
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 1  

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA/ CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA 

CARGO: ANALISTA TRIBUTÁRIO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C

A 
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Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.concursosaobernardo@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA/ CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

A 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 
 

Português Noções de Direito Const. Informática Conhec. Específicos 

10 05 05 20 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

D

C 

A

  
B 

B A 

Exemplo: 

ANALISTA TRIBUTÁRIO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA/ CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TENTAÇÃO 

Clarice Lispector 

 

Ela estava com soluço. E como se não bastasse a claridade das duas horas, ela era ruiva.  1 
Na rua vazia as pedras vibravam de calor - a cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus de 2 

sua casa, ela suportava. Ninguém na rua, só uma pessoa esperando inutilmente no ponto do bonde. E como 3 
se não bastasse seu olhar submisso e paciente, o soluço a interrompia de momento a momento, abalando o 4 
queixo que se apoiava conformado na mão. Que fazer de uma menina ruiva com soluço? Olhamo-nos sem 5 
palavras, desalento contra desalento. Na rua deserta nenhum sinal de bonde. Numa terra de morenos, ser 6 
ruivo era uma revolta involuntária. Que importava se num dia futuro sua marca ia fazê-la erguer insolente 7 
uma cabeça de mulher? Por enquanto ela estava sentada num degrau faiscante da porta, às duas horas. O 8 
que a salvava era uma bolsa velha de senhora, com alça partida. Segurava-a com um amor conjugal já 9 
habituado, apertando-a contra os joelhos.  10 

Foi quando se aproximou a sua outra metade neste mundo, um irmão em Grajaú. A possibilidade de 11 
comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, acompanhando uma senhora, e encarnada na figura de 12 
um cão. Era um basset lindo e miserável, doce sob a sua fatalidade. Era um basset ruivo.  13 

Lá vinha ele trotando, à frente de sua dona, arrastando seu comprimento. Desprevenido, acostumado, 14 
cachorro.  15 

A menina abriu os olhos pasmada. Suavemente avisado, o cachorro estacou diante dela. Sua língua 16 
vibrava. Ambos se olhavam.  17 

Entre tantos seres que estão prontos para se tornarem donos de outro ser, lá estava a menina que 18 
viera ao mundo para ter aquele cachorro. Ele fremia suavemente, sem latir. Ela olhava-o sob os cabelos, 19 
fascinada, séria. Quanto tempo se passava? Um grande soluço sacudiu-a desafinado. Ele nem sequer 20 
tremeu. Também ela passou por cima do soluço e continuou a fitá-lo.  21 

Os pelos de ambos eram curtos, vermelhos.  22 
Que foi que se disseram? Não se sabe. Sabe-se apenas que se comunicaram rapidamente, pois não 23 

havia tempo. Sabe-se também que sem falar eles se pediam. Pediam-se com urgência, com encabulamento, 24 
surpreendidos.  25 

No meio de tanta vaga impossibilidade e de tanto sol, ali estava a solução para a criança vermelha. E 26 
no meio de tantas ruas a serem trotadas, de tantos cães maiores, de tantos esgotos secos - lá estava uma 27 
menina, como se fora carne de sua ruiva carne. Eles se fitavam profundos, entregues, ausentes de Grajaú. 28 
Mais um instante e o suspenso sonho se quebraria, cedendo talvez à gravidade com que se pediam.  29 

Mas ambos eram comprometidos.  30 
Ela com sua infância impossível, o centro da inocência que só se abriria quando ela fosse uma 31 

mulher. Ele, com sua natureza aprisionada.  32 
A dona esperava impaciente sob o guarda-sol. O basset ruivo afinal despregou-se da menina e saiu 33 

sonâmbulo. Ela ficou espantada, com o acontecimento nas mãos, numa mudez que nem pai nem mãe 34 
compreenderiam. Acompanhou-o com olhos pretos que mal acreditavam, debruçada sobre a bolsa e os 35 
joelhos, até vê-la dobrar a outra esquina.  36 

Mas ele foi mais forte que ela. Nem uma só vez olhou para trás. 37 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

Conto extraído de LISPECTOR, Clarice. A legião estrangeira. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. 
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01) De acordo com o texto,  

 

A) a menina revela-se uma pessoa solitária e insegura.  

B) identifica-se com a mulher que conduz o cão. 

C) caracteriza-se como um ser em busca de sua identidade. 

D) encontra-se deslocada no tempo pela sua condição de 

"ruiva".  

 

02) O cão, para a menina, representou a 

 

A) intensificação do seu estado de espírito solitário. 

B) certeza de sua fragilidade enquanto mulher. 

C) consciência de que a realidade humana é determinada 

por força transcendentais. 

D) descoberta de que o processo de empatia entre os seres 

tem uma verdade intransponível. 

 

03) Nos dois primeiros parágrafos, a autora  

 

A) caracteriza física e psicologicamente a menina. 

B) estabelece uma relação de causa e efeito entre a 

presença da mulher 'no ponto do bonde" e o estado da 

menina. 

C) prioriza a caracterização do espaço, pondo, em segundo 

plano, a personagem-protagonista. 

D) Justifica a situação da menina com a de todas as 

mulheres.  

 

04) No texto, 

 

A) O processo de identificação entre a menina e o cão se dá 

pelo físico e pela ausência de liberdade. 

B) A mulher que conduzia o cão simbolizou, para a garota, 

a barreira na comunicação. 

C) O encontro entre a menina e o cão foi um acontecimento 

previsível.  

D) A realidade configurada tem conotação social. 

 

05) Em relação ao narrador do texto, pode-se afirmar: 
 

A) Apenas observador distanciado da ação. 

B) Participa da ação como observador onisciente. 

C) Observador onisciente, mas não participa da ação. 

D) Utiliza-se também de personagens que narram suas 

ações. 

06) Mantém o seu significado textual a reestruturação do 

fragmento transcrito em 

 

A) “como se não bastasse a claridade das    duas    horas, 

ela    era ruiva."(L.1).  

Ela era ruiva, apesar da claridade das duas horas. 

B) "Segurava-a com um amor conjugal já habituado, 

apertando-a contra os joelhos." (L.9/10). 

Segurava-a, com um amor habituado, já conjugal, 

apertando-a contra os joelhos. 

C) "Foi quando se aproximou a sua outra metade neste 

mundo, um irmão em Grajaú." (L.11). 

Foi quando um irmão em Grajaú, a sua outra 

metade no mundo, se aproximou. 

D) "A possibilidade de comunicação   surgiu   no   ângulo   

quente da esquina, acompanhando uma senhora, e 

encarnada na figura de um cão."(L.11/13). 

Acompanhando uma senhora encarnada na figura 

de um cão, a possibilidade de comunicação surgiu no 

ângulo quente da esquina. 

 

07) A   alternativa   em   que   há   correspondência   entre   

o   termo transcrito e a sua conotação é 

 

A) "soluço" (L.5) — ansiedade. 

B) "cabeça de mulher" (L.8) — feminismo. 

C) "esgotos secos" (L.27) — repugnância. 

D) "infância impossível" (L.31) — pessimismo. 

 

08) Há correspondência entre o fragmento transcrito e a 

figura indicada em 

 

A) "a sua outra metade neste mundo" (L.11) — metáfora. 

B) "Era um basset lindo e miserável" (L.13) — hipérbole. 

C) "Ele, com sua natureza aprisionada." (L.32) — 

hipérbato. 

D) "Mas ele foi mais forte que ela." (L.37) — metonímia. 

 

09) Completa o sentido do verbo o termo transcrito em 

 

A) "no ponto do bonde" (L.3). 

B) "uma revolta involuntária" (L.7). 

C) "uma cabeça de mulher" (L.8). 

D) "para trás" (L.37).  

 

10) Tem função subjetiva o termo transcrito em 

 

A) "o queixo" (L.4/5). 

B) "a sua outra metade neste mundo" (L.11). 

C) "seu comprimento" (L.14). 

D) "um instante" (L.29). 
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11) Para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público, conceder-se-

á:  
 

A) Ação civil pública.  

B) Mandado de injunção.  

C) Ação popular.  

D) Mandado de segurança. 

 

12) Sobre os Direitos e Garantias fundamentais, NÃO se 

pode afirmar que: 
 

A) As normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata. 

B) É livre a locomoção no território nacional em tempo de 

paz ou de guerra, podendo qualquer pessoa, nos termos 

da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus 

bens. 

C) Os direitos e garantias expressos na Constituição 

Federal não excluem outros decorrentes do regime e dos 

princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil 

seja parte. 

D) São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização 

pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 

 

13) De acordo com a Constituição Federal Brasileira, pode-

se afirmar que: 
 

A) 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. 

B) A casa é asilo violável do indivíduo, ninguém nela 

podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo 

em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar 

socorro, ou, durante a noite, por determinação judicial. 

C) A casa não é asilo inviolável do indivíduo, podendo nela 

penetrar sem consentimento do morador, em caso de 

flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, 

durante o dia, por determinação judicial. 

D) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 

podendo penetrar com consentimento do morador, salvo 

em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar 

socorro, ou, durante a noite, sem determinação judicial. 

 

 

 

 

14) Analise os possíveis Direitos e garantias fundamentais 

apresentados abaixo: 

 

I. São a todos assegurados, independentemente do 

pagamento de taxas, a obtenção de certidões em 

repartições públicas, para defesa de direitos e 

esclarecimento de situações de interesse pessoal. 

II. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, 

publicação ou reprodução de suas obras, não 

transmissível aos herdeiros. 

III. As associações só poderão ser compulsoriamente 

dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão 

judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em 

julgado. 

 

O número de Direitos e garantias fundamentais apresentados 

corretamente corresponde a: 

 

A) Zero. 

B) Um. 

C) Dois. 

D) Três.  

 

15)  A injúria racial e o racismo são crimes previstos pela 

legislação brasileira. De acordo com as disposições da 

Constituição Federal Brasileira, a prática do racismo 

constitui crime:  

 

A) Inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. 

B) Inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de 

detenção. 

C) Afiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. 

D) Inafiançável e prescritível, sujeito à pena de detenção.  

 

 

 

 

 

 

 

NOÇÕES DE  DIREITO CONSTITUCIONAL                 QUESTÕES DE 11 A 15 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 6  

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA/ CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA 

CARGO: ANALISTA TRIBUTÁRIO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

 

 

 

16) Analise os itens abaixo sobre os conceitos básicos e 

modos de utilização de tecnologias, ferramentas, 

aplicativos e procedimentos associados a 

Internet/Intranet: 

 

I- Protocolo TCP: A versatilidade e a robustez deste 

protocolo tornaram-no adequado a redes globais, já que 

este verifica se os dados são enviados de forma correta, 

na sequencia apropriada e sem erros, pela rede. 

II- A Intranet é a aplicação da tecnologia criada na Internet 

e do conjunto de protocolos de transporte e de aplicação 

TCP/IP em uma rede pública, externa a uma empresa. 

III- Protocolo UDP: É um protocolo simples da câmara de 

aplicação. Ele permite que a aplicação escreva um 

datagrama encapsulado num pacote IPv4 ou IPv6, que 

então é enviado ao destino. 

 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas o item II está correto. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

17) Julgue os itens abaixo sobre as ferramentas e aplicativos 

comerciais de navegação, de correio eletrônico, de 

grupos de discussão, de busca e pesquisa: 

 

I- A forma ftp6maria@hotmail:www.servidor.com é 

uma forma válida de endereçamento de correio 

eletrônico. 

II- O Grupo de discussão são ferramentas de comunicação 

síncrona, ou seja, para o recebimento e envio de 

mensagens não é necessário que os participantes 

estejam conectados ao mesmo tempo. 

III- Em um Grupo de discussão é possível 

compartilhamento de arquivos, fotos e músicas entre os 

participantes. 

 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Apenas o item III está correto. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

18) Analise os itens abaixo sobre conceitos de proteção e 

segurança: 

 

I- Engenharia Social é a prática utilizada para obter acesso 

a informações importantes ou sigilosas em organizações 

ou sistemas por meio da enganação ou exploração da 

confiança das pessoas. 

II- O MITM é um tipo de ataque na qual o atacante é capaz 

de ler, inserir e modificar mensagens entre duas 

entidades sem que estas tenham conhecimentos de que a 

ligação entre ambas está comprometida. Este tipo de 

ataque é portanto um dos mais fáceis de ser detectado, 

visto que é uma prática que exige muito processamento 

da máquina. 

III- O Spoofing consiste em esconder a verdadeira 

identidade do atacante na rede. 

IV- O Sniffing consiste na monitorização do tráfego na rede 

entre um cliente e um servidor. 

 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens II. III e IV estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

19) Julgue os itens abaixo sobre os conceitos de hardware 

e de software: 

 

I- A Unidade Central de Processamento é responsável 

pelo processamento e controle das instruções 

executadas em um computador. 

II- A unidade de Controle tem como função a busca, 

interpretação e controle de execução das instruções, e 

o controle dos demais componentes do computador. 

III- A Bios (Basic Input Output System) é um tipo de 

firmware. 

IV- A memória secundária é um tipo de memória volátil, 

tem como função básica o armazenamento de 

programas e dados. 

 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

INFORMÁTICA                                                                             QUESTÕES DE 16 A 20 

ftp://ftp6maria@hotmail:www.servidor.com
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20) Com base na tabela abaixo do Microsoft Excel 2013 (versão em Português e formato padrão sem alterações), Julgue os 

itens abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I- Após o usuário digitar a formula =MED(C3:C6) e pressionar Enter o resultado da célula C7 será 400. 

II- Para o usuário realizar a soma dos valores das células C3,C4,C5 e C6 é válido a seguinte formula =SOMA(C3;C6). 

 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Os itens I e II estão corretos. 

D) Os itens I e II estão incorretos. 
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21) A expressão "legislação tributária" compreende as leis, 

os tratados e as convenções internacionais, os decretos e 

as normas complementares que versem, no todo ou em 

parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles 

pertinentes. Sobre o assunto, não se pode afirmar que: 

 

A) Somente a lei pode estabelecer a instituição de tributos, 

ou a sua extinção. 

B) Equipara-se à majoração do tributo a modificação da 

sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais 

oneroso. 

C) A atualização do valor monetário da respectiva base de 

cálculo constitui majoração de tributo. 

D) Os tratados e as convenções internacionais revogam ou 

modificam a legislação tributária interna, e serão 

observados pela que lhes sobrevenha. 

 

22)  Sobre a interpretação e integração da Legislação 

Tributária, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) O emprego da analogia não poderá resultar na exigência 

de tributo não previsto em lei. 

B) Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para 

pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus 

institutos, conceitos e formas, e também para definição 

dos respectivos efeitos tributários. 

C) Interpreta-se literalmente a legislação tributária que 

disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito 

tributário. 

D) A lei tributária que define infrações, ou lhe comina 

penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao 

acusado, em caso de dúvida quanto à autoria, 

imputabilidade,ou punibilidade. 

 

23)  O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural é de 

competência do seguinte ente: 

 

A) Estados. 

B) União. 

C) Municípios. 

D) Municípios, Estados e União concorrentemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24) Sobre o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e 

de Direitos a eles Relativos não se pode afirmar que: 

 

A) O imposto é de competência dos Municípios. 

B) A transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do 

domínio útil de bens imóveis por natureza ou por 

acessão física é um dos fatos gerador do imposto. 

C) A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens 

ou direitos transmitidos. 

D) Nas transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos 

geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou 

legatários. 

 

25) Sobre o Imposto sobre Produtos Industrializados, não se 

pode afirmar que: 

 

A) O imposto é de competência da União. 

B) O imposto não é seletivo em função da essencialidade 

dos produtos. 

C) O imposto é não-cumulativo. 

D) Um dos contribuintes do imposto é o arrematante de 

produtos apreendidos ou abandonados, levados a leilão. 

 

26) Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 

contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios, EXCETO: 

 

A) Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. 

B) Cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos 

após início da vigência da lei que os houver instituído 

ou aumentado. 

C) Utilizar tributo com efeito de confisco. 

D) Instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o 

papel destinado a sua impressão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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27)  Em relação ás limitações do poder de tributar, 

estabelecidas na Constituição Federal Brasileira, analise 

as afirmativas abaixo: 

 

I. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação 

tributária a condição de responsável pelo pagamento de 

imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer 

posteriormente, assegurada a imediata e preferencial 

restituição da quantia paga, caso não se realize o fato 

gerador presumido.    

II. É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme 

em todo o território nacional ou que implique distinção 

ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal 

ou a Município, em detrimento de outro, admitida a 

concessão de incentivos fiscais destinados a promover o 

equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as 

diferentes regiões do País. 

III. É permitido 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. 

 

O número de afirmativas corretas corresponde a: 

 

A) Zero. 

B) Uma. 

C) Duas. 

D) Três. 

 

28) 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. São classificados como tributos, EXCETO: 

 

A) Contribuição de melhoria. 

B) Pagamentos de contas. 

C) Taxas. 

D) Impostos. 

 

29) De acordo com o Código Tributário Nacional, assinale a 

alternativa que apresenta um exemplo de imposto 

especial: 

 

A) Impostos sobre o Patrimônio e a Renda. 

B) Imposto sobre Produtos Industrializados. 

C) Imposto sobre Operações Relativas a Combustíveis, 

Lubrificantes, Energia Elétrica e Minerais do País. 

D) Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de 

Direitos a eles Relativos 

 

30) A obrigação tributária é principal ou acessória. Em 

relação à obrigação principal, NÃO se pode afirmar 

que: 

 

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 principal é a pessoa 

obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade 

pecuniária. 

C) Tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade 

pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela 

decorrente. 

D) Fato gerador da obrigação principal é a situação 

definida em lei como necessária e suficiente à sua 

ocorrência. 

 

31) De acordo com as disposições do Código Tributário 

Nacional, NÃO se pode afirmar que: 

 

A) O sujeito passivo da obrigação principal diz-se 

contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com 

a situação que constitua o respectivo fato gerador. 

B) Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa 

obrigada às prestações que constituam o seu objeto. 

C) O sujeito ativo da obrigação principal diz-se 

responsável, quando, sem revestir a condição de 

contribuinte, sua obrigação decorra de disposição 

expressa de lei. 

D) Salvo disposições de lei em contrário, as convenções 

particulares, relativas à responsabilidade pelo 

pagamento de tributos, não podem ser opostas à 

Fazenda Pública, para modificar a definição legal do 

sujeito passivo das obrigações tributárias 

correspondentes. 

 

32) Sobre a solidariedade tributária, NÃO se pode afirmar 

que: 

 

A) São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham 

interesse comum na situação que constitua o fato 

gerador da obrigação principal. 

B) O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita 

aos demais. 

C) A isenção ou remissão de crédito exonera todos os 

obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, 

subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos 

demais pelo saldo. 

D) A interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos 

obrigados, não favorece ou prejudica aos demais. 
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33) Compete privativamente à autoridade administrativa 

constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim 

entendido o procedimento administrativo tendente a 

verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 

correspondente, determinar a matéria tributável, calcular 

o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade 

cabível. Sobre o assunto, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 

obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. 

B) Salvo disposição de lei em contrário, quando o valor 

tributário esteja expresso em moeda estrangeira, no 

lançamento far-se-á sua conversão em moeda nacional 

ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da 

obrigação. 

C) O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato 

gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, 

ainda que posteriormente modificada ou revogada. 

D) O lançamento regularmente notificado ao sujeito 

passivo não pode ser alterado em virtude de recurso de 

ofício. 

 

34) Extinguem o crédito tributário, EXCETO: 

 

A) a concessão de medida liminar em mandado de 

segurança. 

B) a prescrição e a decadência. 

C) a decisão judicial passada em julgado. 

D) a compensação. 

 

35) Em relação ao pagamento do crédito tributário, NÃO se 

pode afirmar que: 

 

A) A imposição de penalidade ilide o pagamento integral 

do crédito tributário. 

B) O crédito pago por cheque somente se considera extinto 

com o resgate deste pelo sacado. 

C) Quando a legislação tributária não dispuser a respeito, o 

pagamento é efetuado na repartição competente do 

domicílio do sujeito passivo. 

D) A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que 

estabeleça. 

 

 

 

 

 

 

 

36) A lei poderá exigir que a prova da quitação de 

determinado tributo, quando exigível, seja feita por 

certidão negativa, expedida à vista de requerimento do 

interessado, que contenha todas as informações 

necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio 

fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o 

período a que se refere o pedido. A certidão negativa 

será sempre expedida nos termos em que tenha sido 

requerida e será fornecida dentro de:  

 

A) 24 (vinte e quatro) horas após a sua solicitação.  

B) 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na 

repartição. 

C) 15 (quinze) dias após protocolo de solicitação.  

D) 30 (trinta) dias de deferimento do requerimento. 

 

37) Não compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir 

impostos sobre: 

 

A) transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens 

ou direitos. 

B) operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 

prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação, ainda que as 

operações e as prestações se iniciem no exterior. 

C) propriedade de veículos automotores. 

D) propriedade predial e territorial urbana. 

 

38) O tributo instituído para fazer face ao custo de obras 

públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo 

como limite total a despesa realizada e como limite 

individual o acréscimo de valor que da obra resultar 

para cada imóvel beneficiado, é denominado de: 

 

A) Contribuição de Melhoria. 

B) Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. 

C) Taxa decorrente de valorização imobiliária.  

D) Imposto sobre custeio de obras públicas.  

 

39) A exclusão do crédito tributário não dispensa o 

cumprimento das obrigações acessórias dependentes da 

obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela 

consequente. De acordo com o Código Tributário 

Nacional, exclui o crédito tributário: 

 

A) as reclamações e os recursos, nos termos das leis 

reguladoras do processo tributário administrativo. 

B) a consignação em pagamento. 

C) a remissão. 

D) a isenção. 
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40)  Analise as afirmativas abaixo sobre Dívida ativa: 

 

I. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito 

dessa natureza, regularmente inscrita na repartição 

administrativa competente, depois de esgotado o prazo 

fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final 

proferida em processo regular. 

II. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela 

autoridade competente, indicará obrigatoriamente o 

nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, 

bem como, sempre que possível, o domicílio ou a 

residência de um e de outros. 

III. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-

constituída. 

 

O número de afirmativas incorretas corresponde a: 

 

A) Zero. 

B) Uma. 

C) Duas. 

D) Três.  

 
 


