1301 – AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS
PORTUGUÊS
Leia o texto para responder às questões de 01 a 04:
Copa do Mundo em 2014: O duplo desafio brasileiro
Sediar o campeonato mundial de 2014 significa, para o Brasil, demonstrar a superação da condição histórica do
processo de expropriação, da condição de ex-colônia e de país "subdesenvolvido", e revelar-se um país moderno
A modernização tecnológica e o desenvolvimento econômico são os princípios norteadores do ideal da
sociedade moderna. Entretanto, os séculos de exploração representaram e representam um obstáculo aos países
colonizados no que se refere à possibilidade de propagação desse ideal. O Brasil, neste contexto histórico, como
país sede da Copa do Mundo de 2014, encontra-se em um duplo desafio: primeiro criar condições estruturais para
sediar o evento; segundo, apresentar uma excelente seleção para fazer jus à condição de país do futebol e receber
o título de campeão mundial em casa.
Histórica e mundialmente, o Brasil é conhecido como o país do futebol; não somente por ser o único país com
cinco títulos de campeão do mundo (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), mas também por formar seleções que, em
campo, sempre encantam com suas jogadas criativas, irreverentes e de muita técnica. A cada ano de Copa gerase uma expectativa sobre qual será a melhor seleção; mas não há dúvida de que a principal rival é a seleção
brasileira. No caso da Copa do Mundo de 2014, no entanto, o desafio vai além do campo - da busca de ser o melhor
país nesta modalidade esportiva -, é preciso também cumprir a tarefa de oferecer infraestrutura adequada para
sediar um evento dessa magnitude.
(...)
É inegável que a Copa do Mundo em 2014, assim como os Jogos Olímpicos em 2016, poderão dar grande
visibilidade ao Brasil mundialmente, afinal, conforme a declaração do então presidente da CBF (Confederação
Brasileira de Futebol) Ricardo Teixeira, "a Copa do Mundo vai muito além de um mero evento esportivo. Vai ser uma
ferramenta interessante para promover uma transformação social".
O problema histórico da modernização de ex-colônias é que, na ânsia de superar seus problemas, privilegiamse projetos e planos "que prometem soluções aparentemente imediatas, copiadas na sua maioria dos países
desenvolvidos, deixando as análises em profundidade para o amanhã que nunca vem". Fascinados pelos modelos
dos países desenvolvidos, iludem-se pensando que a "adoção pura e simples dará um fim às suas mazelas"
(MOTOYAMA, 1994, p. 14-15).
Portanto, no processo de elaboração de projetos e planos para o Brasil não podemos esquecer que os
problemas sociais, econômicos e políticos brasileiros vão muito além de questões como infraestrutura. As mazelas
e desigualdades sociais transcendem a materialidade. Vivemos ainda em um país que mesmo sendo classificado
como a sexta maior economia mundial, apresenta muitas contradições, principalmente socioeconômicas e
educacionais, gerando um abismo que consequentemente revela-se na falta de segurança, na falta de acesso à
saúde e educação, bem como num racismo velado.
Adriane Nopes, doutoranda e mestre em Sociologia Política pela UFSC/Universidade Federal de Santa Catarina, professora
licenciada pela Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina, nos cursos de Direito e Comunicação.

QUESTÃO 01
O gênero ao qual pertence o texto é:
A) Artigo de opinião;
B) Conto;
C) Crônica;
D) Reportagem;
E) Resenha crítica.
QUESTÃO 02
Não é correto afirmar sobre as ideias do texto:
A) Além de se esforçar para ter o melhor futebol, o Brasil precisa demonstrar que possui estrutura para sediar uma
Copa do Mundo;
B) O Brasil, por ter sido uma colônia de exploração, ainda hoje não conseguiu o almejado desenvolvimento
econômico e a modernização tecnológica;
C) O Brasil é conhecido como o país do futebol não somente pelos títulos recebidos, mas também pelo bonito jogo
que apresenta;
D) O problema principal do Brasil é a infraestrutura, este sendo superado, ele se tornará um país desenvolvido;
E) Um dos maiores problemas enfrentados pelo Brasil é a desigualdade social.
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QUESTÃO 03
No período: “Entretanto, os séculos de exploração
representaram e representam um obstáculo aos
países colonizados no que se refere à possibilidade de
propagação desse ideal.” O termo destacado pode ser
substituído, sem alterar o sentido, por:
A) Embora;
B) Visto que;
C) Todavia;
D) Como;
E) Logo.
QUESTÃO 04
Assinale a opção em que há erro na indicação da
classe gramatical da palavra destacada:
A) “...para fazer jus à condição de país do futebol”
(substantivo);
B) “...que
prometem
soluções
aparentemente
imediatas...” (pronome relativo);
C) “...não podemos esquecer que os problemas
sociais, econômicos e políticos brasileiros...”
(conjunção integrante);
D) “...conforme a declaração do então presidente da
CBF (Confederação Brasileira de Futebol) Ricardo
Teixeira,..” (conjunção coordenativa);
E) “...o único país com cinco títulos de campeão do
mundo.” (numeral).
A letra de música de Chico Buarque servirá de base
para as questões 05 e 06:
Bom Conselho
Ouça um bom conselho
Que eu lhe dou de graça
Inútil dormir que a dor não passa
Espere sentado
Ou você se cansa
Está provado, quem espera nunca alcança
Venha, meu amigo
Deixe esse regaço
Brinque com meu fogo
Venha se queimar
Faça como eu digo
Faça como eu faço
Aja duas vezes antes de pensar
Corro atrás do tempo
Vim de não sei onde
Devagar é que não se vai longe
Eu semeio o vento
Na minha cidade
Vou pra rua e bebo a tempestade.

QUESTÃO 05
Na música há a menção de vários provérbios
populares de forma modificada. Assinale a opção que
contém um provérbio não contemplado pelo texto:
A) Pense antes de agir;
B) Devagar se vai ao longe;
C) Quem semeia vento, colhe tempestade;
D) Quem brinca com fogo se queima;
E) Quem ri por último, ri melhor.
QUESTÃO 06
No verso: “Devagar é que não se vai longe”. Aparece
a seguinte figura de linguagem:
A) Antítese;
B) Metonímia;
C) Metáfora;
D) Comparação;
E) Sinestesia.
Leia o texto para responder às questões 07 e 08:
CONTOS DE FADAS PARA MULHERES
MODERNAS
Era uma vez, numa terra muito distante, uma
linda princesa, independente e cheia de autoestima
que, enquanto contemplava a natureza e pensava em
como o maravilhoso lago do seu castelo estava de
acordo com as conformidades ecológicas, se deparou
com uma rã. Então, a rã pulou para o seu colo e disse:
– Linda princesa, eu já fui um príncipe muito
bonito. Mas, uma bruxa má lançou-me um encanto e
eu transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu,
no entanto, há de me transformar de novo num belo
príncipe e poderemos casar e constituir lar feliz no teu
lindo castelo. A minha mãe poderia vir morar conosco
e tu poderias preparar o meu jantar, lavarias as minhas
roupas, criarias os nossos filhos e viveríamos felizes
para sempre...
… E então, naquela noite, enquanto saboreava
pernas de rã à sautée, acompanhadas de um cremoso
molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a
princesa sorria e pensava: – Eu, hein? ... nem morta!
Luís Fernando Veríssimo

QUESTÃO 07
Antes do Novo Acordo Ortográfico, a palavra
autoestima era separada por hífen, agora é junta.
Marque a opção em que o emprego do hífen obedece
às novas regras de ortografia:
A) Antehipófise;
B) Água de colônia;
C) Autossustentável;
D) Anti-sequestro;
E) Ama-de-leite.
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QUESTÃO 08
Considere as afirmativas, em seguida, assinale a
opção correta:

QUESTÃO 10
Marque a opção em que há desvio da Gramática
Normativa:

I. Em “Um beijo teu, no entanto, há de me transformar
de novo num belo príncipe e poderemos casar e
constituir lar feliz no teu lindo castelo.” O período é
composto por coordenação e possui três orações;
II. “... e poderemos casar...” é uma oração coordenada
adversativa;
III. Em: “enquanto saboreava pernas de rã à sautée,
acompanhadas
de
um
cremoso
molho
acebolado...” a oração destacada é subordinada
adverbial temporal;
IV. O primeiro parágrafo do texto é formado por dois
períodos: o primeiro é composto por coordenação e
o segundo é simples.

A) “Repousava bem perto um do outro a matéria e o
espírito.”;
B) Era meio-dia e meia quando ele chegou;
C) Ela era as preocupações do pai;
D) Noventa por cento dos brasileiros assistiram aos
jogos da Copa;
E) Entre mim e ti está tudo acabado.

A) Apenas a afirmativa I é verdadeira;
B) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras;
C) Apenas a afirmativa III é verdadeira;
D) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras;
E) Todas as afirmativas são verdadeiras.
QUESTÃO 09
Leia a tirinha:

QUESTÃO 11
O sinal indicativo de crase não está de acordo com a
Gramática Normativa em:
A) À medida que se luta por seus sonhos, mais rápido
podes alcançá-los;
B) No restaurante, pediram um filé à Camões;
C) Podemos ficar frente à frente com o inimigo para
tentarmos derrotá-lo;
D) Chegamos àquela cidade durante o dia;
E) O professor referiu-se à minha teoria.
Leia o poema para responder às questões 12 e 13:
PEQUEI, SENHOR....
Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado,
de vossa alta clemência me despido;
porque quanto mais tenho delinquido,
vos tenho a perdoar mais empenhado.
Se basta a vos irar tanto um pecado,
a abrandar-vos sobeja um só gemido:
que a mesma culpa, que vos há ofendido,
vos tem para o perdão lisonjeado.
Se uma ovelha perdida e já cobrada,
glória tal e prazer tão repentino
vos deu, como afirmais na sacra história,

É incorreto afirmar:
A) A tirinha critica a supervalorização que o Brasil dar
ao futebol em detrimento de outras necessidades
básicas do povo;
B) As palavras “vaquinha” e “Índia” possuem mais
letras que fonemas;
C) As palavras “gastar” e “sagrada” possuem encontros
consonantais;
D) A letra “U” de “aqui” e “vaquinha” é semivogal;
E) Em “Brasil” e “futebol” a letra L é considerada
semivogal.

eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada,
cobrai-a; e não queirais, pastor divino,
perder na vossa ovelha a vossa glória.
Gregório de Mattos

QUESTÃO 12
Não é correto afirmar sobre o texto:
A) O texto é um soneto decassílabo;
B) Há no texto o uso da linguagem conotativa;
C) Em: “eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, ...” há
uma figura de linguagem: comparação;
D) O eu lírico, no texto, argumenta tentando convencer
a Deus a dar-lhe o perdão pelos pecados;
E) As palavras “só” e “já” são acentuadas pela regra
dos monossílabos.
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QUESTÃO 13
Assinale a opção em que há erro na indicação da
função sintática do termo destacado:

QUESTÃO 15
Sobre os textos de Redação Oficial, marque o item
incorreto:

A) “Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado”
(vocativo);
B) “eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada”
(predicativo);
C) “cobrai-a; e não queirais, pastor divino” (objeto
direto);
D) “perder na vossa ovelha a vossa glória.” (sujeito);
E) “glória tal e prazer tão repentino” (objeto direto).

A) O memorando é a modalidade de comunicação
entre unidades administrativas de um mesmo órgão,
que podem estar hierarquicamente em mesmo nível
ou em nível diferente. Trata-se, portanto, de uma
forma de comunicação eminentemente interna;
B) A mensagem é o instrumento de comunicação
oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos para
informar sobre fato da Administração Pública; expor
o plano de governo por ocasião da abertura de
sessão legislativa; submeter ao Congresso Nacional
matérias que dependem de deliberação de suas
Casas; apresentar veto; enfim, fazer e agradecer
comunicações de tudo quanto seja de interesse dos
poderes públicos e da Nação;
C) As comunicações oficiais devem ser sempre
formais, isto é, obedecem a certas regras de forma:
além das já mencionadas exigências de
impessoalidade e uso do padrão culto de linguagem,
é imperativo, ainda, certa formalidade de
tratamento;
D) O Relatório é uma exposição de atividades de um
funcionário no desempenho de suas funções ou por
ordem de uma autoridade superior. É um texto
técnico-científico, como o Parecer;
E) O ofício tem como finalidade o tratamento de
assuntos oficiais pelos órgãos da Administração
Pública entre si e com particulares.

QUESTÃO 14
Marque a opção cuja pontuação está correta:
A) “Algumas vezes nos surpreendemos diante de
determinados versos, porque temos a impressão de
que o poeta disse, justamente o que gostaríamos de
dizer; outras vezes a surpresa se dá porque algo
que nos passa despercebido foi captado com
energia e emoção. Estas são reações provocadas
pela poesia: despertar os sentidos, suscitar
emoções, provocar reflexões...”;
B) “Algumas vezes nos surpreendemos diante de
determinados versos porque temos a impressão de
que, o poeta disse justamente o que gostaríamos de
dizer; outras vezes, a surpresa se dá porque, algo
que nos passa despercebido, foi captado com
energia e emoção. Estas são reações provocadas
pela poesia: despertar os sentidos, suscitar
emoções, provocar reflexões...”;
C) “Algumas vezes nos surpreendemos diante de
determinados versos porque temos a impressão de
que o poeta disse justamente o que gostaríamos de
dizer, outras vezes, a surpresa se dá porque, algo
que nos passa despercebido foi captado com
energia e emoção. Estas são reações provocadas
pela poesia: despertar os sentidos, suscitar
emoções, provocar reflexões...”;
D) “Algumas vezes nos surpreendemos diante de
determinados versos porque temos a impressão de
que o poeta disse, justamente o que gostaríamos de
dizer; outras vezes, a surpresa se dá porque algo
que nos passa despercebido, foi captado com
energia e emoção. Estas são reações provocadas
pela poesia: despertar os sentidos, suscitar
emoções, provocar reflexões...”;
E) “Algumas vezes nos surpreendemos diante de
determinados versos porque temos a impressão de
que o poeta disse justamente o que gostaríamos de
dizer; outras vezes, a surpresa se dá porque algo
que nos passa despercebido foi captado com
energia e emoção. Estas são reações provocadas
pela poesia: despertar os sentidos, suscitar
emoções, provocar reflexões...”.

RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÃO 16
Considere os pares de proposições abaixo:
(1) "~~𝑝"
(2) "~𝑝
(3) "𝑝

𝑒 "𝑝"

→ 𝑝" 𝑒 "𝑝"

→ 𝑝 ∧ 𝑞" 𝑒 "𝑝 → 𝑞"

São proposições equivalentes os pares encontrados
em:
A) 1 e 2, apenas;
B) 1 e 3, apenas;
C) 2 e 3, apenas;
D) 1, 2 e 3;
E) Não há pares de proposições equivalentes.
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QUESTÃO 17
Considere um salão onde há 100 pessoas, sendo que
99 % são homens. Analise as situações a seguir:
(1) Seja 𝑚 o número de homens que devem sair deste
salão, para que fiquem 98% de homens;
(2) Seja 𝑛 o número de mulheres que devem entrar
neste salão, para que 30% dos presentes sejam
homens.
Podemos concluir corretamente que 𝑚 + 𝑛 vale:
A) 220;
B) 300;
C) 240;
D) 260;
E) 280.

A) Está entre 50% e 60% mistura;
B) É menor que a percentagem inicial de álcool;
C) Está entre 40% e 50% da mistura;
D) É superior ao teor de gasolina da mistura inicial;
E) Não é possível calcular.
QUESTÃO 19
Analisando as proposições a seguir:
(1) Se 𝑥 é um número real positivo então 𝑥 6
(2) Se 𝑥 é um número real e 𝑥 2

> 200 e 𝑦 > 4 então

(5) Se 𝑥(𝑥 2 − 2𝑥
ou 𝑥 = 2.

> 𝑥4;

= 𝑥, então 𝑥 = 1;
𝑥
𝑦

> 50;

(4) Se 𝑥 é um número real então 𝑥 2

≥ −𝑥;

+ 1) = 0 então 𝑥 = 0 ou 𝑥 = 1

Podemos concluir que o número de falsas é:
A) 1;
B) 2;
C) 3;
D) 4;
E) 5.

(1) (𝑝 ∧ 𝑞) ∧ ~(𝑝 ∨ 𝑞)
(2) 𝑝 ∧ 𝑞

→ (𝑝 ↔ 𝑞)

(3) 𝑝 ∨ 𝑞

→𝑝

A) Contradição, tautologia e contingência;
B) Tautologia, contradição e contingência;
C) Contingência, tautologia e contradição;
D) Contradição, contingência e tautologia;
E) Tautologia, contingência e contradição.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 18
Uma mistura de 120 litros continha apenas álcool e
gasolina, sendo 70% o teor de gasolina. Foram
retirados 30 litros dessa mistura, que foram
substituídos por 5 litros de água e 25 litros de álcool. O
teor de álcool na nova mistura:

(3) Se 𝑥

QUESTÃO 20
As proposições a seguir são respectivamente:

QUESTÃO 21
Assinale a opção correta sobre os princípios
fundamentais previstos na Constituição Federal de
1988:
A) Pelo sistema de freios e contrapesos, a harmonia
existente entre os Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário não significa o domínio de um pelo outro,
mas apenas a colaboração e fiscalização recíproca;
B) República é o sistema de governo adotado pelo
Brasil;
C) Constituem fundamentos da República Federativa
do Brasil, entre outros, a cidadania, a soberania, a
igualdade entre os povos e o pluripartidarismo
político;
D) O direito de secessão é previsto pela CF;
E) O Brasil rege-se por uma democracia indireta.
QUESTÃO 22
No que tange à classificação, a Constituição Federal
de 1988 pode ser classificada como:
A) Promulgada, histórica, não-escrita, formal, analítica
e dirigente;
B) Escrita, promulgada, rígida, dogmática, formal e
eclética;
C) Flexível, outorgada, rígida, histórica, material,
escrita e ortodoxa;
D) Não-escrita, promulgada, flexível, dogmática, formal
e eclética;
E) Formal, escrita, promulgada, ortodoxa, material e
dogmática.
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QUESTÃO 23
Com relação à interpretação e aplicabilidade das
normas constitucionais, assinale a opção correta:

QUESTÃO 26
Acerca de controle de constitucionalidade, assinale a
opção correta:

A) A norma de eficácia contida pode ser restringida por
outra norma, como é o caso do direito ao livre
exercício de profissão, previsto no art. 5º, da
Constituição Federal de 1988, que está sujeito às
restrições que a lei estabelecer;
B) A interpretação autêntica é a interpretação dada
pelos órgãos judiciais no exercício de sua função
típica de julgar;
C) Diz-se
de
eficácia
limitada
as
normas
constitucionais de aplicabilidade direta, mediata e
reduzida;
D) O art. 33, da Constituição Federal de 1988, que
dispõe que a lei disporá sobre a organização
administrativa e judiciária dos Territórios, é
verdadeiro exemplo de norma de eficácia limitada
definidora de princípio programático;
E) A interpretação lógica é aquela em que o aplicar do
Direito se utiliza do sentido das palavras constantes
na norma em apreço.

A) Não cabe recurso da decisão que indeferir petição
inicial na ação direta de inconstitucionalidade por
omissão;
B) Em caso de excepcional urgência, poderá ser
deferida medida cautelar em sede de ação
declaratória de inconstitucionalidade sem a
audiência do órgão que emanou a lei impugnada;
C) É admitida intervenção de terceiro no processo de
ação direta de inconstitucionalidade;
D) A decisão que declara a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em
ação direta ou em ação declaratória é recorrível por
meio de recurso extraordinário ao próprio Supremo
Tribunal Federal;
E) Proposta a ação direta, será admitida a desistência,
caso haja concordância do Procurador-Geral da
República.

QUESTÃO 24
Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos,
assinale a opção correta:
A) Ninguém será privado de direitos por motivo de
crença religiosa ou de convicção filosófica ou
política, ainda se as invocar para eximir-se de
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a
cumprir prestação alternativa;
B) É assegurado a todos o acesso à informação, sendo
vedado o sigilo da fonte;
C) Todos podem reunir-se pacificamente em locais
abertos ao público, mediante autorização da
autoridade competente;
D) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou
para prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinação judicial;
E) Para a criação de associações e de cooperativas é
imprescindível a autorização estatal.
QUESTÃO 25
O remédio constitucional concedido sempre que
alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção,
por ilegalidade ou abuso de poder:
A) Habeas data;
B) Mandado de segurança;
C) Habeas corpus;
D) Ação popular;
E) Mandando de injunção.

QUESTÃO 27
Não possui legitimidade para propor ação direta de
inconstitucionalidade:
A) Procurador-Geral da República;
B) Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil;
C) Governador de Estado;
D) Presidente da República;
E) Mesa da Câmara Municipal.
QUESTÃO 28
Assinale a opção correta acerca do sistema de controle
de constitucionalidade de leis e atos normativos
vigente no Brasil:
A) A ação de descumprimento de preceito
fundamental, prevista Constituição Federal de 1988,
será apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça;
B) Ainda quando houver extrema urgência ou perigo de
lesão grave, não será concedida medida liminar em
sede de ação de descumprimento de preceito
fundamental;
C) É cabível ação de descumprimento de preceito
fundamental quando for relevante o fundamento da
controvérsia constitucional sobre lei ou ato
normativo federal, estadual ou municipal;
D) A decisão sobre ação de descumprimento de
preceito fundamental será tomada pela maioria
absoluta dos ministros do Tribunal;
E) Caberá agravo interno contra o descumprimento da
decisão proferida em sede de ação de
descumprimento de preceito fundamental.
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QUESTÃO 29
Nos termos da Constituição Federal de 1988, compete
à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:
A) Serviço postal;
B) Populações indígenas;
C) Orçamento;
D) Regime dos portos, navegação lacustre, fluvial,
marítima, aérea e aeroespacial;
E) Seguridade social.
QUESTÃO 30
Sobre o Tribunal de Contas da União (TCU), nos
termos da Constituição Federal de 1988, é correto
afirmar que:
A) Dois terços dos membros do TCU serão escolhidos
pela Câmara dos Deputados;
B) As decisões do TCU de que resultar imputação de
débito ou multa terão eficácia de título executivo;
C) O TCU é órgão do Poder Judiciário com jurisdição
em todo território nacional;
D) Os ministros do TCU serão nomeados dentre
brasileiros natos, com idade entre 30 (trinta) e 60
(sessenta) anos;
E) Ao TCU compete o julgamento das contas
prestadas anualmente pelo Presidente da
República.
QUESTÃO 31
O Presidente da República poderá, nos termos da
Constituição Federal de 1988, delegar aos Ministros de
Estado a competência para:
A) Concessão de anistia;
B) Conferir condecorações e distinções honoríficas;
C) Dispor, mediante decreto, sobre a extinção de
funções ou cargos públicos, quando vagos;
D) Editar medidas provisórias com força de lei;
E) escolher dois terços dos membros do Tribunal de
Contas da União.
QUESTÃO 32
Acerca do Poder Judiciário, assinale a opção correta:
A) O Supremo Tribunal Federal compõe-se de trinta e
três Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais
de trinta e menos de sessenta anos de idade, de
notável saber jurídico e reputação ilibada;
B) Caberá Reclamação ao Supremo Tribunal Federal
do ato administrativo ou decisão judicial que
contrariar súmula vinculante ou que indevidamente
a aplicar;
C) O Superior Tribunal de Justiça possui competência
para julgar o Presidente da República nos crimes e
nos de responsabilidade;
D) A CF garante um quinto dos lugares do Supremo
Tribunal Federal aos advogados de notório saber
jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez
anos de efetiva atividade profissional;
E) As decisões administrativas e disciplinares dos
tribunais ocorrerão em sessão pública, com decisão
de dois terços dos membros presentes.

QUESTÃO 33
Sobre administração pública, assinale a opção correta:
A) Os atos de improbidade administrativa importarão a
suspensão dos direitos políticos, a perda da função
pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário, na forma e gradação
previstas em lei, sem prejuízo da ação penal
cabível;
B) As pessoas jurídicas de direito público apenas
responderão pelos danos que seus agentes,
culposamente, causarem a terceiros;
C) Os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis apenas aos brasileiros natos;
D) O prazo de validade do concurso público será de
dois anos, prorrogável sempre a critério da
administração;
E) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e
do Poder Judiciário poderão ser superiores aos
pagos pelo Poder Executivo.
QUESTÃO 34
De acordo com a Constituição Federal de 1988, é
vedada a acumulação remunerada de cargos públicos,
exceto, quando houver compatibilidade de horários:
I. A de dois cargos ou empregos privativos de
profissionais de saúde com outro, técnico ou
científico;
II. A de dois cargos de professor;
III. A de dois cargos ou empregos privativos de
profissionais
de
saúde,
com
profissões
regulamentadas;
IV. A um cargo de professor com dois cargos de
técnico ou científico;
V. A de um cargo de professor com outro técnico ou
científico.
Está correto apenas o que consta em:
A) I, II e IV;
B) II, III e V;
C) II e III;
D) I, IV e V;
E) I e V.
QUESTÃO 35
Em relação aos servidores públicos, considere:
I. Os servidores públicos estatutários possuem
função pública;
II. Os empregados públicos possuem cargo público;
III. Os servidores temporários possuem função
pública.
Está correto apenas o que se afirma em:
A) I;
B) III;
C) I e II;
D) II;
E) I e III.
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QUESTÃO 36
Assinale a opção que não contém um princípio da
ordem econômica e financeira, conforme disposição
da Constituição Federal de 1988:

QUESTÃO 39
Sobre a disciplina contida no Código Tributário de
Patos/PB (Lei Municipal Nº 3.541/06), assinale a opção
correta:

A) Soberania nacional;
B) Defesa do consumidor;
C) Tratamento favorecido para as empresas brasileiras
de capital nacional de pequeno porte;
D) Livre concorrência;
E) Defesa do meio ambiente, inclusive mediante
tratamento diferenciado conforme o impacto
ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação.

A) A capacidade tributária passiva depende da
capacidade civil das pessoas naturais;
B) A atividade administrativa de lançamento do crédito
tributário é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional;
C) O lançamento do crédito tributário regularmente
notificado ao sujeito passivo somente poderá
alterado na hipótese de revisão ex officio pelo órgão
competente;
D) Não é causa de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário a concessão de medida liminar em
mandado de segurança;
E) A suspensão do crédito tributário sempre suspende
a fluência dos juros moratórios e atualização
monetária relativos ao crédito tributário suspenso.

QUESTÃO 37
Nos termos da Lei Municipal nº 3.541/06, que instituiu
o código tributário e de rendas do município de
Patos/PB, assinale a opção correta:
A) Somente o decreto pode estabelecer a definição do
fato gerador da obrigação tributária principal e do
seu sujeito passivo;
B) O município de Patos/PB poderá estabelecer
diferença tributária entre bens e serviços, de
qualquer natureza, em razão de sua procedência ou
destino;
C) As leis que instituem ou majorem tributos produzem
seus efeitos no exercício seguinte e noventa dias
após sua publicação;
D) A legislação do município de Patos/PB nunca
vigorará fora de seu respectivo território;
E) Constitui majoração de tributo a atualização do valor
monetário da respectiva base de cálculo.
QUESTÃO 38
Conforme o Código Tributário de Patos/PB (Lei
Municipal Nº 3.541/06), na ausência de disposição
expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na
seguinte ordem:
A) Analogia, princípios gerais do direito, equidade e
usos e costumes;
B) Princípios gerais do direito público, princípios gerais
do direito tributário e analogia;
C) Equidade, analogia e usos e costumes;
D) Analogia, princípios gerais do direito público,
jurisprudência e costumes;
E) Analogia, princípios gerias de direito tributário,
princípios gerais do direito público e equidade.

QUESTÃO 40
De acordo com o Código Tributário Nacional, é da
competência da União:
A) Instituir imposto sobre a importação de produtos
estrangeiros que tenha como fato gerador a entrada
destes no território nacional;
B) Cobrar imposto sobre o patrimônio, a renda ou os
serviços dos Estados e Municípios;
C) Estabelecer limitações ao tráfego, no território
nacional, de pessoas ou mercadorias, por meio de
tributos interestaduais ou intermunicipais;
D) Cobrar imposto sobre o patrimônio, a renda ou
serviços de partidos políticos e de instituições de
educação ou de assistência social;
E) Instituir ou majorar quaisquer tributos sem que a lei
o estabeleça.
QUESTÃO 41
Constitui tributo que tem 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:
A) Contribuição de melhoria;
B) Taxa;
C) Imposto;
D) Empréstimo compulsório;
E) Contribuição de intervenção no domínio econômico.
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QUESTÃO 42
De acordo com o disposto no Código Tributário
Nacional, assinale a opção correta:
A) A obrigação principal 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) Sujeito passivo da obrigação é a pessoa jurídica de
direito público, titular da competência para exigir o
seu cumprimento;
C) No tocante à solidariedade, o pagamento efetuado
por um dos obrigados sempre aproveita aos demais;
D) A capacidade tributária passiva independe de estar
a pessoa jurídica regularmente constituída,
bastando que configure uma unidade econômica ou
profissional;
E) A solidariedade ativa decorre de lei.

QUESTÃO 45
Segundo o CTN, mediante intimação escrita, são
obrigados a prestar à autoridade administrativa todas
as informações de que disponham com relação aos
bens, negócios ou atividades de terceiros:
I. As empresas de administração de bens;
II. As pessoas jurídicas de direito público;
III. Os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;
IV. Os inventariantes.
Está correto apenas o que consta em:
A) I e II;
B) II, III e IV;
C) II e IV;
D) I, III e IV;
E) III e IV.

QUESTÃO 43
Sobre prescrição e decadência, nos termos do Código
Tributário Nacional, é correto afirmar que:

QUESTÃO 46
Sobre a repartição das receitas tributárias, pertencem
aos municípios:

A) Decai em cinco anos a ação para a cobrança do
crédito tributário, contados da data de seu
lançamento;
B) A prescrição se interrompe, dentre outros motivos,
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em
execução fiscal;
C) Como efeito decorrente da solidariedade passiva, a
interrupção da prescrição, em favor ou contra um
dos obrigados, somente a ele aproveita;
D) Prescreve em cinco anos a ação anulatória da
decisão administrativa que denegar a restituição do
pagamento indevido;
E) O prazo decadencial para ação de cobrança do
crédito tributário é interrompido pelo protesto
judicial.

A) 25% do produto da arrecadação do imposto da
União sobre a propriedade territorial rural,
relativamente aos imóveis neles situados;
B) 50% do produto da arrecadação do imposto do
Estado sobre a propriedade de veículos
automotores licenciados em todo o estado;
C) 50% do produto da arrecadação do imposto da
União sobre renda e proventos de qualquer
natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos
pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e
pelas fundações que instituírem e mantiverem;
D) 25% por cento do produto da arrecadação do
imposto do Estado sobre a propriedade de veículos
automotores licenciados em seus territórios;
E) 25% do produto da arrecadação do imposto do
Estado sobre operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação.

QUESTÃO 44
São hipóteses que suspendem a exigibilidade do
crédito tributário, segundo dispõe o CTN:
A) Moratória, compensação, remissão e a concessão
de medida liminar em mandado de segurança;
B) Parcelamento, a prescrição e a decadência, o
depósito do seu montante integral e a consignação
em pagamento;
C) A concessão de medida liminar em mandado de
segurança, moratória, parcelamento e o depósito do
seu montante integral;
D) Compensação, remissão, a dação em pagamento
em bens imóveis, na forma e condições
estabelecidas em lei e o parcelamento;
E) A consignação em pagamento, a conversão de
depósito em renda, a transação e o pagamento.

QUESTÃO 47
Assinale a opção que contém tributo que pode ser
instituído sem a observância ao princípio da
anterioridade nonagesimal:
A) Imposto sobre produtos industrializados;
B) Imposto sobre grandes fortunas;
C) Empréstimos compulsórios no caso de investimento
público de caráter urgente e de relevante interesse
nacional;
D) Imposto sobre propriedade territorial rural;
E) Imposto de renda.
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QUESTÃO 48
Assinale a opção que contém tributo que constitui
exceção ao princípio da anterioridade do exercício,
mas que deve respeito ao princípio da anterioridade
nonagesimal:
A) Empréstimo compulsório para atender a despesas
extraordinárias, decorrentes de calamidade pública,
de guerra externa ou sua iminência;
B) Imposto de importação;
C) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana;
D) Imposto sobre produto industrializado;
E) Contribuições destinadas à Seguridade Social.
QUESTÃO 49
Acerca da isenção e anistia, assinale a opção correta:
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) Toda isenção legalmente prevista deverá ser
extensiva às taxas e às contribuições de melhoria;
C) A isenção extingue o crédito tributário;
D) A anistia deve ser concedida somente em caráter
geral;
E) A isenção, ainda que concedida por prazo certo,
poderá ser revogada ou modificada a qualquer
tempo.
QUESTÃO 50
No que se refere ao processo administrativo e ao
processo judicial tributários, assinale a opção correta:
A) Para ser admitido um recurso administrativo
tributário, faz-se necessário o depósito de 20% do
valor do débito;
B) O contraditório e a ampla defesa somente são
assegurados nos processos judiciais;
C) A apreensão de mercadorias constitui uma das
hipóteses de início do procedimento fiscal;
D) O início do procedimento não exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, e deverá haver
intimação dos demais envolvidos nas infrações
verificadas;
E) A notificação de lançamento será expedida por
qualquer órgão da administração tributária.
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