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Município de Tunápolis 

Estado de Santa Catarina 

 Concurso Público nº 001/2018 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Técnico Tributário 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações 

solicitadas. 

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se 

inscreveu e se a mesma contém 35 questões, 

numeradas de 1 a 35. Caso contrário, informe 

imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por 

falha de impressão e/ou total de questões. 

 Para cada questão existe apenas UMA resposta 

certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão 

Resposta. 

 

VOCÊ DEVE: 

 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova 

destacado, correspondente 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.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão Resposta 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de questões.  

 É de responsabilidade do candidato o 

preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 03 horas, incluído neste 

horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 

 A saída da sala só poderá ocorrer depois de 

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.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Se preferir, anote aqui suas respostas para posterior conferência: 

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

                                        

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35      
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Questões de Conhecimento Específico 
 

01. O princípio administrativo o qual faculta aos órgãos estatais (englobando os Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário) fiscalizarem todos os atos administrativos lesivos ao interesse público, por 

serem ilegais, ilegítimos ou ilícitos, é denominado: 

A) Autotutela. 

B) Participação.  

C) Sindicabilidade. 

D) Legalidade. 

 

02. A concessão de um regime especial de tributação que, para se tornar exequível, depende de 

aprovação integrada do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Ministério da Fazenda 

resultando em um ato principal e outro acessório caracteriza o: 

A) Ato administrativo complexo. 

B) Ato administrativo composto. 

C) Ato administrativo simples. 

D) Ato administrativo reflexo. 

 

03. No que se refere a intervenção do Estado na propriedade, é correto afirmar que: 

A) Servidão administrativa é a utilização transitória, remunerada ou gratuita, de bens particulares 

pelo Poder Público, para a execução de obras, serviços ou atividades públicas ou de interesse 

público. 

B) Ocupação temporária é a forma de intervenção a qual o Poder Público usa transitoriamente 

imóveis privados, como meio de apoio à execução de obras e serviços públicos. 

C) Um município jamais pode desapropriar bens de uma pessoa administrativa vinculada à União, 

ainda que haja prévia autorização do Presidente da República. 

D) O tombamento de um bem impede o proprietário de gravá-lo por meio de penhor, anticrese ou 

hipoteca. 

 

04. Tratando-se de ato omissivo do poder público a responsabilidade civil por tal ato é: 

A) Objetiva, sendo inexigível dolo ou culpa. 

B) Objetiva, não se admitindo a aplicação de excludentes de responsabilidade. 

C) Subjetiva, sendo inexigível dolo ou culpa. 

D) Subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa. 
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05. Considerando a dívida ativa estabelecida no Código tributário Nacional (CTN), é correto afirmar 

que: 

A) A dívida ativa tributária goza de presunção de certeza e liquidez, sendo que tal presunção é 

relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca. 

B) O termo de inscrição da dívida ativa deverá conter o número do processo administrativo ou do 

auto de infração. 

C) Prescreve em cinco anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição. 

D) O termo de inscrição da dívida ativa possui como requisito obrigatório a memória de cálculo 

detalhada da taxa Selic. 

 

06. Assinale a alternativa correta acerca dos tributos de competência municipais: 

A) Compete ao município instituir a contribuição para o custeio da seguridade social, cobrada dos 

servidores municipais, em benefício destes. 

B) Compete aos Municípios instituir o imposto sobre propriedade de veículos automotores 

licenciados em seus territórios. 

C) Compete aos Municípios instituir impostos sobre 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. 

D) Compete aos Municípios instituir o imposto sobre serviços de qualquer natureza nas prestações 

de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de 

recepção onerosa. 

 

07. De acordo com o Código Tributário Nacional, a natureza jurídica específica do tributo é determinada 

pelo (a): 

A) Fato gerador ocorrido. 

B) Atributo formal adotado pela lei. 

C) Denominação da exação. 

D) Destinação constitucional do produto da sua arrecadação. 

 

08. Os municípios, de acordo com a Lei Complementar nº 116/03, possuem competência para instituir 

o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), exceto sobre: 

A) Odontologia. 

B) Aplicação de tatuagens e piercings. 

C) Demolição. 

D) Fornecimento de alimentação e bebidas por bufê. 
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09. Conforme a Lei Complementar nº 116/03, assinale a alternativa que indica um serviço em que 

ocorre a incidência da cobrança do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre 

mercadorias fornecidas em conjunto com a incidência do ISS sobre o serviço prestado: 

A) Conservação e reforma de estradas. 

B) Confecção de placas e banners. 

C) Elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia. 

D) Fotografia e cinematografia. 

 

10. Acerca das certidões tributárias, analise: 

I - A certidão negativa de débito declara a inexistência de débito tributário para o sujeito passivo; 

II - A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será 

fornecida dentro de dez dias da data da entrada do requerimento na repartição; 

III - A certidão negativa expedida com culpa, que contenha erro contra a Fazenda Pública, 

responsabiliza pessoalmente o funcionário que a expedir, pelo crédito tributário e juros de mora 

acrescidos. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

11. Assinale a alternativa que consiste em hipóteses de extinção do crédito tributário, conforme dispõe 

o Código Tributário Nacional: 

A) Anistia e isenção. 

B) Decisão judicial passada em julgado e prescrição.  

C) Compensação e moratória. 

D) Parcelamento e depósito do montante integral. 

 

12. Assinale a alternativa que representa corretamente uma hipótese de taxa pública: 

A) Taxa de esgoto.  

B) Taxa de iluminação pública. 

C) Taxa de fiscalização de vigilância sanitária. 

D) Taxa de prevenção de incêndio.  
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13. Considerando os princípios e as competências tributárias, assinale a alternativa correta: 

A) Taxas e contribuições de melhorias são tributos de competência comum. 

B) A capacidade tributária ativa é indelegável, salvo as atribuições de arrecadar ou fiscalizar 

tributos. 

C) O princípio da proibição da utilização do tributo com efeito de confisco não se aplica as multas 

de natureza tributária, pois multa não é tributo. 

D) O princípio da irretroatividade é incompatível com a existência de leis tributárias que produzam 

efeitos jurídicos sobre quaisquer atos pretéritos.  

 

14. De acordo com o que dispõe o Código Tributário Nacional no Título Legislação Tributária, assinale 

a alternativa incorreta: 

A) Utilizam-se as leis do direito privado para pesquisa da definição, conteúdo e alcance de seus 

institutos, bem como para definição dos efeitos tributários. 

B) O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido. 

C) O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. 

D) Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre o parcelamento. 

 

15. Sobre prescrição e decadência em matéria tributária, assinale a alternativa correta: 

A) O direito de pleitear restituição mediante ação anulatória da decisão administrativa que denegar 

a restituição prescreve em dois anos. 

B) O prazo decadencial corresponde ao prazo que a autoridade administrativa possui para cobrar 

o crédito tributário. 

C) O prazo prescricional é contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 

lançamento poderia ter sido efetuado. 

D) A prescrição se interrompe pela citação do devedor na inscrição da dívida ativa. 

 

16. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) poderá ser progressivo em razão 

do valor do imóvel ou em razão do tempo. Estas progressividades apresentam, respectivamente, a 

finalidade: 

A) Parafiscal e extrafiscal. 

B) Fiscal e contributiva. 

C) Extrafiscal para ambas. 

D) Fiscal e extrafiscal. 
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17. Acerca do imposto sobre circulação de mercadorias e prestações de serviços (ICMS), cabe à lei 

complementar: 

A) Definir seus responsáveis. 

B) Dispor sobre substituição tributária. 

C) Dispor sobre a seletividade. 

D) Estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas. 

 

18. Sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), assinale a alternativa incorreta: 

A) A base de cálculo é o valor venal do imóvel, sem considerar, em regra, o valor dos bens móveis 

nele mantidos. 

B) Possui fato gerador instantâneo e lançamento por homologação. 

C) Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do imposto. 

D) Poderá ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. 

 

19. À luz do Código Tributário Nacional (CTN), na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de 

domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal, quanto às pessoas naturais: 

A) A sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua 

atividade. 

B) O lugar da sua residência, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de 

cada estabelecimento. 

C) O estabelecimento da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à 

obrigação. 

D) Qualquer de suas residências no território da entidade tributante. 

 

20. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as 

informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros, exceto os: 

A) Bancos. 

B) Corretores. 

C) Administradores judiciais.  

D) Espólios. 

 

 

Questões de Língua Portuguesa 
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21. “Leôncio sentiu-se esmagado, e arrependeu-se mil e uma vezes de ter provocado tão imprudentemente 

aquele leviano e estouvado rapaz.” (Bernardo Guimarães). O verbo grafado torna o sujeito agente e 

paciente da ação, logo sua voz verbal é: 

A) Voz ativa. 

B) Voz passiva. 

C) Voz reflexiva. 

D) Voz passiva sintética.  

 

22. “Três mesas grandes foram utilizadas para o almoço beneficente.”  

A concordância nominal é o acordo entre o substantivo e seus modificadores.  Assinale a alternativa que 

apresenta apenas modificadores do substantivo “mesas” na frase acima: 

A) Três – grandes. 

B) Três – foram. 

C) Grandes – foram. 

D) Três – utilizadas.  

 

23. “O modo ______________________________ é o modo da realidade: serve para enunciar um fato ou um estado 

verdadeiros ou supostos verdadeiros, em orações independentes ou dependentes, declarativas, 

interrogativas ou exclamativas, quer afirmando, quer negando.”. Relativo aos modos verbais, assinale a 

alternativa que completa corretamente a lacuna:  

A) Indicativo. 

B) Imperativo. 

C) Subjuntivo exortativo.  

D) Subjuntivo optativo. 

 

24. “Muitos hoje em dia morrem de fome”. Assinale a alternativa que contém corretamente a função 

sintática do termo destacado: 

A) Adjunto Adnominal. 

B) Adjunto Adverbial. 

C) Complemento nominal. 

D) Vocativo. 

 

25. Assinale a oração que faz uso incorreto da crase: 

A) Os papeis do divórcio estão sobre à mesa da cozinha.  

B) À noite, gostaria de ir ao shopping com meus amigos.  
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C) Fui à farmácia comprar antibióticos para meu filho.  

D) Irei à Bahia nas minhas próximas férias do trabalho.  

 

26. Um pronome mal utilizado às vezes pode expressar redundância. Assinale a oração em que isso 

ocorre:  

A) Deixe-me sozinho, pai! Não estou bem para conversar.  

B) Nas olimpíadas, o ginasta machucou a sua perna. 

C) Esta bolsa é minha, devolve-me! 

D) Após fumar, jogue o cigarro no lixo! 

 

27. “Ele disse que amanhã irá ao show se não chover e se não houver aquele engarrafamento que tanto 

tem infernizado a vida dos paulistanos.” 

O período acima é: 

A) Simples, formado por uma oração. 

B) Composto, formado por quatro orações. 

C) Composto, formado por cinco orações. 

D) Composto, formado por seis orações. 

 

28. Não há locução adverbial em: 

A) Pela manhã, costumo beber um pouco de água natural para melhorar o funcionamento intestinal. 

B) “E só agora notava que todos esses afagos eram sempre ocultos e assustados, feitos como que 

ilegalmente, às escondidas, e quase sempre acompanhados de choro.” (Aluísio Azevedo) 

C) “As seções avançadas ascendiam, porém, mais rápidas, pelas barrancas, conquistando o terreno, 

até que outra irrupção repentina do adversário lhes tomasse a frente, ou as aferrasse de soslaio.” 

(Euclides da Cunha) 

D) Aos domingos eu pratico exercícios físicos. 

 

29. “Eles estavam extremamente atrasados para a festa.” 

O verbo grifado é: 

A) Transitivo direto. 

B) Transitivo indireto. 

C) Intransitivo. 

D) De ligação. 
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30. “Trânsito” e “público” são acentuados porque:  

A) São palavras proparoxítonas, pois recebem o acento agudo na antepenúltima sílaba.  

B) São palavras oxítonas, pois possuem vogais “a” e “u” semiabertas. 

C) Não possuem mais acentos segundo a nova reforma ortográfica. 

D) São palavras paroxítonas, pois recebem o acento agudo na antepenúltima sílaba.  

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

31. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas, de cima para baixo. De acordo com a Lei Orgânica de Tunápolis – SC: 

(__) - O Prefeito Municipal, por intermédio de ato administrativo, estabelecerá as atribuições dos seus 

auxiliares diretos, definindo-lhes competências, deveres e responsabilidades; 

(__) - Será de 2 (dois) anos o mandato do Prefeito e do Vice-Prefeito, a iniciar-se no dia 1º de Janeiro do 

ano seguinte ao da eleição; 

(__) - O Projeto de Decreto Legislativo é a proposição destinada a regular matéria de competência exclusiva 

da Câmara que produza efeitos externos, não dependendo da sanção ou veto do Prefeito. 

A) V-V-V.  

B) V-F-V. 

C) F-V-V. 

D) V-F-F.  

 

32. A Ásia é o continente dos contrastes, apresentando uma elevada variação climática, geomorfológica, 

demográfica, cultural e territorial. São países que fazem parte do Continente Asiático, exceto: 

A) Armênia.  

B) Geórgia.   

C) Cazaquistão.  

D) Romênia. 

 

33. Com base na notícia a seguir e utilizando seus conhecimentos sobre o assunto, analise o trecho e 

assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“O presidente eleito do ______________________, Andrés Manuel López Obrador, irá colocar sua presidência à 

prova em um referendo dentro de três anos, dando à população do país a chance de decidir se ele deve ou 

não continuar no poder no meio de seu mandato de seis anos.” 

(Fonte adaptada g1. globo.com > acesso em 2 de julho de 2018) 

A) Uruguai. 
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B) Equador. 

C) Canadá.  

D) México.  

 

34. “Foi um conflito que aconteceu entre os Estados Unidos (liderando forças internacionais) contra o 

Iraque no começo de 1991. O ataque americano foi consequência da invasão do Kuwait pelo exército 

iraquiano em 1990. Essa guerra ficou internacionalmente conhecida por causa das imagens do conflito 

que foram transmitidas em tempo real pela cadeia televisiva dos Estados Unidos.” 

O trecho acima faz referência a:  

A) Guerra de Java.  

B) Guerra do Golfo. 

C) Guerra dos Bôeres.  

D) Guerra de Secessão.  

 

35. “O navio humanitário ‘Open Arms’ chegou na quarta-feira (04/07/2018) ao porto de Barcelona com 

60 migrantes, entre eles cinco menores, resgatados à deriva no Mediterrâneo e acolhidos pelo governo 

espanhol, após serem rejeitados pela Itália.” 

(Fonte adaptada g1. globo.com > acesso em 03 de julho de 2018) 

Em relação ao Mar Mediterrâneo, podemos afirmar que situa-se entre: 

A) América, a Europa e a Oceania.  

B) Antártida, a Europa e a América.  

C) Oceania, a África e a Antártida.  

D) Europa, a Ásia e a África. 

 


