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CONCURSO PÚBLICO 

PORTÃO/RS 
 

Agente Tributário 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS com CANHOTO DE IDENTIFICAÇÃO e CADERNO 
DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Matemática 
Informática 
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos 

10 
10 
05 
15 

Total de questões 40 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à 
caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão 
de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, 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. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá conter somente o número sequencial (gerado aleatoriamente), e NÃO deve ser 
identificado com o nome ou número de inscrição do candidato, sob pena de nulidade da prova. É de responsabilidade 
do candidato o devido preenchimento das informações constantes no CANHOTO DE IDENTIFICAÇÃO, de modo que o 
não preenchimento das informações ou o preenchimento ilegível pode acarretar na nulidade da prova. 

• Neste momento, PREENCHA seus dados e assine apenas nos locais indicados no CANHOTO DE IDENTIFICAÇÃO 
constante do CARTÃO DE RESPOSTAS, e transcreva no local indicado neste CADERNO DE QUESTÕES o número 
Sequencial da prova constante do cartão de respostas. 

• Os cartões de respostas que não estiverem identificados corretamente no canhoto próprio (CANHOTO DE 
IDENTIFICAÇÃO) serão considerados NULOS. 

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

• O tempo de duração da prova objetiva será de até três horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de 
Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo 
início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido 
copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.  

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da 
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim 
de acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 

 Sequencial (número que consta do cartão de respostas) 
 
 
 

 

 
 

Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 
 

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  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
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PORTUGUÊS 
 

A vaca dá leite só quando está amamentando? 
 

Não. As vacas leiteiras são capazes de dar leite 
por mais de dois anos após o nascimento da cria. O 
tempo exato vai depender da característica genética de 
cada animal. Nas vacas de corte, a produção de leite vai 
diminuindo a partir do terceiro mês do nascimento da cria, 
no sétimo mês, elas produzem muito pouco do líquido. 

Mas por que, então, a resposta é “não”? _______ 
o período de produção de leite pode ser prolongado 
graças ao estímulo físico que a vaca recebe ao ser 
ordenhada. 

Então vamos lá, passo a passo. Quando o 
bezerro nasce, a vaca mãe começa a produzir leite. 
Depois de 60 dias, em média, ocorre o desmame do 
filhote. Aí entra a função da ordenha frequente: quando a 
mama é pressionada, uma mensagem é enviada ao 
cérebro da vaca, estimulando a glândula hipófise, que 
libera um hormônio chamado oxitocina. Essa substância 
chega à mama pela corrente sanguínea, contraindo as 
fibras musculares e levando ___ liberação de mais leite. 
Ou seja, nesse período, ela não precisa estar grávida, só 
bem alimentada, saudável e criada em boas condições de 
ambiente. Para desacelerar e interromper a produção de 
leite, basta parar de ordenhar o animal. 

Um lembrete final: vacas que produzem leite 
passam bastante tempo de suas vidas grávidas, sim. Em 
fazendas de produção de leite, os animais são 
inseminados de novo, em média, 60 dias após cada parto, 
e elas tendem a dar à luz, em média, uma vez por ano. 
Nesse esquema, dos 12 meses do ano, uma vaca produz 
leite por dez (durante a amamentação e, depois, 
estimulada pela ordenha), fica 2 meses parada e 
engravida de um novo bezerrinho. Aí o ciclo recomeça. 

https://super.abril.com.br/... - adaptado. 
 

1) Considerando-se o uso dos porquês e o uso ou não da 
crase, assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 
 
a) Por que - a 
b) Por quê - à 
c) Porque - à 
d) Porquê - a 
 

2) De acordo com o texto, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Os bezerros são amamentados apenas no primeiro 

mês de vida.  
b) A contínua extração de leite pós-desmame dos 

bezerros dificulta a interrupção da produção de leite 
pelas vacas não prenhes.  

c) Basta que as vacas não grávidas sejam bem nutridas, 
fortes e criadas livres, em boas condições de ambiente 
para que produzam leite ininterruptamente. 

d) O ciclo de gravidez das vacas é constante. Elas 
permanecem prenhes durante todos os 12 meses do 
ano. 

 

3) Com base no texto, analisar os itens abaixo: 
 
I. As vacas leiteiras dão leite sempre, e as vacas de corte 

não produzem mais leite após o terceiro mês do 
nascimento da cria. 

II. Em fazendas de produção de leite, as vacas leiteiras se 
mantêm grávidas, dando à luz, em média, uma vez por 
ano.  

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

4) Segundo seu sentido no texto, a locução “Ou seja” 
(terceiro parágrafo) pode ser substituída, sem alteração de 
sentido, por: 
 
I. Isto é. 
II. Por conseguinte. 
III. Quer dizer. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

5) Os verbos sublinhados no trecho “vacas que produzem 
leite passam bastante tempo de suas vidas...” (último 
parágrafo) estão no: 
 
a) Presente do Indicativo. 
b) Presente do Subjuntivo. 
c) Imperativo afirmativo. 
d) Infinitivo flexionado. 
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6) Assinalar a alternativa em que o predicado está 
CORRETAMENTE sublinhado: 
 
a) A produção de leite vai diminuindo no terceiro mês. 
b) Elas produzem muito pouco do líquido. 
c) Vacas leiteiras passam muito tempo grávidas. 
d) O ciclo recomeça. 
 

7) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
com os verbos entre parênteses conjugados na 1ª pessoa 
do plural do pretérito imperfeito do modo indicativo: 
 
Enquanto ________ (estudar), tu fazias o nosso almoço.  
Eu e Daiane ________ (correr) para pegar o ônibus. 
Quando ________ (dormir) tarde, era difícil acordar cedo 
pela manhã. 
 
a) estudaríamos - correríamos - dormiríamos 
b) estudávamos - corríamos - dormíamos 
c) estudáveis - corríeis - dormíeis 
d) estudáramos- corrêramos - dormíramos 
 

8) Em conformidade com as regras de colocação 
pronominal, marcar C para as sentenças Certas, E para 
as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 
(---) Se pode pressionar a mama da vaca para estimular a 

produção de leite. 
(---) As vacas não mantêm-se grávidas durante muitas 

vezes ao ano.  
 
a) C - C. 
b) E - E. 
c) E - C. 
d) C - E. 
 

9) De acordo com as regras de pontuação, analisar os 
itens abaixo: 
 
I. As vacas, estimuladas constantemente, produzem mais 

leite durante o ano.  
II. Para interromper a produção de leite das vacas, não 

ordenhe o animal.  
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

10) Acerca da ortografia das palavras, analisar os itens 
abaixo: 
  
I. Aterrorisar. 
II. Indescente. 
III. Astúscia. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Nenhum dos itens. 
  

MATEMÁTICA 
 
11) Considerando-se a equação abaixo, assinalar a 
alternativa que apresenta o valor da soma das raízes 
dessa equação: 
 

x² - 5x + 4 = 0 
 
a) 8 
b) 7 
c) 6 
d) 5 
 

 

 

 

12) Sabendo-se que o primeiro termo de certa progressão 
aritmética é igual a 5 e a razão é igual a 3, qual o valor da 
soma dos 8 primeiros termos dessa progressão? 
 
a) 120 
b) 124 
c) 130 
d) 134 
 

 

 

 

13) Em uma entrevista com 200 pessoas, foi perguntado 
qual a preferência de frutas de cada uma dentre as três 
opções dadas. Sabe-se que 26% respondeu mamão, 34% 
laranja e 40% banana. Sendo assim, ao todo, qual a 
quantidade de pessoas que não preferem banana? 
 
a) 60 
b) 100 
c) 120 
d) 140 
 

 

 

 

14) Certo produto possui um preço de custo de R$ 150,00 
e é vendido por R$ 240,00. Sendo assim, qual a taxa de 
lucro sobre o preço de custo desse produto? 
 
a) 70% 
b) 60% 
c) 50% 
d) 40% 
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15) Certo professor possui em seu estojo um total de 20 
canetas, de modo que 10 são azuis, 6 vermelhas e 4 
pretas. Sendo assim, escolhendo-se aleatoriamente uma 
caneta desse estojo, qual a probabilidade de ela ser de 
cor vermelha? 
 
a) 24% 
b) 26% 
c) 28% 
d) 30% 
 

 

 

 

 

 

16) Bruno esqueceu de pagar um boleto com valor 
nominal de R$ 380,00. Tendo em vista que a taxa de juros 
simples desse boleto é de 3% ao mês e que ele pagou 
esse boleto após 5 meses de atraso, qual o valor total 
pago por ele? 
 
a) R$ 419,00 
b) R$ 423,00 
c) R$ 429,00 
d) R$ 437,00 
 

 

 

 

 

 

17) Em certa receita, a quantidade de farinha de trigo e 
ovos segue uma proporção de duas xícaras de farinha 
para seis ovos. Supondo-se que em certo preparo foram 
utilizadas cinco xícaras de farinha, ao todo, quantos ovos 
devem ter sido utilizados nesse preparo? 
 
a) 12 
b) 13 
c) 14 
d) 15 
 

 

 

 

18) Certa loja contabilizou um total de 36 vendas no turno 
da manhã. Sabe-se que a razão entre a quantidade de 
vendas no turno da tarde e da manhã é igual a 2/3. 
Sabendo-se que houve mais vendas no turno da manhã, 
ao todo, quantas vendas foram feitas no turno da tarde? 
 
a) 27 
b) 26 
c) 25 
d) 24 
 

 

 

 

 

 

19) Sabendo-se que 4 máquinas produzem um total de 
160 peças em um dia de funcionamento e que todas elas 
produzem no mesmo ritmo, ao todo, quantas peças 
devem ser produzidas por 6 máquinas iguais às anteriores 
em um dia? 
 
a) 220 
b) 240 
c) 260 
d) 280 
 

 

 

 

 

 

20) Analisando-se a sequência lógica abaixo, assinalar a 
alternativa que apresenta o próximo termo dessa 
sequência, de modo que o padrão lógico se mantenha: 
 

2, -6, -15, 45, 36, -108, -117, ? 
 
a) -351 
b) 351 
c) -224 
d) 224 
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INFORMÁTICA 
 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão. 
 

21) Considerando-se os tipos de memória a seguir, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Memória Cache. 
(2) Memória RAM. 
(3) Memória ROM. 
 
(---) Memória volátil que armazena os programas e dados 

em execução e permite acesso não sequencial. 
(---) Memória de altíssima velocidade que está próxima do 

processador. 
(---) Memória que não perde o conteúdo que está gravado 

com a falta de energia elétrica. 
 
a) 2 - 3 - 1. 
b) 1 - 3 - 2. 
c) 2 - 1 - 3. 
d) 3 - 1 - 2. 
 

22) Sobre as funcionalidades do Word 2010, sobre as 
teclas de atalho, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª 
e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Ctrl + Enter. 
(2) Ctrl + Barra de espaço. 
(3) Ctrl + Shift + Enter. 
(4) Shift + Enter. 
 
(---) Quebra de coluna. 
(---) Quebra de página. 
(---) Quebra de linha. 
(---) Remove a formatação de um parágrafo ou palavra 

selecionada. 
 
a) 3 - 1 - 4 - 2. 
b) 2 - 3 - 1 - 4. 
c) 1 - 4 - 2 - 3. 
d) 4 - 2 - 3 - 1. 
 

23) Em relação às funções do Excel 2010, marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) A função PROC analisa uma única linha ou coluna e 

localiza um valor na mesma posição em uma segunda 
linha ou coluna. 

(---) A função DIAS retorna o número de dias, meses ou 
anos entre duas datas. 

(---) A função CORRESP retorna um valor ou a referência 
a um valor de dentro de uma tabela ou intervalo. 

(---) A função SE retorna um valor se uma condição for 
verdadeira e outro valor se for falsa. 

 
a) E - C - E - C. 
b) C - E - E - E. 
c) C - E - E - C. 
d) E - E - C - E. 
 

24) Considerando-se o PowerPoint 2016, assinalar a 
alternativa que apresenta o layout de slide denominado 
“Título e Conteúdo”: 
 

a) 

 
  

b) 

 
  

c) 

 
  

d) 
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25) De acordo com a Cartilha de Segurança para Internet, 
sobre mecanismos de segurança, assinalar a alternativa 
que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
O ___________ pessoal é utilizado para proteger um 
computador contra acessos não autorizados vindos da 
internet. 
 
a) firewall 
b) notebook 
c) spyware 
d) usuário 
  

LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

  
Conhecimentos Gerais 

  
26) Sobre o correto encaminhamento de resíduos 
orgânicos, marcar C para a afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) O encaminhamento ideal dos resíduos orgânicos é a 

compostagem. 
(---) Não se tendo acesso a uma composteira, o resíduo 

orgânico deve ser descartado no rio ou lago mais 
próximo, sem a necessidade de que seja embalado. 

 
a) C - C. 
b) C - E. 
c) E - E. 
d) E - C. 
  

Legislação e Conhecimentos Específicos 
  
27) Sobre a Constituição Federal, a República Federativa 
do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
 
I. O singularismo político. 
II. A cidadania. 
III. A dignidade da pessoa humana. 
IV. A soberania. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II, III e IV. 
d) Todos os itens. 
 

28) Sobre processo legislativo, de acordo com a Lei 
Orgânica do Município, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) O Prefeito poderá solicitar que os projetos de sua 

iniciativa tramitem em regime de urgência. 
b) Se a Câmara de Vereadores não deliberar em até 40 

(quarenta) dias, o projeto será incluído na ordem do dia, 
sobrestando-se a deliberação quanto aos demais 
assuntos, até que se ultime a votação. 

c) A discussão e a votação da matéria constante na 
Ordem do Dia poderá ser efetuada com a presença da 
maioria relativa dos membros da Câmara. 

d) São de iniciativa da Câmara de Vereadores as leis que 
disponham de regime jurídico, provimento de cargos, 
estabilidade e aposentadoria de servidores públicos. 

 

29) Sobre as diárias, de acordo com a Lei Municipal 
nº 804/1996 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos do 
Município, analisar os itens abaixo: 
 
I. Nos casos em que o deslocamento não exija pernoite 

fora da sede, mas exija, pelo menos, uma refeição, as 
diárias serão pagas por metade. 

II. Nos deslocamento para fora do estado, as diárias serão 
acrescidas em duas vezes. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Somente o item I está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
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30) Sobre os documentos fiscais, obrigações acessórias  
e disposições gerais, de acordo com a Lei nº 2.636/2017 - 
Código Tributário do Município, analisar os itens abaixo: 
 
I. Tendo em vista a natureza dos serviços prestados, o 

Poder Executivo poderá decretar, ou a autoridade 
administrativa competente, por despacho 
fundamentado, permitir, complementarmente ou em 
substituição, a adoção de instrumentos e documentos 
especiais, necessários à perfeita apuração dos serviços 
prestados, da receita auferida e do imposto devido. 

II. Os estabelecimentos gráficos poderão imprimir notas 
fiscais de serviço ou qualquer outro documento aceito 
pela Administração Fazendária como comprovante de 
prestação de serviços, independente de autorização de 
impressão fornecida pela Secretaria Municipal da 
Fazenda. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

31) Sobre contribuinte, com base na Lei Municipal 
nº 2.636/2017 - Código Tributário do Município, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Contribuinte do imposto é, nas cessões de direito, o 

cessionário.  
(---) Contribuinte do imposto é, na permuta, cada um dos 

permutantes em relação ao imóvel ou ao direito 
adquirido. 

 
a) C - E. 
b) E - C. 
c) C - C. 
d) E - E. 
 

32) De acordo com a Lei Complementar nº 116/2003, 
quanto ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, 
de competência dos Municípios e do Distrito Federal, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. A incidência do imposto depende da denominação dada 

ao serviço prestado. 
II. O imposto incide sobre o serviço proveniente do 

exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no 
exterior do País. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

33) Em conformidade com a Lei nº 4.320/1964, analisar a 
sentença abaixo: 
 
Todas as receitas e despesas constarão da Lei de 
Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer 
deduções (1ª parte). Somente à instituição cujas 
condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias 
pelos órgãos oficiais de fiscalização serão concedidas 
subvenções (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

34) Segundo a Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário 
Nacional, analisar os itens abaixo: 
 
I. 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. 

II. Imposto é uma taxa cuja obrigação tem por fato gerador 
uma situação dependente de qualquer atividade estatal 
específica, relativa ao contribuinte. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

35) De acordo com a Lei nº 8.137/1990, analisar a 
sentença abaixo: 
 
Qualquer pessoa poderá provocar a iniciativa do Ministério 
Público nos crimes descritos nesta Lei, fornecendo-lhe por 
escrito informações sobre o fato e a autoria, bem como 
indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção 
(1ª parte). Compete ao Departamento Nacional de 
Abastecimento e Preços, quando e se necessário, 
providenciar a desapropriação de estoques, a fim de evitar 
crise no mercado ou colapso no abastecimento (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
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36) A posse e o exercício de agente público ficam 
condicionados à apresentação de declaração de bens e 
valores que compõem seu patrimônio privado, a fim de ser 
arquivada no serviço de pessoal competente. Diante 
dessa afirmação, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A declaração de bens deverá ser atualizada a cada dois 

anos pelo agente público. 
b) A declaração de bens será anualmente atualizada e na 

data em que o agente público deixar o exercício do 
mandato, cargo, emprego ou função. 

c) A declaração de bens será mensalmente atualizada e 
na data em que o agente público deixar o exercício do 
mandato, cargo, emprego ou função. 

d) A declaração de bens deverá ser atualizada 
anualmente pelo agente público. 

 

37) Segundo ALEXANDRINO e PAULO, no que diz 
respeito ao poder de polícia, analisar os itens abaixo: 
 
I. O poder de polícia originário é aquele exercido pelas 

pessoas administrativas do Estado, isto é, pelas 
entidades integrantes da administração indireta. 

II. O poder de polícia delegado é aquele exercido pela 
administração direta, ou seja, pelos órgãos integrantes 
da estrutura das diversas pessoas políticas da 
Federação.  

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

38) Em conformidade com AMARO, sobre o Direito 
Tributário, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) O princípio da anterioridade da lei tributária prevê que 

um tributo poderá ser cobrado no mesmo exercício 
financeiro em que haja sido publicada a lei que 
instituiu ou aumentou.  

(---) A Constituição exige, quanto à lei criadora ou 
majoradora do tributo, sobre ser anterior à situação 
descrita como fato gerador, que seja anterior ao 
exercício financeiro de incidência do tributo, não 
comportando exceções. 

 
a) C - C  
b) E - C  
c) C - E. 
d) E - E  
 

39) De acordo com ALEXANDRE, sobre a análise do fato 
gerador do tributo, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) É feita sob a ótica da classificação dos tributos como 

vinculados ou não vinculados.  
b) O imposto é, por excelência, um tributo vinculado.  
c) Taxas e contribuições de melhoria são tributos não 

vinculados.  
d) O imposto é um tributo que goza de referibilidade. 
 

40) Conforme ALEXANDRE, sobre impostos municipais, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
I. O IPTU possui característica predominantemente fiscal, 

porém tem objetivo extrafiscal para estimular o 
cumprimento da função social da propriedade por meio 
de um agravamento da carga tributária suportada pelo 
proprietário do solo urbano que não promove seu 
adequado aproveitamento. 

II. O ITR é um imposto precipuamente extrafiscal, posto 
que determina a fixação de suas alíquotas de forma a 
desestimular a manutenção de propriedades 
improdutivas. 

 
a) Os itens I e II estão incorretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão corretos. 
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