ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU

CONCURSO PÚBLICO
PROVA PARA CARGO DE:

AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS
* 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.
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual
for a forma.
* 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 seu Cartão de Respostas
pois em hipótese alguma ele será substituído, 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 28/04/2014, no site www.conpass.com.br.
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital
do Concurso Público nº 001/2014 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU, Republicado por Incorreção em 06/02/2014.
* 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!!

DATA: 27 DE ABRIL DE 2014

PARTE I – AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS
01 - Continuem modalidades de extinção do credito tributário,
exceto:
A) Pagamento
B) Decadência
C) Moratória
D) Remição
E) Prescrição

08 - Princípio tributário que confere interpretação objetiva
diante da ocorrência do fato gerador, independente da
ocupação ou função desempenhada pelo contribuinte ou da
denominação do rendimento, título ou direito.
A) Legalidade tributária
B) Capacidade contributiva
C) Anterioridade tributária
D) Isonomia tributária
E) Uniformidade tributária

02 - Constituem características da competência tributária:
exceto:
A) Indelegabilidade
B) Irrenuciabilidade
C) Incaducabilidade
D) Irredutibilidade
E) Facultabilidade

09 - Vedação tributária constitucional tem aplicabilidade
exclusiva a união:
A) Vedação ao confisco
B) Liberdade de tráfego
C) Uniformidade geográfica
D) Não cumulatividade
E) Anterioridade

03 - Constitui competência ____________ aquela reservada
aos entes federativos para a instituições de impostos.
A) Privativa
B) Comum
C) Especial
D) Residual
E) Extraordinária

10 - A imunidade tributária se aplica aos templos de
qualquer culto, marque a alternativa que constitui uma
imunidade:
A) Renda destinada ao padre
B) Locação de imóvel de terceiros
C) Pagamento de salário de funcionários
D) Dismo para a Igreja
E) Venda de livros em benefício do pastor

04 - Constituem exceções ao princípio da Legalidade
Tributária.
A) Imposto de Renda
B) Imposto sobre propriedade territorial rural
C) Imposto sobre transferências bens imóveis
D) Taxa de saneamento básico
E) Empréstimos Compulsórios
05 - A vedação a cobrança do tributo em relação a fatos
geradores ocorridos antes início da vigência da lei que os
houver instituído ou aumentado é regra imposta pelo princípio:
A) Anterioridade
B) Tipicidade
C) Vedação ao Confisco
D) Irretroatividade
E) Cumulativade
06 - A imunidade tributária reciproca é aplicada sobre, exceto:
A) IPTU
B) Taxa aplicadas pelo serviço público
C) IPVA
D) IR
E) ITR
07 - É tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação
independente de qualquer atividade estatal específica, relativa
ao contribuinte.
A) Imposto
B) Taxa
C) Contribuições de melhorias
D) Contribuições especiais
E) Empréstimos compulsório

11 - É um tributo de competência comum a união, dos
Estados, Distrito Federal e dos Municípios, dentro de suas
atribuições, que possui fato gerador o exercício regular do
poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de
serviço público:
A) Taxa
B) Contribuições de melhorias
C) Contribuições especiais
D) Empréstimos compulsório
E) Imposto
12 - Não constitui uma contribuição social:
A) CIDE
B) COSIP
C) Tarifa
D) INSS
E) Contribuições Para-fiscais
13 - A luz do artigo 124 CTN, não há benefício de ordem
quando se tem responsabilidade solidária. Não se
considera efeitos da solidariedade:
A) O pagamento efetuado por um dos obrigados
aproveita aos demais
B) A interrupção da prescrição, em favor ou contra
um dos obrigados, favorece ou prejudica aos
demais.
C) A isenção ou remissão de crédito exonera todos os
obrigados
D) Não se pode aplicar a apenas um dos obrigados
E) Pode ser outorgada pessoalmente a um deles,
subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos
demais pelo saldo

14 - Na sucessão são pessoalmente responsáveis, exceto:
A) O adquirente ou remitente, pelos tributos relativos
aos bens adquiridos ou remidos
B) O sucessor a qualquer título, pelos tributos devidos
pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação,
limitada esta responsabilidade ao montante do
quinhão do legado ou da meação
C) O espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a
data da abertura da sucessão
D) O cônjuge meeiro pelos tributos devidos pelo de
cujus até a data da partilha ou adjudicação
E) Os herdeiros pelo valor total da dívida, por a
obrigação tributária ser solidaria
15 - São considerados responsáveis por Terceiros, exceto:
A) Os tutores e curadores, pelos tributos devidos por
seus tutelados ou curatelados
B) Os administradores de bens de terceiros, pelos
tributos devidos por estes
C) O inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio
D) O síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela
massa falida ou pelo concordatário
E) Os pais, pelos tributos devidos por seus filhos
capazes
16 - O dever imputado ao empregador de reter o valor relativo
ao imposto devido pelo empregado e repassar o montante ao
Fisco no lugar daquele, caracteriza:
A) Responsabilidade por substituição
B) Responsabilidade de terceiros
C) Responsabilidade por sucessão
D) Responsabilidade Solidaria
E) Responsabilidade Subsidiária
17 - O art. 142 CTN define o lançamento tributário como o
procedimento administrativo. Qual dos procedimentos abaixo
não está relacionado ao lançamento tributário:
A) Identificar o sujeito passivo
B) Calcular o montante do tributo devido
C) Determinar a matéria tributável
D) Identificar o sujeito ativo
E) Verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente
18 - O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo
só pode ser alterado em virtude de:
A) Mandado de Segurança
B) Recurso de Oficio
C) Impugnação do sujeito ativo
D) Iniciativa discricionária de autoridade administrativa
E) Agravo de instrumento
19 - A autoridade administrativa efetua o lançamento com
base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro sobre
matéria de fato: constitui lançamento tributário de:
A) Oficio
B) Misto
C) Homologação
D) Auto lançamento
E) Direto

20 - É o benefício autorizado por lei que implica a
prorrogação do prazo de pagamento de tributos, concedido
em decorrência de graves situações naturais, econômicas
ou sociais.
A) Parcelamento
B) Compensação
C) Moratória
D) Transação
E) Remissão
21 - Poderá ser utilizada para que se opere a extinção do
crédito tributário quando o contribuinte for ao mesmo
tempo devedor e credor:
A) Transação
B) Remissão
C) Prescrição
D) Compensação
E) Moratória
22 - Na iminência ou no caso de guerra externa, a União
pode instituir, temporariamente _________ compreendidos
ou não entre os referidos nesta Lei, suprimidos,
gradativamente, no prazo máximo de cinco anos, contados
da celebração da paz:
A) Impostos para fiscais
B) Impostos fiscais
C) Impostos extraordinários
D) Impostos extra fiscais
E) Impostos ordinários
23 - É imposto Estadual apenas:
A) Imposto extraordinário de guerra (IEG).
B) O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis
(ITCMD).
C) O Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana (IPTU).
D) O Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis
(ITBI).
E) As contribuições sociais.
24 - Segundo a doutrina dominante estes são considerados
espécies de tributos, exceto:
A) Impostos
B) Taxas
C) Contribuições de melhoria
D) Empréstimos compulsórios
E) Tarifa
25 - São imposto que tem o seu lançamento tributário por
Oficio:
A) IPVA IPTU e ISS
B) ISS, IR e IPI
C) IGF, II, e IPTU
D) ISS, IPVA e IR
E) IPI, IPTU e IPVA
26 - Constituem hipóteses que causa a extinção do credito
tributário:
A) Mandando de segurança e moratória
B) Pagamento e parcelamento
C) Decadência e Remissão
D) Remissão e anistia
E) Parcelamento e Moratória

27 - São efeitos da prescrição tributária, exceto:
A) É a perda do direito de executar tributo
B) Suspende o credito tributário
C) Cabe renovação do prazo
D) É a perda do direito de realizar lançamento
E) Decore em 5 anos
28 - O processo administrativo tributário com o objetivo
de restituição do tributo está sujeito: Assinale a alternativa
correta.
A) Ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos
B) Ao prazo de decadência de 5 (cinco) anos
C) Ao prazo de prescrição de 2 (dois) anos
D) Ao prazo de prescrição de 20 (vinte) anos
E) Ao prazo de decadência de 20 (vinte) anos

29 - O texto encontra-se corretamente resumido em:
A) Estudo mostra que a escolha de um carro está
associada às semelhanças com as pessoas
percebidas nos veículos.
B) Carros de modelos importados têm sido, no
momento, os mais procurados no mercado
brasileiro devido ao conforto que oferecem.
C) Infinidade de modelos, de preços e desempenho
bastante variáveis, compromete o mercado de
automóveis no Brasil.
D) Pesquisadores europeus e brasileiros divergem
quanto às conclusões de estudo sobre compra de
veículos por consumidores.
E) Motoristas ainda se mostram responsáveis pela
poluição ambiental ao adquirir carros de maior
valor no mercado.

PARTE II - PORTUGUÊS
As questões de 29 a 32 referem-se ao texto seguinte:
Escolher um carro não é tarefa fácil. Hoje, no
Brasil, 59 marcas nacionais e importadas vendem uma
infinidade de modelos para todos os gostos e bolsos.
E são muitas as variáveis que influenciam a escolha final.
Mas se engana quem pensa que só motorização,
autonomia, conforto ou preço pesam na hora da decisão.
Um estudo da Universidade de Viena, na Áustria, mostrou
que, mesmo inconscientemente, atribuímos características
humanas aos automóveis e criamos personalidades para
eles de acordo com o seu design. Isso influencia nossa
escolha, já que o carro será nosso representante físico
numa atividade que ocupa cada vez mais horas dos nossos
dias: o trânsito.
A pesquisa mostrou ainda que a personalidade dos
veículos se encaixa em duas grandes categorias - de um
lado, os poderosos e imponentes e, do outro, os simpáticos
e alegres. “Não sabemos até que ponto a personalidade do
carro pode ser estendida ao seu dono”, diz um dos autores
do estudo. “Mas não temos dúvida de que ele é um objeto
de comunicação e que alguns elementos de design são
determinantes na criação de uma identidade reconhecível.”
O mecanismo de atribuição de personalidade ao
carro é relativamente simples. O ser humano tem
propensão natural a ver rostos onde eles não existem. Os
detalhes da dianteira do veículo são, portanto, facilmente
vinculáveis às feições de uma pessoa. Para o coordenador
da pós-graduação em design automobilístico da Fundação
Mineira de Educação e Cultura, para quem o objetivo dos
carros é levar os passageiros de maneira rápida e eficiente
de um lugar a outro, o trânsito é uma arena para as
interações sociais.
Não o surpreende uma das mais relevantes
conclusões do estudo austríaco. Segundo os antropólogos
de Viena, em última instância, as pessoas preferem carros
cada vez maiores e mais fortes para circular pelas ruas da
cidade, mesmo que eles sejam menos práticos e mais
poluentes. É natural que as pessoas prefiram a segurança
em um ambiente que, a cada dia, fica mais violento.
LOES, João. Isto é, 2 de setembro de 2009,
pp. 78-80 – Adaptado.

30 - “[...]o trânsito é uma arena para as interações sociais.”
(terceiro parágrafo). O primeiro conceito de arena,
segundo o Dicionário Houaiss, é: “parte central dos
anfiteatros romanos, coberto de areia, onde se realizavam
espetáculos de combate entre os gladiadores ou entre feras
e que, por ocasião de determinadas datas ou festas cívicas,
servia de palco para a entrega às feras de condenados
comuns ou cristãos”.
A partir dessa definição, é, pois, correto entender a frase
acima como:
A) Uma crítica às deficiências do transporte coletivo
em São Paulo.
B) Uma justificativa para o fato de as pessoas
humanizarem seus carros.
C) Uma retomada da questão das distâncias que
devem ser percorridas na cidade.
D) Uma referência à ideia de que o trânsito em São
Paulo é caótico e violento.
E) Observação inteiramente deslocada de seu sentido
próprio.
31 - “Isso influencia nossa escolha [...]” (Primeiro
parágrafo). O pronome grifado, considerando-se o
contexto, substitui:
A) A atribuição de características humanas aos
veículos.
B) O conforto proporcionando pelo carro.
C) O preço mais baixo de um veículo.
D) A autonomia oferecida pelo carro.
E) A variedade nas ofertas de veículos à venda.
32 - “Não sabemos até que ponto a personalidade do carro
pode ser estendida ao seu dono”. Essa opinião, exposta no
segundo parágrafo, está expressa com outras palavras, sem
alteração de sentido, em:
A) Não foi determinado o momento de identificação
entre o dono e seu carro.
B) Não se sabe ao certo até onde o proprietário
possui as mesmas características do veículo.
C) A personalidade dos carros é idêntica à de seus
donos quanto ao comportamento.
D) A aparência de um carro é importante para seu
dono no momento da compra.
E) Não existe, até agora, influência entre a aparência
dos donos e a de seus carros.

33 - Assinale a alternativa cujo elemento mórfico
destacado foi classificado de forma incorreta:
A) cafeteria – consoante de ligação
B) frutífero – radical
C) nervoso – desinência de gênero
D) ouviam – tema
E) namoramos – vogal de ligação
34 - “Prefeito, o secretário de obras indicou Cláudia,
esposa dele, para fiscalizar a reforma do teatro”. Os termos
grifados funcionam, respectivamente, como:
A) sujeito, aposto e objeto direto
B) vocativo, predicativo do sujeito e aposto
C) vocativo, aposto e objeto direto
D) vocativo, aposto e objeto indireto
E) sujeito, aposto e complemento nominal
A questão 35 refere-se a tira seguinte:

35 - A oração presente no 2º balão do primeiro quadrinho
classifica-se como:
A) oração subordinada substantiva subjetiva
B) oração subordinada substantiva objetiva direta
C) oração subordinada adjetiva restritiva
D) oração subordinada substantiva predicativa
E) oração subordinada substantiva apositiva
36 - O acento indicativo de crase foi corretamente
empregado apenas em:
A) Venho à mando de meu patrão.
B) Atribuiu o insucesso à má sorte.
C) A Funai decidiu fechar o parque indígena à
visitas.
D) Recorri à minha mãe.
E) Tomou o remédio gota à gota.
A questão 37 refere-se a tira seguinte:

37 - No segundo quadrinho da tira é possível identificar a
seguinte figura de linguagem:
A) sinestesia
B) metonímia
C) onomatopeia
D) eufemismo
E) catacrese

As questões 38 e 39 referem-se a tira seguinte:

38 - O emprego do pretérito imperfeito do subjuntivo na
frase “Se você gostasse dos seus amigos ia defende-los!”.
A) mostra que a ação de defender os amigos foi
praticada por Mafalda.
B) revela que a condição (gostar dos amigos) foi
realizada.
C) revela que a condição (gostar dos amigos) não foi
realizada.
D) serve para mostrar que a condição (gostar dos
amigos) foi uma ação realizada no passado.
E) Nenhuma das respostas anteriores.
39 - A frase de Susanita “Se você gostasse de seus amigos,
ia defende-los!” está corretamente reescrita nos registro
formal da língua em:
A) Se você gostar dos seus amigos, ia defendê-los.
B) Se você gostasse dos seus amigos, vai defendêlos.
C) Se você gostasse dos seus amigos, irá defendêlos.
D) Se você gostasse dos seus amigos, iria defendêlos.
E) Se você gostar dos seus amigos, iria defendê-los.
A questão 40 refere-se as tiras da página seguinte:
40 - Podemos afirmar que:
A) Há erro de regência verbal apenas em I e II.
B) Há erro de regência verbal em I, II e III.
C) Há erro de regência verbal apenas em II e III.
D) Há erro de regência verbal apenas em I.
E) Há erro de regência verbal apenas em II.

