Fiscal de Tributos e Postura
PORTUGUÊS
01) A oração em que os termos grifados correspondem a
uma oração subordinada substantiva objetiva indireta
equivale a:
a) Sou favorável a que o expulsem daqui.
b) Desejo que ela viva muito.
c) Minha esperança é que sejas alegre.
d) Gostaria de que todos me apoiassem.
e) É provável que ele venha mais tarde.
02) De acordo com as regras de acentuação, as palavras
tórax e bônus são:
a) Ambas oxítonas.
b) Ambas proparoxítonas.
c) Ambas paroxítonas.
d) Ambas monossílabos tônicos.
e) Ambas monossílabos átonos.
03) Cheguei, para a alegria das crianças tristes. O termo
grifado pertence à classe gramatical dos:
a) Adjetivos.
b) Substantivos.
c) Verbos.
d) Advérbios.
e) Pronomes.
04) Observe:
I. Ela comeu do pão.
II. Nós amamos a Deus.
III. A ele, nada lhe interessa.
IV. O pai deixou-as em casa.
Temos objeto direto preposicionado em:
a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) I e II.
05) Assinale a alternativa em que o termo grifado foi
utilizado de forma incorreta:
a) Por que regressamos?
b) Estranhei a forma porque o estudante reagiu.
c) Não há por que chorar.
d) Ele não estava sorrindo, você sabe por quê?
e) Compre agora, porque está na promoção.
06) Assinale a alternativa incorreta quanto ao uso da
crase:
a) Como bifes à milanesa.
b) Fui à Roma.
c) Pedro foi à Igreja.
d) Dei um pedaço de bolo à vizinha.
e) Andava à toa pela mata.

09) Observe:
I. Estudei para a prova, mas fui mal.
II. Comprei um fogão e uma geladeira.
III. Sou prestativo, logo sou um bom funcionário.
IV. Ele não sabe se faz faculdade ou trabalha.
A frase em que a conjunção grifada possui valor
semântico de conclusão corresponde a:
a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) Nenhuma das alternativas.
10) Assinale a palavra corretamente grafada:
a) Pixar.
b) Xuxu.
c) Sabugice.
d) Cuzcuz.
e) Lisonjeiro.

MATEMÁTICA
11) Considerando os símbolos representativos dos
conectivos, a alternativa que representa a proposição
falsa é a seguinte:
a) 5 + 6 = 12 ˅ 7 x 3 = 21
b) 5 + 6 = 11 ˄ 7 x 3 = 21
c) 7 – 5 = 2 ˅ 6 x 7 = 41
d) 7 – 5 = 2 ˄ 6 x 7 = 42
e) 5 – 7 = 2 ˅ 7 x 7 = 42
12) “Segunda-feira ou terça-feira eu irei ao
supermercado. ” A negação dessa afirmação é:
a) Segunda-feira eu irei ao supermercado.
b) Terça-feira eu irei ao supermercado.
c) Não irei na segunda-feira ao supermercado e também
não irei na terça-feira.
d) Não irei ao supermercado na segunda-feira.
e) Não irei ao supermercado na terça-feira.
13) Dados os conjuntos A = {5, 6, 7, 9, 10, 11}, B ={1, 2,
5, 6} e C={0,2,4,6,8}, então podemos afirmar que:
a) A – B = A
b) B – A = {1}
c) A ∩ B = {7, 9, 10, 11}
d) A ∩ C = {1, 2}
e) A ∩ C = 

07)) Assinale a alternativa em que o termo grifado não
corresponde à afirmação entre parênteses:
a) Magda estava infeliz. (predicativo do objeto)
b) A menina pulou a cerca. (predicado)
c) Entreguei a encomenda à diretora. (objeto indireto)
d) O inverno chegou tarde. (adjunto adverbial)
e) Denise fugiu. (sujeito)

14) Em uma empresa multinacional, todos os
engenheiros de produção foram admitidos recentemente.
Sabe-se também que alguns engenheiros admitidos
recentemente são paulistas. Sendo verdadeira essas
informações, é correto concluir que:
a) alguns engenheiros de produção podem ser paulistas.
b) com certeza, há engenheiros de produção que são
paulistas.
c) alguns engenheiros de produção foram admitidos há
muitos anos.
d) todos os engenheiros admitidos recentemente são
necessariamente de produção.
e) todos os engenheiros de produção são
necessariamente paulistas.

08) Em qual alternativa a frase não corresponde à figura
de linguagem mencionada?
a) Zeugma: Ele prefere chá; eu, café.
b) Silepse: Vossa Excelência está preocupado.
c) Eufemismo: Ele partiu para o reino dos céus.
d) Hipérbole: Amor e ódio moram em meu coração.
e) Prosopopeia: Os pomares sorriam alegremente para
as crianças.

15) Uma pesquisa realizada com 100 alunos de uma
escola, para saber se gostavam mais de Educação
Física ou Artes, revelou que destas, 70 gostam de
Educação Física, 20 gostam de Educação Física e Artes.
Quantas foram as pessoas que disseram apenas gostar
das aulas de Artes?
a) 20
b) 25

c) 30
d) 35
e) 40

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CONHECIMENTOS GERAIS
16) De acordo com a matéria divulgada no G1 no dia
31/05/2019, uma câmera de segurança registrou
_____________ andando em bairro de Monte Aprazível.
(Disponível em https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-riopreto-aracatuba/noticia/2019/05/31.ghtml. Acesso em 04
de outubro 2019).
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna acima.
a) um lobo.
b) um cavalo.
c) uma onça-parda.
d) uma vaca.
e) N.D.A.
17) Mauro Vaner Pascoalão foi Prefeito da cidade de
Monte Aprazível no período de:
a) 1997-2000.
b) 2013-2016.
c) 1983-1988.
d) 2009-2012.
e) N.D.A.
18) O atual presidente da Câmara Municipal de Monte
Aprazível é o vereador:
a) Marco Aurélio Maset.
b) João Carlos Eduardo.
c) Jacó Braite.
d) Ailto Vauler Antunes Faria.
e) N.D.A.
19) Conforme a História do Município de Monte
Aprazível, as atividades sócio-econômicas estiveram
sempre apoiadas na pecuária e nas culturas de
_______________, mas o maior surto de progresso
notou-se a partir de 1950, com a de importantes
indústrias, atraídas pela qualidade do solo, pelos meios
de escoamento dos produtos (ferrovia e rodovia) e
aproveitamento das águas do rio São José dos
Dourados.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna acima.
a) algodão e café.
b) café e cevada.
c) algodão e arroz.
d) café e arroz.
e) N.D.A.
20) De acordo com a matéria divulgada no G1 no dia
18/01/2019, um idoso de 67 anos morreu depois de ser
picado por abelhas em uma propriedade rural em Monte
Aprazível (SP).
(Disponível em https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-riopreto-aracatuba/noticia/2019/01/18/idoso-morre-ao-serpicado-por-abelhas-em-monte-aprazivel.ghtml. Acesso
em 04 de outubro 2019).
Assinale abaixo única alternativa correta.
a) O nome do idoso é Antônio Jorge Beche.
b) O nome do idoso é José Beche.
c) O nome do idoso é Marco Beche.
d) O nome do idoso é Francisco Jorge Beche.
e) N.D.A.

21) Certo município paulista fez o lançamento do IPTU
constituindo o crédito tributário no 1º dia do exercício de
2018, porém, até o final deste ano o contribuinte não
realizou o pagamento, sendo assim este município deve
inscrever o respectivo crédito tributário em:
a) Dívida Pública.
b) Dívida Ativa.
c) Restos a pagar.
d) Nota de Crédito.
e) Créditos de Liquidação Duvidosa.
22) Assinale a alternativa correta com relação a
constituição do crédito tributário:
a) A manifestação prévia do sujeito passivo é condição
para a cobrança assumir natureza tributária.
b) Compete facultativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento.
c) A revisão do lançamento do crédito tributário pode ser
iniciada a qualquer momento, ainda que extinto o direito
da Fazenda Pública.
d) O lançamento é 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.
e) 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
pagamento da obrigação tributária por parte do
contribuinte.
23) A Interpretação e Integração da Legislação Tributária
deve obedecer critérios estabelecidos na legislação
vigente, assinale a alternativa correta sobre este tema:
a) A lei tributária que define infrações, ou lhe comina
penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável a
administração tributária, em caso de dúvida quanto à
natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à
natureza ou extensão dos seus efeitos.
b) Interpreta-se literalmente a legislação tributária que
disponha sobre suspensão ou extinção do crédito
tributário e outorga de imunidade.
c) O emprego da analogia não poderá resultar na
exigência de tributo não previsto em lei.
d) Na ausência de disposição expressa, a autoridade
competente para aplicar a legislação tributária utilizará,
somente e em ordem sucessiva a analogia e a eqüidade.
e) Na ausência de disposição expressa, a autoridade
competente para aplicar a legislação tributária utilizará,
somente e sucessivamente, na ordem indicada: os
princípios gerais de direito tributário e a equidade.
24) Com relação a competência tributária da União, dos
Estados e Distrito Federal e dos Municípios, assinale a
alternativa correta:
a) Compete exclusivamente aos Estados e ao Distrito
Federal instituir contribuições sociais, de intervenção no
domínio econômico e de interesse das categorias
profissionais ou econômicas, como instrumento de sua
atuação nas respectivas áreas.
b) A União, mediante Lei Complementar, poderá instituir
empréstimos compulsórios para atender a despesas
extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de
guerra externa ou sua iminência.
c) A União e os Estados poderão instituir contribuição, na
forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de
iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e
II da Constituição Federal de 1988.

d) O Imposto de competência exclusiva dos municípios
sobre a propriedade territorial rural (ITR) será
progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a
desestimular
a
manutenção
de
propriedades
improdutivas.
e) O imposto sobre transmissão causa mortis e doação,
de quaisquer bens ou direitos (ITCMD) é um imposto de
competência estadual que é repassado 50% (cinquenta
por cento) da arrecadação aos municípios.
25) Sobre o Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISSQN), assinale a alternativa correta:
a) O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISSQN) incide apenas sobre a atividade preponderante
do prestador.
b) O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISSQN) não incide sobre o serviço proveniente do
exterior do País, apenas se a prestação se tenha iniciado
no exterior do País.
c) O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISSQN) não incide sobre os serviços prestados
mediante a utilização de bens e serviços públicos
explorados economicamente mediante autorização,
permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa,
preço ou pedágio pelo usuário final do serviço.
d) Incide o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISSQN) ao valor intermediado no mercado de títulos e
valores mobiliários.
e) O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISSQN) incidente sobre transporte de natureza
municipal é devido no município onde o servço foi
executado.
26) Compete aos municípios instituir o Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) que
detêm certas características previstas em lei, assinale a
alternativa correta:
a) O contribuinte desse imposto é o proprietário, o titular
do domínio útil ou o possuidor do bem imóvel, a qualquer
título, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos
possuidores indiretos. Além disso, qualquer um dos
possuidores indiretos, sem prejuízo da responsabilidade
solidária dos demais e do possuidor direto.
b) As zonas urbanas, para os efeitos deste imposto, são
aquelas fixadas por lei, nas quais existam pelo menos
um dos seguintes melhoramentos construídos ou
mantidos pelo Poder Público, escola de ensino
fundamental ou posto de saúde, a uma distância máxima
de cinco quilômetros do terreno considerado.
c) Esse imposto é devido pelos proprietários, titulares de
domínio útil ou possuidores, a qualquer título, de bem
imóvel localizado na zona rural do Município, entretanto,
é devido apenas se possuir edificações comerciais ou
industriais.
d) Decorridos três anos de cobrança do IPTU regressivo
sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de
parcelamento, edificação ou utilização, fica o Executivo
Municipal autorizado a proceder à desapropriação do
imóvel, com pagamento em títulos da Dívida Pública,
conforme regulamentação por Lei Complementar.
e) Na determinação da base de cálculo, considera-se o
valor dos bens móveis mantidos, em caráter permanente
ou temporário, no imóvel, para efeito de sua utilização,
exploração, aformoseamento ou comodidade.
27) De acordo com a legislação vigente sobre taxas e
preços públicos, assinale a alternativa correta:
a) A taxa pode ter base de cálculo ou fato gerador
idênticos aos que correspondam a imposto, além disso,
há a possibilidade de ser calculada em função do capital
das empresas.
b) As taxas constituem a modalidade de tributo que se
pode cobrar em razão do exercício do poder de polícia

ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços
públicos específicos e divisíveis, prestados ao
contribuinte ou postos à sua disposição.
c) O fato gerador da taxa poderá ser uma situação
independente de qualquer atividade estatal específica.
d) O serviço de iluminação pública, cobrado pelos
municípios, pode ser remunerado mediante taxa.
e) A taxa remunera o exercício de serviço outorgado a
particular; enquanto o preço público decorre de exercício
de atividade prestada exclusivamente pelo Poder
Público.
28) Sobre o Simples Nacional, assinale a alternativa
correta:
a) O IPVA, o ITR e o IPTU são impostos que podem ser
incluídos no documento único de arrecadação do
Simples Nacional, mediante solicitação expressa da
empresa enquadrada neste regime tributário.
b) Uma sociedade que negocia ações na bolsa de
valores pode se enquadrar no regime do Simples
Nacional.
c) Uma empresa optante pelo Simples Nacional vendeu
um ativo imobilizado e obteve ganho de capital, incidindo
imposto de renda que será pago junto ao demais
impostos devidos no documento único de arrecadação
do Simples Nacional.
d) A opção pelo Simples Nacional implica o recolhimento
mensal, mediante documento único de arrecadação de
tributos como, por exemplo, o IRPJ, CSLL, PIS, COFINS,
ICMS, ISS, IPI e Contribuição Patronal Previdenciária.
e) Uma empresa optante pelo Simples Nacional que
realize a importação de produtos do exterior deve
recolher o IPI pelo documento único de arrecadação.
29) Os Princípios Constitucionais Tributários servem,
precipuamente, para limitar o poder da Administração
Pública frente às fiscalizações e arrecadações em
relação ao poder de tributar o contribuinte. Um dos
princípios diz que é vedada à União, Estados, Distrito
Federal e Municípios cobrar tributos no mesmo exercício
financeiro em que haja sido publicada a lei que os
instituiu ou aumentou. A qual princípio tributário este
conceito se refere:
a) Irretroatividade.
b) Anualidade.
c) Anterioridade anual.
d) Legalidade.
e) Capacidade Contributiva.
30) O Prefeito de certo município paulista estava com
dúvidas sobre a contratação de empréstimos e a
constituição da dívida pública, neste sentido procurou o
Secretário de Fazenda deste município, para indaga-lo
sobre este tema. Assinale a alternativa que corresponde
à resposta que o Secretário daria a este Prefeito,
considerando a legislação vigente:
a) É permitida a transferência voluntária de recursos e a
concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de
receita, pelos Governos Federal e Estadual e suas
instituições financeiras, para pagamento de despesas
com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Municípios.
b) Se a dívida consolidada do município ultrapassar o
respectivo limite ao final de um trimestre, ela deverá ser
reconduzida até o término dos três subsequentes,
reduzindo o excedente em pelo menos 50% (cinquenta
por cento) no primeiro.
c) As operações de crédito por antecipação de receita
orçamentária devem ser liquidadas, com juros e outros
encargos incidentes, até o dia 10 de dezembro do ano
subsequente ao da contratação.
d) Os precatórios judiciais não pagos durante a execução
do orçamento em que houverem sido incluídos integram
a dívida flutuante, para fins de aplicação dos limites.

e) É vedada a realização de operações de créditos que
excedam o montante das despesas de capital,
ressalvadas
as
autorizadas
mediante
créditos
suplementares ou especiais com finalidade precisa,
aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.

e) O crime se consumará quando o funcionário público
solicitar ou receber, exclusivamente para si, direta ou
indiretamente, em razão da função, vantagem indevida,
excetuada a hipótese de quando aceitar promessa de tal
vantagem.

31) Assinale a alternativa correta:
a) A pena será dobrada quando os autores dos crimes
praticados por funcionários públicos contra a
Administração em geral forem ocupantes de cargos em
comissão ou de função de direção ou assessoramento
de órgão da administração direta
b) Considera-se funcionário público, para os efeitos
penais, quem, embora transitoriamente ou sem
remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.
c) A pena será aumentada de metade quando os autores
dos crimes praticados por funcionários públicos contra a
Administração em geral forem ocupantes de cargos em
comissão ou de função de direção ou assessoramento
de órgão da administração direta
d) não se equipara a funcionário público, para fins
penais, quem exerce cargo, emprego ou função em
entidade paraestatal
e) equipara-se a funcionário público, para fins penais,
quem trabalha para empresa prestadora de serviços
conveniada para a execução de atividade típica da
Administração Pública, não se aplicando tal disposição à
empresa contratada para tanto.

35) A conduta de apropriar-se o funcionário público de
dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo,
recebeu por erro de outrem:
a) não configura crime porque o erro foi cometido por
outra pessoa.
b) configura o crime de peculato mediante erro de
outrem.
c) configura o crime de peculato culposo.
d) configura o crime de concussão.
e) indica excesso de exação.

32) Sobre o crime de Abandono de função previsto no
artigo 323 do Código Penal, analise as assertivas:
I. se do fato resultar prejuízo público, o Código Penal
impõe a demissão do servidor a bem do serviço público;
II. aplica-se ao abandono de cargo, ainda que nos casos
previstos em lei;
III. aplica-se ao ocupante de cargo público e não se
aplica ao ocupante de emprego público.
Assinale a alternativa correta:
a) I e II corretas.
b) todas as assertivas estão corretas.
c) somente a assertiva III está correta.
d) I, II e III incorretas.
e) apenas a assertiva II está incorreta.
33) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de
ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei,
para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O tipo
penal descrito é:
a) condescendência criminosa.
b) concussão.
c) prevaricação.
d) advocacia administrativa.
e) corrupção.
34) Está correta, ao tratar do crime de corrupção passiva,
previsto no artigo 317 do Código Penal, a alternativa:
a) terá sua pena aumentada de um terço, se, em
consequência da vantagem ou promessa, o funcionário
retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o
pratica infringindo dever funcional.
b) consuma-se o crime quando o agente solicitar ou
receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente,
apenas se no exercício da função, vantagem indevida, ou
aceitar promessa de tal vantagem.
c) Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda
ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a
pedido ou influência de outrem, a pena será aumentada
de 1/3.
d) O crime se consumará quando o funcionário público
solicitar ou receber, exclusivamente para si, direta ou
indiretamente, apenas no exercício da função, vantagem
indevida, excetuada a hipótese de quando aceitar
promessa de tal vantagem.

36) O tipo penal do crime de concussão está
corretamente explicitado na alternativa:
a) Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da
estabelecida em lei.
b) Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que
tem a guarda em razão do cargo; sonegá-lo ou inutilizálo, total ou parcialmente.
c) Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente,
ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em
razão dela, vantagem indevida.
d) Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de
contrabando ou descaminho.
e) Deixar o funcionário, por indulgência, de
responsabilizar subordinado que cometeu infração no
exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não
levar o fato ao conhecimento da autoridade competente.
37) Analise as afirmações e indique a alternativa correta
quanto ao crime de peculato:
I. Consuma-se apenas quando o bem apropriado
pertencer à pessoa jurídica de direito público;
II. Se o funcionário público concorre culposamente para o
crime de outrem, será isento de pena.
III. No caso de peculato culposo, a reparação do dano,
se precede à sentença irrecorrível, extingue a
punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena
imposta.
a) I e III corretas.
b) I, II e III corretas.
c) apenas a assertiva II está incorreta.
d) apenas a assertiva III está correta.
e) todas estão incorretas.
38) O crime de Condescendência Criminosa consuma-se
quando:
a) Deixar o funcionário, por indulgência, de
responsabilizar subordinado que cometeu infração no
exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não
levar o fato ao conhecimento da autoridade competente.
b) Deixar o funcionário, por indulgência, de
responsabilizar subordinado que cometeu infração no
exercício do cargo, excetuada a hipótese de não levar o
fato ao conhecimento da autoridade competente quando
lhe faltar competência.
c) o agente patrocinar, direta ou indiretamente, interesse
privado perante a administração pública, valendo-se da
qualidade de funcionário.
d) o agente retardar ou deixar de praticar, indevidamente,
ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de
lei, para satisfazer interesse alheio.
e) o funcionário público Praticar violência, no exercício de
função ou a pretexto de exercê-la.
39) Constitui crime praticado por funcionário público
contra a Administração em geral:
a) corrupção passiva.

b) desobediência.
c) desacato.
d) corrupção ativa.
e) contrabando.
40) O funcionário público que praticar violência, no
exercício de função ou a pretexto de exercê-la:
a) não comete crime.
b) comete o crime de violência arbitrária.
c) comete o crime de condescendência criminosa.
d) comete o crime de concussão.
e) age corretamente, uma vez que a função pública exige
comportamento agressivo quando necessário à defesa
do interesse público.

