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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 9.7 e no subitem 9.9 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 candidato. 

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 candidato, após a divulgação dos gabaritos oficiais preliminares da Prova Objetiva, que será feita às 16 horas 

do dia 02/12/2019, 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 03/12/2019 e 

04/12/2019. 

NÃO ESQUEÇA! 

Ao sair, entregue o cartão de respostas devidamente assinado. 

BOA PROVA!!! 

http://www.gualimp.com.br/
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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 definitivo 

preenchido e ASSINADO, sob pena de ter seu cartão de respostas ANULADO.  

(item 9.15 do edital 001/2019) 
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QUESTÕES DE LINGUA PORTUGUESA  
 
 

 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 5. 

 

PRÉ-SAL 

Antônio Prata 

Dizem que otimista é o cara que vê o copo meio cheio, enquanto pessimista é quem o enxerga meio vazio. A 

imagem é batida, mas vem a calhar, pois não é outro o tema desta crônica senão a água. Muita água. Trilhões 

de litros de H2O, que serão acrescidos aos oceanos nas próximas décadas, quando as calotas polares 

derreterem. 

Os pessimistas, claro, só conseguem ver o lado ruim da mudança climática: a morte de milhões de pinguins, 

focas, leões marinhos, ursos polares e a extinção de algumas espécies desconhecidas; o alagamento de certas 

cidades litorâneas como Rio de Janeiro, Nova York, Xangai, Veneza, Barcelona e a perda de boa parte do 

patrimônio histórico e cultural da humanidade; o aumento de catástrofes naturais como tufões, furacões, dilúvios, 

enchentes e a desgraça humana decorrente desses aguaceiros. OK. O Rio é legal. As focas e a Piazza San 

Marco, também. Mas focar-se (sem trocadilho) apenas nos aspectos negativos da lambança climática impede-

nos de perceber outros acontecimentos maravilhosos que se avizinham. Praia em São Paulo, por exemplo. 

Claro que a tese ainda não é um consenso entre a comunidade científica. Alguns estudiosos, desses que só 

conseguem ver a parte vazia do copo, afirmam que, por mais que a gente queime todo o petróleo existente, o 

aumento do nível dos oceanos será apenas de alguns metros. Cientistas de ânimo mais solar, contudo, garantem 

que o que conhecemos como Polo Norte é, literalmente, apenas a ponta do iceberg e, se tudo der certo, antes 

de 2020, vai ter prédio na Berrini com vista pro mar. 

Quanta coisa boa há de acontecer! Já pensou que belo cartão postal, a ponte estaiada com praia ao fundo? E 

seus filhos colhendo mexilhões nos pés do Borba Gato? Consigo ver, facilmente, a 23 de Maio tomada por 

ambulantes, vendendo óleo bronzeador, canga, Shhhhkol e Biscoito Globo. O Morumbi, com as casonas nas 

colinas, debruçadas sobre o mar, será a Beverly Hills paulistana. E nossos restaurantes, já tão afamados, o que 

não farão com peixes fresquinhos e frutos do mar, trazidos diretamente pela comunidade caiçara de Santo 

Amaro? O lago do Ibirapuera não teve sempre a vocação para ser a nossa Rodrigo de Freitas? E qual o sonho 

da Vila Nova Conceição, senão tornar-se a Barra da Tijuca? 

Cruzemos os dedos, meus queridos paulistanos, pois muito em breve, quando as margens plácidas do Ipiranga 

ouvirem um estrondo, não será o brado retumbante de um povo heroico, mas o som das ondas quebrando na 

Avenida do Estado. E, nesse instante, o sol da liberdade, com seus raios fúlgidos, dourará os corpos estirados à 

beira-mar. E ainda tem gente preocupada com o futuro. Tsc tsc... 

 

01. A linguagem e a estrutura do texto permitem considerar que seu principal objetivo é:  

 

(A) Metalinguístico. (B) Informativo. (C) Persuasivo. (D) Injuntivo. 

 

02. “(...) afirmam que, por mais que a gente queime todo o petróleo existente, o aumento do nível dos 

oceanos será apenas de alguns metros.”  
 

A oração sublinhada nesse período tem o sentido de:  

 

(A) Causa. (B) Explicação. (C) Conclusão. (D) Concessão. 

 

03. O posicionamento do cronista em relação ao tema é marcado por:  

 
(A) Ironia e bom humor. 

(B) Dúvida e questionamento. 

(C) Pessimismo e descrença. 

(D) Deboche e revolta. 
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04. Marque a citação que apresenta um efeito de sentido figurado.  

 
(A) “Os pessimistas, claro, só conseguem ver o lado ruim da mudança climática (...).”   

(B) “Claro que a tese ainda não é um consenso entre a comunidade científica.”  

(C) “E qual o sonho da Vila Nova Conceição, senão tornar-se a Barra da Tijuca?”   

(D) “(...) pois não é outro o tema desta crônica senão a água.”   

 

05. Releia os trechos a seguir.  

 
“(...) quando as margens plácidas do Ipiranga ouvirem um estrondo (...).”   

“E, nesse instante, o sol da liberdade, com seus raios fúlgidos (...).”   

 

São sinônimos das palavras destacadas, respectivamente: 

 

(A) Agitadas – fortes. 

(B) Pacíficas – brilhantes. 

(C) Vistosas – rápidos. 

(D) Límpidas – cósmicos. 

 

06. Em relação à correlação temporal das formas verbais, marque a opção INCORRETA.  
 

(A) As provas que contivessem mais erros seriam comentadas. 

(B) Se nós mantivéssemos o ritmo das atividades físicas regularmente, ficaríamos em forma por um bom tempo. 

(C) Quando verem o estrago das plantações, ficarão arrasados. 

(D) Se tu refizeres o trabalho, a nota poderá melhorar. 

 

07.  Das redações abaixo, assinale a que não apresenta erro de pontuação.  

 
(A) As doenças crônicas não transmissíveis, atualmente afetam boa parte da população idosa.  

(B) As doenças crônicas não transmissíveis atualmente afetam boa parte da população idosa.  

(C) As doenças crônicas não transmissíveis atualmente, afetam boa parte da população idosa.  

(D) As doenças crônicas, não transmissíveis atualmente afetam boa parte da população idosa.  

 

08. “Pressão alta e diabetes causam complicações graves: infarto do miocárdio, AVC, insuficiência 

renal, cegueira, feridas que não cicatrizam (...).” A palavra “que”, empregada nessa frase, mantém com 

seu termo antecedente uma relação sintática de:  

 

(A) Condição. (B) Adição. (C) Exemplificação. (D) Substituição. 

 

09. A alternativa em que o acento indicativo de crase não procede é:  

 

(A) Esse texto se refere a prevenções na saúde. 

(B) Dia a dia, a população idosa cresce. 

(C) Disponho-me à colaborar.  

(D) Aquele idoso obedece à dieta recomendada. 

 

10. “Motivo de orgulho, esse aumento expressivo da longevidade, no entanto, vem acompanhado 

(...).” A conjunção sublinhada dá à frase na qual se insere um sentido de:  

 

(A) Oposição. (B) Adição. (C) Conclusão. (D) Consequência. 

 
 

https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/infarto-do-miocardio-ataque-cardiaco/
https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/avc-acidente-vascular-cerebral-ou-derrame/
https://drauziovarella.uol.com.br/entrevistas-2/feridas-que-nao-cicatrizam-entrevista/
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NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 
 

 
 

11. Um e-mail foi enviado conforme imagem a seguir. Analise as alternativas e marque a correta:  

  
 

 
 

 

(A) Apenas os e-mails “financeiro@uol.com.br” e “presidente@uol.com.br” receberão o orçamento, o e-mail 

“maria_gomes@gmail.com” apenas terá ciência do envio da mensagem, mas não terá acesso ao anexo. 

(B) A mensagem não chegará aos destinatários, pois não foi informado o “Assunto” no e-mail.  

(C) Os destinatários não receberam o orçamento. 

(D) O e-mail “maria_gomes@gmail.com” não é um endereço de e-mail válido. 

 

12. O Power Point 2010 em sua configuração padrão dispõe de alguns modos de exibição dos slides 

criados. Caso o usuário deseje exibir os slides em tela cheia, assinale qual ícone o mesmo deve clicar 

dentre as alternativas disponíveis:  

 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 

 

 
 

 

Observe a planilha a seguir elabora no Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão e responda as 

questões 13 e 14. 
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13. Para deixar o texto formatado na vertical como na linha 02, após selecionar as células qual botão 

o usuário deverá clicar e selecionar a opção desejada?  

 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 

 
 

14. Para saber a quantidade de veículos que entraram e saíram que mais se repetiu, qual fórmula 

poderá ser usada?  

 

(A) =MED(B3:D9). 

(B) =MEDIA(B3:D9). 

(C) =MAIOR(B3;D9). 

(D) =MODO(B3:D9). 

 

15. Um banco pretende enviar uma carta aos correntistas de uma agência informando que a partir de 

01/01/2020 a agência da Zona Rural 03 será fechada. Como o conteúdo será o mesmo, mudando apenas 

o nome e endereço do destinatário, o Word 2010 em sua configuração padrão, possui um recurso em que 

a carta criada possa ser enviada a diversos destinatários mantendo o mesmo layout, formatação e 

elementos gráficos, fazendo com que se economize um tempo enorme de digitar carta por carta. Basta 

apenas criar a carta e ter os clientes cadastrados em uma base de dados. Qual o nome deste recurso?  

 
(A) Correspondência Automática. 

(B) Mala Direta. 

(C) Dados Mesclados. 

(D) Dados Móveis. 

 

16. Para a exibir o percentual de um total, deve-se criar no Microsoft Excel 2010, o seguinte gráfico:  

 

(A) Histograma. (B) Dispersão. (C) Radar. (D) Pizza. 

 

17.  O texto abaixo foi elaborado no Word 2010 em sua configuração padrão. Neste texto foi utilizado 

um recurso chamado “Inserir nota de rodapé”, muito utilizado em trabalhos acadêmicos, científicos e 

obras de maior complexidade intelectual. Este recurso consiste em detalhar no rodapé da página com 

maiores detalhes alguma palavra, termo, ideia ou período citado no texto. Em qual guia está disponível 

este recurso?  

 

 
 

(A) Inserir. (B) Revisão. (C) Referências. (D) Layout da Página. 
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18. Analise a imagem abaixo e em seguida associe-a corretamente com suas respectivas funções. 

 

 
 

⃣ Reduzir a fonte    

⃣ Fonte    

⃣ Tamanho da fonte   

⃣ Limpar formatação     

⃣ Aumentar a fonte     

⃣ Maiúsculas e minúsculas    

⃣ Negrito  

⃣ Subscrito   

⃣ Sublinhado    

⃣ Itálico    

⃣ Tachado    

⃣ Cor da fonte    

⃣ Efeitos de texto  

⃣ Cor do realce do texto  

⃣ Sobrescrito  
 

Assinale a sequência correta.  
 
(A) 3 – 1 – 2 – 6 – 4 – 5 – 7 – 11 – 10 – 9 – 8 – 15 – 13 – 14 – 12.  

(B) 4 – 1 – 2 – 6 – 3 – 5 – 7 – 11 – 9 – 8 – 10 – 15 – 13 – 14 – 12.  

(C) 4 – 1 – 2 – 6 – 3 – 5 – 11 – 7 – 9 – 8 – 12 – 15 – 13 – 14 – 10.  

(D) 2 – 1 – 4 – 6 – 3 – 5 – 7 – 11 – 9 – 8 – 10 – 13 – 14 – 15 – 12.  

 

19. O comando CTRL+SHIFT+C no Word/2010 na versão português tem, originalmente, a função de:  

 
(A) Recortar e colar.  

(B) Copiar e colar especial.  

(C) Copiar somente formatação.  

(D) Colar somente formatação.  

 

20. A principal funcionalidade dos navegadores de internet é mostrar para o usuário uma tela de 

exibição através de uma janela do navegador, decodificando informações solicitadas através de códigos 

fonte. Dos principais navegadores de internet utilizados atualmente, qual deles funciona com a assistente 

de navegação Cortana?  

 

(A) Firefox. (B) Chrome. (C) Opera. (D) Edge. 

 
 

EM BRANCO 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

21. Dos crimes contra a administração pública, definidos expressamente pelo Código Penal Brasileiro, 

aquele que inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir 

indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração 

Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano, incorrerá em 

pena de:  
 

(A) Reclusão e multa. (B) Detenção e multa. (C) Multa, apenas. (D) Detenção, apenas. 
 

22. Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no 

exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade 

competente, é definido pelo Código Penal Brasileiro como crime de:  
 

(A) Prevaricação. 

(B) Condescendência criminosa. 

(C) Corrupção passiva. 

(D) Corrupção ativa. 
 

23. Segundo ao Código Tributário do Município de Areal (Lei 100/95 alterada pela Lei 917/2016) qual 

das empresas abaixo é isenta de licença para fins de localização?  

 

(A) Microempresa. 

(B) Microempreendedor individual.  

(C) Pequena empresa. 

(D) Médica empresa. 
 

24. A Constituição Federal não cria tributo em concreto, apenas outorga aos Entes Políticos 

possibilidade de instituí-los por lei. A essa aptidão denomina-se de:  
 

(A) Competência tributária. 

(B) Capacidade tributária. 

(C) Obrigação tributária. 

(D) Princípio tributário. 
 

25. Segundo previsto no Código Tributário do Município de Areal (Lei 100/95), são tributos de 

competência do Município de Areal, os impostos sobre, EXCETO:   
 

(A) Propriedade predial e territorial urbana.  

(B) Transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, 

e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição.  

(C) Serviços de qualquer natureza, não compreendidos na competência dos Estados e do Distrito Federal, 

definidos em lei complementar.  

(D) Transmissão de qualquer bem ou direito havido por sucessão legítima ou sucessão testamentária, inclusive 

a sucessão provisória; sobre a transmissão por doação, a qualquer título, de quaisquer bens ou direitos; 

sobre a aquisição de bem ou direito em excesso pelo herdeiro ou cônjuge meeiro, na partilha, em sucessão 

causa mortis ou em dissolução de sociedade conjugal. 
 

26. A vigência da legislação Tributária, no espaço e no tempo, da legislação tributária rege-se pelas 

disposições legais aplicáveis às normas jurídicas em geral, observado suas ressalvas previstas no 

Código Tributário Nacional. Nesse sentido, entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele 

em que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei, referentes a impostos sobre o patrimônio ou a 

renda, EXCETO.  
 

(A) Que instituem ou majoram tais impostos. 

(B) Que definem novas hipóteses de incidência. 

(C) Que extinguem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte. 

(D) Que reduzem isenções, ainda que a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte. 



 

 

Concurso Público 001/2019                                                                                                                                                                                                     Pág. 11 de 13 

27. Sobre a aplicação da legislação Tributária, em face do disposto pelo Código Tributário Nacional, 

a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não definitivamente julgado, EXCETO.  
 

(A) Quando lhe comine penalidade mais severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. 

(B) Quando deixe de defini-lo como infração. 

(C) Quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação, desde que não tenha sido 

fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. 

(D) Quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de omissão, desde que não tenha sido 

fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. 
 

28. O Crédito tributário é um valor que o sujeito ativo, o Estado, pode exigir do sujeito passivo, o 

contribuinte ou responsável. Essa cobrança é decorrente de uma obrigação tributária. Sobre a exclusão 

de crédito tributário, é correto afirmar que exclui o crédito tributário.  
 

(A) O pagamento. (B) A isenção. (C) A compensação. (D) A transação. 
 

29. Analise as proposições responda corretamente o solicitado.  
 

I - Suspensão do crédito tributário. 

II - Exclusão do crédito tributário. 

III - Outorga de isenção. 

IV - Dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. 
 

Em conformidade com o Código Tributário Nacional, serão interpretadas literalmente as legislações 

tributárias que disponham sobre o indicado nas proposições propostas na alternativa: 

 

(A) I, II e IV, apenas. (B) II e IV, apenas. (C) I, II, III e IV. (D) II, III e IV, apenas. 

 

30. O Código Tributário Nacional dispõe que o imposto, de competência da União, sobre a importação 

de produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada destes no território nacional. Leia o trecho a 

seguir e assinale a alternativa correta:  

“O Poder Executivo ___________, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas 

ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política cambial e do comércio 

exterior.”  

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho: 

 

(A) Não pode. (B) Deve. (C) Pode. (D) Não deve. 
 

31. O Código Tributário Nacional dispõe que as circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua 

extensão ou seus efeitos, ou as garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou que excluem sua 

exigibilidade não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem. Sobre a extinção, modificação, 

suspensão da exigibilidade e exclusão do crédito tributário, assinale a alternativa correta de acordo com 

o Código Tributário Nacional:  
 

(A) O crédito tributário regularmente constituído somente não se modifica ou se extingue em nenhuma hipótese. 

(B) O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, nos casos previstos no 

Código Tributário Nacional, mas pode ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída fora dos casos do 

Código Tributário Nacional. 

(C) O crédito tributário regularmente constituído se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou 

excluída, em casos não previstos no Código Tributário Nacional. 

(D) O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade 

suspensa ou excluída, nos casos previstos no Código Tributário Nacional, fora dos quais não podem ser 

dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas 

garantias. 
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32. O imposto de competência da União sobre serviços de transportes e comunicações tem como 

fato gerador a prestação do serviço de transporte, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou 

valores, salvo quando o trajeto se contenha inteiramente no território de um mesmo Município; e a 

prestação do serviço de comunicações, assim se entendendo a transmissão e o recebimento, por 

qualquer processo, de mensagens escritas, faladas ou visuais, salvo quando os pontos de transmissão 

e de recebimento se situem no território de um mesmo Município e a mensagem em curso não possa ser 

captada fora desse território. De acordo com o Código Tributário Nacional, contribuinte do imposto é:  

 

(A) O pagador do serviço. 

(B) O prestador do serviço. 

(C) Qualquer pessoa em qualquer atividade. 

(D) O tomador do serviço. 
 

33. José Carlos, estudante do curso de Direito da Universidade XPTO, estava em dúvida com seu 

colega Roberto sobre a possibilidade de se estabelecer limitações ao tráfego, no território nacional, de 

pessoas ou mercadorias, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. José Carlos sustentava 

que tal prática é vedada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, sendo permitida somente à 

União. Roberto, por outro lado sustentava que se tratava de prática permitida a todos entes da Federação. 

De acordo com o Código Tributário Nacional, assinale a alternativa correta:  
 

(A) José Carlos está correto. 

(B) Roberto está correto. 

(C) Ambos estão equivocados pois tal prática é vedada. 

(D) Ambos estão corretos. 
 

34. Em conformidade com o disposto pelo Código Tributário Nacional, é correto afirmar que impostos 

são:  
 

(A) Contribuições especiais. 

(B) Taxas. 

(C) Contribuições de melhoria. 

(D) Tributos. 
 

35. O Código Tributário Nacional dispõe que as taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo 

Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador 

o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico 

e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Vagner e Luan, estudantes do curso de 

Direito da Universidade XPTO estavam em debate de opiniões sobre as taxas. Vagner sustentava que a 

taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto nem ser 

calculada em função do capital das empresas. Luan, por outro lado, sustentou que as taxas poderiam ter 

base de cálculo ou fato gerador idênticos que correspondam a imposto nem ser calculada em função do 

capital das empresas. Em relação à situação narrada, assinale a alternativa correta de acordo com o 

Código Tributário Nacional:  

 

(A) Vagner tem razão. 

(B) Luan tem razão. 

(C) Ambos estão equivocados. 

(D) Ambos têm razão. 

 

36. Leia o trecho a seguir:  
 

“O conteúdo e o alcance dos decretos _____________ aos das leis em função das quais sejam expedidos, 

determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas no Código Tributário 

Nacional.”  

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho: 
 

(A) Não se restringem. 

(B) Não estão ligados. 

(C) Estão ligados. 

(D) Restringem-se. 
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37. Igor e João Victor, estudantes do curso de Direito da Universidade Kappa Delta estavam em análise 

sobre o Código Tributário Nacional quando lhes surgiram a dúvida em relação às reclamações e os 

recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. Igor sustentava que as 

reclamações e os recursos consistem em modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, 

enquanto João Victor disse se tratar de hipótese de exclusão do crédito tributário. De acordo com o 

Código Tributário Nacional assinale a alternativa correta:  

 
(A) Igor está correto. 

(B) Ambos estão corretos. 

(C) Ambos estão equivocados. 

(D) João Victor está correto. 
 

38. Em relação ao fato gerador, assinale a alternativa correta de acordo com o Código Tributário 

Nacional:  

 
(A) Fato gerador da obrigação principal é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a 

prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. 

(B) A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente 

praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus 

efeitos. 

(C) A definição legal do fato gerador é interpretada sem a abstração dos efeitos dos fatos efetivamente 

ocorridos. 

(D) Fato gerador da obrigação acessória é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua 

ocorrência. 
 

39. Em relação aos sujeitos da obrigação tributária, assinale “V” para Verdadeiro e “F” para Falso em 

relação às assertivas abaixo:  

 

⃣ Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu 

objeto. 

⃣ Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o 

seu cumprimento. 

⃣ O sujeito passivo da obrigação principal diz-se responsável, quando tenha relação pessoal e direta 

com a situação que constitua o respectivo fato gerador. 

⃣ A pessoa jurídica de direito público, que se constituir pelo desmembramento territorial de outra, 

nunca se sub-rogará nos direitos desta, cuja legislação tributária aplicará até que entre em vigor a 

sua própria. 
 

Assinale a alternativa que corresponde à sequência correta de V e F:  
 

(A) V; V; V; V. (B) F; F; V; V. (C) V; V; F; F. (D) V; F; F; F. 

 

40. Leia o trecho a seguir extraído do Código Tributário Nacional e assinale a alternativa correta: 

“A cobrança judicial do crédito tributário ______________ a concurso de credores ou habilitação em 

falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento.”  
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto:  
 

(A) É sujeita. 

(B) Pode ser sujeita. 

(C) Nunca será sujeita. 

(D) Não é sujeita. 


