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Língua Portuguesa
Leia o texto que segue e responda às questões de 01 a 10:
Cinquenta tons de rosa
Carol Castro
Há mais de meio século, a fase das mulheres submissas ficou para trás. Foi depois da Segunda Guerra, quando a população de
homens andava escassa e o hemisfério norte precisava ser reconstruído, que elas foram convocadas para sair do lar e entrar no
mercado de trabalho. Já em 1985, segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento, mais de 50% da força de trabalho na
América Latina vinha das mentes e mãos femininas. No Brasil entre 1976 e 2007, mais de 30 milhões de mulheres entraram no
mercado de trabalho.
De lá para cá, o salário delas também cresceu mais do que o deles. Segundo o IBGE, entre 2000 e 2010, o rendimento médio das
brasileiras cresceu quase três vezes mais do que o dos homens (apesar de elas ainda ganharem 30% a menos do que eles com o
mesmo nível de instrução). Cada vez mais, elas conseguem cuidar da própria vida, sem depender de um marido. E é bem isso que
tem acontecido. Elas (e eles) têm passado muito mais tempo solteiras (a exceção está nas famílias de baixa renda - com pouco
estudo, fica mais complicado conseguir um salário que pague todas as contas; nesses casos, casar ainda funciona como um suplemento financeiro).
Com mais dinheiro no bolso e menos vontade de casar, as mulheres ficaram também mais seletivas na hora de buscar um parceiro. A lógica deixou de ser “procuro marido que possa me sustentar” e passou para “procuro marido que eu não tenha de sustentar”.
Bonitos, interessantes, com uma vida financeira estável - e educados. A lista de atributos desejáveis não para de crescer. E com
motivos: pela primeira vez, elas também estudam mais do que eles, em todos os níveis. Segundo o Ministério da Educação, mais
de 55% das novas matrículas em cursos superiores são preenchidas por mulheres - e 60% dos diplomas são entregues a elas.
Além disso, elas passam mais tempo nas escolas. A consequência dos anos de estudos a mais é imediata: elas já estão levando a
melhor na hora de concorrer aos empregos.
(SUPERINTERESSANTE, janeiro de 2013, p.56-59, adaptação.)
01 Assinale a alternativa que reúne a ideia principal do texto:
a) As mulheres, mesmo trabalhando, desejam casar-se a todo custo.
b) As mulheres entraram para o mercado de trabalho e casam-se cada vez mais tarde.
c) As mulheres que conseguem cuidar da própria vida não querem casar-se.
d) Mulheres e homens casam-se mais tarde em função da diferença de salários.
e) Mulheres e homens com vidas financeiras estáveis são parceiros ideais.
02 A autora desenvolve as ideias do texto de acordo com um plano lógico-temporal, pois
a) equilibra as informações utilizando tanto os verbos no passado (primeiro parágrafo) quanto os verbos no presente.
b) começa com uma estrutura semelhante à de conto de fadas “Há mais de meio século”.
c) resume a situação das mulheres trabalhadoras na América Latina e no Brasil por três décadas.
d) apresenta argumentos para justificar o aumento da renda média das brasileiras num período de dez anos, segundo o IBGE .
e) reúne os argumentos utilizando verbos predominantemente no passado.
03 Assinale a alternativa que explica a consequência de anos de estudos a mais na vida das mulheres:
a) Elas estão ficando sem marido que as queiram.
b) Elas e eles estão retardando o momento de casar.
c) Elas estão mais exigentes na hora de casar.
d) Elas estão ganhando três vezes mais do que os homens.
e) Elas estão assumindo lugares profissionais que antes eram dos homens.
04 Marque a alternativa ERRADA em relação às afirmações, no texto, sobre a população feminina:
a) Entraram no mercado de trabalho por uma necessidade sócio-histórica.
b) Mantiveram-se no mercado de trabalho por uma imposição sócio-política.
c) Acreditam no casamento como um investimento financeiro.
d) Adquiriram independência para a administração da vida financeira
e) Consideram a relação entre bom emprego a mais tempo de escolarização.
05 Marque a alternativa em que o emprego do termo “suplemento” (segundo parágrafo) tem sentido semelhante:
a) A quantia recebida pelos serviços prestados será um ótimo suplemento para as despesas.
b) Um bom suplemento para esse conteúdo encontra-se na publicação anterior da autora.
c) O suplemento da matéria está no outro caderno, de Esportes.
d) Nem o suplemento da seção de automóveis está atraindo novos consumidores para o jornal.
e) Com o suplemento dessas aulas, a maioria será aprovada no concurso.
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06 Assinale a alternativa que reforça a ironia presente nos trechos em destaque “procuro marido que possa me sustentar” e
“procuro marido que eu não tenha de sustentar”:
a) Na repetição dos verbos procurar e sustentar.
b) Nos pronomes pessoais eu e me.
c) Nos verbos poder e ter.
d) No uso da preposição de .
e) Na repetição do termo marido.
07. Marque a alternativa que explica a criação do título, baseado em outro, do livro “Cinquenta tons de cinza”:
a) Antonímia.
b) Polissemia.
c) Sinonímia.
d) Paráfrase.
e) Aliteração.
08 Assinale a alternativa correta em relação ao uso, no texto, do verbo haver em “Há mais de meio século...”:
a) Pessoal, pois assume o verbo principal, no sentido de “conseguir”.
b) Impessoal, pelo emprego no sentido de “ajustar contas”.
c) Pessoal, pois funciona como verbo auxiliar.
d) Impessoal, pela ideia de tempo decorrido.
e) Pessoal por assumir o sentido de “existir”.
09 Considerando as informações dadas no texto, justifica-se o uso das formas verbais “foram”, “entraram” (1º parágrafo) e
“ficaram” (3º parágrafo), respectivamente, no
a) Pretérito perfeito do indicativo - pretérito perfeito do indicativo - pretérito perfeito do indicativo.
b) Pretérito perfeito do indicativo - futuro do presente do indicativo - futuro do presente do indicativo.
c) Pretérito perfeito do indicativo - pretérito perfeito do indicativo - futuro do presente do indicativo.
d) Futuro do presente do indicativo - pretérito perfeito do indicativo - pretérito perfeito do indicativo.
e) Futuro do presente do indicativo - futuro do presente do indicativo - futuro do presente do indicativo.
10 Assinale a alternativa cuja conjunção substitui os dois pontos, mantendo a mesma relação sintático - semântica entre as partes.
“A consequência dos anos de estudos a mais é imediata: elas já estão levando a melhor na hora de concorrer aos empregos.”:
a) Apesar.
b) Enquanto.
c) Pois.
d) Embora.
e) Enfim.
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Informática Básica
11 As alternativas abaixo apresentam alguns tipos de memória volátil, EXCETO:
a) SDRAM.
b) DIMM.
c) PROM.
d) RIIM.
e) DDR.
12 O Sistema Operacional (SO) é responsável por gerenciar recursos de hardware e software e apresentá-los ao usuário. Um SO
pode ser monotarefa – executa um programa de cada vez - e multitarefa – executa mais de um programa por vez. Trata-se de um
Sistema Operacional monotarefa, apenas:
a) Windows XP.
b) Mac OS.
c) MS-DOS.
d) Linux.
e) Windows 8.
13 São algumas características básicas do Sistema Operacional Windows, EXCETO:
a) Ambiente Gráfico.
b) Open Source.
c) Multisessão.
d) Sistema Monolítico.
e) Preemptivo.
14 Um usuário do MS-Word que queira agilizar o processo de formatação de um texto, deixando-o em negrito, justificado e
maiúsculo, faz uso da seguinte combinação de teclas de atalho:
a) CTRL+B, CTRL+U, CTRL+A.
b) CTRL+B, CTRL+J, CTRL+SHIFT+M.
c) CTRL+E, CTRL+U, CTRL+SHIFT+M.
d) CTRL+N, CTRL+U, CTRL+M.
e) CTRL+N, CTRL+J, CTRL+SHIFT+A.
15 As alternativas abaixo apresentam os princípios básicos de Segurança da Informação, EXCETO:
a) Manutenibilidade.
b) Disponibilidade.
c) Confidencialidade.
d) Integridade.
e) Autenticidade.

16 Observe a figura abaixo, referente a uma planilha do Excel 2007:

Considerando que o valor da célula A3 é encontrado pela formula = SE(A1>B1;6;5) e o da célula B3, pela fórmula =SE(A2>B2;3;4).
Qual o valor da célula C3, que tem fórmula =SOMA(A3;B3):
a) 4.

b) 5.

c) 6.

d) 7.

e) 8 .
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Sobre Hardware e Software, analise as afirmativas abaixo:

I – Demo é uma demonstração de um programa, geralmente alguns comandos são desabilitados como o salvar ou outras opções;
II – FAT é um sistema de arquivos que funciona utilizando uma tabela que contém indicações para onde estão as informações de
cada arquivo;
III – A memória Cache L1 está localizada na placa-mãe;
IV – ULA é responsável por executar operações lógicas e aritméticas requeridas pelos programas.
Estão corretas:
a) Apenas I, II e IV.
b) Apenas III.
c) I, II, III e IV.
d) Apenas I e II.
e) Apenas I e IV.
18 Qual das opções abaixo corresponde ao serviço responsável pela conversão de nomes em endereços IP ‘s:
a) SMTP.
b) URL.
c) DNS.
d) Host.
e) DHCP.
19 Em relação à organização de arquivos, é correto afirmar:
a) Em uma subpasta é possível armazenar arquivos com mesmo nome, o que não ocorre em uma pasta.
b) Em uma pasta é possível armazenar arquivos com o mesmo nome, o que não ocorre uma uma subpasta.
c) No ambiente Windows é possível exibir arquivos de uma pasta como lista, detalhes ou ícones.
d) A criação de subpastas não pode ultrapassar o número de arquivos contidos na pasta.
e) No ambiente Windows é possível renomear um arquivo ou pasta utilizando a tecla de atalho F4.
20 Qual das alternativas abaixo indica o processo no qual um usuário recebe informações de um computador da rede:
a) HTTP
b)Internet
c) Upload
d) Intranet
e) Download
21 O tipo de conexão que a transferência dos dados de Internet se dá por linha telefônica, sem a interferir nos dados da linha é:
a) ADSL
b) SMTP
c) ATM
d) Wi-Fi
e) Dial Up
22 Sobre Word, analise as afirmativas abaixo:
I - Uma opção para formatar o espaçamento entre as linhas de um texto para 1,5 é CTRL+5.
II - Uma opção para alterar a fonte de um texto é utilizar o menu Ferramenta e Fonte.
III – No menu Arquivo há opção de “Exportar para HTML” um documento com extensão .DOC.
Estão corretas:
a) Apenas I e II.
b) Apenas I.
c) I, II e III.
d) Apenas III.
e) Apenas I e III.
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23 Um usuário que deseja imprimir APENAS as páginas 3 e 4 de um documento de 10 páginas deverá executar a seguinte
operação no Word:
a) Utilizar as teclas de atalho CTRL+I.
b) Ir no menu Arquivo, opção Imprimir e em páginas, selecionar “De … até” e digitar 3 e 4.
c) Ir para a página 3 e em seguida ir no menu Arquivo e selecionar Imprimir Páginas Seguintes.
d) Ir para a página 4 e em seguida ir no menu Arquivo e selecionar Imprimir Página Atual.
e) Ir no menu Arquivo, opção Imprimir e selecionar “Imprimir Páginas Seguintes”.
24 Um programa que executa tarefa maliciosa, sem o conhecimento do usuário, disfarçado de outro programa se trata de:
a) Spyware.
b) Sniffing.
c) Phishing.
d) Cavalo de Tróia.
e) Worm.
25 No Internet Explorer 8.0, versão português, sobre às teclas de atalho disponível, correlacione as colunas a seguir:
I- Ctrl+T

( ) Imprimir

II- F5

( ) Nova Guia

III- Ctrl+F

( ) Localizar

IV- F11

( ) Atualizar

V- Ctrl+P

( ) Tela inteira

Marque a sequencia correta
a) V, I, III, IV, II.
b) I, III, II, V, IV.
c) V, II, III, IV, I.
d) V, I, III, II, IV.
e) I, II, IV, V, III.
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Legislação Municipal
26 Segundo o Estatuto do Servidor Público Municipal de Santa Cecília, o provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato de
autoridade competente. Sobre provimento responda corretamente: São formas de provimento de cargo público, EXCETO:
a) Nomeação.
b) Ascensão.
c) Exoneração.
d) Recondução.
e) Transferência.
27 Em se tratando de Redistribuição, amparada pelo art. 37, da lei complementar nº 01/1997, analise as afirmativas abaixo e
assinale a alternativa correta.
I – Redistribuição é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.
II – Dar-se-á a redistribuição, a pedido, para outra localidade do município, independentemente de vaga, para acompanhar cônjuge
ou companheiro, ou por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, condicionada a comprovação por
junta médica.
III – A redistribuição dar-se-á exclusivamente para ajustamento de quadros de pessoal às necessidades dos serviços, inclusive nos
casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade.
Está(ão) correta(s)
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e III.
e) I, II e III.
28 De acordo com a Lei Orgânica Municipal de Santa Cecília, assinale a afirmativa que não condiz com uma das competências
privativas do município:
a) Legislar sobre assunto de interesse coletivo e local, como editar lei orçamentária anual.
b) Conceder licença para a atividade de comércio eventual ou ambulante.
c) Preservar as florestas, a fauna, a flora e os depósitos d’água parada e corrente.
d) Promover o serviço de iluminação pública.
e) Adquirir bens, inclusive por meio de desapropriação.
29 Para efeito da lei 94/2007, que reestrutura o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Santa
Cecília, o agrupamento homogêneo dos profissionais, segundo a titulação, é a definição de:
a) Classe.
b) Cargo.
c) Função.
d) Carreira.
e) Quadro.
30 O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção de saúde,
e no Município de Santa Cecília sua atuação é regulada pela lei 137/2011. Sobre os requisitos necessários para o exercício da
atividade do Agente Comunitário, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I – Terá que residir na área da comunidade em que atuar desde a data da publicação do edital do processo seletivo público.
II – Tem que ter concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada.
III – Tem que ter concluído o ensino médio.
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
b) Apenas a afirmativa I está correta.
c) Apenas a afirmativa III está correta.
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
e) I, II e III estão corretas.
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Conhecimentos Específicos
31 Os livros obrigatórios de escrituração empresarial e fiscal e os comprovantes de lançamentos neles efetuados serão
conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram. A esse respeito
assinale a alternativa INCORRETA:
a) A prescrição de 5 (cinco) anos para fiscalização da Administração Tributária somente começa a fluir depois da constituição
definitiva do crédito tributário.
b) O prazo prescricional de fiscalização tributária poderá ser suspenso ou interrompido, o que dilataria os 5 anos inicialmente
previstos.
c) A legislação de fiscalização tributária aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes da Administração tributária, inclusive
às que gozem de isenção de caráter pessoal, excetuadas as que gozem de imunidade tributária.
d) Autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de fiscalização lavrará os termos necessários para que
se documente o início do procedimento e fixará prazo máximo para a conclusão segundo a legislação.
e) As prerrogativas das autoridades administrativas no âmbito de cada ente federado poderão ser de caráter geral, isto é,
abrangendo a fiscalização de todos os tributos, ou de caráter especial, ou seja, relativa a peculiaridades de determinado tributo.
32 Algumas pessoas, por exercerem atividades específicas, detêm informações de interesse do Fisco. Dessa forma a lei tributária
determina que certas pessoas deverão ser obrigadas, mediante intimação escrita, a prestar à autoridade administrativa todas as
informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros. Marque a opção em que a pessoa
abaixo não é obrigada a informar ao fisco:
a) Tabeliães.
b) Leiloeiros.
c) Inventariantes.
d) Corretores.
e) Tradutores.
33 Acerca do crédito tributário indique a alternativa INCORRETA segundo o Código Tributário Nacional.
a) A importância do crédito tributário pode ser consignada judicialmente quando um terceiro pretender pagar a dívida tributária de
outrem haja vista que era ou podia ser obrigado pela legislação, no todo ou em parte.
b) É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
c) O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
d) O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados da data em que se tornar
definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
e) Prescreve em dois anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição de indébito tributário.
34 Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a mesma pessoa jurídica de
direito público, relativos ao mesmo ou a diferentes tributos ou provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, a autoridade
administrativa competente para receber o pagamento determinará a respectiva imputação. Qual das alternativas NÃO obedece a
ordem legal de imputação elegida, no Código Tributário nacional.
a) Em primeiro lugar, devem ser imputados aos débitos por obrigação própria como contribuinte, e em segundo lugar aos débitos
decorrentes de responsabilidade tributária.
b) Em primeiro lugar, devem ser imputados os débitos por obrigação decorrente de responsabilidade tributária, e em segundo lugar
aos débitos decorrentes de obrigação do contribuinte.
c) Não resolvida a imputação dos débitos com base no critério por obrigação própria ou como responsável, passa-se para o critério
de retributividadede forma inversa, em que primeiramente, serão imputadosos débitos com às contribuições de melhoria.
d) Não resolvida a imputação pelo critério de retributividade inversa pela contribuição de melhoria, passa-se a ser imputado os
débitos com às taxas.
e) Não resolvida a imputação pelo critério de retributividade inversa pela contribuição de melhoria e pela taxas, passa-se a ser
imputado os débitos com aos impostos.
35 A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. No
entanto, qual da opção a seguir deixou de ser eleita pela lei tributária como causa de interrupção da prescrição tributária.
a) A citação pessoal feita ao devedor.
b) O despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.
c) O protesto judicial.
d) Por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor.
e) Por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
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36 As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas
atribuições, 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. Sobre o assunto marque a alternativa correta.
a) A taxa é um tributo não vinculado.
b) A taxa é um tributo cujo fato gerador vem discriminado na Constituição federal.
c) As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.
d) É permitido estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de taxas interestaduais ou intermunicipais, inclusive a
cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público.
e) Sempre que possível, as taxas terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte.
37 A Constituição Federal de 1988 estatui as principais limitações a competência tributária, assinale a alternativa correta.
a) Segundo a Constituição federal é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença
tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.
b) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre fonogramas e videofonogramas
musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros.
c) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos patrimônio, renda ou serviços dos partidos
políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores e patronais, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.
d) A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou taxa cujo
fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o
fato gerador presumido.
e) É vedado à União e aos Estados instituir isenções de tributos da competência dos Municípios.
38 A respeito do ISS responda a alternativa INCORRETA:
a) O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fator gerador a
prestação de serviços constantes da lista, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.
b) Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo
permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as
denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras
que venham a ser utilizadas.
c) As alíquotas máximas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza são de 5%.
d) A base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza poderá ser arbitrada pela autoridade tributária quando o
contribuinte não possuir ou deixar de exibir os livros ou documentos fiscais em razão de perda ou extravio.
e) O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza incide sobre prestações de serviços de transporte intermunicipal, por qualquer
via de pessoas.
39 Marque a alternativa verdadeira acerca da contribuição de melhoria.
a) A competência para instituir contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas é privativa do Município.
b) A competência para instituir contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas é exclusiva do Município.
c) A competência para instituir contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas é comum entre à União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios.
d) A competência para instituir contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas é residual do Distrito Federal e dos
Municípios.
e) A competência para instituir contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas é especial entre os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios.
40 Marque a opção INCORRETA
a) Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte,
facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.
b) Cabe a Lei Complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição de
tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos, taxas e contribuição de melhoria os respectivos fatos gerador,
bases de cálculo e contribuintes.
c) Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência,
sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo.
d) Competem à União, em Território Federal, os impostos estaduais e, se o Território não for dividido em Municípios,
cumulativamente, os impostos municipais; ao Distrito Federal cabem os impostos municipais.
e) Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição previdenciária, cobrada de seus servidores, para o custeio,
em benefício destes, do regime previdenciário do setor público, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores
titulares de cargos efetivos da União.
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41 Assinale a alternativa INCORRETA
a) O IPTU sem prejuízo da progressividade sanção no tempo poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel.
b) Compete aos Municípios e o Distrito Federal instituir impostos sobre propriedade predial e territorial urbana.
c) Compete aos Municípios e o Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso,
de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de
direitos a sua aquisição.
d) O IPTU sem prejuízo da progressividade sanção no tempo poderá ser progressivo em virtude da localização e do uso do imóvel.
e) O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade,
o domínio útil ou a posse de bem imóvel urbano.
42 Marque a opção correta.
a) Para efeitos de incidência do IPTU, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal desde que seja observado o
requisito mínimo da existência de dois melhoramentos como meio-fio e posto de saúde a uma distância máxima de um quilômetro
do imóvel considerado.
b) A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados
pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas
nos termos da lei municipal.
c) A base do cálculo do IPTU é o valor do imóvel constante do contrato de compra e venda do imóvel.
d) Não será contribuinte do IPTU o titular do seu domínio útil e nem o possuidor a qualquer título, mas apenas o proprietário do
imóvel urbano.
e) Segundo o critério da destinação adotado pelo Código Tributário Nacional, todo imóvel localizado na zona urbana incidirá o
IPTU.
43 Assinale a alternativa INCORRETA.
a) Incide ISS sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, sobre
a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses
casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou
arrendamento mercantil.
b) O IPTU poderá ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel.
c) Compete aos Municípios instituir impostos sobre transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por
natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia, bem como cessão de direitos a
sua aquisição.
d) Cabe a Lei Complementar excluir a incidência do ISS sobre exportações de serviços para o exterior.
e) O ISS não incide sobre o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o
principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras.
44 Acerca dos tributos, créditos e fiscalização municipal, assinale a opção verdadeira.
a) Compete aos Municípios e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou
direitos.
b) O ITBI de competência dos Municípios, incide sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos e entre os seus
fatos geradores a compra e venda pura ou com cláusula especial.
c) O ITR não poderá ser fiscalizado e nem cobrado pelos Municípios posto que se trata de receita pública derivada da União.
d) O IPTU é um tributo vinculado cuja obrigação tem por fato gerador uma situação estatal específica relativa ao contribuinte.
e) Relativa à contribuição de melhoria o ente público que instituir observará a fixação de prazo não inferior a 60 dias, para
impugnação pelos interessados acerca, por exemplo da delimitação da zona beneficiada.
45 Assinale a opção INCORRETA sobre a teoria do preço público.
a) O preço público não tem natureza tributária, mas tão-somente contratual por isso que não se aplica as disposições do Código
Tributário Nacional.
b) O preço público é mera receita originária e facultativa derivada da contraprestação pelo particular oriunda de ato puramente
negocial em que está presente a vontade do particular.
c) Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, sãocompulsórias e têm sua
cobrança condicionada à autorização orçamentária, em relação à lei que as instituiu.
d) No preço público existe a possibilidade de incidência de normas de Direito Privado conjuntamente com as de Direito
Administrativo.
e) O preço público é uma receita que decorre do jus imperii do ente federativo.
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46 Assinale a alternativa INCORRETA sobre a incidência tributária, os créditos tributários e a arrecadação e fiscalização tributária
dos municípios.
a) A Constituição Federal dispõe que o ITR será fiscalizado e cobrado pelos Municípios que assim optarem, na forma da lei, desde
que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal.
b) O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se à incidência do ISS e será devido na
operação de origem cuja alíquota mínima será de um por cento, assegurada a transferência do montante da arrecadação em
trinta por cento para o Município conforme a origem.
c) O pagamento de um crédito tributário não importa em presunção de pagamento do tributo, quando total, de outros créditos
referentes ao mesmo ou a outros tributos.
d) A restituição de tributos indiretos será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a
terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.
e) Prescreve em dois anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição de um determinado tributo.
47 Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
a) A prescrição.
b) A decadência.
c) As reclamações administrativas.
d) Concessão de mandado de segurança.
e) Remissão tributária.
48 Sobre os créditos tributários, assinale a alternativa INCORRETA.
a) A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para
a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
b) A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede, não se aplicando aos
atos qualificados em lei como crimes ou contravenções.
c) A anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em
requerimento com a qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em
lei para sua concessão.
d) A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito
tributário, atendendo ao erro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo, quanto a matéria de fato.
e) Quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento do tributo, o vencimento do crédito ocorre quinze dias depois da
data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento.
49 Marque a alternativa correta.
a) Todos os tributos municipais são classificados como não vinculados cuja gênese consiste em situação independente de qualquer
atuação ou atividade do ente estatal relativa ao particular.
b) A contribuição de melhoria é instituída para fazer frente aos gastos públicos com toda e qualquer obra pública.
c) As taxas municipais devem ter certa razoabilidade com o valor do serviço prestado ao contribuinte que o suporta financeiramente,
não se prestando, obviamente à função distributiva e extrafiscal, por outro lado os impostos por se tratar de tributo de justiça
fiscal e obtenção de renda deve ser cobrado segundo a capacidade contributiva de cada contribuinte.
d) A taxa municipal deverá incidir sobre a utilização de um serviço público real prestado ao contribuinte.
e) As taxas municipais cujo fato gerador se expressa na concessão de autorização para a realização de certos direitos subjetivos
individuais aos contribuintes, independe de autorização Legislativa em alguns os casos.
50 A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados:
a) da data da sua constituição definitiva por lançamento.
b) da ocorrência do fato gerador.
c) do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
d) data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
e) da decisão administrativa que denegar a restituição do tributo.
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