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CADERNO DE PROVAS 
 
 
 

 
1 – A prova terá a duração de três horas, incluindo o tempo 
necessário para o preenchimento do gabarito. 
2 – Marque as respostas no caderno de provas, deixe para 
preencher o gabarito depois que terminar a prova. O gabarito deve 
ser preenchido com caneta de tinta preta ou azul. 
3 – O gabarito não será substituído em nenhuma hipótese. 
4 – Não amasse, dobre ou rasgue seu gabarito. 
5 – Será anulada a questão cuja resposta contiver rasura, estiver 
em branco ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 
6 – Ao receber a ordem do Fiscal de Sala para o início da prova 
confira este caderno com muita atenção. 
7 – Durante a prova não será admitida qualquer espécie de 
consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 
permitido o uso de qualquer espécie de equipamento (calculadora, 
celular, pager, bip, etc.). 
8 – Ao terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala seu 
gabarito e o seu caderno de provas.  
9 – Não se esqueça de preencher no gabarito o seu número de 
inscrição, o número de sua sala de prova e sua assinatura. 
10 – O candidato só poderá entregar seu gabarito depois de 
decorrida uma hora do início das provas. 

 
 
 

REALIZAÇÃO: AMN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1 - No período: “ Ainda que fosse mal jogador, não perderia a 
partida”, a oração subordinada adverbial encerra idéia de : 
 
A) Causa 
B) Concessão  
C) Fim 
D) Condição 
 
2 - Assinale o item que contém um objeto indireto. 
 
A) O bom filho é obediente aos pais. 
B) As chuvas inundaram as várzeas. 
C) Ele não pensou em você. 
D) Eu tenho confiança em Deus. 
 
3 - Aponte a concordância gramaticalmente inaceitável. 
 
A) Precisa-se de operários. 
B) O sino da capela soou seis horas. 
C) Deu cinco horas no colégio. 
D) Derrubavam-se árvores irresponsavelmente. 
 
4 - Assinale a alternativa correta quanto à locução adjetiva e o 
adjetivo correspondente. 
 
A) De chuva - pluvial 
B) De gelo - hibernal 
C) De água - aguinal 
D) De cheiro - incolor 

[DP1] Comentário: 01 – 
LETRA B 

[DP2] Comentário: 02 – 
LETRA C 

[DP3] Comentário: 03 – 
LETRA C 

[DP4] Comentário: 04 – 
LETRA A 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
05 – São tributos de competência dos Municípios, exceto:  
 
A) Imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISSQN. 
B) Imposto sobre a transmissão causa-mortis ou doação, de 
quaisquer bens ou direitos – ITCD. 
C) Imposto sobre transmissão de imóveis por ato inter vivos por ato 
oneroso – ITBI. 
D) Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana – IPTU. 
 
06 - São princípios constitucionais tributários, exceto: 
 
A) Isonomia. 
B) Nonagesimal ou noventena. 
C) Retroatividade. 
D) Legalidade 
 
07 - Utilizar tributo com efeito de confisco: 
 
A) É permitido aos Municípios, ao Distrito Federal, aos Estados e à 
União, desde que haja lançamento de tributo. 
B) É vedado aos Municípios, ao Distrito Federal, aos Estados e 
permitido à União, por ser a União um ente público dotado de 
soberania. 
C)  É vedado aos Municípios, ao Distrito Federal, aos Estados e à 
União. 
D) É permitido aos Municípios, ao Distrito Federal, aos Estados e à 
União, independente da existência de lançamento de tributos. 
 
08 - Em relação à contribuição de melhoria: 
 
A) Sua cobrança é permitida aos Municípios, ao Distrito Federal, 
aos Estados e à União.  
B) Sua cobrança é vedada aos Municípios, ao Distrito Federal, aos 
Estados e à União. 
C) Sua cobrança é permitida apenas aos Municípios.  
D) Sua cobrança é permitida ao Distrito Federal, aos Estados e à 
União, exceto aos Municípios. 
 
 
 
 

[DPB5] Comentário: 05 - 
Letra B – justificativa da 
resposta - CF artigo 155, I, e 
156.

[DPB6] Comentário: 06 - 
Letra C – justificativa da 
resposta -  Irretroatividade 
CF artigo 150 III,a.

[DPB7] Comentário: 07 - 
Letra C – justificativa da 
resposta -  Irretroatividade 
CF artigo 150 III,a.

[DPB8] Comentário: 08 - 
Letra A – justificativa da 
resposta -  CF artigo 145, III.
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09 - São procedimentos legais adotados pelo fiscal de tributos 
municipais, exceto: 
 
A) Verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente.  
B) Determinar a matéria tributável. 
C) Calcular o montante do tributo devido. 
D) Aplicar penalidade tributária quando não houver previsão legal, 
em razão de sua competência funcional. 
 
10 - A instituição (elaboração da lei) para cobrança dos 
tributos municipais é competência da(o): 
 
A) Legislativo Estadual – Assembléia Legislativa.  
B) Judiciário – Juiz de Direito. 
C) Legislativo Federal – Câmara dos Deputados. 
D) Legislativo Municipal – Câmara dos Vereadores. 
 
11 - O princípio da anterioridade: 
 
A) Veda que se cobre tributo antes da publicação da lei que os 
instituiu ou aumentou. 
B) Veda que se cobre tributo em relação a fatos geradores 
ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído 
ou aumentado. 
C) Veda que se cobre tributo no mesmo exercício financeiro em que 
haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou. 
D) Veda que se cobre tributo antes de noventa dias da publicação 
da lei que institua ou aumente tributos. 
 
12 - O Código Tributário Nacional estabelece como obrigação 
tributária: 
 
A) Principal e pendente. 
B) Principal e acessória. 
C) Pendente e acessória. 
D) Subordinada e acessória 
 

[DPB9] Comentário: 09 - 
Letra D- justificativa da 
resposta: CTN artigo 
142.Compete privativamente 
à autoridade administrativa 
constituir o crédito tributário 
pelo lançamento, assim 
entendido 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.

[DPB10] Comentário: 10 - 
Letra D- justificativa da 
resposta: CTN artigo 142 
único.  

[DPB11] Comentário: 11 - 
Letra C- justificativa da 
resposta: CF artigo 150,III,b.  

[DPB12] Comentário: 12 - 
Letra B- justificativa da 
resposta: CTN artigo 113.  






PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS-MG  
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL - EDITAL 001/2009 

CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS 

 5

13 - O Código Tributário Nacional estabelece como causa de 
extinção do crédito tributário, exceto: 
 
A) Remissão e pagamento. 
B) Compensação e transação. 
C) Moratória e isenção. 
D) Prescrição e conversão de depósito em renda. 
 
14 – A forma extintiva da obrigação, implicando o perdão do 
tributo devido, é a: 
 
A) Isenção. 
B) Denúncia espontânea. 
C) Remissão. 
D) Anistia. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABARITO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
B C C A B C C A D D 
11 12 13 14       
C B C C       

 

[DPB13] Comentário: 13 - 
Letra C- justificativa da 
resposta: CTN artigo 156.  

[C14] Comentário: 14 – 
LETRA C 







