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CONCURSO PÚBLICO 

MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ/RS 
 

Fiscal Tributário 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 
substituição ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

• DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Conhecimentos Gerais  
Legislação  
Conhecimentos Específicos 

10 
08 
06 
16 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de 
respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a 
substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina 
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de 
Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após 1h30min  contada do efetivo início das 
provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de 
respostas, para conferência com o gabarito oficial.  

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da 
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições. Na prova de Português será exigida a norma 
ortográfica atualmente em vigor. Para responder às questões de Informática (se houver), a menos que seja informado o 
contrário, considerar que os programas mencionados se encontram na versão Português-BR e em sua configuração 
padrão de instalação, possuem licença de uso, o mouse está configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar corresponde à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, 
liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 

 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  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  36  37  38  39  40  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
  

O centro da Terra 
 

O escritor francês de ficção científica Júlio Verne, 
autor de Viagem ao Centro da Terra, certamente gostaria 
desta novidade: pesquisadores da Universidade Nacional 
Australiana (ANU) confirmaram a existência do “núcleo 
interno mais interno” da Terra. Segundo a pesquisadora 
Joanne Stephenson, embora essa nova camada seja difícil de 
observar, suas propriedades distintas podem apontar para 
um evento desconhecido e dramático na história da Terra. 

“Encontramos evidências que podem indicar uma 
mudança na estrutura do ferro, o que sugere talvez dois 
eventos separados de resfriamento na história da Terra”, 
disse Stephenson. “Os detalhes desse grande evento ainda 
são um pouco misteriosos, mas adicionamos outra peça do 
quebra-cabeça quando se trata de nosso conhecimento do 
núcleo interno da Terra.” 

A cientista afirmou que investigar a estrutura do 
núcleo interno pode ajudar a entender mais sobre a história 
e evolução da Terra. 

“Tradicionalmente, ensinaram-nos que a Terra tem 
quatro camadas principais: a crosta, o manto, o núcleo 
externo e o núcleo interno”, declarou Stephenson. “A ideia 
de outra camada distinta foi proposta algumas décadas 
_________, mas os dados não eram muito claros. 
Conseguimos contornar isso usando um algoritmo de busca 
muito inteligente para vasculhar milhares de modelos do 
núcleo interno. É muito emocionante – e pode significar que 
teremos de ___________ os livros!” 

No mínimo, o famoso romance de Verne poderia 
precisar de algumas páginas adicionais. 

(Fonte: Revista Planeta - adaptado.) 
 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) atrás| rescrever 
b) atráz | reescrever 
c) atrás | reescrever 
d) atráz | re-escrever 
 

2) Sobre o texto, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Pesquisadores confirmaram a existência de uma camada 

fácil de se observar: o núcleo interno mais interno do 
planeta Terra. 

b) Uma alteração na estrutura do ferro sugere dois eventos 
apartados de resfriamento na história da Terra. 

c) A ideia de uma outra camada da Terra foi proposta há 
alguns séculos. 

d) O famoso romance de Júlio Verne - Viagem ao Centro da 
Terra - precisaria de mais páginas pela descoberta das 
quatro camadas do planeta Terra. 

 

3) O vocábulo “vasculhar” do texto só NÃO tem por 
significado: 
 
a) Examinar. 
b) Investigar. 
c) Expressar. 
d) Revistar. 
 

4) O termo acessório sublinhado no texto é classificado 
como: 
 
a) Aposto. 
b) Adjunto adnominal.  
c) Complemento nominal. 
d) Sujeito. 
 

5) “Haurir” possui o mesmo significado de: 
 
a) Expressar. 
b) Expugnar. 
c) Extinguir. 
d) Extrair. 
 

6) Assinalar a alternativa em que a formação da palavra se 
dá pelo mesmo processo de “abotoar”: 
 
a) Plumagem. 
b) Ensurdecer. 
c) Antepor. 
d) Corroborar. 
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7) Em relação ao uso da crase, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Assistiu à cena que comoveu a todos.  
b) Preços à partir de 200 reais são considerados caros 

atualmente. 
c) Graças à Deus, eles não se machucaram! 
d) Os jogadores estavam lado à lado quando a torcida gritou.  
 

8) Quanto à presença de conjunção ou locução conjuntiva 
do tipo aditiva, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A acadêmica estudou bastante, contudo não obteve êxito 

na prova. 
b) Os livros não estão sendo utilizados, portanto, serão 

doados. 
c) Paula falava alto e também gesticulava muito. 
d) Irei mais cedo para casa, porque minhas visitas já 

chegaram. 
 

9) Considerando-se o uso dos porquês, numerar a 2ª coluna 
de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Por quê  
(2) Por que  
(3) Porque 
 
(_) _____ você contou isso a ele?  
(_) Ele sorriu _____ sabia que estava sendo observado.  
(_) Não menti, _____? 
 
a) 2 - 3 - 1. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 1 - 3 - 2. 
d) 2 - 1 - 3. 
 

10) Em relação à pontuação, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Ele disse por, que estava com dúvidas sobre o conteúdo. 
b) Maria, e Cleide, disseram que iriam buscar João na 

estação. 
c) Ele foi preso, visto que, ameaçou sua esposa. 
d) O presidente da empresa, Ramiro, disse que estávamos 

de folga. 
  

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
11) A Lei de Liberdade Econômica estabeleceu a extinção de 
alvarás para as atividades econômicas: 
 
a) Do primeiro setor. 
b) De produção. 
c) De pequeno porte. 
d) De baixo risco. 
 

12) A Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 
(PNSPDS), criada pela Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, 
estabelece princípios, diretrizes e objetivos para nortear as 
estratégias de segurança pública nos três níveis de governo. 
Considerando os princípios do PNSPDS, é CORRETO afirmar 
que: 
 
a) A segurança pública deve priorizar a resolução pacífica de 

conflitos. 
b) Agentes de segurança devem aplicar o uso desmedido da 

força. 
c) Órgãos de segurança pública devem publicar informações 

sigilosas. 
d) Agentes de segurança devem proteger apenas a vida e o 

patrimônio, mas não o meio ambiente. 
 

13) Uma Unidade de Estado Sólido é um tipo de dispositivo 
sem partes móveis para armazenamento não volátil de 
dados digitais. São responsáveis pelo armazenamento, 
diferindo dos sistemas magnéticos (como os HDs). Os 
dispositivos utilizam memória flash (tecnologia semelhante 
às utilizadas em cartões de memória e pen-drives). Em 
relação às características dessa tecnologia, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Apresentam menor resistência a impactos, em 

comparação com os HDs. 
b) Tem consumo maior de energia. 
c) O tempo de acesso à memória é muito menor do que o 

tempo de acesso a meios magnéticos ou ópticos. 
d) Tem custo reduzido em relação aos meios magnéticos. 
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14) Assinalar a alternativa correspondente ao conceito de 
“função” no Excel 2010: 
 
a) Fórmula predefinida (ou automática) que permite 

executar cálculos de forma simplificada. 
b) Valor fixo ou estático que não é modificado no MS-Excel. 
c) Especifica o tipo de cálculo que se pretende efetuar nos 

elementos de uma fórmula, tal como: adição, subtração, 
multiplicação ou divisão. 

d) Localização de uma célula ou intervalo de células. 
 

15) No Windows 10, o atalho de teclado Ctrl + Shift + Esc 
serve para abrir o: 
 
a) Agendador de Tarefas do Windows. 
b) Prompt de Comando. 
c) Prompt de Comando como administrador. 
d) Gerenciador de Tarefas do Windows. 
 

16) Um órgão público foi vítima de um ransomware, que é 
um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados 
armazenados em um equipamento, geralmente com o uso 
de criptografia, e que exige pagamento de resgate (ransom) 
para restabelecer o acesso ao usuário. A respeito desse 
ataque cibernético, analisar os itens abaixo: 
 
I. Uma das formas mais comuns de propagação desse tipo de 

ataque é por meio de e-mails com o código malicioso em 
anexo ou que induzam o usuário a seguir um link. 

II. Além de cifrar os arquivos, o ransomware também 
costuma cifrar backups na nuvem. 

III. O pagamento do resgate é a única forma segura de 
reestabelecer o acesso. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
 

17) Bruna está resolvendo uma lista, que contém 20 
exercícios. Sabe-se que ela demorou 15min para resolver 4 
exercícios. Considerando-se o mesmo tempo de resolução 
para cada questão, ao todo, quanto tempo Bruna irá 
demorar para resolver todas as questões? 
 
a) 1h15min 
b) 1h20min 
c) 1h25min 
d) 1h30min 
 
 
 
 

18) Ana, Bia e Ciça são amigas. Uma delas é professora 
universitária, a outra é pesquisadora, e a terceira, executiva. 
Sabe-se que: 
 
 Bia não é a pesquisadora; 
 Ciça não é a professora universitária; 
 Ana não é a executiva e nem a professora universitária. 
 
Com base nessas informações, conclui-se CORRETAMENTE 
que: 
 
a) Ciça é a executiva. 
b) Ciça é a pesquisadora. 
c) Bia é a pesquisadora. 
d) Bia é a executiva. 
 
  
  

LEGISLAÇÃO 
 
19) Considerando-se a Constituição Federal, marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) É assegurada a participação dos trabalhadores nos 

colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses 
profissionais sejam objeto de discussão. 

(_) É vedada a participação dos empregadores nos 
colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses 
previdenciários sejam objeto de deliberação. 

(_) O trabalhador será obrigado a filiar-se e a manter-se 
filiado a sindicato. 

 
a) C - E - C. 
b) E - C - E. 
c) C - C - E. 
d) C - E - E. 
 

20)  A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se Estado Democrático de Direito e tem como 
Fundamentos: 
 
a) A defesa da paz, o repúdio ao terrorismo, o valor social da 

livre iniciativa, entre outros. 
b) A igualdade entre homens e mulheres, o repúdio ao 

terrorismo, a cidadania, entre outros. 
c) O valor social da livre iniciativa, o pluralismo político, o 

repúdio ao terrorismo, entre outros. 
d) A cidadania, o valor social da livre iniciativa, a soberania, 

entre outros. 
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21) De acordo com a Lei Orgânica do Município de Nova 
Hartz, sobre o que é vedado ao Município, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 
II. Outorgar isenções e anistias fiscais, ou permitir a remissão 

de dívidas, sem interesse público justificado, sob pena de 
nulidade do ato. 

III. Excluir a publicidade de atos, programas, obras, serviços 
e campanhas de órgãos públicos que não tenham caráter 
educativo, informativo ou de orientação social. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

22) Em concordância com a Lei Orgânica do Município de 
Nova Hartz, de acordo com o que deverá ser observado pela 
fixação dos padrões de vencimento e dos demais 
componentes do sistema remuneratório, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade 

dos cargos componentes de cada carreira. 
(_) Os requisitos para a investidura. 
(_) As peculiaridades dos cargos. 
 
a) C - C - E. 
b) C - E - E. 
c) E - E - C. 
d) C - C - C. 
 

23) De acordo com a Lei Municipal nº 819/2001 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, sobre a 
estabilidade, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(_) O servidor que não preencher alguns dos requisitos do 

estágio probatório deverá ser imediatamente exonerado. 
(_) O estagiário, quando convocado, deverá participar de 

todo e qualquer curso específico referente às atividades 
de seu cargo. 

 
a) C - C. 
b) E - C. 
c) E - E. 
d) C - E. 
 

24) De acordo com a Lei Municipal nº 819/2001 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, sobre os 
adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade, 
analisar a sentença abaixo: 
 
Os adicionais de periculosidade e de penosidade serão, 
respectivamente, de quarenta e trinta por cento, incidente 
sobre o vencimento do servidor (1ª parte). Os adicionais de 
penosidade, insalubridade e periculosidade não são 
acumuláveis, cabendo ao servidor optar por um deles, 
quando for o caso (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
25) Considerando-se a Constituição Federal, sobre o sistema 
tributário nacional, analisar os itens abaixo: 
 

I. Sempre que possível, os impostos terão caráter universal e 
serão graduados segundo a capacidade econômica do 
País. 

II. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
poderão instituir taxas, em razão do exercício do poder 
de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de 
serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao 
contribuinte ou postos a sua disposição. 

 

a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

26) Considerando-se a Constituição Federal, compete aos 
Municípios instituir impostos sobre: 
 

I. Propriedade predial e territorial urbana. 
II. 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. 

III. Serviços de qualquer natureza, não compreendidos no 
que compete aos Estados e ao Distrito Federal. 

 

Estão CORRETOS: 
 

a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

27) De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal, sobre as transferências voluntárias, 
é uma exigência para a realização de transferência 
voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes 
orçamentárias, comprovação, por parte do beneficiário, de: 
 

I. Que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, 
empréstimos e financiamentos devidos ao ente 
transferidor, bem como quanto à prestação de contas de 
recursos anteriormente dele recebidos. 

II. Cumprimento dos limites constitucionais relativos à 
educação e à saúde. 

III. Observância dos limites das dívidas consolidada e 
mobiliária, de operações de crédito, exceto por 
antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e 
de despesa total com pessoal. 

IV. Previsão orçamentária de contrapartida. 
 

Estão CORRETOS: 
 

a) Somente os itens III e IV. 
b) Somente os itens I, II e III. 
c) Somente os itens I, II e IV. 
d) Todos os itens. 
 

28) Em conformidade com a Lei nº 4.320/1964 - Normas 
Gerais de Direito Financeiro, em relação à execução do 
orçamento, sobre a receita, analisar a sentença abaixo: 
 
Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o 
estabeleça; nenhum tributo será cobrado em cada exercício 
sem prévia autorização orçamentária, inclusive a tarifa 
aduaneira e o imposto lançado por motivo de guerra 
(1ª parte). Não são objeto de lançamento os impostos 
diretos e quaisquer outras rendas com vencimento 
determinado em lei, regulamento ou contrato (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

29) De acordo com a Lei nº 5.172/1966, analisar a sentença 
abaixo: 
 
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua 
inobservância, converte-se em obrigação principal 
relativamente à penalidade pecuniária (1ª parte). Fato 
gerador da obrigação acessória é a situação definida em lei 
como necessária e suficiente à sua ocorrência (2ª parte).  
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

30) Em conformidade com a Lei nº 5.172/1966, a capacidade 
tributária passiva independe: 
 
I. Da capacidade civil das pessoas naturais. 
II. 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. 

III. De estar a pessoa jurídica regularmente constituída, 
bastando que configure uma unidade econômica ou 
profissional. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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31) Em conformidade com a Lei nº 8.137/1990, constitui 
crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo 
ou contribuição social e qualquer acessório, mediante, entre 
outras, as seguintes condutas: 
 
I. Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota 

fiscal ou documento equivalente, relativa à venda de 
mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente 
realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação. 

II. Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de 
venda ou qualquer outro documento relativo à operação 
tributável. 

III. Aplicar de acordo com o estatuído, incentivo fiscal ou 
parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de 
desenvolvimento. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

32) De acordo com a Lei nº 8.429/1992 - Lei de Improbidade 
Administrativa, sobre a prescrição, assinalar a alternativa 
que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
A ação para a aplicação das sanções prescreve em ______ 
anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de 
infrações permanentes, do dia em que cessou a 
permanência. A instauração de inquérito civil ou de processo 
administrativo para apuração dos ilícitos suspende o curso 
do prazo prescricional por, no máximo, ______ dias corridos, 
recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não 
concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão. O 
inquérito civil para apuração do ato de improbidade será 
concluído no prazo de ______ dias corridos, prorrogável uma 
única vez por igual período, mediante ato fundamentado 
submetido à revisão da instância competente do órgão 
ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica.   
 
a) 8 | 180 | 365 
b) 5 | 365 | 180 
c) 10 | 90 | 180 
d) 6 | 30 | 60 
 

33) De acordo com a Lei nº 10.520/2002, na modalidade 
Pregão, é vedada a exigência de: 
 
I. Garantia de proposta. 
II. Aquisição do edital pelos licitantes como condição para 

participação no certame. 
III. Pagamento de taxas e emolumentos, inclusive os 

referentes a fornecimento do edital. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Todos os itens. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
 

34) Em conformidade com a Lei nº 12.527/2011 - Lei de 
Acesso a Informações, sobre o acesso a informações e sua 
divulgação, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(_) Cabe aos órgãos e entidades do Poder Público, 

observadas normas e procedimentos específicos 
aplicáveis, assegurar a gestão transparente da 
informação, propiciando amplo acesso a ela e sua 
divulgação. 

(_) O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, 
entre outros, os direitos de obter informação sobre 
atividades exercidas pelos órgãos e entidades, exceto as 
relativas à sua política, à organização e a serviços. 

(_) É dever dos órgãos e entidades públicas promover, 
independentemente de requerimentos, a divulgação em 
local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de 
informações de interesse coletivo ou geral por eles 
produzidas ou custodiadas. 

 
a) E - C - E. 
b) C - C - E. 
c) E - E - C. 
d) C - E - C. 
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35) Considerando-se a Lei nº 14.133/2021 - Lei de Licitações 
e Contratos, analisar a sentença abaixo: 
 
É vedado ao agente público designado para atuar na área de 
licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei, 
admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, 
situações que comprometam, restrinjam ou frustrem o 
caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos 
casos de participação de sociedades cooperativas (1ª parte). 
Em licitação que envolva bens ou serviços especiais cujo 
objeto não seja rotineiramente contratado pela 
Administração, não poderá ser contratado serviço de 
empresas para assessorar os agentes públicos responsáveis 
pela condução da licitação (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

36) De acordo com a Lei Municipal nº 197/1991 – Código 
Tributário do Município, sobre o ISS, analisar a sentença 
abaixo: 
 
Sempre que se altera o nome, firma, razão ou denominação 
social, a localização ou, ainda, a natureza de atividade e 
quando esta acarretar enquadramento em alíquotas 
distintas, deverá ser feita a devida comunicação à Fazenda 
Municipal, dentro do prazo de trinta dias (1ª parte). 
Determinada a baixa da atividade, o lançamento abrangerá 
o semestre ou o trimestre em que ocorrer a cessação, 
respectivamente, para as atividades sujeitas à alíquota fixa e 
com base no preço do serviço (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

37) Em conformidade com a Lei Municipal nº 197/1991 – 
Código Tributário do Município, em relação ao imposto 
sobre vendas e varejo de combustíveis líquidos e gasosos, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. O imposto sobre venda a varejo de combustíveis líquidos e 

gasosos, tem como fator gerador a venda a varejo desses 
produtos ao consumidor, somente por pessoa jurídica. 

II. O montante ou valor global das operações de venda a 
varejo realizadas, qualquer que seja o período de tempo 
considerado, constitui receita bruta para efeitos do 
cálculo do imposto. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

38) Segundo MAZZA, de acordo com as lições de Luís 
Eduardo Schoueri, um bom sistema tributário deve ter 
algumas características, como a equidade, ou seja: 
 
a) Não interferência na alocação econômica de recursos.  
b) Gestão fácil e pouco custosa do sistema.  
c) Garantia de transparência. 
d) Respeito às diferenças individuais.  
 

39) Em conformidade com AMARO, sobre a competência 
tributária, analisar os itens abaixo: 
 

I. Engloba um amplo poder político no que respeita a 
decisões sobre a própria criação do tributo e sobre a 
amplitude da incidência, não obstante o legislador esteja 
submetido a vários balizamentos. 

II. É indelegável. 
 

a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

40) Em conformidade com PAULSEN, sobre o conceito de 
tributo, analisar a sentença abaixo: 
 

Tributa-se porque há a necessidade de recursos para manter 
as atividades a cargo do Poder Público ou, ao menos, as 
atividades que são do interesse público, ainda que 
desenvolvidas por outros entes (1ª parte). Obrigação que 
não seja pecuniária, como a de prestar serviço militar 
obrigatório, de trabalhar no tribunal do júri ou nas eleições, 
constitui tributo (2ª parte). 
 

A sentença está: 
 

a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
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