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Município de Princesa 

Estado de Santa Catarina 

Concurso Público - Edital nº 001/2018 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Agente Fiscal de Tributos e Obras 

________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Preencha o CARTÃO DE RESPOSTA, com as 

informações solicitadas. 

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se 

inscreveu e se a mesma contém 35 questões, 

numeradas de 1 a 35. Caso contrário, informe 

imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por 

falha de impressão e/ou total de questões. 

 Para cada questão existe apenas UMA resposta 

certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE 

RESPOSTA. 

 

VOCÊ DEVE: 

 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova 

destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos 

números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante 

no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão de Resposta: 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de questões.  

 É de responsabilidade do candidato o 

preenchimento dos dados do CARTÃO DE 

RESPOSTA. 

 A prova terá duração de 03 horas, incluído neste 

horário, o tempo para o preenchimento do CARTÃO 

DE RESPOSTA. 

 A saída da sala só poderá ocorrer depois de 

decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA 

ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SE PREFERIR, ANOTE AQUI SUAS RESPOSTAS PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA: 

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 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35      
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 

01.  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. A 

substituição tributária para frente caracteriza o princípio da: 

A) Capacidade contributiva. 

B) Praticabilidade tributária. 

C) Vedação do confisco. 

D) Tutela jurisdicional. 

 

02. A vedação constitucional para os entes federativos instituírem impostos sobre patrimônio, renda ou 

serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das 

instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, 

caracteriza a: 

A) Imunidade genérica. 

B) Imunidade tópica. 

C) Imunidade reciproca. 

D) Imunidade objetiva. 

 

03. Assinale a alternativa que indica o imposto que obedece aos princípios da legalidade, anterioridade 

anual e anterioridade mitigada: 

A) Empréstimo compulsório. 

B) Imposto sobre produto industrializado. 

C) Imposto de importação. 

D) Imposto sobre serviços de qualquer natureza. 

 

04. Em matéria tributária, cabe à lei complementar: 

A) Instituir limitações constitucionais ao poder de tributar. 

B) Estabelecer, em relação aos tributos discriminados na Constituição, os respectivos fatos 

geradores, bases de cálculo e contribuintes.  

C) Estabelecer normas gerais, em matéria de legislação tributária, sobre obrigação, lançamento, 

crédito, prescrição e decadência tributários. 

D) Estabelecer normas gerais, em matéria de legislação tributária, sobre tratamento tributário 

diferenciado e privilegiado ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. 
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05. Quanto a aplicação da lei a ato ou fato pretérito em matéria tributária, é correto afirmar que:  

A) Ocorrerá, em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa. 

B) Ocorrerá, em qualquer caso, quando deixe de defini-lo como infração. 

C) Ocorrerá, em qualquer caso, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei 

vigente ao tempo de sua prática. 

D) Ocorrerá, em qualquer caso, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de 

ação ou omissão. 

 

06. Um determinado município, em razão das inundações decorrentes de chuvas intensas causando 

graves danos a infraestrutura da cidade, declarou estado de calamidade pública. Por esta razão, para 

beneficiar os proprietários de imóveis afetados, foi aprovada lei que estendeu prazo de pagamento do 

IPTU por um período de dois anos. Tal benefício é denominado: 

A) Parcelamento. 

B) Moratória. 

C) Isenção. 

D) Remissão. 

 

07. Considerando o domicílio tributário estabelecido pelo Código Tributário Nacional (CTN), é correto 

afirmar que: 

A) O contribuinte ou responsável terá como domicílio, em regra, o estabelecido por eleição. 

B) A pessoa física terá como domicílio, em regra, o centro habitual de seus negócios. 

C) A pessoa jurídica de direito privado terá como domicílio, em regra, o lugar da sua sede. 

D) A pessoa jurídica de direito público terá como domicílio, em regra, a repartição no estado da 

entidade tributante. 

 

08. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária 

utilizará sucessivamente, na ordem indicada: 

A) A equidade; os princípios gerais de direito tributário; os princípios gerais de direito público; os 

costumes. 

B) A analogia; os princípios gerais de direito público; os princípios gerais de direito tributário; a 

equidade. 

C) A equidade; os costumes; os princípios gerais de direito tributário; os princípios gerais de direito 

público. 
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D) A analogia; os princípios gerais de direito tributário; os princípios gerais de direito público; a 

equidade. 

 

09. Considerando a constituição do crédito tributário, é correto afirmar que: 

A) O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo não pode ser alterado em virtude de 

recurso de ofício. 

B) O lançamento possui natureza declaratória do crédito tributário. 

C) O crédito tributário surge com o lançamento. 

D) O crédito tributário surge com a ocorrência do fato gerador. 

 

10. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos, 

exceto: 

A) Quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação 

tributária. 

B) Quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, 

fraude ou simulação. 

C) Quando a lei ou decreto assim o determine. 

D) Quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento 

anterior. 

 

11. Sobre as hipóteses de suspensão do crédito tributário estabelecidos no CTN, é correto afirmar que: 

A) Aplicam-se, subsidiariamente, à moratória as disposições relativas ao parcelamento. 

B) O depósito do montante integral e em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário. 

C) Suspende a exigibilidade do crédito tributário as ações ordinárias em processos judiciais, em 

qualquer caso. 

D) É cabível medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários. 

 

12. Em regra, para os casos de lançamento de ofício ou por declaração, o direito de a Fazenda Pública 

constituir o crédito tributário extingue-se após: 

A) Cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 

ter sido efetuado. 

B) Cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador. 

C) Dois anos, contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício 

formal, o lançamento anteriormente efetuado. 
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D) Dois anos, da decisão administrativa que denegar a restituição. 

 

13. Conforme dispõe o CTN, o sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à 

restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o 

disposto no CTN, nos seguintes casos, exceto: 

A) Pagamento espontâneo de tributo indevido em face da legislação tributária aplicável, quanto a 

natureza do fato gerador efetivamente ocorrido. 

B) Erro na identificação do sujeito passivo ou na elaboração de qualquer documento relativo ao 

pagamento. 

C) Reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. 

D) Cobrança de tributo maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, quanto às 

circunstâncias materiais ou formais do fato gerador efetivamente ocorrido. 

 

14. A Constituição Federal prevê, para o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 

(IPTU), a progressividade em razão do valor do imóvel e também a progressividade no tempo como 

forma de dar efetividade à função social da propriedade. Estas progressividades destacadas 

caracterizam-se, respectivamente, pela: 

A) Parafiscalidade e extrafiscalidade. 

B) Fiscalidade e extrafiscalidade. 

C) Extrafiscalidade para ambas. 

D) Fiscalidade e capacidade contributiva. 

 

15. Acerca do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços (ICMS), cabe à lei 

complementar: 

A) Conceder isenções, incentivos e benefícios fiscais. 

B) Definir seus responsáveis. 

C) Fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, exceto na importação do 

exterior de bem, mercadoria ou serviço. 

D) Dispor sobre substituição tributária. 

 

16. Assinale a alternativa que constitui o aspecto material da hipótese de incidência da Contribuição 

Social para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins): 

A) Faturamento. 

B) Lucro.  
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C) Folha salarial. 

D) Renda. 

 

17. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito: 

A) Exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha 

interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das 

atribuições do agente público, durante a atividade. 

B) Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de 

mercado. 

C) Doar à pessoa física ou jurídica, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas 

ou valores do patrimônio de qualquer das entidades públicas mencionadas na lei, sem 

observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. 

D) Conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõem o caput 

e o § 1º do art. 8º-A da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. 

 

18. Considerando a Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que dispõe sobre a proteção à fauna, analise 

os itens: 

 I - É proibido o exercício da caça profissional; 

 II - É proibido o comércio de espécimes da fauna silvestre e de produtos e objetos que impliquem na 

sua caça, perseguição, destruição ou apanha, excetuando-se os espécimes provenientes legalizados; 

 III - Nenhuma espécie poderá ser introduzida no País, sem parecer técnico oficial favorável e licença 

expedida na forma da Lei. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item III está correto. 

B) Os itens I e II estão corretos, apenas. 

C) Os itens II e III estão corretos, apenas. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

19. A Política Nacional do Meio Ambiente, prevista na Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, tem por 

objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando 

assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança 

nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendido o seguinte princípio: 

A) Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. 

B) Educação ambiental voltada especialmente para o ensino básico. 
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C) Fomento do uso dos recursos hídricos. 

D) Controle e zoneamento das atividades ainda que não potencial ou efetivamente poluidoras. 

 

20. Considerando a lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre os crimes ambientais, 

analise os itens: 

 I - O baixo grau de instrução ou escolaridade do agente é uma circunstância que não atenua a pena; 

 II - A comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental é uma 

circunstância que atenua a pena; 

 III - Ter o agente cometido a infração em épocas de seca ou inundações é uma circunstância que 

agrava a pena, em qualquer situação. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item II está correto. 

B) Os itens I e II estão corretos, apenas. 

C) Os itens II e III estão corretos, apenas. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

As questões de n° 21 a n° 30 dizem respeito ao TEXTO. Leia-o atentamente antes de respondê-las. 
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TEXTO 

 

21. “A solidariedade entre o verbo e o sujeito, que ele faz viver no tempo, exterioriza-se na concordância 

(...)” (Celso Cunha e Lindley Cintra). Há erro de concordância verbal no seguinte trecho retirado do 

Texto: 

A) “EUA planejam diminuir quantidade de nicotina do cigarro” (Título do Texto) 

B) “O FDA (Food And Drug Administration), órgão que regulamenta medicamentos nos Estados 

Unidos, lançou...” (linhas 1 a 3) 

C) “Também foi aberta uma consulta pública nesta sexta-feira (16)...” (linhas 7 e 8) 

D) “A medida, segundo o FDA, vem na esteira do reconhecimento dos limites...” (linhas 10 e 11) 

 

22. A respeito das relações sintáticas nas orações do Texto, assinale a alternativa correta: 

A) O sujeito do verbo “lançou” (linha 3) é oculto e refere-se ao “órgão” citado anteriormente. 
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B) A partícula “que” (linha 1) exerce a função sintática de sujeito. 

C) A palavra “insignificante” (linha 5) é classificada como um adjunto adverbial de intensidade. 

D) O predicado do verbo “foi” (linha 7), no contexto em que está inserido, é nominal. 

 

23. Em relação à pontuação, assinale uma opção de reescrita correta do trecho abaixo retirado do Texto: 

“O FDA [...], órgão que regulamenta medicamentos nos Estados Unidos, lançou um plano de ação para 

diminuir a quantidade de nicotina no cigarro a níveis muitos baixos ou com quantidade tão insignificante 

que o vício não poderia ser deflagrado.” (linhas 1 a 6) 

A) O FDA [...] – órgão que regulamenta medicamentos nos Estados Unidos – lançou um plano de 

ação para diminuir a quantidade de nicotina no cigarro a níveis muitos baixos ou com 

quantidade tão insignificante que o vício não poderia ser deflagrado. 

B) O FDA [...], (órgão que regulamenta medicamentos nos Estados Unidos), lançou um plano de 

ação para diminuir (a quantidade de nicotina no cigarro) a níveis muitos baixos ou com 

quantidade tão insignificante que o vício não poderia ser deflagrado. 

C) (O FDA) [...], órgão que regulamenta medicamentos nos Estados Unidos, lançou – um plano de 

ação – para diminuir a quantidade de nicotina no cigarro a níveis muitos baixos ou com 

quantidade tão insignificante que o vício não poderia ser deflagrado. 

D) O FDA [...], órgão que regulamenta medicamentos nos Estados Unidos – lançou um plano de ação 

para diminuir a quantidade de nicotina no cigarro a níveis muitos baixos (ou com quantidade 

tão insignificante) que o vício não poderia ser deflagrado. 

 

24. Analise as afirmativas abaixo: 

 I - A palavra “sexta-feira” (linha 8) pode ser substituída, sem prejuízos para a correção do texto, 

por “sexta feira”, pois esta palavra perdeu o hífen com o Novo Acordo Ortográfico; 

 II - O termo “à” (linha 8) poderia ser corretamente substituída por “a”, mantendo a correção e o 

sentido original do texto; 

 III - O termo responsável pela regência do emprego do acento grave indicador de crase em “à saúde” 

(linha 20) e “à produtividade” (linhas 20 e 21) é “custa” (linha 19) 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item III está correto. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 
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25. Assinale a alternativa que apresenta uma substituição possível do termo do Texto, que mantém o 

sentido original, a correção gramatical ou que corrige erro existente: 

A) “nos” (linha 2) por “no”. 

B) “A medida” (linha 10) por “À medida”. 

C) “a” (linha 3) por “à”. 

D) “intensos” (linha 14) por “acentuados”. 

 

26. Acerca da partícula “que” (linha 1) presente no Texto, é correto afirmar que: 

A) É uma partícula de realce, não possuindo importância semântica ou morfossintática.  

B) É um termo anafórico de coesão que estabelece um elo de ligação entre duas orações. 

C) Classifica-se como um elemento de intertextualidade, podendo ser substituído por “o qual”. 

D) Inicia uma oração coordenada sindética aditiva. 

 

27. Em relação à pontuação do Texto, assinale a alternativa correta: 

A) Os parênteses da linha 1 foram utilizados pelo autor a fim de isolar – à semelhança da vírgula e 

do travessão – a oração adjetiva explicativa. 

B) A vírgula que isola a expressão “A medida” (linha 10) é utilizada para separar um vocativo. 

C) Manteria o sentido original do texto se adicionássemos uma vírgula imediatamente após a 

palavra “lançou” (linha 3). 

D) As vírgulas utilizadas em “diz o FDA” (linha 22) foram utilizadas pelo autor com o objetivo de 

isolar oração assindética. 

 

28. Assinale a alternativa que justifica corretamente o porquê de o termo “A” em “A medida” (linha 10) 

não ter sido craseado: 

A) O termo “A” em “A medida” está escrito de forma incorreta, pois trata-se de uma locução 

prepositiva e, diante de locuções prepositivas, vai crase. 

B) O termo “A” em “A medida” não foi craseado, pois trata-se de uma locução conjuntiva e, diante 

de locuções conjuntivas, não vai crase. 

C) O termo “A” em “A medida” não foi craseado, pois trata-se de um artigo “A” e um substantivo 

“medida”, portanto, não há regência para o emprego do acento grave indicador de crase. 

D) O termo “A” em “A medida” não foi craseado, pois trata-se de uma locução adjetiva e, diante de 

locuções adjetivas, não vai crase. 
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29. “‘Apesar dos intensos esforços para administrar a principal causa de mortes prevenível nos Estados 

Unidos, o tabaco ainda mata mais de 480 mil americanos todo o ano’, disse Scott Gottlieb, médico que 

comanda o FDA.” (linhas 14 a 18).  

Analisando-se o período acima retirada do Texto, é correto afirmar que: 

A) A palavra “principal” (linha 15) refere-se diretamente a “esforços” (linha 14). 

B) O verbo “mata” (linha 16) introduz uma oração com ideia concessiva. 

C) O termo “Apesar dos” (linha 14) poderia ser corretamente substituído por “Não obstante”. 

D) Há erro de paralelismo semântico no trecho em questão. 

 

30. Acerca da partícula “que” presente no período abaixo retirado do Texto, é correto afirmar que: 

“Gottlieb disse ainda que os Estados Unidos estão "em uma encruzilhada" quando se trata da tentativa de 

diminuir o impacto do cigarro...” (linhas 25 a 27) 

A) Retoma o objeto indireto da oração anterior e exerce a função de sujeito simples da oração a que 

pertence. 

B) Poderia ser corretamente substituída por “o qual”, sem quaisquer outras alterações no período. 

C) Introduz uma oração subordinada substantiva objetiva direta e exerce função morfológica de 

conjunção integrante. 

D) É um termo anafórico de coesão que estabelece um elo de ligação entre duas orações. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

31. De acordo com a Lei Orgânica de Princesa - SC, analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que 

completa corretamente a lacuna: 

“Para o exercício da auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional, os órgãos da administração 

direta e indireta municipal deverão remeter ao __________________________, nos termos e prazos estabelecidos, 

balancetes mensais, balanços anuais e demais demonstrativos e documentos que forem solicitados.” 

A) Tribunal Patrimonial do Município.  

B) Tribunal Operacional do Estado.  

C) Tribunal Contábil Municipal.  

D) Tribunal de Contas do Estado. 

 

32. Em relação aos Aspectos Geográficos do Brasil, analise:  

I - Em extensão, o menor município brasileiro é Santa Cruz de Minas;  

II - A Capital do Acre é Rio Branco, e a de Rondônia é Boa Vista; 

III - O Brasil já teve 4 (quatro) capitais, contando com a atual Brasília; 
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IV - O território brasileiro é composto por 26 (vinte e seis) Estados e 1 (um) Distrito Federal. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.  

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

C) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

D) Apenas os itens III e I estão corretos.  

 

33. A Guerra do Paraguai foi um conflito militar que ocorreu na América do Sul, entre os anos de 1864 

e 1870. Nesta guerra o Paraguai lutou conta a Tríplice Aliança formada por: 

A) Argentina, Chile e Equador.  

B) Brasil, Argentina e Uruguai. 

C) Uruguai, Argentina e México. 

D) Brasil, Chile e Bolívia.  

 

34. Foi um pintor e professor do Brasil Império, um dos mais importantes representantes da pintura 

histórica brasileira do século XIX. Nasceu na vila Nossa Senhora do Desterro, hoje Florianópolis, em Santa 

Catarina, no dia 18 de agosto de 1832. [...] A partir de 1885 passou a se dedicar à execução de “panoramas”, 

entre eles destacam-se: “Panorama Circular da Cidade do Rio de Janeiro” e “Entrada da Esquadra Legal 

no Porto do Rio de Janeiro em 1894”. 

O trecho acima faz referência a qual artista brasileiro?  

A) Alfredo Volpi.  

B) Romero Britto.  

C) Candido Portinari. 

D) Victor Meirelles. 

 

35. Em várias partes do mundo, países unem-se por meio de acordos intergovernamentais dando 

origem a blocos inter-regionais com objetivos políticos ou sociais. O Brasil participa de vários blocos, 

são eles, exceto: 

A) BRICS.  

B) NAFTA. 

C) G-20.  

D) MERCOSUL.  

 


