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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 
 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 20 questões de PORTUGUÊS 
- 12 questões de Conhecimentos Tributários 
- 08 questões de MATEMÁTICA 
  
* 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 com o Fiscal de Sala. 
 * 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. 
 * 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. 
 * 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 é 
obrigatória. 
 * O Gabarito desta prova estará disponível no dia 03/05/2010, 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 001/2010 da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA de 25/01/2010. 
  
* 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!! 

 AG.FISCAL DE TRIBUTOS 
 



 

PARTE I – PORTUGUÊS – Nível Médio 
 

As questões 01 e 02 referem-se ao texto seguinte: 
 

A violência é a maior preocupação dos jovens: 64% deles 
morrem de medo de ser assaltados. Para discutir até que ponto 
esse pavor altera a rotina dos adolescentes, a revista Veja 
reuniu garotos e garotas de classe média de São Paulo, entre 14 
e 18 anos. Eis alguns desses depoimentos. 
 Depoimento I (Camila, 15 anos) 
 A violência muda nossa rotina. Evito sair à noite. Quando 
saio, prefiro ir a um shopping, pois sei que é um lugar seguro. 
Em um bar, na rua, fico muito exposta. Entra qualquer um. 
 Depoimento II (Luciana, 17 anos) 
 Também não ando mais sozinha, só acompanhada. E a 
segurança de um lugar pesa bastante na hora de escolher um 
programa. 
 Depoimento III (Lígia, 16 anos) 
 Tenho medo não apenas quando estou longe de casa mas 
também perto. Há uma rua próxima de minha casa que é bem 
escura. Não passo mais sozinha à noite por lá. Prefiro dar uma 
volta maior para chegar em casa a correr o risco de sofrer 
algum tipo de violência. 
 Depoimento IV (Juliano, 14 anos) 
 Eu até saio e freqüento bares na rua, mas sempre com mais 
gente, nunca sozinho. Fico também bastante atento para não ter 
nenhuma surpresa desagradável. 

(A vida na bolha de plástico. Entrevista. Veja Jovem,  
set. 2001. pp. 40-1, com adaptações.) 

 

01 - Das afirmações seguintes com relação ao texto: 
I – “NÃO SAIO SOZINHO” é ideia presente em todos os 
depoimentos, exceto no depoimento III. 
II – O tema de todos os depoimentos é “o comportamento 
dos jovens face à violência”. 
III – Através dos depoimentos, é possível constatar que a 
violência é resultado do modelo de vida capitalista. 

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

 

02 - Das afirmações seguintes com relação ao texto: 
I – No texto, a expressão “morrem de medo” (1º parágrafo) 
deve ser interpretada no sentido conotativo. 
II – A construção “Prefiro dar uma volta maior para chegar 
em casa a correr o risco” revela um emprego coloquial da 
língua portuguesa. 
III – Em “Para discutir até que ponto esse pavor altera a 
rotina...”, “até” é uma preposição e tem a função de 
expressar limite. 

A) Apenas afirmativa I está correta. 
B) Estão corretas afirmativas I e III. 
C) Estão corretas afirmativas I e II. 
D) Todas estão corretas. 
E) Todas estão incorretas. 

 

03 - Indique a alternativa cujo vocábulo destacado foi 
empregado de maneira incorreta: 

A) As despesas de mudança serão vultosas. 
B) O deputado foi tachado de fisiológico. 
C) Devemos ser fiéis ao cumprimento do dever. 
D) Pediu-me que o ajudasse a discriminar as despesas.  
E) O ladrão foi pego em fragrante. 

04 - Marque a opção em que todas as palavras apresentam 
dígrafo: 

A) pátria – calha – lógica 
B) conta – nascimento – plástica 
C) queixo – fábrica – ninho 
D) presunto – guitarra – banha 
E) máscara – máquina – prato 

 
05 - Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, 
hiato, ditongo e tritongo: 

A) leite – faixa – quaisquer 
B) ameixa – faísca – países 
C) criaturas – couro – iguais 
D) pecuária – cordeiro – água 
E) N. D. A. 

 
06 - Assinale a alternativa que preencha corretamente os 
espaços: 
 Com o objetivo de ________ a tarefa, o estudante 
recebeu algumas incumbências: ________ datas, 
________ o conteúdo e _________ um modo mais atual. 

A) finalisar – pesquisar – analisar – improvisar 
B) finalizar – pesquisar – analisar – improvisar 
C) finalizar – pesquizar – analisar – improvisar 
D) finalizar – pesquisar – analizar – improvisar 
E) finalizar – pesquisar – analisar – improvizar 

 
07 - Assinale a alternativa correspondente à grafia correta 
dos vocábulos: 
discu___ão  an___iedade  cora___em 

A) ss – s – g 
B) ç – s – g 
C) ss – c – g 
D) ss – s – j 
E) ç – c – j 

 
08 - Assinale a série em que todas as palavras estão 
escritas de acordo com as normas vigentes de acentuação: 

A) maracujá – cajú – refém 
B) céu – vírus – álibi 
C) amém – cipó – umbú 
D) fôlego – cajá – urubú 
E) réfem – protótipo – látex 

 
09 - Assinale a alternativa que corresponde ao período de 
pontuação correta: 

A) Foi à porta espiou, correu para dentro assustada. 
B) Foi à porta, espiou, correu, para dentro assustada. 
C) Foi à porta, espiou, correu para dentro assustada. 
D) Foi, à porta, espiou, correu para dentro assustada. 
E) Foi à porta, espiou correu para dentro assustada. 

 
10 - O processo de formação das palavras que ocorre 
quando determinada palavra, sem sofrer qualquer 
acréscimo ou supressão em sua forma, muda de classe 
gramatical, denomina-se: 

A) derivação prefixal 
B) composição por aglutinação 
C) composição por justaposição 
D) derivação imprópria 
E) siglonimização 



 

11 - Indique o item em que um dos substantivos se 
pluralizou em desacordo com a variedade padrão da 
língua: 

A) espiões – cidadões – pães 
B) aneizinhos – males – barris 
C) botõezinhos – projéteis – dólares 
D) éteres – limõezinhos – razões 
E) N. D. A. 

 
12 - Considerando as frases seguintes: 
I – Pelo jeito, você foi o menos dedicado dos alunos. 
II – Essa dupla sertaneja é muito popular. 
III – Você não acha que ela é a mais elegante de todas? 

A) Temos o adjetivo superlativo relativo de 
inferioridade em III. 

B) Temos o adjetivo superlativo absoluto analítico 
em II. 

C) Temos o adjetivo superlativo absoluto analítico 
em I e II. 

D) Encontramos o adjetivo no superlativo relativo de 
superioridade em II. 

E) Não há adjetivo no superlativo absoluto analítico 
nas frases I, II e III. 

 
13 - Dadas as sentenças: 
I – Sem eu ler a procuração, eu não assino. 
II – Isso é para mim? Obrigada! 
III – Entre mim e Maria já não há mais nada. 
 Verificamos que: 

A) Todas estão corretas. 
B) Todas estão incorretas. 
C) Está correta apenas a I. 
D) Estão corretas apenas I e II. 
E) Estão corretas apenas II e III. 

 
14 - Assinale a alternativa  que tem oração sem sujeito: 

A) Necessita-se de mais interesse. 
B) Choveu demais no último inverno. 
C) Trouxeste os pacotes? 
D) Ocorreu uma grande confusão na escola. 
E) Viajaram o diretor e seus secretários. 

 
15 - Nas sentenças: 
I – A derrota do time deixou a torcida desnorteada. 
II – A chuva era forte. 

A) O predicado é verbal em I e nominal em II. 
B) O predicado é nominal em I e verbal em II. 
C) O predicado é verbal em I e II. 
D) O predicado é verbo-nominal em I e nominal em 

II. 
E) O predicado é nominal em I e II. 

 
16 - Na oração “Nossa terra, o Brasil, tem-nos 
preocupado”, o termo em destaque tem a seguinte função 
sintática: 

A) complemento nominal 
B) vocativo 
C) aposto 
D) objeto direto 
E) adjunto adnominal 

 

17 - Indique a alternativa em que o sinal indicativo de 
crase está empregado incorretamente: 

A) Aludi àquela casa antiga. 
B) Vou à praia. 
C) Pedimos arroz à grega. 
D) Dobre à esquerda ali adiante. 
E) Andávamos à cavalo. 

 
18 - Indique a alternativa incorreta quanto a concordância 
verbal: 

A) Os sertões é um livro muito interessante. 
B) O grupo de estudantes gritava palavras de ordem. 
C) A mulher com as filhas entraram apressadamente 

na loja. 
D) O Amazonas nascem em território peruano. 
E) Renato era as esperanças do pai. 

 
19 - A concordância nominal está correta em todas as 
frases seguintes, exceto em: 

A) Eles já estavam igualmente quite. 
B) Leia a carta e veja as fotografias anexas. 
C) Eu comprei poucas laranjas e meia melancia. 
D) A mãe ficou meio aborrecida com a confusão. 
E) Seu nome na lista dos aprovados deixou os pais 

dele bastante felizes. 
 
20 - A regência verbal está correta em: 

A) Os atletas aspiram ao ar das montanhas. 
B) Esqueci ao nome dele. 
C) Eu quero a meus amigos e sempre lhes quis. 
D) Felipe desobedeceu aos seus superiores. 
E) N. D. A. 

 
PARTE II – Conhecimentos TRIBUTÁRIOS 
 
21 - Para todos os tributos, é correto afirmar que: 

A) não podem ser cobrados em relação a fatos 
geradores ocorridos antes do início da vigência 
da lei que os houver instituído ou aumentado de 
acordo com o principio da irretroatividade. 

B) não podem incidir sobre templos de qualquer 
culto ou serviços com fins lucrativos. 

C) sua alíquota deve ser fixada por lei 
complementar. 

D) 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. 

E) sua alíquota deve ser fixada por lei ordinária. 
 
22 - Somente a lei tributária pode: 

A) atualizar monetariamente a base de cálculo do 
tributo. 

B) dispensar penalidade. 
C) fixar o tempo de pagamento do crédito tributário. 
D) alterar a alíquota do imposto de importação de 

produto estrangeiro. 
E) alterar a alíquota do imposto sobre produtos 

industrializados. 
 
 



 

23 - Indique a afirmação correta: 
A) A enumeração dos impostos da União pela 

Constituição Federal é exaustiva, vedada a sua 
ampliação 

B) 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 

C) 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 

D) 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. 

E) A Constituição Federal enumera os impostos de 
competência da União, que pode instituir, 
mediante lei complementar, outros além dos 
previstos, desde que respeitadas restrições 
constantes da Carta Maior quanto à natureza, à 
hipótese de incidência e à base de cálculo 
 

24 - Acerca dos denominados impostos extraordinários, 
sabe-se que: 

A) aqueles a serem instituídos pela União Federal 
devem estar compreendidos dentro da sua faixa 
de competência tributária 

B) cessada a causa que lhes deu origem, hão de ser 
devolvidos aos contribuintes 

C) prescindem de lei complementar para a sua 
instituição 

D) cessado o estado de calamidade pública que deu 
origem à criação de um imposto extraordinário, o 
mesmo há de ser suprimido gradualmente 

E) prescindem de lei ordinária para a sua instituição 
 

25 - A competência para a instituição de taxas é comum à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
não podendo estes, entretanto: 

A) lançá-las contra pessoas jurídicas 
B) cobrá-las uns aos outros 
C) cobrá-las uns aos outros e cobrá-las com base de 

cálculo idêntica à que corresponda aos impostos 
D) cobrá-las com base de cálculo idêntica à que 

corresponda aos impostos 
E) cobrá-las uns aos outros e lançá-las contra 

pessoas jurídica 
 
26 - Considere as assertivas abaixo. I - O imposto sobre 
produtos industrializados será seletivo em função da 
essencialidade do produto. II - As alíquotas do imposto 
sobre propriedade territorial rural são progressivas. III - O 
imposto sobre propriedade territorial rural somente será 
fiscalizado e cobrado pela União. Quais são corretas? 

A) Apenas I 
B) Apenas I e II 
C) Apenas III 
D) I, II e III 
E) Apenas II 

27 - As normas que regem a repartição das receitas 
tributárias determinam que pertencem aos municípios 50% 
do produto da arrecadação do imposto: 

A) de renda retido na fonte, sobre rendimentos 
pagos, a qualquer título, por eles ou por suas 
autarquias 

B) sobre a propriedade predial e territorial urbana, 
relativamente aos imóveis neles situados 

C) sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação 

D) sobre renda de qualquer natureza. 
E) sobre a propriedade territorial rural, 

relativamente aos imóveis neles situados 
 
28 - São impostos da competência dos municípios: 

A) ICMS (imposto sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação), IPTU 
(imposto predial e territorial urbano) e ITBI 

B) IPTU e ITR (imposto sobre propriedade 
territorial rural). 

C) ITCMD (transmissão "causa mortis" e doação, de 
quaisquer bens ou direitos) e ISQN. 

D) ITBI (imposto sobre transmissão "inter vivos", a 
qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, 
por natureza ou acessão física, e de direitos reais 
sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como 
cessão de direitos a sua aquisição) e ISQN 
(imposto sobre serviço de qualquer natureza) 

E) ISQN e IPVA (imposto sobre propriedade de 
veículos automotores). 

 
29 - Proventos, para efeito de incidência do imposto de 
renda consistem em: 

A) Quaisquer acréscimos patrimoniais não 
resultantes do trabalho, nem do capital é nem da 
combinação de ambos 

B) Quaisquer acréscimos patrimoniais não 
resultantes do trabalho 

C) Quaisquer acréscimos patrimoniais não 
resultantes do trabalho, nem do capital 

D) Quaisquer acréscimos patrimoniais resultantes 
apenas do trabalho 

E) Quaisquer acréscimos patrimoniais não 
resultantes do trabalho, nem de fonte ilícita 

 

30 - Duas pessoas são co-proprietárias em parcelas 
desiguais de um imóvel urbano. Em se tratando de IPTU, 
pode-se afirmar que seu pagamento é da responsabilidade 

A) de ambos, podendo ser exigida de cada um deles 
a dívida toda 

B) solidária de ambos, cabendo, porém, para o 
minoritário, o benefício de ordem 

C) de ambos, proporcionalmente à participação de 
cada qual 

D) principal do proprietário da quota majoritária e 
subsidiária do outro. 

E) de ambos, proporcionalmente aos recursos de 
cada um. 



 

31 - João, proprietário de uma loja de máquinas 
fotográficas, está decidido a deixar de vender o produto e 
passar a oferecer serviços de assistência técnica a 
equipamentos fotográficos. Nessa situação, caso João, de 
fato, passe a oferecer somente esse novo serviço, ele 
deixará de pagar 

A) IPI e passará a pagar ICMS. 
B) IPI e passará a pagar ISS. 
C) ICMS e passará a pagar ISS. 
D) imposto de renda sobre o lucro real e passará a 

pagar o imposto sobre o lucro presumido 
E) imposto de renda sobre o lucro real e passará a 

pagar o imposto sobre o lucro Simples. 
 
32 - Assinale a opção correta a respeito da cobrança do 
imposto sobre transmissão causa mortis e doação de 
quaisquer bens ou direitos. 

A) Para o cálculo do valor do imposto devido pelo 
fideicomissário, deve ser considerado o valor do 
bem ou do direito na data em que for aberta a 
sucessão. 

B) A base de cálculo do tributo cobrado na 
transmissão causa mortis será o valor venal dos 
bens e direitos na data da abertura da sucessão. 

C) Quando o beneficiário preenche a condição 
prevista em lei, o tributo incide sobre as doações 
de bens ou direitos de valor igual ou inferior a 
sessenta unidades fiscais do estado 

D) Tratando-se de bens imóveis e de direitos a eles 
relativos, considera-se local da transmissão ou 
doação o local onde ocorrer o óbito ou o indicado 
no documento que formaliza a doação. 

E) São imunes ao referido imposto as transmissões e 
doações feitas para os partidos políticos, 
incluindo as suas fundações. 

 
 
PARTE III – MATEMÁTICA – Nível Médio 
 
33 - Sabendo que f o g = 15x e que f(x) = 15(x + 1) a 
função g(x) é dada por 

A) x + 1 
B) 1/(x + 1) 
C) x – 1 
D) 1/(x – 1) 
E) x + 15 

 
34 - Usando um material elástico, um aluno construiu um 
triângulo eqüilátero com uma determinada área. Esticando 
os lados do triângulo, mantendo-o eqüilátero, percebeu que 
a área do novo triângulo formado é quatro vezes a área do 
triângulo original. Para isto ter ocorrido, a medida do lado 
do triângulo original deve ter sido 

A) quadruplicada. 
B) aumentada de 50%. 
C) aumentada de 75%. 
D) triplicada. 
E) duplicada. 

 
 
 

35 - Para o sistema, composto pelas equações 2x – y = 6 e 
x + my = 8, ter solução no Conjunto dos Números 
Racionais m deve ser diferente de 

A) 1  
B) – 2. 
C) 1/2. 
D) – 0,5 
E) 0. 

 
36 - No Conjunto dos Números Inteiros, o conjunto  
solução da equação polinomial (x – 4)2(x2 – 4) = 0 é dado 
por 

A) S = {–2, 2, 4}. 
B) S = {2, 4}. 
C) S = {0, 2, 4}. 
D) S = {0, 2}. 
E) S = {–2, 0, 4}. 

 
37 - Dona Célia, durante as férias do mês de janeiro de 
2009, despreocupou-se da dieta e engordou, aumentando 
16% do peso que tinha em 31 de dezembro de 2008. Em 
fevereiro de 2009, tentando se redimir, ela conseguiu 
emagrecer, diminuindo 14% do peso final, consolidado 
durante o mês de férias. Considerando estas duas 
ocorrências de aumento e de diminuição de peso, constata-
se que Dona Célia 

A) engordou, aumentando 2,4% do peso que tinha em 
31 de dezembro de 2008. 

B) conseguiu manter o peso igual ao que tinha, anterior 
às férias, em 31 de dezembro de 2008. 

C) emagreceu, diminuindo 2,4% do peso que tinha em 
31 de dezembro de 2008.  

D) emagreceu, diminuindo 0,24% do peso que tinha em 
31 de dezembro de 2008. 

E) engordou, aumentando 0,24% do peso que tinha em 
31 de dezembro de 2008. 

 
38 - No conjunto dos números reais, o conjunto solução  
da inequação x2 – 4x + 3 ≤ 0 é o intervalo 

A)  (-, 1]  
B) (3, ] 
C) (1, 3) 
D) (-, 1] ou [3, ) 
E) [1, 3] 

 
39 - A equação de uma circunferência de raio 5 que tem o 
centro no ponto x = 0 e y = 0  é dada por 

A) x2 – y2 = 25 
B) (x + 5)2 + (y + 5)2 – 25 = 0 
C) x2 + y2 = 25 
D) x2 + y2 = 5 
E) (x + 1)2 + (y – 1)2 – 5 = 0 

 
40 - A relação entre as arestas de uma pirâmide hexagonal 
e as de um prisma triangular é dada por 

A) 27.2– 7.35.3– 5 
B) 29.2– 7.35.3– 6 
C) 37.3– 7.35.3– 5 
D) 27.2– 7.25.2– 5 
E) 29.2– 6.35.3– 4 

 


