PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA
VAGAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022

CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS
INSTRUÇÕES
1.

Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no
CARTÃO- RESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE ao fiscal.

2.

Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, a caneta esferográfica de
tinta cor preta ou azul.

3.

No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo todo o
espaço compreendido, a caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA
é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, sem deixar claros.

4.

Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. O CARTÃORESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado.

5.

As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

6.

SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo/Concurso Público o candidato que:

a)

Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores,
headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o CARTÃO-RESPOSTA.
7.

Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

----------------------------------------------------------------------------------------
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LÍNGUA
LÍNGUA PORTUGUESA
PORTUGUESA
Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 10.
Conheci Marcos Rey, há mais de vinte anos, quando
sonhava tornar-me escritor. Certa vez confessei esse
desejo à atriz Célia Helena, que deixou sua marca no
teatro paulista. Tempos depois, ela me convidou para
tentar adaptar um livro para teatro. Era O Rapto do
Garoto de Ouro, de Marcos. Passei noites me torturando
sobre as teclas. Célia marcou um encontro entre mim e
ele, pois a montagem dependia da aprovação do autor.
Quando adolescente, eu ficara fascinado com Memórias
de um Gigolô, seu livro mais conhecido. Nunca tinha
visto um escritor de perto. Imaginava uma figura
pomposa, em cima de um pedestal. Meu coração quase
saiu pela boca quando apertei a campainha. Fui recebido
por Palma, sua mulher. Um homem gordinho e
simpático entrou na sala. Na época, já sofria de uma
doença que lhe dificultava o movimento das mãos e dos
pés. Cumprimentou-me. Sorriu. Estava tão nervoso que
nem consegui dizer “boa-tarde”. Gaguejei. Mas ele me
tratou com o respeito que se dedica a um colega. Propôs
mudanças no texto. Orientou-me. Principalmente,
acreditou em mim. A peça permaneceu em cartaz dois
anos. Muito do que sou hoje devo ao carinho com que
me recebeu naquele dia.
Continuei a vê-lo esporadicamente. Era alegre,
divertido. Todo sábado, de manhã, ia tomar cerveja e
uísque com outros escritores na Livraria Cultura, no
Conjunto Nacional. Às vezes nos telefonávamos para
falar da vida. Escritores costumam ser competitivos e
ciumentos. Buscam defeitos nas obras alheias, como
mulheres vaidosas, comparando vestidos umas das
outras. Marcos, não. Conheci muitos autores
beneficiados por suas opiniões. Era generoso. Quando
deu uma entrevista no programa de Jô Soares, a
escritora Fanny Abramovich lhe telefonou. Elogiou seu
suéter, de uma bonita cor cinza. Marcos mandou-o de
presente para ela.
Sempre me senti orgulhoso por ser seu companheiro
aqui na última página de Veja São Paulo. Quando
começamos as crônicas, fui visitá-lo. Ele acabara de
comprar um apartamento em Perdizes. Seus livros
ficarão na história da literatura. Mas, até poucos anos
atrás, lutava com o aluguel. Não costumávamos nos
telefonar em aniversários ou datas especiais. Mas, em
janeiro último, ligou para desejar feliz Ano-Novo.
Chamou-me de colega. Emocionei-me:
— Tomara que você também tenha um ano
maravilhoso.
Como é a vida, não?
Palma me contou que tudo aconteceu muito depressa.
Hospitalização, operação. Os médicos foram francos.
Ela o visitou na UTI.
— Marcos, não fique sofrendo. Pode partir em paz, meu
amor.

Estava adormecido, mas ela tem uma certeza íntima de
que ele entendeu. Depois de 39 anos juntos, Palma tem
o direito de ter certezas. Quando alguém nos deixa, até
as pessoas mais céticas sentem o desejo de acreditar no
desconhecido.
Pessoalmente, nunca tive dúvida de que existe algo
mais, em algum lugar. Ainda bem.
Marcos, algum dia a gente se encontra por aí.
Walcyr Carrasco - https://vejasp.abril.com.br
01) Assinale a opção que apresenta o título mais
adequado para o texto.
a) Em busca da imortalidade literária.
b) Meu amigo Marcos.
c) Memórias de um Gigolô.
d) Perspectivas literárias.
e) A versatilidade de Marcos.

02) Podemos afirmar que o texto é predominantemente
uma:
a) dissertação argumentativa.
b) dissertação expositiva.
c) narração.
d) injunção.
e) descrição

03) Assinale a alternativa que apresenta o principal
objetivo do autor ao escrever a crônica lida.
a) Comentar o comportamento dos escritores.
b) Fazer o leitor refletir criticamente sobre a vida.
c) Destacar o êxito de sua peça teatral.
d) Demonstrar sua gratidão ao colega escritor.
e) Mostrar a importância do companheiro na história da
literatura.

04) Pode-se afirmar que o sentimento do autor do texto
é marcado por:
a) ironia.
b) consternação.
c) irresignação.
d) indiferença
e) empatia.
____________________________________________
05)“Quando alguém nos deixa, até as pessoas mais
céticas sentem o desejo [...].” 8º§
O sentido oposto da palavra destacada é:
a) teístas.
b) descrentes.
c) ateístas.
d) hereges.
e) ímpios.
____________________________________________

06) “[...] eu ficara fascinado com Memórias de um
Gigolô [...].” 1º§
O mesmo sentido da palavra destacada é:
a) homem hilariante.
b) aproveitador ilegítimo.
c) pessoa matuta.
d) indivíduo virtuoso.
e) homem jocoso.
____________________________________________

12) Assinale a alternativa em que está correto o uso do
acento indicativo de crase.

07) “Marcos, algum dia a gente se encontra por aí.”
10º§
A expressão sublinhada nessa frase é característica da
linguagem:
a) coloquial.
b) formal.
c) acadêmica.
d) científica.
e) técnica.

13) A regência verbal está de acordo com a norma culta
em:
a) Cheguei no teatro quinze minutos atrasado.
b) Ontem assisti um filme de comédia.
c) O funcionário só visava a uma posição de destaque.
d) Prefiro um cargo honesto do que abrir mão de meus
princípios.
e) Os jornais informaram ao público sobre o roubo.

a) Refiro-me àquele escritor.
b) Estamos dispostos à colaborar.
c) Você está se referindo à obras de Walcyr Carrasco?
d) À qual pessoa você solicitou o favor?
e) Assisto à filmes de comédia.
____________________________________________

Leia a charge a seguir e responda às questões 14 e 15.
08) “Imaginava uma figura pomposa, em cima de um
pedestal.” 1º§
A palavra sublinhada é formada pelo seguinte processo
de formação de palavras:
a) derivação prefixal.
b) derivação sufixal.
c) derivação parassintética.
d) composição por justaposição.
e) composição por aglutinação.
____________________________________________
09) “Ele acabara de comprar um apartamento em
Perdizes.” 3º§
A forma verbal sublinhada nessa frase está conjugada
no:
a) pretérito perfeito do indicativo.
b) pretérito imperfeito do indicativo.
c) pretérito mais-que-perfeito do indicativo.
d) pretérito imperfeito do subjuntivo.
e) imperativo afirmativo.
____________________________________________
10) “— Marcos, não fique sofrendo.” 7º§
A vírgula foi empregada nessa frase para separar:
a) termo deslocado na oração.
b) expressão de retificação.
c) palavras com a mesma função sintática.
d) aposto.
e) vocativo.
____________________________________________
11) Marque a alternativa em que todas as palavras estão
grafadas corretamente.
a) enchergar – enxurrada.
b) larangeira – trajetória.
c) ageitar – jesto.
d) paralisar – capitalizar.
e) ascenção – adolescente.
____________________________________________

https://www.google.com
14) Na frase “Eu sei como você se sente.”, é correto
afirmar sobre a colocação do pronome destacado:
a) a ênclise tende a ocorrer após o pronome pessoal.
b) a mesóclise tende a ocorrer após o pronome pessoal.
c) a próclise tende a ocorrer após o pronome pessoal.
d) a próclise ocorre após pronomes indefinidos.
e) a próclise ocorre nas orações optativas.
____________________________________________
15) “Também tá cheio de adulto que não acredita em
mim.”
O vocábulo sublinhado mantém com seu termo
antecedente uma relação sintática de:
a) explicação.
b) substituição.
c) exemplificação.
d) adição.
e) complementação.

INFORMÁTICA
16) Assinale a alternativa que permite que o usuário
refaça a última ação desfeita por meio do CTRL+Z no
MS-Word 2016.
a) CTRL+Y.
b) CTRL+X.
c) CTRL+ESC.
d) CTRL+V.
e) CRTL+L

17) Em qual guia é possível encontrar a opção de
“Cabeçalho e Rodapé”, no MS-Word 2016?
a) Inserir.
b) Layout.
c) Design.
d) Página Inicial.
e) Ajuda.
____________________________________________
18) Certos aparelhos podem ser conectados ao
computador ou notebook para facilitar o uso, como
mouses, teclados, pen drives, celulares, entre outros.
Normalmente, em qual entrada esses aparelhos são
conectados?

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) É permitido à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Município instituir impostos sobre:
a) Livrarias.
b) Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos.
c) Fonogramas e videofonogramas musicais produzidos
no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de
autores brasileiros.
d) Obras em geral interpretadas por artistas brasileiros
bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que
os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de
mídias ópticas de leitura a laser.
e) Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.
____________________________________________
22) São princípios tributários, EXCETO:
a) Princípio do não-confisco
b) Princípio da publicidade
c) Princípio da liberdade de tráfego
d) Princípio da irretroatividade
e) Princípio da anterioridade.
____________________________________________
23) Dentre as opções abaixo, o IPTU refere-se à qual
espécie tributária:

a) LAN
b) USB
c) HDMI
d) VGA
e) SSD
____________________________________________

a) Imposto.
b) Taxa.
c) Contribuição de melhoria.
d) Empréstimo compulsório.
e) Contribuições especiais.
____________________________________________

19) Assinale a alternativa que contêm os softwares
utilitários exatamente na ordem abaixo:

24) Assinale a alternativa que se refere à modalidade de
extinção do crédito tributário:

Cliente de e-mail - Visualizador de Imagem - Antivírus
– Chat - Compactador de arquivo - Reprodutor de vídeo.

a) Moratória.
b) Depósito do montante integral.
c) Concessão de medida liminar em mandado de
segurança.
d) A conversão de depósito em renda.
e) O parcelamento.
____________________________________________

a) Winzip, MKV, Uol, Kaspersky, Jpeg, QuickTime
b) Thunderbird, MPEG, Avast, Uol, 7-zip, FastStone
c) Gmail, JPG, Panda, Uol, .zip e AVG
d) Outlook, NoMacs, Norton, Uol, WinRAR, Winamp
e) Norton, DOC, Avast, .cdr, FastStone e AVG.

20) Marque a alternativa que apresenta apenas
dispositivos de entrada ou saída:
a) Mouse, Teclado e Monitor.
b) Memória RAM e HD.
c) CD, DVD e Gabinete.
d) HD, Mouse e CD.
e) Impressora, Gabinete e HD.
____________________________________________

25) Assinale a opção correta sobre o crédito tributário:
a) O crédito tributário decorre da obrigação acessória e
tem a mesma natureza desta.
b) Influem sobre a obrigação tributária atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por
terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito.
c) A exclusão do crédito tributário não dispensa o
cumprimento das obrigações acessórias dependentes da
obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela
consequente.

d) Quando a legislação tributária não fixar o tempo do
pagamento, o vencimento do crédito ocorre sessenta
dias depois da data em que se considera o sujeito
passivo notificado do lançamento.
e) Quando a legislação tributária não dispuser a
respeito, o pagamento é efetuado na repartição
competente do domicílio do sujeito ativo.
____________________________________________
26) O imposto sobre transmissão "intervivos", a
qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por
natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre
imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de
direitos a sua aquisição refere-se ao:
a) ITCD
b) ITBI
c) IPTU
d) ITR
e) ISS
____________________________________________
27) São princípios da administração pública, EXCETO:
a) Impessoalidade.
b) Legalidade.
c) Eficácia.
d) Moralidade.
e) Publicidade.
____________________________________________
28) É tributo de competência dos municípios:
a) IPVA
b) ITCMD
c) ITR
d) ITBI
e) IPI
____________________________________________
29) Marque a alternativa que não se refere a tributo de
competência do Município:
a) O imposto sobre a transmissão de bens ou direitos
terá competência para sua instituição regulada por Lei
Complementar se o de cujus possuía bens, era residente
ou domiciliado ou teve seu inventário processado no
exterior.
b) O imposto sobre a propriedade predial e territorial
urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio
útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por
acessão física.
c) Os Municípios poderão instituir contribuição, na
forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de
iluminação pública.
d) O imposto sobre a transmissão de bens imóveis, por
ato oneroso, não incide sobre a transmissão de bens ou
direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica
em realização de capital.
____________________________________________

30) Sobre obrigação tributária, analise as afirmativas.
I.

A obrigação acessória surge com a ocorrência
do fato gerador.
II.
Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de
direito privado, titular da competência para
exigir o seu cumprimento.
III.
Refere-se ao efeito da solidariedade a
interrupção da prescrição, em favor ou contra
um dos obrigados, favorece ou prejudica aos
demais.
IV.
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se
responsável, quando tenha relação pessoal e
direta com a situação que constitua o respectivo
fato gerador.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
a) III
b) I, II e III
c) III e IV
d) II
e) I
____________________________________________
31) Entre as opções, assinale a alternativa que apresente
elemento do ato administrativo que permita apenas sua
forma vinculada.
a) Finalidade.
b) Motivo.
c) Objeto.
d) Legalidade.
e) Forma.
____________________________________________
32) Em conformidade com a Lei Complementar nº 116
de 2003, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e
do Distrito Federal, é INCORRETO afirmar que:
a) o imposto não incide sobre exportações de serviços
para o exterior do País.
b) a incidência do imposto depende da denominação
dada ao serviço prestado.
c) o imposto de que trata a Lei Complementar 116 de
2003 incide ainda 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) o imposto não incide sobre o valor intermediado no
mercado de títulos e valores mobiliários.
e) o imposto não incide sobre o valor dos depósitos
bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios
relativos a operações de crédito realizadas por
instituições financeiras.
____________________________________________

33) Em conformidade com a Lei Complementar nº 116
de 2003, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza, é CORRETO afirmar que a alíquota
mínima do imposto é de:

d) A concessão de medida liminar em mandado de
segurança.
e) Moratória.
____________________________________________

a) meio por cento.
b) um por cento.
c) dois por cento.
d) três por cento.
e) quatro por cento.
____________________________________________

37) Sobre a extinção do crédito tributário, prevista pelo
Código Tributário Nacional, entre outros, o pagamento
é uma das hipóteses que extingue o crédito tributário.
Nesse sentido, é CORRETO afirmar que quando a
legislação tributária não fixar o tempo do pagamento,
após a data em que se considera o sujeito passivo
notificado do lançamento, o vencimento do crédito
ocorrerá em:

34) Toda manifestação unilateral de vontade da
administração pública, que tenha por fim resguardar,
adquirir, modificar, extinguir e declarar direitos ou
impor obrigações aos administrados ou a si própria,
definimos como ato administrativo. Nesse sentido,
analise as proposições e responda.
I – Tipicidade, Legalidade e Imperatividade.
II – Competência, Finalidade e Moralidade.
III – Forma, Objeto.
Assinale a alternativa que apresente apenas requisitos
do ato administrativo.
a) III, apenas.
b) I, II e III.
c) II e III, apenas.
d) I, apenas.
e) II, apenas.
____________________________________________
35) Não somente como alicerces, os princípios do
direito tributário limitam o poder de tributar, muitos
deles com previsão expressa na Constituição Federal.
Assim, é CORRETO afirmar que o definido pelo Artigo
5º, II da Constituição Federal de 1988 “Ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão
em virtude de Lei” remete ao princípio do direito
tributário indicado na alternativa:
a) Isonomia.
b) Legalidade.
c) Irretroatividade.
d) Anterioridade.
e) Eficiência.
____________________________________________
36) Em consonância com a Lei nº 5.172 de 1966, que
dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui
normas gerais de direito tributário aplicáveis à União,
Estados e Municípios, o crédito tributário decorre da
obrigação principal e tem a mesma natureza desta.
Nesse sentido, são hipóteses que suspendem a
exigibilidade do crédito tributário, EXCETO.
a) A remissão.
b) O depósito do seu montante integral.
c) O parcelamento.

a) Sessenta dias.
b) Noventa dias.
c) Trinta dias.
d) Quinze dias.
e) Quarenta dias.
____________________________________________
38) Ato Administrativo é toda manifestação unilateral
de vontade da Administração Pública que, agindo nessa
qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar,
transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou
impor obrigações aos administrados ou a si próprio. Na
classificação dos atos administrativos, quanto ao seu
regramento, há de se falar em:
a) Atos internos e atos externos.
b) Atos gerais e atos individuais.
c) Atos vinculado e atos discricionários.
d) Atos de império e atos de gestão.
e) Atos de gestão e atos externos.
____________________________________________
39) A Lei 116 de 2003, que dispõe sobre o Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência
dos Municípios e do Distrito Federal, define que o
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de
competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem
como fato gerador a prestação de serviços constantes da
lista anexa da própria Lei, ainda que esses não se
constituam como atividade preponderante do prestador.
Sobre o assunto, é CORRETO dizer que o imposto
incidirá sobre:
a) As exportações de serviços para o exterior do País.
b) A prestação de serviços em relação de emprego, dos
trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de
conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades
e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos
gerentes-delegados.
c) O valor intermediado no mercado de títulos e valores
mobiliários,
d) o valor dos depósitos bancários, o principal, juros e
acréscimos moratórios relativos a operações de crédito
realizadas por instituições financeiras.
e) O serviço proveniente do exterior do País ou cuja
prestação se tenha iniciado no exterior do País.
____________________________________________

40) Em consonância com as limitações impostas pela
Constituição Federal ao poder de tributar. Marque a
alternativa INCORRETA.
a) É vedado aos Estados cobrar tributos no mesmo
exercício financeiro em que haja sido publicada a lei
que os instituiu ou aumentou.
b) É vedado à União utilizar tributo com efeito de
confisco.
c) É vedado aos Municípios instituir impostos sobre
livros, jornais, periódicos, salvo sobre o papel destinado
a sua impressão.
d) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio,
renda ou serviços dos partidos políticos.
e) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios instituir impostos sobre entidades
sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos,
atendidos os requisitos da lei.
____________________________________________

