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PROCESSO SELETIVO EDITAL 002/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL-SC 

FISCAL DE TRIBUSTOS 

 

 

 
Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                Número de Inscrição 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Legislação Municipal 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimento Específico 

5 
5 
5 
5 

                   5 

Total de questões  25 

 
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a presença do fiscal. 

• Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no 
espaço indicado na frente do cartão. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, 
sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo 
totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

• Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS 
devidamente preenchido e assinado. 

• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

• APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO 
DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

Destaque aqui: 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL-SC- FISCAL DE TRIBUTOS 

Marque aqui as suas respostas:  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25      
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Deus costuma usar a solidão 

Para nos ensinar sobre a convivência. 
 

Às vezes, usa a raiva,  
 para que possamos compreender 

 o infinito valor da paz. 
 

Outras vezes usa o tédio, 
 quando quer nos mostrar a importância da aventura e do 

abandono. 
 

Deus costuma usar o silêncio 
 para nos ensinar 

sobre a responsabilidade do que dizemos. 
 

Às vezes usa o cansaço, para que possamos 
Compreender o valor do despertar. 

 
Outras vezes usa a doença, quando quer 

Nos mostrar a importância da saúde. 
 

Deus costuma usar o fogo, 
para nos ensinar a andar sobre a água. 

 
Às vezes, usa a terra, para que possamos 

Compreender o valor do ar. 
 

Outras vezes usa a morte, quando quer 
Nos mostrar a importância da vida. 

 
Paulo Coelho 

 

1) Assinale a alternativa CORRETA para a intenção de 
Paulo Coelho, no texto acima. 
a) O texto acima mostra que Deus, costuma mostrar 
situações adversas para mostrar a importância da vida. 
b) O texto acima demostra que não devemos dar 
importância para as situações adversas, pois elas 
acontecem. 
c) O texto acima mostra que Deus, não está preocupado 
com a vida das pessoas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) Assinale a alternativa CORRETA, referente a qual 
classe de palavras pertence as seguintes palavras:   
“ infinito, quando, ensinar e vida. ” 
a) Substantivo, adverbio, verbo e adjetivo. 
b) Adjetivo, artigo, verbo e substantivo. 
c) Adjetivo, adverbio, verbo e substantivo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
3) Assinale a alternativa CORRETA referente a 
concordância nominal e verbal.  
I-Meus caros pai e mãe. 
II-Não disse coisa alguma. 
III-A maior parte dos interessados compareceram. 
a) I- concordância nominal, II- concordância verbal e III-
concordância nominal. 
b) I- concordância nominal, II-concordância nominal e III- 
concordância verbal. 
c) I- concordância verbal, II-concordância nominal e III-
concordância verbal. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 

 
4) Assinale a alternativa CORRETA, referente ao uso 
da crase. 
a) A entrada da cidade mais próxima fica à 500 metros de 
distância. 
b) Janete estuda à horas para realizar seu teste. 
c) Júlio estuda à distância. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5) Assinale a alternativa CORRETA, referente aos 
termos integrantes da oração: objeto direto, indireto e 
complemento nominal. 
I) Os pais fizeram tudo para a festa da filha. (Objeto 
direto). 
II) O aluno respondeu à pergunta da professora. 
(Objeto indireto). 
III) Aos meus filhos, dei-lhes muito carinho. (Objeto 
direto). 
IV) O sonho dela é ser uma cantora famosa. 
(Complemento nominal) 
a) Somente I, II,III, estão corretas. 
b) Somente I, II e IV ,estão corretas. 
c) Somente I, II,III e IV, estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
MATEMÁTICA 

6) Assinale a alternativa que apresente apenas 
números racionais: 
a) 0,5; 2/3; 3 

b) √2;  3; 0,5 
c) -1, 3,1415...,2/3 
d) Nenhuma das alternativas 
 
7) João coletou em sua horta um saco de arroz, porém 

estava apenas 
𝟒

𝟓
 completa, e Moisés coletou 0,3333... 

de um saco. Quanto João coletou a mais que Moisés? 

a) 
1

1,75
 

 

b) 
7

15
 

 

c) 
2

15
 

 
d) Nenhuma das alternativas 
 
8) Use conhecimentos sobre decomposição de 
números primos e assinale a alternativa que 
corresponde ao valor de 312: 

a) 23 ∗ 3 ∗ 13 

b) 22 ∗ 3 ∗ 13 
c) 2 ∗ 3 ∗ 13 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

9) Simplificando a expressão 𝟒 −
𝟏𝟏

𝟔
∗ 𝟑 +

𝟎, 𝟑𝟑𝟑 …Obtém-se um número: 
a) Compreendido entre 2 e 10. 
b) Compreendido entre -1 e 2. 
c) Compreendido entre -2 e -1. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
10) Observe as comparações entre os números 
inteiros: 
 I) -4 < 2 
 II) (-3)² = (3)² 
 III) (-4)³ = (4)³ 
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IV) (-4)³ > (4)³ 
Assinale a alternativa que apresentam as 
comparações CORRETAS entre os números citados 
anteriormente: 
a) Alternativas I, II, III. 
b) Alternativas I, II, IV. 

   c) Alternativas I, III, IV. 
   d) Nenhuma das alternativas. 

 
LEGISTALAÇÃO MUNICIPAL  

11) De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Cocal do Sul- SC Art. 5º Constituem patrimônio do 
Município: § 1º Os bens do domínio patrimonial 
compreendem: Analise os itens abaixo sobre o artigo 
e paragrafo citado acima: 
I) os bens móveis inclusive a dívida ativa. 
II) os bens imóveis. 
III) os créditos tributários. 
IV) planos e programas  de desenvolvimento. 
V) os direitos, títulos e ações. 
Estão CORRETAS os itens: 
a) Apenas I, II, IV, V. 
b) Apenas II, IV, V. 
c) Apenas I, II, III, V. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
12) Com base na Lei Orgânica do Município de Cocal 
do Sul- SC, Complete a lacuna do  Art. 71 A ----------------
-é direito do cidadão e dever do Município, assegurada 
mediante políticas que visem garantir o acesso da 
população ao atendimento de suas necessidades 
sociais, independente de contribuição à seguridade 
social.  
a) ordem social 
b) assistência social 
c) seguridade social 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
13) De acordo com a Lei Complementar Nº. 0006/2003 
de 14 de outubro de 2003 do Município Cocal do Sul- 
SC Art.  2°. Para efeito deste Estatuto: I  – Servidor 
Público é a pessoa legalmente investida em cargo 
público; Assinale a alternativa CORRETA acerca do 
artigo citado acima: 
a) Cargo Efetivo é o conjunto de atribuições e 
responsabilidades cometidas a um servidor, criadas por 
lei, em número certo, com denominação própria e pago 
pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo 
ou em comissão. 
b) Cargo em comissão é o que, com funções de direção, 
chefia, assessoramento ou assistência, se destina ao 
provimento provisório, fundado no critério de confiança da 
autoridade competente. 
c) Cargo Público é o que, com funções permanentes 
inerentes ao serviço público municipal, se destina a 
provimento em caráter definitivo e organizado em classes 
de carreira. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
14) Baseado na Lei N°. 1.168, de 02 de outubro de 2013 
do Município Cocal do Sul- SC, Art. 3º As metas da 
Administração para o quadriênio 2014/2017, 
consolidadas por programas e as correspondentes 
fontes de recursos, são aquelas constantes dos 
anexos que acompanham esta Lei.§ 3° Para fins desta 
Lei, considera-se: II – Diagnóstico, 

a) a identificação da realidade existente, de forma a 
permitir a identificação, a caracterização e a mensuração 
dos problemas e necessidades. 
b)  o instrumento de organização da ação governamental 
visando a concretização dos objetivos pretendidos. 
c) os resultados que se pretende alcançar com a 
realização das ações governamentais. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
15) Com base na Constituição do Estado de Santa 
Catarina, Art. 153 — A saúde é direito de todos e dever 
do Estado, garantida mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. Parágrafo único. O direito à saúde 
implica os seguintes princípios fundamentais: 
EXCETO: 
a) trabalho digno, educação, alimentação, saneamento, 
moradia, meio ambiente saudável, transporte e lazer. 
b) informação sobre o risco de doença e morte, bem como 
a promoção e recuperação da saúde. 
c) atendimento integral com prioridade para as ações 
preventivas e coletivas, adequadas à realidade 
epidemiológica, sem prejuízo das assistenciais e 
individuais. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS  

16) Atualmente, considera-se a educação um dos 
setores mais importantes para o desenvolvimento de 
uma nação. Considerando essa afirmação, assinale a 
alternativa CORRETA: 
a) A educação no Brasil deve ser mantida como está, visto 
que o desenvolvimento dos professores implica no 
desenvolvimento dos alunos e da escola.  
b) Programas de bolsa educação têm tirado milhares de 
crianças do trabalho infantil para ingressarem nos bancos 
escolares. Programas de Educação de Jovens e Adultos 
(EJAs) também tem favorecido este avanço educacional. 
c) Os números apontam um declínio no nível de 
escolaridade do povo brasileiro, fator considerado 
importante para a melhoria do nível de desenvolvimento 
de nosso país. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
17) Na ciência geográfica o conceito de região está 
ligado à ideia de diferenciação de áreas. As regiões 
podem ser estabelecidas de acordo com critérios 
naturais, abordando as diferenças de vegetação, 
clima, relevo, hidrografia, fauna e etc. Assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) Países Baixos são aqueles que possuem um padrão de 
vida relativamente baixo, uma base industrial em 
desenvolvimento e um índice de desenvolvimento humano 
variando de médio a elevado.  
b) Países centrais são aqueles que detêm maior poder 
político, econômico e militar. São eles que produzem 
novas tecnologias, exportam produtos culturais e bens de 
alto valor.  
c) Países periféricos são aqueles que dependem dos 
países centrais, tem economias pouco desenvolvidas e 
possuem pouca influência no cenário internacional.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
18) Atualmente, a ocorrência de mudanças é cada vez 
mais frequente e rápida. Hoje, um conhecimento pode 



5 

 

ser considerado defasado em questão de dias. 
Considerando essa afirmação, assinale a alternativa 
em que destaca as mudanças nos dias atuais. 
a) No campo ecológico: resfriamento global, desastres 
naturais e reprodução de espécies. 
b) No campo social: redução populacional, concentração 
de renda e empobrecimento e masculinização do mercado 
de trabalho.  
c) No campo econômico: abertura do mercado chinês, 
globalização e comércio eletrônico.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
19) Em relação aos conflitos étnico-sociais, assinale a 
alternativa CORRETA: 
a) Durante a Idade Média eram comuns os conflitos 
étnicos, as Cruzadas são um dos maiores da história.  
b) O termo Conflito Étnico identifica somente conflitos que 
tenham em sua essência o choque de pessoas com 
origens religiosas.  
c) Os conflitos étnicos podem estar entre cachorros e 
gatos nos Estados Unidos e Brasil, causado pela 
segregação animal e o apartheid. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
20) Sobre a reforma do ensino médio, assinale a 
alternativa CORRETA: 
a) O novo modelo permitirá que o estudante escolha a 
área de conhecimento para aprofundar seus estudos.  
b) A língua portuguesa e matemática são disciplinas 
opcionais nos três anos de ensino médio independente da 
área de aprofundamento que o estudante escolher. 
c) O currículo do novo ensino médio será norteado pela 
Base Nacional Extinta Geográfica (BNEG), opcional e 
comum a todas as escolas (da educação infantil ao ensino 
médio). 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

21) Assinale a alternativa CORRETA referente à 
tributos, impostos, taxas e contribuições: 
a) Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em 
moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada 
mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 
b) Contribuição é o que tem como fato gerador o exercício 
regulador do poder de polícia, ou a utilização efetiva e 
potencial, de serviço público específico e divisível. 
c) Taxa é a obrigação que tem por fato gerador uma 
situação independente de qualquer atividade estatal 
específica, relativa ao contribuinte. 
d) Imposto possuem destinação específica. Ou seja, são 
criados para atender determinadas demandas. 
 
22) Assinale a alternativa INCORRETA sobre os 
aspectos referentes à internet. 
a) A internet é um sistema de redes nacionais de 
computadores, todos ligados uns aos outros. 
b) Para se conectar à internet é necessário possuir 
configuração com um Fornecedor de Serviços Internet, 
que é uma empresa que permite o acesso à internet e 
serviços web. 
c) As redes de computadores interligadas utilizam-se de 
um conjunto de protocolos padrão da internet (TCP/IP) 
para servir aos usuários mundiais. 
d) Permite a criação de novas formas de interações entre 
pessoas através de mensagens instantâneas, fóruns de 
discussão e redes sociais. 

 
23) Assinale a alternativa CORRETA referente a 
diferenciação entre regime de caixa e regime de 
competência: 
a) No regime de caixa, o registro se dá na data que 
aconteceu, ou  seja no fato gerador. 
b) No regime de competência, os registros dos 
documentos são considerados na data do pagamento ou 
recebimento. 
c) Para mensuração dos resultados de uma organização, 
o melhor é se utilizar o regime de competência, pois 
considera-se, também, a depreciação. 
d) Através do regime de caixa se confecciona o 
Demonstrativo de Fluxo de Caixa que pode ser visualizado 
os resultados de lucro e prejuízo em um período de tempo. 
 
24) Na administração pública, o orçamento ganha-se 
destaque através de regras que regem a finalidade de 
se utilizar o dinheiro público para o bem comum e 
aumentar a eficácia do controle do mesmo. Contudo, 
adotou-se alguns princípios orçamentários que são 
premissas a serem observadas com grande relevância 
no momento de propor um orçamento. Assinale a 
alternativa correta quanto a estes princípios. 
a) A Exclusividade consiste em referir-se a um orçamento 
nulo, existindo apenas um orçamento para um exercício 
financeiro. 
b) A Anualidade consiste na existência de múltiplos 
orçamentos que sofrem consolidação através de uma 
visão geral das finanças públicas. 
c) A Universalidade consiste em conter e estabelecer 
todas as receitas e despesas do Estado, indispensável 
para o controle parlamentar. 
d) A Totalidade consiste no orçamento elaborado e 
autorizado para um determinado tempo ou período.  
 
25) Sabe-se que os impostos são caracterizados e 
divididos através de níveis, sejam eles: níveis federais, 
níveis estaduais e níveis municipais. Assinale a 
alternativa correta referente aos tipos de impostos 
cobrados, exclusivamente, à nível estadual. 
a) COFINS, INSS e IPVA. 
b) IPTU, ISS e ICMS. 
c) COFINS, IPTU e ICMS. 
d) ICMS, IPVA e ITCMD. 

 
 


