
AGENTE FISCAL DE RENDAS 
MUNICIPAL

Leia atentamente as instruções abaixo
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1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS

Além deste Caderno de Prova, contendo 50 (cinquenta) 
questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala:

 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas 
das questões objetivas. Confira se seus dados estão 
corretos.

2. TEMPO

 03 (três) horas é o tempo disponível para realização da 
prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de 
Respostas da prova objetiva;

 01 (uma) hora após o início da prova é possível, retirar-
se da sala levando o caderno de prova;

3. INFORMAÇÕES GERAIS

 As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de 
resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está correta;

 Verifique se seu caderno está completo, sem repetição 
de questões ou falhas. Caso contrário, informe 
imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas 
as devidas providências;

 Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, 
especialmente nome, número de inscrição e documento 
de identidade e leia atentamente as instruções para 
preenchimento;

 O preenchimento das respostas da prova objetiva é de 
sua responsabilidade e não será permitida a troca de 
Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo 
candidato;

  Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta 
azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que 
você escolheu.

 Reserve tempo suficiente para o preenchimento de 
suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em 
consideração apenas as marcações realizadas na Folha de 
Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar 
informações relativas às respostas em qualquer outro 
meio que não seja o caderno de prova;

 Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas 
preenchida e assinada ao Fiscal de Sala.

SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que:

a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo 
de comunicação com outro candidato;

b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico 
(calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, 
filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, 
relógios , walkmans, MP3 players, fones de ouvido, 
agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer 
outro tipo de computador portátil, receptores ou 
gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou 
qualquer outra dependência do local de prova;

c) se ausentar da sala em que se realizam as provas 
levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de 
Respostas;

d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando 
terminar o tempo estabelecido;

e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de 
Respostas.

PR
O

VA
 O

BJ
ET

IV
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
CONCURSO PÚBLICO
01/2022



Prefeitura Municipal de Americana - SP – Concurso Público 01/2022                           INSTITUTO AVANÇA SÃO PAULO

AGENTE FISCAL DE RENDAS MUNICIPAL                                                                                              Página 2 de 16

LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO

  A grama do vizinho   
  (Martha Medeiros)    

        Ao amadurecer, descobrimos que a grama 
do vizinho não é mais verde coisíssima 
nenhuma.
        Estamos todos no mesmo barco.
        Há no ar certo queixume sem razões 
muito claras.
        Converso com mulheres que estão entre 
os 40 e 50 anos, todas com profissão, marido, 
filhos, saúde, e ainda assim elas trazem dentro 
delas um não-sei-o-quê perturbador, algo que 
as incomoda, mesmo estando tudo bem.
        De onde vem isso? Anos atrás, a cantora 
Marina Lima compôs com o seu irmão, o poeta 
Antônio Cícero, uma música que dizia: “Eu 
espero / acontecimentos / só que quando 
anoitece / é festa no outro apartamento”.
        Passei minha adolescência com esta 
sensação: a de que algo muito animado estava 
acontecendo em algum lugar para o qual eu 
não tinha convite. É uma das características da 
juventude: considerar-se deslocado e impedido 
de ser feliz como os outros são, ou aparentam 
ser. Só que chega uma hora em que é preciso 
deixar de ficar tão ligada na grama do vizinho.
        As festas em outros apartamentos são 
fruto da nossa imaginação, que é infectada por 
falsos holofotes, falsos sorrisos e falsas 
notícias. Os notáveis alardeiam muito suas 
vitórias, mas falam pouco das suas angústias, 
revelam pouco suas aflições, não dão bandeira 
das suas fraquezas, então fica parecendo que 
todos estão comemorando grandes paixões e 
fortunas, quando na verdade a festa lá fora não 
está tão animada assim. Ao amadurecer, 
descobrimos que a grama do vizinho não é 
mais verde coisíssima nenhuma. Estamos 
todos no mesmo barco, com motivos pra 
dançar pela sala e também motivos pra se 
refugiar no escuro, alternadamente.
        Só que os motivos pra se refugiar no 
escuro raramente são divulgados.

        Pra consumo externo, todos são belos, 
sexys, lúcidos, íntegros, ricos, sedutores.
        “Nunca conheci quem tivesse levado 
porrada/ todos os meus conhecidos têm sido 
campeões em tudo”.
        Fernando Pessoa também já se sentiu 
abafado pela perfeição alheia, e olha que na 
época em que ele escreveu estes versos não 
havia esta overdose de revistas que há hoje, 
vendendo um mundo de faz-de-conta. Nesta 
era de exaltação de celebridades – reais e 
inventadas – fica difícil mesmo achar que a 
vida da gente tem graça. Mas, tem. Paz 
interior, amigos leais, nossas músicas, livros, 
fantasias, desilusões e recomeços, tudo isso 
vale ser incluído na nossa biografia. Ou será 
que é tão divertido passar dois dias na Ilha de 
Caras fotografando junto a todos os produtos 
dos patrocinadores? Compensa passar a vida 
comendo alface para ter o corpo que a 
profissão de modelo exige? Será tão 
gratificante ter um paparazzo na sua cola cada 
vez que você sai de casa? Estarão mesmo todos 
realizando um milhão de coisas interessantes 
enquanto só você está sentada no sofá pintando 
as unhas do pé? Favor não confundir uma vida 
sensacional com uma vida sensacionalista.
        As melhores festas acontecem dentro do 
nosso próprio apartamento.

QUESTÃO 01

Pela leitura do primeiro parágrafo, é correto 
afirmar que, segundo a autora:
(A) As pessoas devem se importar mais com a 
própria vida do que com a vida dos outros. 
(B) A vida dos outros é sempre melhor do que 
a nossa própria vida.
(C) A nossa vida é muito melhor do que a vida 
dos outros, mas nós não damos valor. 
(D) O outro sempre esconde a verdade sobre 
sua própria vida. 
(E) A vida dos outros nem sempre é melhor 
que nossa, como nós pensamos. 
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QUESTÃO 02

No trecho “Pra consumo externo, todos são 
belos, sexys, lúcidos, íntegros, ricos, 
sedutores” a autora se refere à/ao: 
(A) Excesso de consumo na sociedade 
contemporânea.
(B) Narcisismo incentivado pelas mídias. 
(C) Falácia da vida propagada nas redes sociais 
como Instagram e Facebook. 
(D) Imagem que se constrói para exibir aos 
outros. 
(E) Opinião que as pessoas têm de suas vidas. 

QUESTÃO 03

Ao dizer que “As melhores festas acontecem 
dentro do nosso próprio apartamento”, a autora 
encerra o texto com uma lição. Qual lição é 
essa?
(A) Os problemas dos outros nunca são 
maiores que os nossos. 
(B) Nós devemos desconsiderar a vida dos 
outros, pois nossa vida é sempre melhor do que 
a vida de qualquer pessoa. 
(C) Nós devemos nos encarregar de tornar 
nossa vida melhor. 
(D) Não devemos comparar nossa vida com a 
dos outros. 
(E) Mesmo com alegrias e tristezas, devemos 
valorizar nossa própria vida, pois ela que 
realmente importa. 

QUESTÃO 04

Em “Ao amanhecer descobrimos que a grama 
do vizinho não é mais verde coisíssima 
nenhuma.” temos o uso da seguinte figura de 
linguagem: 
(A) Metonímia. 
(B) Metáfora. 
(C) Sinestesia. 
(D) Eufemismo. 
(E) Paradoxo. 

QUESTÃO 05

Em “Favor não confundir uma vida 
sensacional com uma vida sensacionalista.”, 
no âmbito do texto, pode ser entendida como: 
(A) Característica de sensacional, 
extraordinário, espetacular.
(B) Aquilo que chama a atenção de maneira 
demasiada ou choca a sociedade, geralmente 
com teor falso. 
(C) Fundamento ou teoria cujas ideias são 
provenientes, exclusivamente, das sensações 
ou das percepções sensoriais.
(D) Opinião emitida sem nenhum critério. 
(E) Aquilo que busca convencer as pessoas 
através de representações imagéticas. 

QUESTÃO 06

Pela leitura do texto, temos emprego de sentido 
próprio em: 
(A) “Estamos todos no mesmo barco.” 
(B) “(...) ainda assim elas trazem dentro delas 
um não-sei-o-quê perturbador.”
(C) “Passei minha adolescência com esta 
sensação: a de que algo muito animado estava 
acontecendo em algum lugar para o qual eu 
não tinha convite.”
(D) “As festas em outros apartamentos são 
fruto da nossa imaginação, que é infectada por 
falsos holofotes, falsos sorrisos e falsas 
notícias.”
(E) “Fernando Pessoa também já se sentiu 
abafado pela perfeição alheia.”
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QUESTÃO 07

Analise a oração abaixo e os itens seguintes e, 
após, assinale a alternativa correta:
“Tratavam-se de indivíduos macérrimos, 
entregues à pauperização, submetidos a 
coerção dos agentes do Estados, na periferia 
do mundo.” 
I – No excerto há correto uso de ênclise, pois o 
verbo inicia a oração.
II – Em “indivíduos macérrimos” temos um 
substantivo epiceno e um adjetivo no grau 
superlativo absoluto sintético, 
respectivamente. 
III – macérrimo -e o aumentativo de magro. 
IV– No excerto, falta um acento indicativo de 
crase. 
V – Em “na periferia do mundo” temos uma 
preposição de lugar. 
(A) Apenas I e II estão corretas.
(B) Apenas II e III estão corretas. 
(C) Apenas I, III e IV estão corretas.  
(D) Apenas III e V estão corretas. 
(E) Apenas IV e V estão corretas.

QUESTÃO 08

Analise os itens abaixo e, em seguida, assinale 
a alternativa correta: 
I – Em “Fazem dez anos que eu não vejo a 
maioria dos meus familiares.” há incorreta 
concordância verbal. 
II – Em “Seguem anexos os documentos ao e-
mail.” há incorreta concordância nominal. 
III – Em “paciência é necessário, mas eu não 
tenho.” há correta concordância nominal.
IV – Em “A multidão de fãs invadiu o palco.” 
há correta concordância verbal. 
(A) Apenas I e II estão corretas. 
(B) Apenas II e III estão corretas. 
(C) Apenas III e IV estão corretas. 
(D) Apenas I, III e IV estão corretas. 
(E) Apenas II, III e IV estão corretas. 

QUESTÃO 09

Em se tratando do uso do acento indicativo de 
crase, analise os itens abaixo e, a seguir, 
assinale a alternativa correta.
I – Voltando àquele tempo remoto, onde as 
lembranças, pensei, há muito havia se perdido. 
II – Indubitavelmente, prefiro vinho à cerveja. 
III – Lembro-me de, quando criança, chegar da 
escola, largar a mochila e correr à beça para ver 
o sol se pôr na praia.  
IV – Precisamos de uma conversa cara à cara. 
V – A cerimônia de formatura da Betina foi 
igual à do Lorenzo no que se refere ao glamour.
(A) Apenas I e II e III estão corretas. 
(B) Apenas II e III e IV estão corretas. 
(C) Apenas I, II, III e IV estão corretas. 
(D) Apenas IV e V estão corretas. 
(E) Apenas I, II, III e V estão corretas. 

QUESTÃO 10

“Sei que, um dia, a rosa da amargura
Fenecerá em razão de um sorriso teu
Então, a usura que um dia sufocou minha 
alegria
Há de ser o que morreu.” 
(Azedume, Los Hermanos.)
Sobre o processo de formação das palavras em 
destaque no excerto acima, temos: 
(A) Derivação sufixal e derivação sufixal, 
respectivamente.
(B) Derivação sufixal e composição por 
aglutinação, respectivamente. 
(C) Composição por aglutinação e composição 
por aglutinação, respectivamente.
(D) Composição por aglutinação e derivação 
parassintética, respectivamente.
(E) Composição por aglutinação e derivação 
prefixal e sufixal, respectivamente. 
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 
LÓGICO

QUESTÃO 11

Joana trabalha em uma loja de roupas e recebeu 
a tarefa de organizar uma certa quantidade de 
camisetas, no maior número de pilhas e sem 
sobra de camisetas. Ao contabilizar as 
camisetas, ela concluiu que há 840 camisetas 
brancas, 945 camisetas pretas e 1050 camisetas 
azuis. Se todas as pilhas são iguais e contém 
camisetas dos três tipos, quantas camisetas há 
em cada pilha?  

(A) 25.

(B) 26.

(C) 27.

(D) 28.

(E) 29.

QUESTÃO 12

Um médico, ao prescrever um tratamento, 
recomenda que um enfermeiro administre três 
medicamentos em um paciente de acordo com 
a seguinte escala: remédio 1, de 5 em 5 horas, 
remédio 2, de 8 em 8 horas e remédio 3, de 12 
em 12 horas. Se o paciente iniciou o tratamento 
às 10h, do dia 30 de junho, que dia o paciente 
irá receber os três remédios, simultaneamente, 
novamente?

(A)  02 de julho

(B) 03 de julho

(C) 04 de julho

(D) 05 de julho

(E) 06 de julho

QUESTÃO 13

Duas torneiras de vazão igual a 100 litros por 
minuto enchem uma caixa d’água, em 6 horas. 
Quanto tempo levará para encher a mesma 
caixa, se mais três torneiras de mesma vazão 
forem abertas?

(A) 2h e 24min.

(B) 3h.

(C) 3h e 10min.

(D) 4h.

(E) 4h e 05min.

QUESTÃO 14

Para construir um prédio, em 360 dias, 180 
operários trabalham, 7 horas diárias. No 
entanto, como se deseja terminar a obra em 350 
dias, de 8 horas diárias de trabalho, determine 
quantos operários a mais devem ser 
contratados.

(A) 12.

(B) 15.

(C) 17.

(D) 20.

(E) 24.
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QUESTÃO 15

Um professor de inglês calculou e anotou na 
tabela abaixo, a média aritmética das notas de 
suas quatro turmas.

Turma Nº de alunos Média
A 10 6,0
B 20 6,5
C 30 x
D 40 7,5

Sabendo que a média aritmética das notas de 
Inglês dos 100 alunos das turmas A, B, C e D 
é 7,3, qual é a média aritmética das notas da 
turma C?

(A) 7,0.

(B) 7,5.

(C) 8,0.

(D) 8,5.

(E) 9,0.

ATUALIDADES
QUESTÃO 16

Qual o nome do órgão responsável por fazer o 
censo que provém informações geográficas e 
estatísticas do Brasil a cada 10 anos e que 
estava previsto para sair no ano de 2022?
(A) Instituto Butantan.
(B) Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística. 
(C) Instituto Brasileiro de Propriedade 
Intelectual.
(D) Instituto Brasileiro de Psicologia e Saúde.
(E) Instituto Água e Terra.

QUESTÃO 17

Qual das opções, a seguir, não foi candidato(a) 
à eleição à presidente do país, em 2022?
(A) Luiz Inácio Lula da Silva.
(B) Kelmon Luís da Silva Souza.
(C) Luiz Felipe d’Avila.
(D) Jair Messias Bolsonaro.
(E) Marina Silva.

QUESTÃO 18

Os jogos Olímpicos de 2020 foram adiados por 
conta da pandemia de Covid19 e ocorreram, no 
segundo semestre de 2021. Por consequência, 
os jogos paralímpicos:
(A) Foram canceladas por oferecerem grande 
risco a alguns atletas.
(B) Aconteceram, em 2020, mesmo, na data 
correta, pois o contágio já havia diminuído na 
época.
(C) Ocorreu, logo depois dos jogos Olímpicos, 
também, no segundo semestre de 2021.
(D) Ocorreram, no primeiro semestre de 2021, 
antes dos jogos Olímpicos.
(E) Ocorreram ao mesmo tempo que os jogos 
Olímpicos, para melhor otimização do tempo

QUESTÃO 19

O que é a PEC Kamikaze?
(A) Uma PEC articulada pelo Palácio do 
Planalto que proporciona um aumento 
significativo em vários dos benefícios sociais.
(B) Uma PEC autorizada pelo congresso que 
garante o direito a eutanásia em alguns casos 
específicos.
(C) A PEC Kamikaze exclui algumas classes 
sociais de determinados benefícios.
(D) Uma PEC que garante benefícios aos 
estrangeiros que migram para o país.
(E) Não existe uma PEC Kamikaze.

QUESTÃO 20

A ONU possui alguns meios estratégicos para 
acompanhar o desenvolvimento dos países ao 
redor do globo. Um recente apontamento da 
ONU sobre o Brasil, no segundo semestre de 
2022, causou preocupação na população e no 
governo do país. Qual foi esse fato?
(A) O nível do desmatamento da Amazônia.
(B) O nível de desemprego, no país.
(C) O Brasil aparece com um dos maiores 
índices de violência no mudo.
(D) O aumento da temperatura média do país.
(E) A volta do Brasil para o mapa da fome.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 21

Baseando-se no sistema operacional Windows 
7, qual das alternativas a seguir NÃO é, por 
padrão, um elemento que compõe a área de 
trabalho do Windows 7?
(A) Botão Iniciar.
(B) Barra de tarefas.
(C) Lixeira.
(D) Área de notificações.
(E) Painel de controle.

QUESTÃO 22

No Windows 7, existem 4 bibliotecas padrão, 
no Windows Explorer. Qual das alternativas a 
seguir NÃO é uma delas?
(A) E-mails. 
(B) Documentos.
(C) Imagens.
(D) Músicas.
(E) Vídeos.

QUESTÃO 23

No Microsoft Word 2016, qual ferramenta é 
usada para mover o parágrafo para mais longe 
da margem?
(A) Diminuir recuo.
(B) Espaçamento de linhas.
(C) Aumentar recuo.
(D) Marcadores.
(E) Numeração.

QUESTÃO 24

Uma planilha do Excel é composta pelo 
cruzamento de linhas e colunas. Que nome é 
dado a esse cruzamento entre linhas e colunas?
(A) Planilhas.
(B) Cédulas.
(C) Colinhas.
(D) Linhunas.
(E) Célula.

QUESTÃO 25

No Microsoft Power Point 2016, qual dos 
grupos, a seguir, está presente na guia 
desenhar?
(A) Converter.
(B) Imagens.
(C) Ilustrações.
(D) Slide.
(E) Fonte.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 26

Com base na definição contida no art. 3º do 
Código Tributário Nacional – Lei nº 
5.172/1966 –, informe se é verdadeiro (V) ou 
falso (F) para o que se afirma e assinale a 
alternativa com a sequência correta.
(  ) As multas por infração à legislação 
tributária também são consideradas pela 
doutrina como tributos, ante sua natureza 
compulsória.
(  ) A cobrança do tributo é efetuada mediante 
atividade administrativa plenamente 
vinculada, ou seja, não cabe ao agente fiscal 
exercer qualquer juízo de valor sobre a pessoa 
do contribuinte.
(  ) Tributo é toda prestação pecuniária 
compulsória, em moeda ou cujo valor nela se 
possa exprimir, sempre instituído por lei.
(A) F – F – V.
(B) V – V – V.
(C) F – V – V.
(D) F – V – F.
(E) V – V – F.
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QUESTÃO 27

Acerca da natureza jurídica específica do 
tributo, e com base no Código Tributário 
Nacional, avalie as afirmativas a seguir e 
assinale a alternativa correta:
I. A natureza jurídica específica do tributo é 
determinada pelo fato gerador da respectiva 
obrigação.
II. Para definição da natureza jurídica do 
tributo, é necessário observar sua denominação 
e outras características formais estabelecidas 
no diploma instituidor.
III. Ainda, para fins de definição de sua 
natureza jurídica, é importante considerar a 
destinação legal do produto da sua 
arrecadação.
(A) I, II e III estão corretas.
(B) Apenas I e III estão corretas.
(C) Apenas II e III estão corretas.
(D) Apenas I está correta.
(E) Apenas I e II estão corretas.

QUESTÃO 28

Tendo por base os preceitos estabelecidos pela 
Constituição Federal de 1988 sobre o sistema 
tributário nacional, avalie as afirmativas a 
seguir e assinale a alternativa correta:
I. Os municípios poderão instituir empréstimos 
compulsórios para atender a despesas 
extraordinárias, decorrentes de calamidade 
pública.
II. Os municípios poderão instituir taxas sobre 
o exercício de poder de polícia, as quais, por 
sua vez, não poderão ter base de cálculo 
própria de impostos.
III. É vedado aos Municípios instituir impostos 
sobre a renda dos partidos políticos.
(A) Apenas I e III estão corretas.
(B) Apenas I e II estão corretas.
(C) Apenas II e III estão corretas.
(D) Apenas II está correta.
(E) I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 29

Com base na literalidade do Código Tributário 
Nacional, assinale a alternativa INCORRETA:
(A) A obrigação acessória decorre da 
legislação tributária e tem por objeto as 
prestações, positivas ou negativas, nela 
previstas no interesse da arrecadação ou da 
fiscalização dos tributos.
(B) A atualização monetária da base de cálculo 
do tributo deverá ser estabelecida por lei.
(C) Entram em vigor no primeiro dia do 
exercício seguinte àquele em que ocorra a sua 
publicação os dispositivos de lei referentes a 
impostos sobre o patrimônio ou a renda que 
extinguem ou reduzem isenções.
(D) Interpreta-se literalmente a legislação 
tributária que disponha sobre suspensão ou 
exclusão do crédito tributário.
(E) Na ausência de disposição expressa, a 
autoridade competente para aplicar a 
legislação tributária utilizará como primeiro 
recurso a analogia.

QUESTÃO 30

A Constituição Federal de 1988 veda a 
cobrança de tributos no mesmo exercício 
financeiro em que haja sido publicada a lei que 
os instituiu ou majorou, visando, segundo 
Caparroz (2018), conceder ao sujeito passivo 
um tempo para se preparar economicamente 
para a nova carga tributária, instituída ou 
majorada. Trata-se do:
(A) Princípio da Anterioridade.
(B) Princípio da Legalidade Ampla.
(C) Princípio da Irretroatividade.
(D) Princípio da Capacidade Contributiva.
(E) Princípio da Justiça Tributária.
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QUESTÃO 31

O tributo instituído a fim de ressarcir gastos 
públicos decorrentes de obras e aprimoramento 
de infraestrutura, das quais decorra valorização 
imobiliária para o contribuinte, é denominado:
(A) Contribuição de Melhoria.
(B) Contribuição de Custeio.
(C) Tarifa de Contribuição.
(D) Imposto de Renda sobre o Ganho de 
Capital.
(E) Taxa de Valorização.

QUESTÃO 32

Nos termos da CF/1988, assinale a alternativa 
que NÃO corresponde a um imposto cuja 
competência de instituição foi conferida à 
União:
(A) Imposto sobre grandes fortunas.
(B) Imposto sobre operações de crédito, 
câmbio ou seguro.
(C) Imposto sobre a propriedade territorial 
rural.
(D) Imposto sobre transmissão causa mortis e 
doação, de quaisquer bens ou direitos.
(E) Imposto sobre a importação de produtos 
estrangeiros.

QUESTÃO 33

Uma das classificações doutrinárias segrega os 
tributos em função dos mecanismos de 
aplicação das alíquotas em razão das bases de 
cálculo das diversas espécies tributárias, 
distinguindo-os em: proporcionais, 
progressivos e regressivos. Diante disso, 
assinale a alternativa que representa um tributo 
progressivo no Brasil:
(A) Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (COFINS).
(B) Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA).
(C) Imposto sobre Operações Relativas a 
Combustíveis, Lubrificantes, Energia Elétrica 
e Minerais do País.
(D) Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN).
(E) Imposto sobre a Propriedade Territorial 
Urbana (IPTU).

QUESTÃO 34

O lançamento é uma providência necessária, à 
cargo da Administração, que confere liquidez 
e certeza ao crédito tributário, possibilitando 
sua exigência contra o sujeito passivo. Acerca 
do referido instituto, e com base no Código 
Tributário Nacional, informe se é verdadeiro 
(V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale 
a alternativa com a sequência correta.
( ) Lançamento é 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.
(  ) Depois de regularmente notificado ao 
sujeito passivo, o lançamento só poderá ser 
alterado mediante iniciativa da autoridade 
administrativa.
( ) Na modalidade de lançamento por 
homologação, o sujeito passivo é compelido a 
calcular e recolher o tributo antes de qualquer 
providência por parte da Administração.
(  ) À autoridade administrativa responsável 
por efetuar o lançamento de ofício é conferido 
certo grau de discricionariedade quanto à 
delimitação da base de cálculo.
(A) V – F – V – V.
(B) F – V – V – F.
(C) V – V – F – V.
(D) F – V – F – F.
(E) V – F – V – F.
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QUESTÃO 35

O Código Tributário Nacional, expresso na Lei nº 5.172/1966, dispõe sobre os aspectos da vigência 
e da aplicação da legislação tributária. Com base em sua disciplina, assinale a alternativa 
INCORRETA:
(A) Com exceção de algumas previsões específicas contidas no CTN, a vigência, no espaço e no 
tempo, da legislação tributária rege-se pelas disposições legais aplicáveis às normas jurídicas em 
geral.
(B) Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação os 
dispositivos de lei, referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda, que reduzam alíquotas ou 
base de cálculo dos referidos tributos, ou que reduzam penalidades decorrentes de sua desobediência.
(C) Em se tratando de matéria tributária, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito quando lhe comine 
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
(D) Salvo disposição em contrário, os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas 
entram em vigor na data de sua publicação.
(E) A lei tributária expressamente interpretativa não retroage no tempo para fim de aplicar penalidade 
à infração dos dispositivos interpretados.

QUESTÃO 36

Sobre o instituto da Sujeição Passiva, assinale a alternativa que se amolda às disposições do Código 
Tributário Nacional:
(A) O sujeito passivo da obrigação principal é denominado contribuinte, quando tenha relação pessoal 
e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador ou responsável, quando, sem revestir 
a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
(B) O sujeito passivo da obrigação principal e o sujeito passivo da obrigação acessória não podem 
ser a mesma pessoa.
(C) As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal são subsidiariamente responsáveis.
(D) A autoridade administrativa não pode recusar o domicílio eleito pelo sujeito passivo, mesmo 
quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo.
(E) A capacidade tributária passiva depende da capacidade civil das pessoas naturais e de estar a 
pessoa jurídica regularmente constituída.
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QUESTÃO 37

Acerca da interpretação e integração da legislação tributária, e tomando por referência a disciplina da 
Lei nº 5.172/1966 (CTN), informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a 
alternativa com a sequência correta.
(  ) O CTN não estabeleceu um sistema de modalidades interpretativas único para todas as normas 
tributárias, apenas adotou a técnica de impor modalidades específicas para tratar de certos assuntos.
(  ) A analogia é uma técnica de integração legislativa consistente em buscar norma jurídica que trata 
de caso semelhante. No caso da legislação tributária, é a primeira técnica a ser utilizada por seu 
aplicador.
(  ) Em caso de dúvida quanto à autoria, imputabilidade ou punibilidade, a lei tributária que define 
infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais gravosa ao acusado.
(A) F – F – V.
(B) V – F – F.
(C) V – V – F.
(D) F – V – V.
(E) V – F – V.

QUESTÃO 38

Nos termos do Código Tributário Nacional – Lei nº 5.172/1966 –, são hipóteses de extinção do crédito 
tributário, EXCETO:
(A) a remissão.
(B)  a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei.
(C) a compensação.
(D) a decisão judicial passada em julgado.
(E) o depósito do seu montante integral.

QUESTÃO 39

Imunidade Tributária significa a impossibilidade jurídica de certos tributos atingirem algumas 
pessoas, bens ou situações. As imunidades tributárias são estabelecidas:
(A) pelo Código Tributário Nacional.
(B) No texto originário da Constituição Federal, apenas.
(C) Por meio de Lei Complementar.
(D) No texto da Constituição Federal e suas emendas.
(E) Por meio de Lei Complementar ou Lei Ordinária.
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QUESTÃO 40

Acerca das garantias e privilégios do crédito tributário, e com base no Código Tributário Nacional – 
Lei nº 5.172/1966 –, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a 
alternativa com a sequência correta.
(  ) As garantias atribuídas ao crédito tributário pelo Código Tributário Nacional são taxativas.
(  ) Excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis, responde 
pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou 
natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os gravados por ônus real ou 
cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade.
(  ) O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua 
constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho.
(A) F – V – V.
(B) V – F – V.
(C) F – F – V.
(D) V – F – F.
(E) F – V – F.

QUESTÃO 41

Acerca dos institutos da Prescrição e da Decadência, assinale a alternativa INCORRETA:
(A) Tanto a decadência quanto a prescrição significam perdas de direitos, causadas pela inércia de 
quem poderia exercê-los.
(B)  A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em dez anos, contados da data da sua 
constituição definitiva, sendo interrompida a prescrição pelo protesto judicial.
(C) A decadência se refere ao prazo de que dispõe a Fazenda para a constituição do crédito tributário 
mediante o lançamento.
(D) Tanto a decadência quanto a prescrição são hipóteses de extinção do crédito tributário.
(E) A prescrição se refere ao prazo para ajuizamento de execução judicial do crédito regularmente 
constituído.

QUESTÃO 42

Assinale a alternativa que, nos termos do Código Tributário Nacional, não está compreendida no 
conceito de “legislação tributária”:
(A) Decretos do chefe do Poder Executivo.
(B) Convênios celebrados entre Estados.
(C) Decisões judicias reiteradas sobre o mesmo tema.
(D) Tratados celebrados com outros países.
(E) As medidas provisórias com força de lei.
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QUESTÃO 43

Nos termos do Código Penal Brasileiro, o funcionário público que se apropria de dinheiro, valor ou 
qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou o desvia, 
em proveito próprio ou alheio, está a cometer o crime de:
(A) Corrupção Passiva.
(B) Extravio.
(C) Peculato.
(D) Concussão.
(E) Corrupção Ativa.

QUESTÃO 44

O Código Penal Brasileiro tipifica como crime de Violação de Sigilo Funcional revelar fato de que 
tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação. Se 
desta conduta resulta dano à Administração Pública ou a outrem, o crime é apenado com:
(A) reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
(B) detenção, de um a três anos, e multa.
(C) reclusão, de 8 (oito) a 10 (dez) anos, e multa.
(D) detenção, de dois a quatro anos, e multa.
(E) reclusão, de três meses a um ano, além da multa.

QUESTÃO 45

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Americana/SP, são competências privativas da 
Câmara Municipal, EXCETO:
(A) julgar anualmente as contas prestadas pelo Prefeito e pela Mesa da Câmara.
(B) autorizar referendo e convocar plebiscito.
(C) decretar desapropriações e instituir servidões administrativas.
(D) autorizar o Prefeito e o Vice-Prefeito a ausentar-se do Município por mais de 10 (dez) dias.
(E) julgar o Prefeito, Vice-Prefeito e vereadores, nos casos previstos em lei.

QUESTÃO 46

A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante proposta:
I. do Prefeito Municipal;
II. da população, subscrita por 5% (cinco por cento) do eleitorado do Município;
III. de 1/4 (um quarto), no mínimo, dos vereadores;
IV. do Vice-Prefeito Municipal.
Está correto o que se afirma em:
(A) I, II e IV, apenas.
(B) II, III e IV, apenas.
(C) I, III e IV, apenas.
(D) I e II, apenas.
(E) I, II e III, apenas.
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QUESTÃO 47

Com base na Lei nº 4.930/2009 e suas alterações, assinale a alternativa correta no que diz respeito ao 
regramento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza no Município de Americana/SP:
(A) O imposto tem como fato gerador a prestação de serviços constantes de lista prevista na Lei, 
desde que constitua a atividade preponderante do prestador.
(B) A depender do serviço prestado, as alíquotas do tributo podem variar de 1 a 6% sobre a base de 
cálculo.
(C) A incidência do imposto depende da denominação dada ao serviço ou ao estabelecimento e da 
forma de sua contratação.
(D) O imposto não incide sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços 
públicos explorados economicamente mediante autorização, permissão ou concessão com o 
pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço.
(E) O imposto não incide sobre as exportações de serviços para o exterior do País.

QUESTÃO 48

Acerca do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) no Município de 
Americana/SP, assinale a alternativa correta, segundo a Lei nº 4.930/2009 e suas alterações:
(A) A mera posse ou o domínio útil de bem imóvel não configuram o fato gerador do IPTU.
(B) Entende-se como zona urbana aquela provida de sistema de esgotos sanitários e abastecimento 
de água, ainda que não conte com rede de iluminação pública.
(C) O IPTU constitui ônus pessoal contra a o sujeito passivo referido no lançamento, o que 
impossibilita a transmissão da propriedade do imóvel ou de direitos reais a ele relativos para terceiros.
(D) A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel, considerado o valor dos bens mantidos, 
em caráter permanente ou temporário, para efeito de sua utilização, exploração, comodidade ou 
estética.
(E) Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto o dia trinta e um de dezembro do ano a que 
corresponder o lançamento, observados os dados constantes do cadastro fiscal.

QUESTÃO 49

Com base na Lei nº 4.930/2009 e suas alterações, julgue as afirmativas a seguir acerca do Imposto 
sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis no Município de Americana/SP, e assinale a 
alternativa correta:
I. O imposto sobre a transmissão “inter vivos” de bens imóveis e de direitos reais sobre eles tem como 
fato gerador a transmissão, a qualquer título, por ato oneroso ou gracioso, de bens imóveis, por 
natureza ou acessão física.
II. Incluem-se na hipótese de incidência do imposto a dação em pagamento e a permuta de bens 
imóveis e dos direitos a eles relativos.
III. O imposto não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de 
pessoas jurídicas em realização de capital.
(A) Apenas I está correta.
(B) Apenas II e III estão corretas.
(C) Apenas I e II estão corretas.
(D) Apenas I e III estão corretas.
(E) Apenas II está correta.
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QUESTÃO 50

Nos termos do Código Tributário Municipal, são Taxas cobradas pelo exercício do Poder de Polícia 
no Município de Americana/SP, EXCETO:
(A) Taxa de Fiscalização de Localização.
(B) Taxa de Fiscalização de Execução de Obras Particulares.
(C) Taxas de Licença de Instalação de Veículos de Divulgação.
(D) Taxa de Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final de Resíduos dos Serviços de Saúde.
(E) Taxa de Fiscalização de Anúncios em Veículos de Divulgação.
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