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Data: 22 de Abril de 2012

ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 
 
 
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 
 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de 
Respostas. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale 
mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seus Cartões de Respostas 
pois em hipótese alguma eles serão substituídos, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as 
instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 23/04/2012, no site www.acaplam.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso 
Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA de 10/02/2012, e suas retificações. 
  
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a 
mesma.  
  

 
BOA PROVA!! 

 

 AGENTE ARRECADADOR 
 



 

 

PARTE I – AGENTE ARRECADADOR 
 
01 - Havendo lei complementar, autoriza a cobrança de: 

A) taxa 
B) empréstimo compulsório 
C) imposto 
D) contribuição de melhoria 
E) contribuição especial 

 
02 - Não constitui elemento essencial da definição de 
tributo, como estabelecido no Código Tributário Nacional, 
exceto: 

A) Não ser sanção de ato ilícito 
B) Constituir a sua atividade administrativa plenamente 

discricionária 
C) Estar submetido à reserva legal e social 
D) Ser pago com a prestação de serviços 
E) Constituir prestação pecuniária alternativa 

 
03 - È caracterizado com imposto extra-fiscal e exceção 
apenas à anualidade: 

A) produtos industrializados 
B) renda e proventos de qualquer natureza 
C) importação 
D) exportação 
E) serviços de qualquer natureza 

 
04 - O tributo, que pode ter sua alíquota alterada através de 
ato infra-legal: 

A) operações de crédito, câmbio e seguro relativas a 
títulos ou valores mobiliários 

B) venda a varejo de combustíveis líquidos e gasosos 
C) propriedade Territorial Rural 
D) grandes fortunas 
E) renda e proventos de qualquer natureza 

 
05 - Um Município qualquer não pode cobrar o imposto 
sobre a propriedade predial e territorial urbana relativo ao 
prédio de propriedade da União em face da Constituição 
estabelecer a: 

A) personalização do imposto 
B) capacidade contributiva 
C) isenção tributária 
D) imunidade tributária recíproca 
E) não incidência legal 

 
06 - Condição necessária e suficiente para o nascimento da 
obrigação tributaria é: 

A) lançamento 
B) base de cálculo 
C) hipótese de incidência 
D) previsão abstrata em lei 
E) fato gerador 

 
07 - Segundo o CTN Contribuinte é: 

A) quando tenha relação pessoal e direta com a situação 
que constitua o respectivo fato gerador 

B) e quem deve pagá-lo em face de previsão em lei 
C) e quem efetivamente o paga 
D) e quem paga na condição de responsável tributário 
E) e quem mesmo sendo terceira pessoa desvinculada 

do fato gerador, a lei lhe atribua tal condição 

08 - Segundo a capacidade tributaria passiva, menor de 
idade é: 

A) é relativamente incapaz 
B) é capaz 
C) é absolutamente incapaz 
D) a sua capacidade tributária dependerá de estar 

representado por tutor, curador ou pais 
E) a sua capacidade tributária fica condicionada à 

assistência dos pais 
 

09 - A extinção do crédito tributário por valores 
considerados baixos, denomina-se: 

A) pagamento 
B) transação 
C) consignação em pagamento 
D) compensação 
E) remissão 

 
10 - Fiscal de tributos no exercício de suas funções poderá 
utilizar força policial, quando: 

A) o contribuinte não der a atenção devida 
B) for expressamente autorizada por seus superiores 

hierárquicos 
C) for vítima impedimentos ou desacato no exercício de 

suas funções 
D) desejar dar demonstração de força ao contribuinte 
E) tiver dificuldades para exercer suas atividades 

 
11 - O fato gerador de qualquer tributo: 

A) é irrelevante para qualificar sua natureza jurídic 
B) é fundamental para caracterizar a natureza jurídica 

apenas das taxas 
C) diz respeito somente aos tipos de impostos federais 
D) determina a natureza jurídica do mesmo 
E) é relevante para determinação da natureza jurídica 

das contribuições 
 
12 - São caracterizas do imposto de renda de qualquer 
natureza: 

A) generalidade e seletividade 
B) cumulatividade e essencialidade 
C) não-cumulatividade e seletividade 
D) progressividade e seletividade 
E) universalidade e progressividade 

 
13 - A vedação a imposição de tributo que não seja igual em 
todo território nacional: 

A) decorre do princípio da generalidade tributária 
B) é vedada, por contrariar o princípio da uniformidade 
C) justifica legalmente a instituição, pela União, de 

isenções de tributos municipais 
D) é excepcionada em face a incentivos fiscais 
E) opõe-se ao princípio da não-cumulatividade tributária 

 
14 - Constitui um direito que não pode refogado, mas é por 
tempo determinado: 

A) imunidade 
B) não-incidência legal 
C) eqüidade 
D) isenção onerosa 
E) remissão 

 



 

 

15 - As limitações ao poder de tributar estão presentes em: 
A) lei complementar 
B) lei ordinária 
C) resolução do Senado Federal 
D) decreto-legislativo 
E) decreto regulamentar 

 
16 - Os impostos de caráter extra-fiscal tem sua 
aplicabilidade geral: 

A) na data de sua publicação 
B) 30 (trinta) dias após sua publicação 
C) na data da sua assinatura 
D) somente após sua regulamentação 
E) 60 (sessenta) dias após sua publicação 

 
17 - A observância da denuncia espontânea: 

A) exclui a imposição de penalidades 
B) não exclui a atualização do valor monetário da base 

de cálculo do tributo 
C) não exclui a cobrança de juros de mora 
D) não exclui a pena de perda da mercadoria 
E) autoriza o não pagamento do tributo 

 
18 - O princípio de que o pagamento efetuado por um dos 
obrigados aproveita aos demais inclui-se entre os efeitos da, 
salvo se aplicado a um: 

A) substituição tributária 
B) solidariedade 
C) responsabilidade de terceiros 
D) responsabilidade por infrações 
E) equidade 

 
19 - Julgue V para verdadeiro e F para falso: 
I. O parcelamento constitui uma das modalidades de 

extinção dos créditos tributários prescritas pelo Código 
Tributário Nacional.  

II. O parcelamento é uma modalidade de suspensão da 
exigibilidade do crédito tributário.  

III. O parcelamento extingue o crédito tributário de forma 
fracionada e continuada, quando a legislação tributária 
não dispuser a respeito.  
A) F; V; F 
B) V; V; V 
C) V; F; F 
D) V; F; V 
E) F; F; V 

 
20 - Sobre o principio da irretroatividade e aplicabilidade de 
LEI Julgue V para verdadeiro e F para falso: 
I. Deixa de definir como infração ato não definitivamente 

julgado. 
II. Define como infração de ato definitivamente julgado. 

III. Extingue tributo por Lei Ordinária. 
A) F; V; F 
B) V; V; V 
C) F; F; F 
D) V; F; F 
E) F; F; V 

 
 
 
 

21 - Julgue V para verdadeiro e F para falso: 
I. Taxa é um tributo que pode ser instituído pela utilização 

efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e 
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua 
disposição. 

II. Taxa é um tributo vinculado, eis que, para sua exigência, é 
necessária atividade estatal específica, relativa ao 
contribuinte. 

III. Taxa é um tributo que pode ser instituído em razão do 
exercício do poder de polícia. 
A) F; V; F 
B) V; F; F 
C) V; V; V 
D) V; F; V 
E) F; F; V 

 

22 - Sobre as garantias da exigibilidade: o Crédito tributário 
tem privilégio sobre qualquer outro, ressalvados os créditos: 

A) Trabalhistas 
B) Bancários. 
C) Fornecedores. 
D) Quirografários. 
E) Debêntures 

 

23 - Extingue-se o crédito tributário, EXCETO: 
A) Pelo pagamento. 
B) Pelo parcelamento. 
C) Pela prescrição e decadência. 
D) Pela conversão de depósito em renda. 
E) Pela dação em pagamento 

 

24 - Julgue V para verdadeiro e F para falso: sobre a incidência 
do ITBI; 
I. Incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em 

pagamento de capital nela subscrito, cujo objeto não seja a 
atividade imobiliária. 

II. Transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do 
domínio útil de bens imóveis. 

III. Transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre 
imóveis, exceto os direitos reais de garantia. 
A) V; V; V 
B) F; V; F 
C) V; F; F 
D) V; F; V 
E) F; V; V 

 

25 - Julgue V para verdadeiro e F para falso: 
I. Os créditos tributários vincendos devem ser pagos antes do 

referente a obrigações trabalhistas. 
II. Contestado o crédito tributário, o litígio processar-se-á à 

parte, prosseguindo normalmente o processo de falência; 
porém reservam-se neste bens suficientes para o total 
pagamento do crédito tributário e os acréscimos legais, se 
a massa falida não puder garantir o crédito tributário na 
forma diferente. 

III. Segundo decorre a contrario sensu da letra do Código 
Tributário Nacional, isoladamente considerada, pode ser 
admitida proposta, em concorrência pública junto ao 
Estado, de quem deva tributos somente à União.   
A) V; V; F 
B) F; V; F 
C) V; F; F 
D) V; V; V 
E) V; F; V 



 

 

26 - Considere as assertivas abaixo. 
I. O imposto sobre produtos industrializados é não 

cumulativo.  
II. As alíquotas do imposto sobre propriedade territorial 

rural são progressivas e regressivas.  
III. O imposto sobre propriedade territorial rural é de 

competência federal Quais são corretas? 
A) Apenas I e II 
B) Apenas I 
C) Apenas III 
D) Apenas II 
E) I, II e III 

 
27 - Julgue V para verdadeiro e F para falso: 
I. A Constituição Federal enumera os impostos de 

competência da União, que somente por Emenda 
Constitucional poderá instituir novos impostos além dos 
já previstos, para compor sua receita tributária 

II. A Constituição Federal enumera os impostos de 
competência da União, que somente por Emenda 
Constitucional poderá instituir novos impostos além dos 
já previstos, para compor sua receita tributária 

III. A Constituição Federal não tem competência para 
enumera os impostos de competência da União, mas 
pode instituir, mediante lei ordinária, outros além dos já 
criados, desde que respeitadas restrições da lei 
complementar. 
A) F; V; V 
B) V; V; V 
C) F; F; F 
D) F; V; F 
E) V; F; V 

 
28 - Julgue V para verdadeiro e F para falso: sobre regra 
geral dos tributos: 
I. não podem incidir sobre templos de qualquer culto ou 

serviços com fins lucrativos. 
II. sua alíquota deve ser fixada por lei complementar. 

III. não podem ser cobrados no mesmo exercício em que 
tenha sido publicada a lei que os tenha instituído ou 
aumentado de acordo com a noventena. 
A) F; F; F 
B) F; V; V 
C) V; V; V 
D) F; V; F 
E) V; F; V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II – PORTUGUÊS 
 
As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte: 
 

AS FORMIGAS 
 

Foi a coisa mais bacana a primeira vez que as formigas 
conversaram com ele. Foi a que escapuliu da procissão que 
conversou: ele estava olhando para ver aonde que ela ia, e aí 
ela falou para ele não contar pro padre que ela tinha 
escapulido - o padre ele já tinha visto que era o formigão da 
frente, o maior de todos, andando posudo. 

Isso aconteceu numa manhã de muita chuva em que ele 
ficara no quentinho das cobertas, com preguiça de se 
levantar, virado para o outro canto, observando as formigas 
descendo em fila na parede. Tinha um rachado ali perto por 
causa da chuva, era de lá que elas saíam, a casa delas. 

Toda manhã aquela chuva sem parar, pingando na lata 
velha lá fora no jardim, barulhinho gostoso que ele ficava 
ouvindo, enrolado no cobertor, olhando as formigas e 
conversando com elas, o quarto meio escuro, tudo escuro de 
chuva. 

A conversa ficava interessante quando ele lembrava de 
perguntar uma porção de coisas, e elas também 
perguntavam pra ele. (Conversavam baixinho, para os 
outros não escutarem.) Mas às vezes não lembrava nada 
para conversarem, e ficava chato, ele acabava dormindo - 
formiga tinha hora que era feito gente mesmo. 

O bom é que ninguém precisava gritar, nem também 
mentir, como as pessoas estavam sempre fazendo. E 
também poder ficar olhando assim, sem falar nada, só 
olhando, sem precisar falar. Gente, se tinha outra perto, logo 
uma tinha que falar, ninguém aguentava ficar calado: vaca 
amarela, pulou a janela, cagou na tigela, mexeu, mexeu, 
quem falar primeiro, come a bosta dela: logo uma falava ou 
ficava fazendo hum hum e ria - ninguém aguentava. Ficar 
assim olhando, tão bom que nem sabia direito se estava 
acordado mesmo ou sonhando, as formigas uma atrás da 
outra, descendo, a fila certinha. 

Uma tarde entrou no quarto e viu a mancha de cimento 
novo na parede, brutal, incompreensível. 

- Pra quê que o senhor fez isso? Pra quê que o senhor fez 
assim com minhas formigas? 

O pai não entendia, e o menino chorando, chorando. 
Então o pai deu no espalho. Mas a mãe pediu para ele ter 
paciência: nesse tempo de chuva as crianças ficam muito 
excitadas porque não podem sair à rua e não têm onde 
brincar. 

De manhã o menino acordava e olhava para a mancha de 
cimento na parede. Ficava olhando, até que sentia um bolo 
na garganta, e cobria a cabeça com o cobertor. 

VILELA, Luiz. Tarde da noite. São Paulo:  
Ática, 1988. p. 128-9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

29- Das afirmações seguintes: 
I – No texto há um narrador-observador, ou seja, que narra 
fatos dos quais não participa. 
II – Os termos “a coisa mais bacana”, “escapuliu”, “o 
formigão” e “andando posudo” caracterizam a linguagem 
coloquial. 
III – “Escapuliu”, “andando posudo” e “formigão” é uma 
linguagem própria do narrador. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens I e III. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
30- Das afirmações seguintes:  
I – A palavra “ISSO” aparece duas vezes no texto sendo que no 
primeiro caso refere-se ao conserto da rachadura da parede, 
evidenciado pela mancha de cimento novo. 
II – “a primeira vez que”, “toda manhã” e “uma tarde” são 
marcações de tempo, capazes de informar a duração dos fatos 
na narrativa. 
III – Quando o menino diz “minhas formigas”, há uma relação 
de posse entre a pessoa que fala e as formigas. 

A) Apenas os itens I e III estão corretos. 
B) Apenas os itens II e III estão corretos. 
C) Apenas os itens I e II estão corretos. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item III está correto. 

 
31 – No trecho: 
 “Toda manhã aquela chuva sem parar, pingando na 
lata velha lá fora no jardim, barulhinho gostoso que ele ficava 
ouvindo, enrolado no cobertor, olhando as formigas e 
conversando com elas,...” 
A palavra destacada neste fragmento refere-se a: 

A) lata velha 
B) formigas 
C) barulhinho gostoso 
D) aquela chuva 
E) cobertor 

 
32- No vocábulo “MACHUCANDO” encontramos: 

A) 08 fonemas – 01 dígrafo – 10 letras 
B) 10 fonemas – 02 dígrafos – 10 letras 
C) 07 fonemas – 02 dígrafos – 01 encontro consonantal 
D) 07 fonemas – 02 encontros consonantais 
E) 08 fonemas – 02 dígrafos – 10 letras 

 
33- Assinale o item que apresenta vocábulo com erro de grafia. 

A) vestígio – agressão 
B) bochecha – felicíssimo 
C) cafezal – ferrugem 
D) admissão – sargeta 
E) submergir – subterfúgio 

 
34- Estão corretamente empregados no plural, os substantivos 
seguintes, exceto: 

A) salários – família 
B) pés – de – moleque 
C) beija – flores 
D) cartas – bilhetes  
E) cavalos – vapores 

35- Assinale o par de nomes de igual gênero: 
A) edema – omelete 
B) alface – eclipse 
C) guaraná – libido 
D) derme – teorema 
E) clã – ágape 

 
36- No período “O garoto exibe o retrato orgulhoso”, a 
função sintática do elemento sublinhado é: 

A) predicativo do sujeito 
B) predicativo do objeto 
C) objeto direto 
D) complemento nominal 
E) objeto indireto 

 
37- O acento indicador da crase está correto em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) Chegamos àquela cidade. 
B) Isso foi feito à custa de muito esforço. 
C) Eu me dirigi à aluna daquela sala. 
D) Este é o autor à cuja obra me refiro. 
E) Saiu à noite. 

 
38- A concordância verbal está correta em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) Precisa-se de digitadores com prática. 
B) Haviam muitos livros na biblioteca. 
C) A multidão gritava entusiasmada. 
D) Foi o aluno quem falou. 
E) O aluno e eu chegamos. 

 
39- No período “Saiu tão atrasado que chegou tarde”, a 
oração destacada classifica-se como: 

A) subordinada adverbial causal. 
B) subordinada substantiva apositiva. 
C) subordinada adjetiva restritiva. 
D) subordinada substantiva subjetiva. 
E) subordinada adverbial consecutiva. 

 
40- Ocorre erro de regência em: 

A) O trem chegou muito cedo em Belo Horizonte. 
B) Aquelas pessoas só visavam aos seus próprios 

interesses. 
C) No Municipal, assisti a uma ópera de Verdi. 
D) O aluno simpatizou com a professora. 
E) Aquele jogador ainda aspira a uma vaga na seleção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


