Marcelo, estudante de Direito da Universidade XPTO, disse a seu amigo João Ricardo que, 

considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando 

direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse 

público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do 

mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do 

Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou 

coletivos.  João Ricardo contradisse Marcelo e disse que na verdade tal atividade é considerada 

poder hierárquico da administração. De acordo com o Código Tributário Nacional, é certo dizer que: 

A) João Ricardo tem razão. 

B) Ambos têm razão. 

C) Marcelo tem razão. 

D) Ambos estão equivocados.  

 

11. De acordo com o Código Tributário Nacional, a expressão "legislação tributária" compreende 

as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que 

versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. De acordo com 

o Código Tributário Nacional, a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias 

a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas pode ser instituída por: 

A) Jurisprudência. 

B) Lei. 

C) Contrato. 

D) Doutrina. 

 

12. De acordo com o Código Tributário Nacional, é certo dizer que o espólio, pelos tributos devidos 

pelo de cujus até a data da abertura da sucessão, será: 

A) Pessoalmente responsável. 

B) Subsidiariamente responsável. 

C) Apenas garantidor, mas não responsável. 

D) Isento da responsabilidade.  
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Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÃO: As questões de nº 13 a nº 17 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente antes 

de respondê-las. 

 

(Texto) 

 
 

13. Com base no Texto e seu contexto, é correto afirmar que Mário Borges: 

A) É médico cirurgião. 

B) É jogador de futebol. 

C) É lutador de jiu-jitsu. 

D) Queria ser jogador de futebol. 

 

14. A vírgula presente na linha 4 do Texto foi empregada pelo autor com a função de isolar: 

A) Apostos explicativos. 

B) Termos coordenados assindéticos (sem ligação por conectivo), de mesma função sintática, 

que formam, muitas vezes, enumerações. 

C) O sujeito do seu verbo. 

D) Adjuntos adverbiais locucionais deslocados dentro da estrutura oracional. 

 

15. Sobre a ortografia presente no Texto, analise as seguintes palavras: 

I. “Cirurgião” (linha 1); 

II. “Início” (linha 2); 

III. “Perdesse” (linha 9). 

Dos itens acima: 

A) O item I está escrito erroneamente. 

B) O item II está escrito erroneamente. 

C) Todos os itens estão escritos corretamente. 

D) O item III está escrito erroneamente. 
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16. O verbo “mudar” (linha 6), no contexto em que está inserido, é: 

A) Verbo transitivo direto. 

B) Verbo transitivo intransitivo. 

C) Verbo transitivo indireto. 

D) Verbo transitivo direto e indireto. 

 

17. A preposição “de” presente na linha 3 do Texto é exigida pela regência da seguinte palavra: 

A) “infância” (linha 2). 

B) “adolescência” (linha 3). 

C) “adepto” (linha 3). 

D) “esportes” (linha 3). 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. Leia o trecho abaixo para responder a questão subsequente: 

“A ______________ iniciou-se em 1889, quando aconteceu a Proclamação da República, no dia 

15 de novembro. Esse acontecimento iniciou-se pela manhã do dia citado quando os militares 

liderados pelo marechal Deodoro da Fonseca derrubaram o Visconde de Ouro Preto do Gabinete 

Ministerial. Na sequência do dia, José do Patrocínio, vereador no Rio de Janeiro, proclamou a 

República.” 
(Fonte adaptada: https://brasilescola.uol.com.br/). 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna: 

A) Coluna Prestes. 

B) República Velha. 

C) Era Vargas. 

D) Revolução Praieira. 

 

19. Qual fator geográfico possibilitou o desenvolvimento da civilização egípcia na antiguidade? 

A) A presença de cidades que possuíam conhecimento avançado em técnicas de produção de 

armamento. 

B) A existência de florestas que produziam frutos para o consumo da população. 

C) A existência do Rio Nilo, que além de fertilizar as terras e possibilitar a prática da agricultura, 

servia para a pesca. 

D) O clima chuvoso da região, que favorecia a prática da agricultura. 
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20. Leia a notícia para responder a questão: 

 

Estudo estima que coronavírus infectou mais de 75 mil pessoas 

 

“Com base em dados de deslocamento, pesquisadores estimam que número de pessoas 

infectadas seja maior do que o já reportado. 

O novo coronavírus pode ter contaminado 75.815 pessoas, de acordo com um estudo que 

analisou dados coletados do início da epidemia até o dia 25 de janeiro deste ano. O número é 

quase quatro vezes maior do que o reportado por autoridades de saúde da China. Atualmente, 

segundo dados oficiais, 20 mil pessoas foram contagiadas com o novo vírus. 

Segundo os pesquisadores, o motivo da discrepância dos dados estaria relacionado com o 

tempo que o vírus leva para ser detectado. O tempo entre o contágio e a apresentação de sintomas 

também está entre as razões apontadas pelos pesquisadores para a diferença nos números.” 

 (Fonte adaptada: https://exame.abril.com.br/ciencia/> Acesso em 05 de Fevereiro de 2020). 

 

Assinale a alternativa que aponta corretamente os sintomas do coronavírus: 

A) Os sintomas mais prevalentes são febre, tosse e falta de ar. Alguns pacientes apresentam 

coriza e diarreia. Casos graves podem evoluir para pneumonia, síndrome respiratória aguda 

grave e insuficiência renal. 

B) Os sintomas mais prevalentes são febre, desconforto geral, dor de cabeça, fadiga severa, 

dores nas costas, vômitos. Poucos dias depois, manchas vermelhas começam a aparecer 

no rosto, nas mãos, nos antebraços e, posteriormente, no tronco também. 

C) Os sintomas mais prevalentes são ocorrência de sangue nas fezes, perda de peso, olhos 

amarelados, fadiga, falta de apetite, tonturas, apatia, vontade de comer substâncias não 

alimentares como arroz cru, areia ou gelo, palidez, gengivas esbranquiçadas. 

D) Os sintomas mais prevalentes são febre até 38ºC, secreção nasal, tosse e espirros, dor de 

cabeça, mal estar, gânglios aumentados, especialmente próximos ao pescoço, conjuntivite, 

manchas vermelhas na pele que causam coceira. 

 




