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CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

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

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 
contaminação e disseminação do COVID-19. 

✓ 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 conferência 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! 

________________________________________________________________________________ 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01

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.

Neste         sentido,         marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) O         lançamento         não         reporta-se         à         data         da         ocorrência
do         fato         gerador         da         obrigação         e         rege-se         pela         lei         em
vigor         no         momento         do         pagamento         do         crédito,
independente         da         lei         vigente         na         data         da         ocorrência
do         fato         gerador         da         obrigação.

(B) Compete         privativamente         à         autoridade
administrativa         constituir         o         crédito         tributário         pelo
lançamento,         assim         entendido         o         procedimento
administrativo         tendente         a         verificar         a         ocorrência         do
fato         gerador         da         obrigação         correspondente,
determinar         a         matéria         tributável,         calcular         o
montante         do         tributo         devido,         identificar         o         sujeito
passivo         e,         sendo         caso,         propor         a         aplicação         da
penalidade         cabível.

(C) Quando         o         valor         tributário         esteja         expresso         em
moeda         estrangeira,         no         lançamento         far-se-á         sua
conversão         em         moeda         nacional         ao         câmbio         do         dia
do         próprio         lançamento         e         posteriormente         atualizará
a         conversão         para         o         dia         que         efetivamente         ocorrer         o
pagamento.

(D) A         atividade         administrativa         de         lançamento         é
discricionária         e         opcional.

Questão 02

Marque         a         alternativa         CORRETA         conforme         o         artigo         12
da         Lei         nº         366/2003,         de         22/12/2003         (Legislação
Tributária         do         Município         de         Bandeirante).

Para         efeitos         do         Imposto         Sobre         Serviço         de         Qualquer
Natureza,         considera-se:

(A) Trabalhador         avulso:         Aquele         que         exercer         atividade
de         caráter         eventual,         isto         é,         fortuito,         casual,         incerto,
sem         continuidade,         sob         dependência         hierárquica,
mas         sem         vinculação         empregatícia.

(B) Empresa:         Sociedade         civil         de         trabalho         profissional,
com         caráter         especializado,         organizado         para         a
prestação         de         serviços         e         que         tenha         seu         contrato         ou
ato         constitutivo         registrado         no         respectivo         órgão         de

classe.
(C) Trabalho         pessoal:         Toda         e         qualquer         pessoa         física

que         habitualmente         e         sem         subordinação         jurídica         ou
dependência         hierárquica,         exercer         atividade
econômica         de         prestação         de         serviço.

(D) Sociedade         Civil         de         Profissionais:         Toda         e         qualquer
pessoa         jurídica         que         exerce         a         atividade         econômica
de         prestação         de         serviço.

Questão 03

Conforme         o         artigo         6º         da         Lei         Complementar         Nº         1.239,
de         02         de         outubro         de         2017,         marque         a         alternativa
INCORRETA.

O         serviço         considera-se         prestado,         e         o         imposto,         devido,
no         local         do         estabelecimento         prestador         ou,         na         falta         do
estabelecimento,         no         local         do         domicílio         do         prestador,
exceto         nas         hipóteses         previstas         nos         incisos         I         a         XXV,
quando         o         imposto         será         devido         no         local:

(A) do         estabelecimento         do         tomador         ou         intermediário
do         serviço         ou,         na         falta         de         estabelecimento,         onde
ele         estiver         domiciliado,         na         hipótese         do         §         1º         do         art.
1º         desta         Lei         Complementar.

(B) do         Município         onde         está         sendo         executado         o
transporte,         no         caso         dos         serviços         descritos         pelo
item         16         da         lista         anexa.

(C) do         florestamento,         reflorestamento,         semeadura,
adubação,         reparação         de         solo,         plantio,         silagem,
colheita,         corte,         descascamento         de         árvores,
silvicultura,         exploração         florestal         e         serviços
congêneres         indissociáveis         da         formação,
manutenção         e         colheita         de         florestas         para         quaisquer
fins         e         por         quaisquer         meios.

(D) do         munícipio         de         residência         do         prestador         de         serviço
ou,         se         for         pessoa         jurídica,         do         município         da         matriz
da         empresa.

Questão 04

Conforme         o         artigo         156         do         Código         Tributário         Nacional,
a         extinção         do         crédito         tributário         se         dá         com:

(A) A         prescrição         e         a         decadência.
(B) Decisão         judicial         a         partir         da         publicação.
(C) A         perempção.
(D) Decisão         administrativa         reformável.

Questão 05

Conforme         a         Lei         nº         121/1998,         de         29/12/1998         (Código
Tributário         do         Município         de         Bandeirante),         mais
especificamente         em         relação         ao         imposto         sobre
serviços         de         qualquer         natureza,         marque         a         alternativa
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INCORRETA:

(A) Não         são         contribuintes         os         que         prestem         serviços         em
relação         de         emprego,         os         trabalhadores         avulsos,         os
diretores         e         membros         de         conselhos         consultivo         ou
fiscal         de         sociedade.

(B) A         empresa         não         é         responsável         pela         retenção         e
recolhimento         de         imposto         quando         utilizar         de
serviços         de         terceiro.

(C) Contribuinte         do         imposto         é         o         prestador         do         serviço.
(D) O         imposto         sobre         serviços         de         qualquer         natureza

tem         como         fato         gerador         a         prestação,         por         empresa
ou         profissional         autônomo,         com         ou         sem
estabelecimento         fixo,         de         serviço         especificado         na
lista         de         serviços         da         Lei         nº         121/1998.

Questão 06

A         isenção         e         a         anistia         excluem         o         crédito         tributário,
porém         a         exclusão         do         crédito         tributário         não         dispensa         o
cumprimento         das         obrigações         acessórias         dependentes
da         obrigação         principal         cujo         crédito         seja         excluído,         ou
dela         consequente.

Neste         sentido,         marque         a         alternativa         INCORRETA.

(A) A         isenção,         ainda         quando         prevista         em         contrato,         é
sempre         decorrente         de         lei         que         especifique         as
condições         e         requisitos         exigidos         para         a         sua
concessão,         os         tributos         a         que         se         aplica         e,         sendo
caso,         o         prazo         de         sua         duração.

(B) A         anistia         abrange         exclusivamente         as         infrações
cometidas         anteriormente         à         vigência         da         lei         que         a
concede         e         não         se         aplica         a         dois         casos         previstos         na
lei.

(C) A         anistia         pode         ser         concedida         em         caráter         geral.
(D) A         isenção         não         pode         ser         restrita         a         determinada

região         do         território         da         entidade         tributante,         pois         não
tem         condições         peculiares.

Questão 07

Marque         a         alternativa         CORRETA         conforme         previsto         na
Constituição         Federal/88:

(A) A         União,         os         Estados,         o         Distrito         Federal         e         os
Municípios         podem         exigir         ou         aumentar         tributo         sem
previsão         legal.         (Art.         150)

(B) Os         Municípios         não         podem         instituir         impostos         e
taxas.         (Art.         145)

(C) Sempre         que         possível,         os         impostos         terão         caráter
pessoal         e         serão         graduados         segundo         a         capacidade
econômica         do         contribuinte,         facultado         à
administração         tributária,         especialmente         para
conferir         efetividade         a         esses         objetivos,         identificar,

respeitados         os         direitos         individuais         e         nos         termos         da
lei,         o         patrimônio,         os         rendimentos         e         as         atividades
econômicas         do         contribuinte.         (Art.         145,         §         1º)

(D) As         taxas         terão         obrigatoriamente         base         de         cálculo
própria         de         impostos.         (Art.         145,         §         2º)

Questão 08

Marque         a         alternativa         CORRETA,         em         relação         ao
imposto         predial         e         territorial         urbano         previsto         na         Lei         nº
121/1998,         de         29/12/1998         (Código         Tributário         do
Município         de         Bandeirante).

(A) Em         nenhuma         hipótese         o         Poder         Executivo
Municipal         poderá         instituir         fatores         de         correção         no
cálculo         do         imposto.

(B) O         valor         venal         de         terreno         é         o         valor         obtido         através
da         multiplicação         da         área         edificada         pelo         valor         do
metro         quadrado         equivalente         ao         tipo         e         ao         padrão
da         construção.

(C) A         planta         genérica         de         valores         estabelecida         pelo
Poder         Executivo         não         constitui         instrumento         para         a
apuração         do         valor         venal         do         imóvel.

(D) O         imposto         devido         anualmente         será         calculado
sobre         o         valor         venal         do         bem         imóvel.

Questão 09

O         imposto,         de         competência         dos         Municípios,         sobre         a
propriedade         predial         e         territorial         urbana         tem         como         fato
gerador         a         propriedade,         o         domínio         útil         ou         a         posse         de
bem         imóvel         por         natureza         ou         por         acessão         física,         como
definido         na         lei         civil,         localizado         na         zona         urbana         do
Município.

Neste         sentido,         marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) A         base         do         cálculo         do         imposto         é         o         valor         de
mercado         do         imóvel.

(B) Na         determinação         da         base         de         cálculo         se         considera
o         valor         dos         bens         móveis         mantidos         no         imóvel.

(C) Contribuinte         do         imposto         é         o         proprietário         do         imóvel,
o         titular         do         seu         domínio         útil,         ou         o         seu         possuidor         a
qualquer         título.

(D) A         lei         municipal         não         pode         considerar         urbanas         as
áreas         urbanizáveis         ou         de         expansão         urbana.

Questão 10

Analise         a         questão         e         assinale         a         alternativa
INCORRETA.

Conforme         o         artigo         8º         da         Lei         nº         121/1998,         de
29/12/1998         (Código         Tributário         do         Município         de
Bandeirante),         a         incidência         do         imposto         independe:
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(A) Do         cumprimento         de         quaisquer         exigências         legais,
regulamentares         ou         administrativas         relativas         ao
bem         imóvel.

(B) Do         resultado         econômico         da         exploração         do         bem
imóvel.

(C) Da         legitimidade         do         título         de         aquisição         ou         de         posse
do         bem         imóvel.

(D) Da         denominação         dada         ao         serviço         prestado.

Questão 11

Conforme         o         Código         Tributário         Nacional,         marque         a
alternativa         CORRETA:

(A) A         natureza         jurídica         específica         do         tributo         é
indeterminada,         porém         é         relevante         qualificá-la.         (Art.
4º)

(B) Somente         contribuição         de         melhoria         que         é
considerada         como         toda         prestação         pecuniária
compulsória,         em         moeda         ou         cujo         valor         nela         se
possa         exprimir,         que         não         constitua         sanção         de         ato
ilícito,         instituída         em         lei         e         cobrada         mediante
atividade         administrativa         plenamente         vinculada.
(Art.         3º)

(C) A         competência         tributária         é         delegável         em         todos         os
âmbitos.         (Art.         7º)

(D) Os         tributos         são         impostos,         taxas         e         contribuições         de
melhoria.         (Art.         5º)

Questão 12

O         lançamento         tributário         é         efetuado         com         base         na
declaração         do         sujeito         passivo         ou         de         terceiro,         quando
um         ou         outro,         na         forma         da         legislação         tributária,         presta
à         autoridade         administrativa         informações         sobre
matéria         de         fato,         indispensáveis         à         sua         efetivação.

Conforme         o         artigo         149         do         Código         Tributário         Nacional,
marque         a         alternativa         que         NÃO         contém         um         caso         que         o
lançamento         é         efetuado         e         revisto         de         ofício         pela
autoridade         administrativa:

(A) Quando         falta         determinação         da         Lei.
(B) Quando         se         comprove         que,         no         lançamento         anterior,

ocorreu         fraude         ou         falta         funcional         da         autoridade
que         o         efetuou,         ou         omissão,         pela         mesma
autoridade,         de         ato         ou         formalidade         especial.

(C) Quando         se         comprove         que         o         sujeito         passivo,         ou
terceiro         em         benefício         daquele,         agiu         com         dolo,
fraude         ou         simulação.

(D) Quando         a         declaração         não         seja         prestada,         por         quem
de         direito,         no         prazo         e         na         forma         da         legislação
tributária.

Questão 13

Conforme         as         Limitações         da         Competência         Tributária
previstas         no         Código         Tributário         Nacional,         marque         a
alternativa         CORRETA:

(A) O         Estado         pode         instituir         tributo         que         não         seja
uniforme         em         todo         o         território         nacional,         ou         que
importe         distinção         ou         preferência         em         favor         de
determinado         Município.         (Art.         10)

(B) A         união         deve         cobrar         imposto         sobre         o         patrimônio         e
a         renda         com         base         em         lei         posterior         à         data         inicial         do
exercício         financeiro         a         que         corresponda.         (         Art.         9º)

(C) O         Município         pode         cobrar         imposto         sobre         papel
destinado         exclusivamente         à         impressão         de         jornais,
periódicos         e         livros.         (         Art.         9º)

(D) É         vedado         à         União,         aos         Estados,         ao         Distrito
Federal         e         aos         Municípios         cobrar         imposto         sobre
templos         de         qualquer         culto.                  (         Art.         9º)

Questão 14

Conforme         o         art.         156         da         Constituição         Federal/88,
marque         a         alternativa         INCORRETA.

Compete         aos         Municípios         instituir         impostos         sobre:

(A) Serviços         de         qualquer         natureza,         não
compreendidos         no         art.         155,         II,         definidos         em         lei
complementar.

(B) Propriedade         predial         e         territorial         urbana.
(C) Importação         de         produtos         estrangeiros.
(D) 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.

Língua Portuguesa

Questão 15

Assinale         abaixo         a         alternativa         em         que         o         uso         da         crase
está         INCORRETO:

(A) Às         vezes         penso         em         desistir         de         tudo.
(B) Por         acaso         você         respondeu         mal         àquela         senhora?
(C) Você         consegue         chegar         amanhã         às         16         horas?
(D) Aceitamos         apenas         pagamentos         à         prazo.

Questão 16

Assinale         abaixo         a         alternativa         que         NÃO         apresenta
concordância         verbal         correta:
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(A) Estudos         mostram         que         74%         da         população         brasileira
acessa         a         internet         regularmente.

(B) Uma         parte         das         vacinas         já         foi         aplicada.
(C) Uma         parte         das         vacinas         já         foram         aplicadas.
(D) Estudos         mostram         que         74%         da         população         brasileira

acessam         a         internet         regularmente.

Questão 17

Assinale         abaixo         a         alternativa         em         que         o         uso         do         porquê
está         CORRETO:

(A) Por         quê         você         está         tão         chateada         hoje?
(B) Porque         a         vida         é         assim?
(C) Porquê         eu         não         posso         sair         agora?
(D) Por         que         você         não         me         disse         que         viria?

Conhecimentos Gerais

Questão 18

"Resíduos         sólidos         dispostos         inadequadamente         são
as         maiores         fontes         de         poluição         das         águas.         O         projeto
Ecobarreira         se         insere,         perfeitamente         neste         contexto,
na         medida         em         que         serve         para         contenção         dos
materiais         sólidos         persistentes         que         podem         flutuar         ou
permanecer         em         suspensão         na         água."
(https://www.oesteemfoco.com.br/noticia)
O         projeto         Ecobarreira         atua         no         município         de
Bandeirante/SC         e         entre         os         trabalhos         por         eles
desenvolvidos         podemos         citar:

(A) A         transposição         das         águas         do         rio         Arroio
Bandeirante.

(B) A         despoluição         do         rio         Arroio         Bandeirante.
(C) O         represamento         das         águas         do         rio         Arroio

Bandeirante.
(D) A         criação         de         braços         para         o         rio         Arroio         Bandeirante.

Questão 19

A         base         da         economia         do         município         de         Bandeirante/SC
é         essencialmente         agrícola,         tendo         como         base:

(A) A         monocultura         do         mamão.
(B) A         produção         de         milho,         feijão,         arroz         e         soja.
(C) A         avicultura         e         a         produção         de         soja.
(D) A         suinocultura,         avicultura,         produção         de         grãos,

gado         de         corte         e         leiteiro.

Questão 20

Entre         as         leis         complementares         previstas         na         Lei
Orgânica         do         município         de         Bandeirante/SC         NÃO
consta:

(A) Lei         instituidora         da         Guarda         Municipal.
(B) Lei         de         criação         de         cargos,         funções         ou         empregos

públicos.
(C) Lei         de         criação         do         sistema         de         segurança         privada.
(D) Lei         instituidora         do         regime         jurídico         único         dos

servidores         municipais.
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