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Leia estas instruções:  
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado.  

2 
Este Caderno contém 35 questões de múltipla escolha, dispostas da seguinte 

maneira: 01 a 10  Língua Portuguesa; 11 a 35  Conhecimentos Específicos.  

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a 

leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua. 

4 
Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 
Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir 

esclarecimentos aos Fiscais. 

6 
Use caneta esferográfica, confeccionada em material transparente, de tinta na cor 

preta.  

7 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

8 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão considerados 

para efeito de avaliação. 

9 
Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões e preencher a 

Folha de Respostas. 

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade. 

11 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas e 

este Caderno. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
 



 

 

Língua Portuguesa            01 a 10 
 

 

As questões de 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido a seguir.  
 

O futuro do trabalho 
Thomaz Wood Jr.  

Quando se observam carreiras e profissões, tem-se a sensação de que tudo que era 

sólido agora se desmancha no ar. O mago, ou vilão transformador, costuma ser a tecnologia, 

força capaz de abalar indústrias e desestruturar trajetórias. 

O impacto é especialmente visível nas carreiras das indústrias criativas e da mídia. Nos 

últimos 20 anos, as indústrias musicais, as editoras de livros, as revistas e os jornais foram 

impactados pelas novas tecnologias da informação e de comunicação. Mudaram as formas de 

produzir e de trabalhar. Para melhor ou para pior? Há controvérsias.  

Os arautos do fim do mundo denunciam a precariedade galopante das novas relações de 

trabalho. Os profetas do admirável mundo novo advogam que as novas tecnologias  turbinam a 

criatividade e escancaram as portas do mercado para as mentes mais brilhantes.  

Steve Johnson é um escritor norte-americano dedicado a temas relacionados à ciência, 

tecnologia e inovação. Situa sua pena no último grupo. Em um longo texto publicado no 

jornal The New York Times, em agosto de 2015, Johnson escreve sobre a emergência da 

economia digital e suas consequências sobre a cultura, as indústrias criativas e seus 

profissionais. 

Argumenta que o apocalipse anunciado algumas décadas atrás não se materializou. 

Muitas empresas e empregos desapareceram, mas, segundo ele, a produção cultural está em 

alta e os profissionais do campo têm, hoje, mais oportunidades de trabalho do que antes.  

Nas indústrias musicais, a tecnologia barateou a produção e transformou a distribuição. 

As gravadoras e as lojas de discos deixaram o palco. Empregos foram perdidos, mas não 

necessariamente aqueles dos artistas. Os músicos deixaram de ganhar dinheiro com discos e 

voltaram seu foco para as apresentações ao vivo.  

A queda de renda de uma atividade foi compensada pelo aumento de renda na outra. 

Além disso, a redução dos custos de produção e distribuição permitiu aos músicos gravar e 

disponibilizar suas obras com facilidade e baixo preço.  

A história da indústria editorial apresenta similaridades com  a das indústrias musicais. A 

venda de livros impressos continuou a aumentar, mesmo depois da introdução dos e-books. Além 

disso, os livros impressos seguem sustentando uma fatia substancial do mercado. Novos autores 

e obras surgem todos os dias.  

Para os artistas, o novo mundo do trabalho traz oportunidades e desafios. Favorece os 

profissionais que conseguem se adaptar a um portfólio amplo de atividades, em lugar de buscar 

especialização em um único caminho de carreira. De fato, as possibilidades de inserçã o 

comercial se multiplicaram. 

Músicos podem hoje compor jingles para publicidade, trilhas para cinema, tevê, teatro, 

videogames e uma infinidade de aplicativos para smartphones e tablets. Podem dar cursos 

presenciais, em escolas, e virtuais, por meio do YouTube. E mantêm a possibilidade de se 

apresentar em casas noturnas, teatros e salas de concerto.  

As inúmeras opções abertas pelas novas tecnologias e seus desdobramentos no mercado 

de trabalho tornaram a carreira musical, como outras do setor artístico, ma is factível. No entanto, 

sobreviver nesse novo mundo exige novas competências, relacionadas à gestão da própria 

carreira, como se esta fosse um negócio. E todo esse mar de oportunidades não significa que 

pagar as contas ficou mais fácil. O jogo continua desigual, com uma base numerosa e mal 

remunerada e um topo restrito e milionário.  
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A tendência da chamada “carreira portfólio”, na qual o profissional é empreendedor de si 

mesmo e gerencia diferentes atividades e projetos, não é nova ou exclusiva das indústri as 

criativas. Muito antes da internet, músicos e outros artistas dividiam seu tempo entre diferentes 

atividades. Médicos e consultores há anos administram múltiplas frentes de trabalho.  

Não há novidade, mas há intensificação e aceleração do fenômeno, para o bem e para o 

mal. O novo contexto cria novas oportunidades, porém demanda mudanças que comumente se 

situam além da capacidade dos profissionais. Com isso, gera ansiedade e frustração, criando 

com frequência dramas pessoais de difícil superação e que tend em a se multiplicar, à medida 

que outras indústrias e profissões são afetadas.   

Disponível em: <www.cartacapital.com.br>. Acesso em: 27 abr. 2016.  

 

Glossário 

 Arautos: aqueles que proclamam ou anunciam algo.  

 Factível: o que pode acontecer ou ser feito, realizável. 

 

01. É propósito comunicativo principal do texto:  

A) explicar aspectos da influência da tecnologia nas transformações de carreiras 
profissionais. 

B) defender ponto de vista contrário à influência da tecnologia nas carreiras profissionais.  

C) descrever impactos negativos da tecnologia na estruturação das carreiras profissionais.  

D) criticar várias visões otimistas acerca da influência da tecnologia nas carreiras 
profissionais. 

 
02. No texto, o percurso do desenvolvimento progressivo do tema est á coerentemente sintetizado 

na ordenação seguinte: 

A) apresentação do problema; apoio em voz autorizada para  deslegitimar as duas visões 
expostas; exemplificação, com algumas carreiras profissionais, para refutar um dos  
posicionamentos evidenciados no texto; ponderação acerca dos impactos da tecnologia 
no mercado de trabalho; e conclusão ratificadora da natureza controversa do problema.  

B) apresentação do problema; apoio em voz autorizada para deslegitimar uma das visões 
expostas; exemplificação, com algumas carreiras profissionais, para refutar os dois  
posicionamentos evidenciados no texto; afirmação categórica acerca dos impactos da 
tecnologia no mercado de trabalho; e conclusão ratificadora da natureza controversa do 
problema. 

C) apresentação do problema; apoio em voz autorizada para legitimar visão anteriormente 
exposta; exemplificação, com algumas carreiras profissionais, para ratificar um dos  
posicionamentos evidenciados no texto; afirmação categórica acerca dos impactos da 
tecnologia no mercado de trabalho; e conclusão discordante da natureza controversa do 
problema. 

D) apresentação do problema; apoio em voz autorizada para legitimar visão anteriormente 
exposta; exemplificação, com algumas carreiras profissionais, para ratificar um dos  
posicionamentos evidenciados no texto; ponderação acerca dos impactos da tecnologia 
no mercado de trabalho; e conclusão ratificadora da natureza controversa do problema.  

 
03. Os parágrafos 8º e 13º apresentam ideias centrais  

A) implícitas e estão inter-relacionados por uma expressão presente no segundo período do 
parágrafo 13º. 

B) implícitas e estão inter-relacionados por uma expressão presente no primeiro período do 
parágrafo 13º. 

C) explícitas, correspondentes, em cada um, ao segundo período.  

D) explícitas, correspondentes, em cada um, ao primeiro período.  
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04. No texto, a linguagem apresenta marcas 

A) do português escrito padrão, com excesso de jargão profissional, o que caracteriza um 
gênero discursivo de circulação restrita a um grupo específico . 

B) do português oral, sem uso de jargão profissional, o que caracteriza um gênero discursivo 
de circulação ampla. 

C) do português escrito padrão, sem uso de jargão profissional, o que caracteriza um gênero 
discursivo de circulação ampla. 

D) do português oral, com excesso de arcaísmos, o que caracteriza um gênero discursivo de 
circulação restrita a um grupo específico.  

 

05. Considere o trecho: 
 

Os arautos do fim do mundo denunciam a precariedade galopante das novas 
relações de trabalho. Os profetas do admirável mundo novo advogam que as novas 
tecnologias turbinam a criatividade e escancaram as portas do mercado para as 
mentes mais brilhantes. 

Steve Johnson é um escritor  norte-americano dedicado a temas relacionados à 

ciência, tecnologia e inovação. Situa sua pena no último grupo. Em um longo texto 
publicado no jornal The New York Times, em agosto de 2015, Johnson escreve sobre a 
emergência da economia digital e suas consequências sobre a cultura, as indústrias 
criativas e seus profissionais.  

 

A expressão em destaque refere-se aos que 

A) têm uma visão positiva sobre a influência das novas tecnologias no mercado de trabalho.  

B) têm uma visão negativa sobre a influência das novas tecnologias no mercado de trabalho.  

C) se dedicam a temas relacionados à ciência. 

D) se dedicam a temas relacionados à inovação.  
 

06. No quinto parágrafo, as citações do discurso alheio apresentam -se sob forma 

A) direta e refutam a visão dos arautos do fim do mundo.  

B) direta e ratificam a visão dos arautos do fim do mundo.  

C) indireta e refutam a visão  dos profetas do admirável mundo novo.  

D) indireta e ratificam a visão dos profetas do admirável mundo novo.  

 

Os trechos reproduzidos a seguir servirão de base para as questões 07 e 08.  

Trecho I 
 

Os arautos do fim do mundo denunciam a precariedade galopante das novas 

relações de trabalho. Os profetas do admirável mundo novo advogam que as novas 

tecnologias turbinam a criatividade e escancaram as portas do mercado para as 

mentes mais brilhantes. 
 

Trecho II 
 

Nas indústrias musicais, a tecnologia barateou a produção e transformou a 

distribuição. As gravadoras e as lojas de discos deixaram o palco. Empregos foram 

perdidos, mas não necessariamente aqueles dos artistas. Os músicos deixaram de 

ganhar dinheiro com discos e voltaram seu foco para as apresentações ao vivo.  

 

07. No Trecho I, ao denominar os grupos que representam visões sobre os impactos da 

tecnologia nas profissões, o autor vale-se de expressões de valor 

A) substantivo e marcadas pela linguagem denotativa.  

B) substantivo  e marcadas pela linguagem conotativa.  

C) adjetivo e marcadas pela linguagem conotativa.  

D) adjetivo e marcadas pela linguagem denotativa.  
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08. No Trecho I, as formas verbais expressam 

A) simultaneidade de ações, caracterizando uma sequência descritiva; e, no Trecho II, as 
formas verbais expressam ações sucessivas, caracterizando uma sequência narrativa.  

B) simultaneidade de ações, caracterizando uma sequência narrativa; e, no Trecho II, as 
formas verbais expressam ações sucessivas, caracterizando uma sequência descritiva.  

C) ações sucessivas, caracterizando uma sequência narrativa; e, no Trecho II, as formas 
verbais expressam simultaneidade de ações, caracterizando uma sequência descritiva.  

D) ações sucessivas, caracterizando uma sequência descritiva; e, no Trecho II, as formas 
verbais expressam simultaneidade de ações, caracterizando uma sequência narrativa.  

 

 

09. Considere o trecho: 

Não há novidade, mas há intensificação e aceleração do fenômeno, para o bem e 

para o mal. O novo contexto cria novas oportunidades, porém demanda mudanças 

que comumente se situam além da capacidade dos profissionais.  

As palavras em destaque 

A) inter-relacionam orações, estabelecem relações semânticas semelhantes e podem ser 
substituídas, preservando-se o sentido, em ambos os casos, por “entretanto”.  

B) inter-relacionam períodos, estabelecem relações semânticas semelhantes e podem ser 
substituídas, preservando-se o sentido, em ambos os casos, por “no entanto”.  

C) inter-relacionam orações, estabelecem relações semânticas distintas e poderiam ser 
substituídas, preservando-se o sentido, no primeiro caso, por “entretanto” e, no segundo, 
por “todavia”. 

D) inter-relacionam períodos, estabelecem relações semânticas distintas e poderiam ser 
substituídas, preservando-se o sentido, no primeiro caso, por “entretanto” e, no segundo, 
por “portanto”. 

 

 

10. Leia os trechos reproduzidos a seguir.  
 

Trecho I 

Os profetas do admirável mundo novo advogam que as novas tecnologias  turbinam 

a criatividade e escancaram as portas do mercado para as mentes mais brilhantes.  
 

Trecho II 

Favorece os profissionais que conseguem se adaptar a um portfólio amplo de 

atividades, em lugar de buscar especialização em um único caminho de carreira.  

 

Considerando-se as relações sintático-semânticas da língua portuguesa,  

A) tanto no Trecho I quanto no Trecho II é possível a colocação de uma vírgula antes da 
palavra “que”, alterando o sentido em ambos os casos.  

B) é possível, no Trecho I, a colocação de uma vírgula após a palavra “que”, mas isso não 
alterará a informação veiculada. 

C) é possível, no Trecho II, a colocação de uma vírgula antes da palavra “que”, mas isso 
alterará a informação veiculada. 

D) tanto no Trecho I quanto no Trecho II é possível a colocação de uma vírgula após a 
palavra “que”, não alterando o sentido em ambos os casos.  
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Co nhe ciment os  E spec í f ico s         11  a  35  
 

 

11. A Secretaria de Tributação do município de Ceará-Mirim constatou que uma sociedade 

empresária sediada naquele município estava com o recolhimento de impostos municipais 

atrasado. 

Caso a empresa realize um parcelamento do valor devido, a exigibilidade do cr édito tributário 

regularmente constituído pelo município será  

A) anistiada. 

B) extinta. 

C) excluída. 

D) suspensa. 

 

12. Uma indústria de calçados, com matriz sediada em Natal, decidiu abrir uma filial no município 

de Ceará-Mirim. Para tanto, adquiriu um prédio no município e iniciou suas atividades 

comerciais em abril de 2016.  

De acordo com o Código Tributário Municipal, essa empresa estará sujeita, dentre outros, aos 

seguintes tributos: 

A) IPI, IPTU e Contribuições pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos 
específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.  

B) ITR, Contribuições de melhoria decorrentes de obras públicas e ISS.  

C) ISS, ICMS e Contribuições pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos 
específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.  

D) IPTU, Contribuições de melhoria decorrentes de obras públicas e COSIP.  

 

13. O Código Tributário Municipal prevê imunidade de impostos municipais para casos 

específicos. Com base no exposto, considere as afirmações a seguir:  
 

I 
são imunes aos impostos municipais os livros, jornais e periódicos, mas não o papel 

destinado à sua impressão.  

II 
o patrimônio e os serviços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

são imunes aos impostos municipais.  

III 

os requisitos condicionadores da imunidade devem ser comprovados perante a 

Fazenda Municipal quando da solicitação do reconhecimento de imunidade, na forma 

estabelecida pelo Poder Executivo.  

IV 
a imunidade dos impostos municipais concedida aos templos de qualquer culto 

compreende seus patrimônios e os serviços prestados para qualquer finalidade.  

Em relação ao Código Tributário Municipal, estão corretas as afirmativas  

A) I e III. 

B) II e III. 

C) I e IV. 

D) II e IV. 

 

14. Uma empresa de serviços gráficos sediada no município de Ceará-Mirim cometeu uma 

infração tributária, deixando de recolher parte dos impostos devidos no prazo determinado, 

ficando sujeita à multa de mora. Para efetuar o pagamento com 30 dias de atraso, o valor 

atualizado do débito será de R$ 520,00, e a multa de mora será de  

A) R$ 25,00. 

B) R$ 52,00. 

C) R$ 57,20. 

D) R$ 26,05. 
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15. Uma imunizadora sediada no município de Ceará-Mirim atrasou o recolhimento de impostos, 
o que ocasionou o acréscimo de multa e de juros de mora. De acordo com o Código 
Tributário Municipal, os juros de mora devem ser calculados  

A) sobre o valor do tributo atualizado monetariamente, à taxa de um por cento ao mês, ou 
fração, contados a partir do primeiro dia de atraso até o dia do ef etivo pagamento. 

B) sobre o valor do tributo original, à taxa de um por cento ao mês, ou fração, contados a 
partir do primeiro dia do mês seguinte ao do vencimento do prazo até o mês do efetivo 
pagamento. 

C) sobre o valor do tributo atualizado monetariamente, à taxa de um por cento ao mês, ou 
fração, contados a partir do primeiro dia do mês seguinte ao do vencimento do prazo até 
o mês do efetivo pagamento. 

D) sobre o valor do tributo original, à taxa de um por cento ao mês, ou fração, contados a 
partir do primeiro dia de atraso até o dia do efetivo pagamento.  

 

16. Conforme disciplina o Código Tributário Municipal, na reincidência, a infração é punida com o 
dobro da penalidade e, a cada reincidência subsequente, aplica -se multa correspondente à 
reincidência anterior acrescida de dez por cento sobre o seu valor.  

Para esse fim, o referido código considera reincidência uma nova infração violando a mesma 
norma tributária, cometida pelo mesmo infrator, em um prazo contado a partir da data em que 
se torne definitiva a decisão que julgou a infração anterior procedente, sendo esse prazo de  

A) cinco anos.    C) dois anos. 

B) doze meses.    D) seis meses. 
 

17. Uma empresa de publicidade localizada no centro do município de Ceará -Mirim apresentou 
uma queda acentuada no recolhimento de ISS, no mês de março. Os sistemas de  controle do 
fisco municipal indicaram a realização de uma fiscalização no estabelecimento, a fim de 
averiguar uma possível sonegação por omissão de faturamento, estimada em R$ 10.000,00.  

Ao chegar ao local, a equipe de fiscalização percebeu que o proprietário do estabelecimento 
demonstrava muito nervosismo e negou-se a apresentar a documentação solicitada, alegando 
que havia perdido as chaves do escritório e que as cópias dessas chaves estavam com sua 
esposa, que não se encontrava no município.  

Entendendo que o empresário estava tentando dificultar propositadamente a ação do fisco, a 
equipe lavrou o auto de infração, aplicando uma multa de  

A) R$ 1.000,00, correspondente a 10% da estimativa de omissão de f aturamento. 

B) valor fixo de R$ 1.500,00, prevista no Código Tributário Municipal.  

C) valor fixo de R$ 500,00, prevista no Código Tributário Municipal.  

D) R$ 5.000,00, correspondente a 50% da estimativa de omissão de faturamento.  
 

 

18. A fiscalização tributária é exercida pelos funcionários fiscais da Secretaria Municipal de 
Tributação de Ceará-Mirim, conforme determina o Código Tributário Municipal.  
Com relação à fiscalização tributária, considere as afirmações a seguir:  
 

I os regimes especiais concedidos aos contribuintes para o cumprimento de suas 

obrigações são cancelados automaticamente, depois de transcorridos 180 dias de sua 

concessão. 

II a administração fazendária pode estabelecer regime especial de fiscalização sempre 

que sejam julgados insatisfatórios os elementos constantes dos documentos, livros 

fiscais e comerciais. 

III as empresas imunes não se sujeitam à fiscalização tributária municipal nem estadual; 

apenas à federal. 

IV estão sujeitas à fiscalização tributária todas as pessoas físicas residentes ou jurídicas 

localizadas no município. 

Em relação ao Código Tributário Municipal, estão corretas as afirmativas:  

A) I e III.  B) III e IV.  C) II e IV.  D) I e II. 
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19. Conforme determina o Código Tributário Municipal, o crédito tributário regularmente 

constituído somente se modifica ou se extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou 

excluída, nos casos previstos no próprio Código.  

As modalidades de exclusão do crédito tributário previstas no Código são  

A) pagamento e consignação. 

B) compensação e transação. 

C) remissão e prescrição. 

D) isenção e anistia. 

 

20. Antônio possui um imóvel não edificado no município de Ceará-Mirim, cuja área é de 1.000 m
2
. 

Esse terreno foi enquadrado como sendo de nível 06 na Planta Genérica de Valores de 

Terreno e está situado em área plana, não sujeita a alagamento. Sua localização é no interior 

de uma quadra, que se comunica com a via pública por um corredor de acesso, c om largura 

igual a 3 metros. 

Antônio gostaria de saber o valor venal desse imóvel e recorreu às seguintes Tabelas dos 

Anexos do Código Tributário Municipal, nas quais são apresentados os parâmetros para o 

cálculo desse valor. 
 

 

 

 

 
Fonte: Código Tributário Municipal  

 

Com base nas informações sobre o terreno, e aplicando-se o cálculo conforme as tabelas 

apresentadas, o valor venal do imóvel de Antônio é de  

A) R$ 10.110,00. 

B) R$ 16.320,00. 

C) R$ 14.154,00. 

D) R$ 12.132,00. 
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21. Após o falecimento de seu pai, Maria, como sua única herdeira, passou a ser a proprietária 

legítima de um prédio comercial localizado no centro do município de Ceará -Mirim. O valor 

venal desse prédio foi calculado em R$ 120.000,00 e, consequentemente, o valor anual do 

IPTU é de 

A) R$ 1.200,00. 

B) R$ 720,00. 

C) R$ 1.440,00. 

D) R$ 480,00. 

 

22. Para efeito de cálculo do IPTU, o valor venal de um imóvel localizado no município de Ceará -

Mirim pode ser arbitrado. Uma das situações previstas no Código Tributário Municipal para 

esse arbitramento é se 

A) o imóvel for de difícil acesso, devidamente justificado por laudo apresentado pela 
coordenação de fiscalização da Secretaria de Tributação Municipal.  

B) forem omissas as declarações, os esclarecimentos e os documentos apresentados pelo 
sujeito ativo. 

C) o contribuinte impedir a ação judicial para levantamento de elementos necessários à 
fixação do citado valor. 

D) o prédio se encontrar fechado por período superior a trinta dias, impossibilitando o 
levantamento dos elementos necessários à fixação do citado valor.  

 

23. Rosinha, empresária atuante no município de Ceará-Mirim, arrematou um imóvel em hasta 

pública pelo valor de R$ 30.000,00. Conforme prevê o Código Tributário Municipal, Rosin ha 

deverá recolher o ITIV, cuja base de cálculo é o valor da arrematação. Nesse caso, o valor do 

ITIV será de 

A) R$ 900,00. 

B) R$ 300,00. 

C) R$ 1.200,00. 

D) R$ 1.500,00. 

 

24. A construção de empreendimentos habitacionais de interesse social conforme dispõe  o § 2º 

do art. 96 do Código Tributário Municipal, se beneficia de incentivos fiscais referentes ao ISS, 

conforme a seguinte regra: 

A) redução de 80% para a construção dos empreendimentos destinados às famílias que 
possuam renda de até 3 salários mínimos e de 60% para a construção dos 
empreendimentos destinados às famílias que possuam renda superior a 3 salários 
mínimos, até 10 salários mínimos. 

B) redução de 75% para a construção dos empreendimentos destinados às famílias que 
possuam renda de até 3 salários mínimos e de 50% para a construção dos 
empreendimentos destinados às famílias que possuam renda superior a 3 salários 
mínimos, até 10 salários mínimos. 

C) isenção para a construção dos empreendimentos destinados às famílias que possuam 
renda de até 3 salários mínimos e redução de 60% para a construção dos 
empreendimentos destinados às famílias que possuam renda superior a 3 salários 
mínimos, até 10 salários mínimos. 

D) isenção para a construção dos empreendimentos destinados às famílias que possuam 
renda de até 3 salários mínimos e redução de 50% para a construção dos 
empreendimentos destinados às famílias que possuam renda superior a 3 salários 
mínimos, até 10 salários mínimos. 
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25. A Taxa de Turismo tem como hipótese de incidência a utilização, efetiva ou potencial, pelo 

sujeito passivo, dos serviços de turismo prestados no Município. Sobre a Taxa de Turismo, é 

correto afirmar: 

A) hotéis, pousadas, chalés, resorts e similares com quantidade inferior a 10 unidades de 
apartamentos, quartos ou chalés, não cobrarão de seus hóspedes a taxa de turismo. 

B) hotéis, pousadas, chalés, resorts e similares com quantidade igual ou superior a 10 
unidades de apartamentos, quartos ou chalés, cobrarão de seus hóspedes o valor de R$ 
5,00 por diária. 

C) hotéis, pousadas, chalés, resorts e similares com quantidade igual ou superior a 10 
unidades de apartamentos, quartos ou chalés, cobrarão de seus hóspedes o valor de R$ 
10,00 por diária. 

D) hotéis, pousadas, chalés, resorts e similares com quantidade inferior a 10 unidades de 
apartamentos, quartos ou chalés, cobrarão de seus hóspedes o valor de R$ 5,00 por 
diária. 

 

26. A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa 

plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos 

Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e observado o disposto 

no Código Tributário Nacional (CTN).  

O CTN institui vedações à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, de 

cobrar imposto, dentre outros, sobre 

A) produtos industrializados destinados a atividades educacionais ou filantrópicas.  

B) instituições de educação e de assistência social, com ou sem fins lucrativos.  

C) papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e liv ros. 

D) operações financeiras entre instituições de um mesmo grupo empresarial.  

 

27. Fiel à sua época, o conceito de tributo do Código Tributário Nacional é bastante estreito e 

redutor: tributo é uma obrigação de pagar que surge em função de determinado pr essuposto 

formal. Não exprime finalidades, funções, efeitos, nem justificativas materiais ou políticas.  

Uma das característica do tributo é que ele  

A) pode se constituir como sanção de ato ilícito.  

B) pode ser prestação pecuniária facultativa.  

C) é instituído em lei. 

D) é cobrado mediante atividade administrativa plenamente desvinculada.  

 

28. Empréstimo compulsório é uma operação realizada pelo Estado que consiste na tomada 

compulsória de certa quantidade de dinheiro do contribuinte, a título de "empréstimo", a ser 

resgatado em determinado prazo estabelecido por lei. O Governo Federal já lançou mão 

desse tipo de empréstimo quando, há cerca de 30 anos, o então Presidente José Sarney, 

criou um empréstimo compulsório para absorção temporária de excesso do poder aquisitivo, 

como medida complementar ao Programa de Estabilização Econômica.  

Segundo o Código Tributário Nacional, esse empréstimo somente pode ser instituído pela 

União e em casos excepcionais como 

A) guerra civil, ou sua iminência, por questões políticas ou econômicas.  

B) calamidade pública que exija auxílio federal impossível de atender com os recursos 
orçamentários disponíveis. 

C) conjuntura que exija a absorção permanente de poder aquisitivo.  

D) aumento expressivo da dívida externa, decorrente de crises internacionais, sobre as quais 
a nação não tenha controle.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Contribuinte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empr%C3%A9stimo
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29. O Pacto Federativo ou, como chamado atualmente, o Federalismo Fiscal, está definido na 

Constituição da República Federativa do Brasil e define as competências tributárias dos entes 

da Federação e os encargos ou serviços públicos pelos quais são responsáveis.  

Além disso, o Pacto Federativo tem relação com os mecanismos de partilha da receita dos 

tributos arrecadados entre os entes da Federação, sendo exemplos desses mecanismos os 

Fundos de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e os Fundos 

Constitucionais de incentivo ao desenvolvimento regional.  

O Fundo de Participação dos Municípios tem a seguinte destinação:  

A) 2,5% ao Distrito Federal, 12,5% aos municípios das capitais dos estados, e 85% aos 
demais municípios do país. 

B) 5% ao Distrito Federal, 15% aos municípios das capitais dos estados, e 80% aos demais 
municípios do país. 

C) 10% aos municípios das capitais dos estados e 90% aos demais municípios do país.  

D) 20% aos municípios das capitais dos estados e 80% aos demais municípios do país.  

 

 

30. De acordo com o Código Tributário Nacional, a obrigação tributária pode ser principal ou 

acessória. Sobre a obrigação principal, é correto afirmar:  

A) converte-se em obrigação acessória relativamente à penalidade pecuniária, pelo simples 
fato da sua inobservância. 

B) decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, 
nela previstas, no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.  

C) surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou 
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.  

D) define infrações, ou lhe comina penalidades, e interpreta-se da maneira mais danosa ao 
sujeito passivo em caso de dúvida.  

 

 

31. Os registros das transações empresariais são efetuados em livros específicos (contábeis, 

fiscais, etc.). Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos 

lançamentos neles efetuados devem ser conservados até que ocorra  

A) o encerramento do exercício subsequente, considerando o ciclo operacional.  

B) a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.  

C) a transcorrência de cinco anos, a contar da data de publicação do último balanço.  

D) o fechamento contábil das transações a prazo, conforme fluxo de caixa.  

 

 

32. A autoridade administrativa que proceder a ou presidir quaisquer diligências de fiscalização 

lavrará os termos necessários para que se documente o início do procedimento, na forma d a 

legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a conclusão dessas diligências.  

Os referidos termos serão lavrados, sempre que possível,  

A) em formulário próprio da entidade fiscalizadora.  

B) em um dos livros fiscais exibidos.  

C) em sistema específico para esse fim. 

D) em talonário numerado pela entidade fiscalizadora.  
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33. Dívida ativa tributária é aquela proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita 

na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagam ento, 

estabelecido em lei ou por decisão final proferida em processo regular.  

O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará, 

obrigatoriamente, dentre outras informações,  

A) o destino do crédito, mencionada a disposição da lei em que esteja fundado.  

B) o nome do devedor e o seu CPF ou CNPJ.  

C) a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora a serem acrescidos.  

D) a origem do processo administrativo gerador.  

 

 

34. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário, que decorre 

da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.  

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, é 

chamado de 

A) registro. 

B) lançamento. 

C) fiscalização. 

D) impugnação. 

 

 

35. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os decretos e as normas 

complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles 

pertinentes. 

Segundo o Código Tributário Nacional, também são compreendidos como legislação trib utária 

A) os tratados e as convenções internacionais.  

B) as convenções de trabalho, devido aos encargos incidentes sobre a folha de pagamento.  

C) os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.  

D) as Instruções Normativas da Comissão de Valores Mobiliários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


