
CONCURSO PÚBLICO EDITAL DE ABERTURA 01.01/2022

CARGO:FISCAL DE TRIBUTOS
DATA: 09/10/2022

LEIA AS INSTRUÇÕES:

✔ Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você

concorre e se ele contém 40( QUARENTA ) questões de múltipla escolha, com
4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada uma, correspondentes à prova
objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de
sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações
posteriores nesse sentido;

✔ No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações

relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao
fiscal de sala para corrigir em Ata;

✔ Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva;

✔ Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material

de prova e ao preenchimento do cartão resposta;

✔ Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a

caneta esferográfica de tinta azul ou preta;

✔ Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos,

tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,
palmtop, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina
fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer
espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de
chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários,
apontamentos e apostilas;

✔ É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no

comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os
permitidos;

✔ Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;

✔ Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se

retirar da sala de aplicação de prova;

✔ Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e

o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de provas;

✔ A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no

presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação
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da sua prova;

✔ Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

INSCRIÇÃO:

NOME COMPLETO:

1. Leia o fragmento abaixo e indique a alternativa que apresenta somente
preposições, de acordo com o trecho da obra “O cortiço”.
“ Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras
que mergulhavam os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida, o prazer
animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra.” (Aluísio Azevedo) 
a) Naquela, de, na, e, da, de, de, sobre.
b) Naquela, que, de, na, e, da, de, de, sobre.
c) Naquela, de, na, e, da, de, de, sobre, a.
d) Naquela, de, na, e, da, o, de, a, de, sobre.

2. Assinale a alternativa em que o advérbio foi empregado de modo incorreto.
a) Devido à falta de funcionários, trabalhei demais essa semana.
b) Faz quase um mês que não chove, o clima ficou seco demais.
c) Deram-me nota demais na avaliação.
d) O garoto brincou demais com os colegas.

3. Indique a alternativa que apresenta apenas vocábulos formados por justaposição.
a) Girassol, pontapé, mandachuva.
b) Malmequer, aguardente, cabisbaixo.
c) Embora, meio-dia, fidalgo.
d) Planalto, hidroelétrica, pernalta.

4. Assinale a alternativa na qual a preposição destacada estabelece uma relação de
“causa”.
a) “ Voltou a limpar as unhas com o grampo.”(Lygia Fagundes Telles)
b) “Estive com Lalino aqui no Colégio um ano.”(José Lins do Rego)
c) “Era nosso agregado desde muitos anos(...)”. (Machado de Assis)
d) “Aristarco arrebentava de júbilo.” (Raul Pompéia)

5. Aponte a alternativa que apresenta correspondência semântica (paralelismo) na
sua construção do enunciado.
a) Não apenas corrigiu os seus erros e é a referência do seu grupo de trabalho.
b) A festa durou a noite toda e algumas bolhas nos pés.
c) Por um lado, eu concordo com a decisão dela, por outro, eu acho que ela fez a
escolha certa.
d) Quanto mais eu o conheço, mais certeza tenho que ele não é confiável.

6) Um plano intercepta uma esfera a 3 cm de seu centro. Uma secção esférica é
gerada com área de 16π cm2. O volume da esfera é
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a) 125π/3
b) 250π/3
c) 375π/3
d) 500π/3

7) As lojas A e B, tem um produto com igual preço de custo. A loja A, vende o produto
com 40% de lucro sobre o preço de custo e a loja B, vende o produto a 80% mais caro
que o preço de venda da loja A. O lucro da loja B, em relação ao preço de custo é:
a) 152%
b) 110%
c) 52%
d) 30%

8) Se log 2 = a  e log 3 = b, então log 144 é:
a) a2 + b3

b) 2a + 3b
c) a4 + b2

d) 4a + 2b

9) A idade de três irmãos está em progressão geométrica, de forma que a soma das
idades é 39 e o produto das idades do irmão mais velho e a do mais novo é 81. Logo
podemos concluir que o produto da idade dos três irmão é:
a) 1024
b) 729
c) 243
d) 125

10) A probabilidade de uma pessoa vencer 3 corridas ou menos é de 73%. A
probabilidade de ele vencer 3 ou mais é de 54%. A probabilidade de ele vencer
exatamente 3 corridas é:
a) 50,27%
b) 27%
c) 19%
d) 0,19%
11. Sobre o desenvolvimento territorial e a emancipação política do município de
Ibema, localizado no Estado do Paraná, marque a alternativa correta.
a) Pela Lei nº 1247, de 24 de junho de 1936, foi criado o Distrito Administrativo de
Ibema. No dia 12 de Junho de 1979, através da Lei Estadual nº 7007, foi criado o
município de Ibema com território desmembrado do município de Cascavel. A
instalação ocorreu no dia 01 de janeiro de 1980.
b) Pela Lei nº 4312, de 04 de julho de 1969, foi criado o Distrito Administrativo de
Ibema. No dia 12 de Junho de 1973, através da Lei Estadual nº 7117, foi criado o
município de Ibema com território desmembrado do município de Campo Bonito. A
instalação ocorreu no dia 10 de janeiro de 1977.
c) Pela Lei nº 5358, de 24 de junho de 1969, foi criado o Distrito Administrativo de
Ibema. No dia 12 de Junho de 1989, através da Lei Estadual nº 9007, foi criado o
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município de Ibema com território desmembrado do município de Guaraniaçu. A
instalação ocorreu no dia 10 de janeiro de 1990.
d) Pela Lei nº 5358, de 24 de junho de 1966, foi criado o Distrito Administrativo de
Ibema. Aos 12 de Junho de 1989, através da Lei Estadual nº 9007, cria-se o município
de Ibema com território desmembrado do município de Catanduvas. Sua instalação
ocorreu no dia 01 de janeiro de 1990.

12. Marque a alternativa correta. Conforme dados populacionais estimados pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município de Ibema
apresentou no ano de 2021:
a) 10909 habitantes.
b) 12715 habitantes.
c) 6387 habitantes.
d) 3512 habitantes.

13. Assinale a alternativa abaixo que, corretamente, se refere ao adjetivo pátrio
atribuído a quem nasce no município de Ibema, localizado no Estado do Paraná.
a) Ibemano.
b) Ibemense.
c) Ibemaense.
d) Ibemeiro.

14. Marque a alternativa que, corretamente, se refere à origem do município de
Ibema, localizado no Estado do Paraná.
a) Originou-se a partir de área desmembrada do município de Guaraniaçu.
b) Formou-se por meio de área desmembrada do município de Campo Bonito.
c) Originou-se a partir de área desmembrada do município de Catanduvas.
d) Formou-se por meio de área desmembrada do município de Diamante do Sul.

15. O Brasil se destaca como um dos países de maior extensão territorial do mundo.
Visando facilitar a administração dessa grande área, o país foi dividido em 27
Unidades Federativas.

Marque a alternativa que apresente corretamente essa divisão do território nacional.
a) 24 estados, 1 distrito federal e 1 território federal.
b) 25 estados e 1 território federal.
c) 27 estados.
d) 26 estados e 1 distrito federal.

16. A partir da assinatura do Tratado de Maastricht, em 1992, formou-se o bloco
econômico denominado de União Europeia. Este conta, na atualidade, com 27
Estados-membros, dentre eles Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, França, Bélgica,
Grécia entre outros.

Marque a alternativa correta. Acerca deste bloco, qual o significado do termo
“Brexit”?
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a) O termo “Brexit” se relaciona a cota de refugiados sírios que cada país do bloco
europeu deverá abrigar nos próximos 10 anos.
b) O “Brexit” significa a saída do Reino Unido da União Europeia, processo que
iniciou-se em junho de 2016 e foi concluído em dezembro de 2020.
c) A expressão “Brexit” faz referência à divisão do continente europeu em Europa
Ocidental e Europa Oriental, aprovada por meio de plebiscito realizado em junho de
2016.
d) O "Brexit" está relacionado ao fato de o Reino Unido deixar de ter o Euro como
moeda. Com a saída da Zona do Euro, o referido país voltou a adotar a libra esterlina
como unidade monetária.

17. Com o crescimento das tecnologias de comunicação e de segurança eletrônica,
cada vez mais o uso do dinheiro em espécie tem caído em desuso. Nesse sentido, o
Banco Central do Brasil criou um meio de pagamento eletrônico no qual o dinheiro
pode ser transferido entre contas em poucos segundos. Esse método de pagamento
está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive em feriados.
Marque a alternativa em que esteja o meio de pagamento acima descrito.
a) TED.
b) DOC.
c) Boleto.
d) PIX.

18. Leia o texto abaixo.

“Até 30 de junho daquele ano, mais de 940 milhões cédulas e mais de 688 milhões de
moedas já tinham sido distribuídas em todo o país. Em operação inédita, o BC
coordenou simultaneamente: o fornecimento físico do Real, o acolhimento de
depósitos à vista feitos na nova unidade monetária e o recolhimento de numerário
em cruzeiros reais”
Banco Central do Brasil. Plano Real. Disponível em:
<https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/planoreal>. Acesso em: 23 de Julho de
2022.

Em 2022, o Plano Real completou 28 anos de existência. Marque a alternativa em
que esteja o ano de lançamento de nossa atual moeda e o nome do presidente que
governava o país.
a) 1993, durante o governo do presidente José Sarney.
b) 1993, durante o governo do presidente Fernando Collor.
c) 1994, durante o governo do presidente Itamar Franco.
d) 1994, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso.

19. Leia o texto.
Covid-19: Número de mortos pode ser três vezes maior do que o oficial, diz OMS.

“Novos cálculos da Organização Mundial de Saúde estimam em quase 15 milhões de
óbitos como resultado direto ou indireto da pandemia”.
CNN Brasil. Covid-19: Número de mortos pode ser três vezes maior do que o oficial,
diz OMS. Publicado em 05 de maio de 2022. Disponível em:
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<https://www.cnnbrasil.com.br/saude/covid-19-numero-de-mortos-pode-ser-tres-ve
zes-maior-do-que-o-oficial-diz-oms/>. Acesso em 23 de Julho de 2022.

Marque a alternativa correta. Em qual país se iniciou a circulação do vírus
responsável pela pandemia descrita na notícia acima?

a) Coreia do Sul.
b) China.
c) Japão.
d) Itália.

20. Leia o texto abaixo:

“Aquecimento global é o aumento da temperatura média dos oceanos e da camada
de ar próxima à superfície da Terra que pode ser consequência de causas naturais e
atividades humanas. Isto se deve principalmente ao aumento das emissões de gases
na atmosfera que causam o efeito estufa”.
WWF. As mudanças climáticas. Disponível em:
<https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/clima/mudan
cas_climaticas2>. Acesso em 24 de Julho de 2022.

Assinale a alternativa abaixo que contenha os principais gases estufa, que em
maiores concentrações na atmosfera são responsáveis pelo aquecimento global.
a) Gás carbônico e nitrogênio.
b) Hélio e oxigênio.
c) Gás carbônico e metano.
d) Metano e hidrogênio.

21) De acordo com a lei 8.666/93 que institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública e dá outras providências, em uma licitação, em
igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
I - Produzidos no País;
II - Produzidos ou prestados por empresas brasileiras.
III - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País.
IV - Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Assinale a resposta correta:
a) Somente as I e II estão corretas
b) Somente as I, II e III estão corretas
c) Somente as I, II, IV estão corretas;
d) Todas as afirmativas estão corretas
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22) De acordo com a Lei 8.666/93 não poderá participar, direta ou indiretamente,
da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles
necessários:

a) Empresas localizadas em outros estados.
b) Empresas localizadas em outras cidades.
c) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela
licitação.
d) Empresas cujo capital tenha origem estrangeira.

23) De acordo com a Constituição Federal, a competência de cobrar e instituir a
Contribuição de Melhoria decorrentes de obra pública é:

a) Ao poder judiciário, responsável pela fiscalização e execução das obras;
b) Somente aos Municípios;
c) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
d) Somente a União e aos estados;

24)  Segundo a Constituição Federal, marque a alternativa correta.

a) Cabe a Lei Complementar dispor sobre conflitos de competência, em matéria
tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
b) Cabe a Lei Ordinária regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
c) Uma Lei ordinária pode estabelecer normas gerais em matéria de legislação
tributária, obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
d) As alternativas A e B estão corretas.

25)  Entre vários assuntos tratados na Constituição Federal, esta as limitações
do poder de tributar, marque a alternativa “incorreta”.

a) É vedado à União, instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
b) A União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios podem instituir impostos
sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
c) é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, cobrar
tributos, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os
instituiu ou aumentou;
d) É vedado à União, instituir tributo que não seja uniforme em todo o território
nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito
Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos
fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre
as diferentes regiões do País;

26) Sobre a competência de instituir e cobrar os impostos, masque a alternativa
correta.
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a) É de competência da União instituir impostos sobre propriedade territorial rural;
produtos industrializados; e transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou
direitos.
b) É de competência dos Estados e ao Distrito Federal, instituir impostos sobre
propriedade de veículos automotores; e grandes fortunas, nos termos de lei
complementar; e operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que
as operações e as prestações se iniciem no exterior.
c) Compete aos Municípios instituir impostos sobre propriedade predial e territorial
urbana; 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; e serviços de qualquer
natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.
d) É de competência da União instituir impostos sobre, renda e proventos de qualquer
natureza; importação de produtos estrangeiros; propriedade predial e territorial urbana.

27) Quais impostos são todos de competência da União?

a) IPI, ISS, ICMS, ITR
b) ITR, ITCMD, ITBI, IMPOSTO SOBRE IMPORTACAO
c) IMPOSTO SOBRE EXPORTACAO, Imposto Sobre Importação, ITCMD, IPI
d) ITR, IPI, Imposto Sobre Renda e Proventos de Qualquer natureza, Imposto sobre a
Importação

28)  Analise as afirmativas a seguir a respeito da repartição das receitas
tributárias.

I. Pertencem aos Municípios, cinquenta por cento do produto da arrecadação do
imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus
territórios;
II. Pertencem aos Municípios, vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do
imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.
III. O Fundo de Participação dos Municípios é uma transferência constitucional (CF,
Art. 159, I, b), o qual a União entregará vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento
ao Fundo de Participação dos Municípios; da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Quais alternativas estão corretas?

a) Apenas a I
b) Apenas a II
c) Apenas a III
d) Estão corretas a I, II, III
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29)  Sobre o I.S.S.Q.N. (Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza), é correto
afirmar:

I – A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.
II- O percentual de alíquota é fixado pela lei complementar 116/2003 e varia entre 2%
a 6%.
III – O imposto não incide sobre as exportações de serviços para o exterior do País.
a) I, e III estão corretas.
b) II e III estão corretas.
c) I, II estão corretas.
d) Somente I está correta.

30) De acordo com o Código Tributário Nacional, artigo 114, constitui-se como
Fato Gerador da obrigação principal:

a) Presença dos elementos que determinem a alíquota do imposto.
b) É a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência
c) Qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a

abstenção de ato que não configure obrigação principal
d) Qualquer situação mesmo que não esteja prevista em lei, mas que constitua

elementos para a base de cálculo do imposto.

31)  De acordo com o Código Tributário Nacional – CTN, analise as alternativas
corretas sobre o IPTU.

I. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o
seu possuidor a qualquer título.
II. pode ser cobrado na zona urbana e zona rural.
III. É de competência dos municípios, mas em casos especiais podem ser instituídos
pelo estado.
IV. Tem que ter pelo menos 1 desses requisitos para ser cobrado: meio-fio ou
calçamento, com canalização de águas pluviais; abastecimento de água; sistema de
esgotos sanitários; rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para
distribuição domiciliar; escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de
3 (três) quilômetros do imóvel considerado.
a) Somente a I, III, IV estão corretas
b) Somente a I, está correta
c) Somente a II, IV estão corretas
d) Somente a II, III, estão corretas

32)  O CTN, define que a base de cálculo do IPTU será o:

A – O valor de mercado caso fosse vender o imóvel.
B – O valor venal do imóvel.
C – O valor constante na matrícula do imóvel.
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D – O valor venal do imóvel mais os valores das benfeitorias.

33)  A constituição federal define o ITBI como:

A – Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana.
B – Imposto sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos
C – Imposto 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 – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação,
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior

34) Assinale a alternativa INCORRETA sobre as taxas.

a) O fato gerador das taxas é o acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas
beneficiadas direta ou indiretamente por obras públicas.
b) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios tem competência para
institui-las
c) As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.
d) 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.

35) O código tributário do município, em seu artigo 5º, o bem imóvel para efeito
do IPTU é classificado em terreno ou prédio. Defina a alternativa correta que
determina a classificação de prédio.

I. Imóvel que houver construção interditada, condenada, em ruina ou em demolição
II. Imóvel em que houver construção paralisada ou em andamento
III. Imóvel cuja construção seja de natureza temporária ou provisória.
IV. Imóvel no qual exista edificação utilizável para habitação ou para exercício de
qualquer atividade, seja qual for a sua denominação, forma ou destino.

a) Somente a I, III, IV estão corretas
b) Somente a II e IV estão corretas
c) Somente a IV está correta
d) Todas as alternativas estão corretas

36) De acordo com o Código Tributário Municipal, marque a alternativa incorreta.

a) Será arbitrado pela administração e anualmente atualizado antes do lançamento, o
valor venal do imóvel, com base nas suas características e condições peculiares,
levando em conta os equipamentos e melhorias decorrentes de obras públicas
recebidos pela área em que se localizarem, valores das áreas vizinhas ou correntes no
mercado.
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b) Para base de calculo do IPTU, utiliza 0,5% para prédio e 3% para terrenos sem
edificação.
c) Na hipótese de condomínio, o IPTU poderá ser lançado no nome de um, de alguns
ou de todos os coproprietários, em se tratando, porém, de condomínio cujas unidades
nos termos da lei civil constituem propriedades autônomas, o imposto será lançado em
nome individual dos respectivos proprietários das unidades.
d) Quando em um mesmo terreno houver mais de uma unidade autônoma edificada, o
valor venal será calculado considerando apenas o imóvel mais velho.

37) Segundo o Código Tributário Municipal, ficam Isentos do imposto IPTU, o
bem imóvel:

I. Pertencente a particular, quanto a fração cedida gratuitamente para uso da União,
dos Estados, do Distrito Federal, do Município ou de suas autarquias.
II. Pertencente a agremiação desportiva licenciada, quando utilizada efetiva e
habitualmente no exercício de suas atividades.
III. Pertencentes a sociedade civil sem fins lucrativos e destinadas ao exercício de
atividades culturais, recreativas ou desportivas.

a) Somente a questão I, II estão corretas
b) Somente a questão III está correta
c) Somente a questão II, III estão corretas
d) Todas estão corretas

38) O Código Tributário do Município, em seu capítulo II, traz as regras sobre
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN. Sobre o ISSQN podemos
afirmar que:

a) Contribuinte do imposto é o prestador do serviço.
b) A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel
c) O imposto será cobrado sempre no local da prestação do serviço.
d) Contribuinte do imposto é o tomador do serviço.

39) O Código Tributário Municipal, define em relação ao lançamento do ISSQN,
onde podemos afirmar:

I. O imposto será lançado uma única vez, no exercício a que corresponder o tributo,
quando o serviço for prestado sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte
ou pelas sociedades de profissionais.
II. O imposto será lançado mensalmente, mediante lançamento por homologação, em
relação ao serviço efetivamente prestado no período, quando o prestador for empresa.
III. A autoridade administrativa poderá, por ato normativo, fixar o valor do imposto por
estimativa quando se tratar de atividade em caráter temporário, e também quando se
tratar de contribuinte de rudimentar organização.
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IV. Os contribuintes abrangidos pelo regime de estimativa, poderão no prazo de 180
dias a contar da publicação do ato normativo, apresentar reclamação contra o valor
estimado.

a) Somente a alternativa I, II estão certas
b) Somente as alternativas III, IV estão certas
c) Somente as alternativas I, II, III estão certas
d) Todas as alternativas estão certas

40) De acordo com o Código Tributário Municipal, sobre as taxas de serviços
públicos, marque a alternativa incorreta.

a) A taxa de limpeza pública abrange as atividades de coleta de lixo domiciliar, de
estabelecimento industriais, comerciais ou de prestação de serviços varrição ou
limpeza e lavagem de vias públicas.
b) Fazem parte nos serviços de limpeza pública, as remoções de resíduos e detritos
industriais, galhos de arvores, retiradas de entulhos e lixo realizada em horário
especial por solicitação do interessado
c) A taxa de serviços públicos tem como hipóteses de incidência a utilização, efetiva
ou potencial dos serviços públicos municipais prestados ao contribuinte ou posto a sua
disposição relativo a limpeza pública, conservação de vias e logradouros públicos e
iluminação pública.
d) A base de cálculo da taxa é o custo dos serviços utilizados pelo contribuinte ou
colocados a sua disposição.
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