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1ª PARTE – CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

O sexto sentido das mulheres

Certo dia, parei para observar as mulheres e só pude concluir uma coisa: elas não são humanas. 
São espiãs. Espiãs de Deus, disfarçadas entre nós. Pare para refletir sobre o sexto sentido. Alguém duvida 
que ele exista?

E, como explicar que ela saiba exatamente qual mulher, entre as presentes, em uma reunião, seja 
aquela que dá em cima de você... Ou é a que você dá em cima? E, quando ela antecipa que alguém tem 
algo contra você, que alguém está ficando doente ou que você quer terminar o relacionamento? E, quando 
ela diz que vai fazer frio e manda você levar um casaco? Rio de Janeiro, 40ºC, você vai pegar um avião 
para São Paulo. Só meia-hora de vôo. Ela fala para você levar um casaco, porque "vai fazer frio". Você não 
leva. O que acontece? O avião fica preso no tráfego, em terra, por quase duas horas, depois que você já 
entrou, antes de decolar. O ar condicionado chega a pingar gelo de tanto frio que faz lá dentro!

O  sexto  sentido  não  faz  sentido!  É  a  comunicação  direta  com Deus!  Assim  é  muito  fácil...As 
mulheres  são  mães!  E  preparam,  literalmente,  gente  dentro  de  si.  Será  que  Deus  confiaria  tamanha 
responsabilidade a um reles mortal? E não satisfeitas em ensinar a vida, elas insistem em ensinar a vivê-la, 
de forma íntegra, oferecendo amor incondicional e disponibilidade integral.  Fala-se em "praga de mãe", 
"amor de mãe", "coração de mãe"... Tudo isso é meio mágico... Talvez ele tenha instalado o dispositivo 
"coração  de  mãe"  nos  "anjos  da  guarda"  de  seus  filhos  (que,  aliás,  foram  criados  à  sua  imagem  e 
semelhança).

As mulheres choram, vazam ou extravasam? Homens também choram, mas é um choro diferente. 
As lágrimas das mulheres têm um não sei quê que não quer chorar, um não sei quê de fragilidade, um não 
sei quê de amor, um não sei quê de tempero divino, que tem um efeito devastador sobre os homens... É 
choro feminino; é choro de mulher... Já viram como as mulheres conversam com os olhos? Elas conseguem 
pedir uma à outra para mudar de assunto com apenas um olhar. Elas fazem um comentário sarcástico com 
outro  olhar.  E  apontam  uma  terceira  pessoa  com  outro  olhar.  Quantos  tipos  de  olhar  existem?  Elas 
conhecem todos... Parece que freqüentam escolas diferentes das que freqüentam os homens! E é com um 
desses milhões de olhares que elas enfeitiçam os homens. En-fei-ti-çam!

O amor leva as mulheres para perto de Deus... já que ele é o próprio amor. Por isso, dizem "estar 
nas nuvens", quando apaixonadas. Com todo esse amor de mãe, esposa e amiga, elas ainda são mulheres 
a maior parte do tempo. Mas elas são anjos depois do sexo-amor. É nessa hora que elas se sentem o 
próprio amor encarnado e voltam a ser anjos. E levitam. Algumas até voam. Mas os homens não sabem 
disso. E nem poderiam... Porque são tomados por um encantamento que os faz dormir nessa hora.

Luis Fernando Sabino

01. Sobre o texto é correto afirmar:
a) Pode  ser  considerado  como  uma  crônica  comentário,  uma  vez  que  predomina  a  linguagem 

conotativa;
b) É uma crônica narrativa, pois apresenta personagens ficcionais;
c) É uma crônica filosófica em que se trabalha o texto como pretexto para uma análise da vida humana;
d) Pode ser considerado como uma crônica argumentativa, pois fundamenta a opinião do autor dentro 

de uma tensão dramática.
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02. São características da crônica, exceto:
a) Registra o circunstancial, o episódio, o efêmero.
b) Deve ser escrita numa linguagem leve, comunicativa, informativa.
c) Desenvolve-se através de períodos curtos e linguagem enxuta.
d) Apresenta tensão dramática em torno de personagens ficcionais.

03. Observe o fragmento:
“Certo dia, parei para observar as mulheres e só pude concluir uma coisa: elas não são humanas. São 
espiãs.”
Sobre os termos, em destaque, podemos afirmar:

I- Representam elementos coesivos na estrutura textual.
II- São, respectivamente: uma catáfora – elemento predissente; uma anáfora – elemento remessivo e uma 

elipse.
III- Representam: uma hiperônimo – termo substitutivo; um hipônimo – termo predissente; uma anáfora – 

termo predissente.

Estão corretas as assertivas:
a) I, II e III
b) I e II, somente
c) II e III, somente
d) I e III, somente

04. Veja o fragmento:
“E preparam, literalmente, gente dentro de si.”

O uso da vírgula justifica-se pela mesma regra em:
a) Ele não consegue, por exemplo, dirigir sozinho.
b) Comprou sapato, e meias, e bolsa.
c) O homem, que é mortal, retorna ao pó.
d) Creio, afirmou Antônio, que este é um caso perdido.

05. Em: “E é com um desses milhões de olhares que elas enfeitiçam os homens.” Temos:
a) Oxímoro
b) Eufemismo
c) Hipálage
d) Hipérbole

06. Marque a alternativa em que o uso da colocação pronominal corresponda à norma culta.
a) Enquanto se espera o vôo, bebe-se algo.
b) Enquanto se espera o vôo, se bebe algo.
c) Enquanto espera-se o vôo, bebe-se algo.
d) Enquanto espera-se o vôo, se bebe algo.

07. A crônica de Fernando Sabino foi de encômios às mulheres. O termo em destaque, significa:
a) Elogios
b) Críticas
c) Comentários
d) Sarcasmos
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08. “E é desses milhões de olhares que elas enfeitiçam os homens. En-fei-ti-çam!”
A alternativa em que a separação silábica está correta, é:

a) gra- tu- i- to
b) ca- mio- nei- ro
c) nu- clei- co
d) i- tu- iu- ta- ba

09. “As lágrimas das mulheres têm um não sei quê que não quer chorar.” O termo em destaque é:
a) Pronome adjetivo indefinido.
b) Advérbio de intensidade.
c) Pronome relativo.
d) Pronome substantivo indefinido.

10. “Talvez ele tenha instalado o dispositivo “coração de mãe” (...) (foram criados à sua imagem e 
semelhança)”
O uso do acento grave está correto, exceto em:

a) Vendo à vista.
b) Usava bigode à Hitler.
c) O homem foi ferido à bala.
d) Ficaram à contemplar tamanha beleza.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. A direção da Singer resolveu premiar os funcionários que têm pelo menos 10 anos de empresa. 
O Sr.  Carlos trabalha no departamento pessoal.  O funcionário mais antigo do departamento 
pessoal tem 11 anos de empresa. Com base nisso é CORRETO afirmar que:

a) o Sr. Carlos tem direito ao prêmio.
b) o Sr. Carlos pode ganhar o prêmio.
c) Há somente 1 funcionário no departamento pessoal com direito ao prêmio.
d) o Sr. Carlos não tem direito ao prêmio.

12. Na página 10 de um livro está escrita a seguinte afirmação:  A frase da página 11 é falsa. Na 
página 11, deste mesmo livro, está escrita a seguinte afirmação:  A frase da página 10 é falsa. 
Fazendo a análise das duas frases para verificar a veracidade das mesmas temos um caso de:

a) Paradoxo
b) Contradição
c) Silogismo
d) Tautologia

13. 2 está para 130, assim como 4 está para 646. Logo, 3 está para:
a) 93
b) 131
c) 43
d) 63
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14. Mamãe fez um bolo para o café da manhã, mas uma das crianças -  André,  João e Carlos – 
comeu todo o bolo. Indagados sobre quem comeu o bolo André disse: Eu não comi o bolo! João 
disse: Um de nós o comeu, mas não fui eu! Carlos disse: Pelo menos um deles, André ou João, 
estão dizendo a verdade. Como mamãe sabia que André e Carlos não estavam ambos dizendo a 
verdade, ela descobriu quem foi o comilão. Assim, o comilão foi:

a) Carlos
b) João
c) André
d) André e João

15. Sejam p e q duas proposições. Considere a seguinte tabela de valores lógicos:

p q p → q q → p (p → q)٨((~p) → (~q))

V V V V

V F F V

F V V F

F F V V

O preenchimento CORRETO da tabela, obedecendo a ordem de cima para baixo, é:
a) V, V, F, F
b) V, F, F, V
c) V, F, F, F
d) V, F, V, F

16. Três pessoas foram presas acusadas de espionagem. Uma delas sempre dizia a verdade, a outra 
sempre mentia e a outra era o espião. Segue abaixo a declaração de cada uma delas:

Pessoa 1: Eu sou o espião!
Pessoa 2: É verdade!          
Pessoa 3: Eu não sou o espião!

A partir dessas declarações podemos concluir que:
a) A pessoa 1 falou a verdade.
b) A pessoa 3 é o espião.
c) A pessoa 1 mentiu w a pessoa 2 não é o espião.
d) A pessoa 2 é o espião.

INFORMÁTICA

17. No Windows XP com a janela do Windows Explorer aberta, um operador executou os seguintes 
comandos:

I) Selecionou o arquivo FUNCIONÁRIO.DOC na pasta EMPRESA existente no driver C:;
II) Executou o atalho de teclado <CTLR> + C;
III) Selecionou a pasta DOCUMENTOS existente no driver C:;
IV) Executou o atalho de teclado <CTLR> + V;
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Com relação ao arquivo FUNCIONÁRIO.DOC, esse operador realizou a operação:

a) Substituir
b) Excluir
c) Copiar
d) Mover

18. São exemplos de softwares para navegação na internet, EXCETO:
a) Internet Explorer
b) Mozilla Firefox
c) Google Chrome
d) Microsoft Office Outlook

19. Durante a edição de um texto elaborado no Microsoft Word 2007, o operador pressiona a tecla 
<CTRL> + U. Ao fazer isto ele pretende:

a) Inserir uma tabela
b) Localizar e substituir um texto no documento
c) Configurar a página
d) Inserir um link para uma página da web

20. Observe a figura abaixo:

Com relação a planilha Excel, exibida acima, podemos afirmar que o resultado da fórmula na 
célula C5 será:

a) 42
b) -24
c) 24
d) -42

URCA/CEV                                                                                   Concurso Público – Aplicação: 16/08/2009
CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS

5



Concurso Público do Município de Juazeiro do Norte - CE
21. Uma Intranet é:
a) Uma rede de computadores pública
b) Uma rede de computadores privada
c) Uma rede mundial de computadores com acesso a internet
d) É o mesmo que Extranet

22. A Ferramenta Formatar Pincel  do Microsoft Word 2007, serve para:
a) Copiar a formatação de um local e aplicá-la a outro
b) Copiar o texto selecionado para área de transferência
c) Aplicar cores ao texto selecionado
d) Inserir imagem

2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

23. De acordo com o Código Tributário Municipal de Juazeiro do Norte, pode-se afirmar que são 
isentos(as) de ISS:

a) Os sapateiros remendões.
b) As casas de caridade sem fins lucrativos.
c) Os serviços de assistência médica e odontológica.
d) As associações pertencentes a entidades  de classe sem fins lucrativos.

24. Considerando os percentuais das alíquotas aplicadas ao ISS, no município de Juazeiro do Norte, 
é correto afirmar que:

a) A alíquota mínima é 0% (zero por cento).
b) A alíquota mínima é 2% (um por cento).
c) A alíquota mínima é 3% (dois por cento).
d) Não há alíquota mínima fixada no Código Tributário Municipal.

25. Considerando os percentuais das alíquotas aplicadas ao ISS, no município de Juazeiro do Norte, 
é correto afirmar que:

a) A alíquota máxima é 10% (dez por cento).
b) A alíquota máxima é 7% (um por cento).
c) A alíquota máxima é 5% (dois por cento).
d) Não há alíquota máxima fixada no Código Tributário Municipal.

26. Para os serviços tributáveis pelo ISS, em que não foi fixada uma alíquota específica, o Código 
Tributário do Município de Juazeiro do Norte, prevê uma alíquota de:

a) 2% (dois por cento).
b) 3% (três por cento).
c) 5% (cinco por cento).
d) 7% (sete por cento).

27. Sobre o contribuinte do ISS, pode se afirmar que:
a) O contribuinte sempre será o prestador do serviço previsto em lei.
b) O contribuinte, em alguns casos, poderá ser também o tomador do serviço.
c) O contribuinte poderá ser qualquer pessoa física ou jurídica, desde que preste um serviço.
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d) O contribuinte pessoa física só se admite quando não contar com terceiros para auxilia-lo diretamente 

no desempenho de suas atividades, nem tiver empregados.

28. Supondo-se  que  a  empresa “Juazeiro,  Juazeiro  Ltda.”  sediada em Juazeiro  do Norte  tenha 
contratado a empresa “Hugen, Hagen & Fritz”, sediada na Alemanha, para lhe prestar serviços 
de concretagem, é correto afirmar que:

a) Não poderá haver cobrança de ISS, porque a empresa “Hugen, Hagen & Fritz” está sediada em outro 
país.

b) O ISS deverá ser cobrado da empresa “Hugen, Hagen & Fritz”, que prestou o serviço.
c) Não poderá haver cobrança de ISS, porque se trata de um caso de isenção.
d) Haverá cobrança de ISS, que deverá ser retido pela “Juazeiro, Juazeiro Ltda.”

29. Supondo-se que o Detran/CE sediado em Juazeiro do Norte, tenha contratado a empresa de 
vigilância  “Lampião Segurança Armada  Ltda.”,  também sediada em Juazeiro  do Norte,  para 
realizar a segurança do Órgão, é correto afirmar que:

a) O Detran/CE fica obrigado a reter e recolher o valor do ISS para o município de Juazeiro do Norte.
b) Não poderá haver cobrança de ISS neste caso, porque o Detran é um órgão estadual, vinculado ao 

Estado do Ceará e, por isso, é uma entidade imune a este imposto.
c) O ISS sobre o valor  do serviço deverá ser cobrado do Detran/CE, que nesse caso passa a ser o 

contribuinte.
d) Não haverá cobrança de ISS neste caso, porque o serviço de segurança privada não se enquadra 

como serviço tributável pelo ISS.

30. Na condição de substitutos tributários,  são responsáveis pelo pagamento do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, a pessoa jurídica tomadora dos serviços descritos nas 
assertivas abaixo, com exceção do serviço de:

a) Planejamento de exposições.
b) Cessão de andaimes.
c) Reparação e reforma de estradas.
d) Locação de veículos e máquinas.

31. O Sr. Fulano de Tal, inconformado com uma cobrança de ISS que considera indevida, ajuizou 
ação contra o município de Juazeiro do Norte e efetuou, em juízo, o deposito do valor integral do 
tributo cobrado. Diante de sua atitude, é correto afirmar que:

a) Houve nesse caso, a extinção do crédito tributário.
b) Houve nesse caso, a suspensão do crédito tributário e a dispensa do cumprimento das obrigações 

acessórias dependentes da obrigação principal.
c) Houve nesse caso, a suspensão do crédito tributário, sem a dispensa do cumprimento das obrigações 

acessórias dependentes da obrigação principal.
d) Houve nesse caso, a decadência do crédito tributário.

32. O senhor “Virgulino da Silva” acidentou-se no trânsito e foi conduzido ao hospital particular “Xô 
Doença  Ltda.”  Chegando  lá,  além  de  curativos  e  medicações,  foram  prescritos  exames 
laboratoriais  que  foram  terceirizados,  para  o  “Laboratório  Tudo  OK  Ltda.”  Todos  os 
procedimentos foram pagos ao hospital, através do plano de saúde do paciente - “Conte Conoso 
Saúde”. Diante da situação hipotética posta e considerando que todas as três empresas estão 
sediadas em Juazeiro do Norte, é correto afirmar que:

a) O hospital  “Xô  Doença  Ltda.”  deverá  recolher  o  ISS  sobre  todo  o  serviço  prestado  ao  paciente, 
incluindo seus procedimentos e os procedimentos terceirizados para o “Laboratório Tudo OK Ltda.”.
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b) O hospital “Xô Doença Ltda.” e o “Laboratório Tudo OK Ltda.” deverão recolher, separadamente, o ISS 

de cada uma de seus respectivos serviços.
c) O plano de saúde “Conte Conoso Saúde”, deverá recolher o ISS sobre todos os procedimentos.
d) O plano de saúde “Conte Conoso Saúde”, deverá recolher somente o ISS sobre os procedimentos 

prestados diretamente pelo hospital, excluindo os serviços prestados pelo “Laboratório Tudo OK Ltda.”.

33. Supondo que a empresa “Zabumba Produções Ltda.” tenha contratado uma banda de forró cuja 
razão  social  é  “Trio  Animado  e  Banda  Ltda.”  para  realizar  um  show  na  casa  de  eventos 
“Festança”. Considerando-se que todas as três empresas são sediadas em Juazeiro do Norte, é 
correto afirmar que o ISS sobre o evento realizado poderá ser cobrado da(s) empresa(s):

a) “Zabumba Produções Ltda.” 
b) “Festança” 
c) “Trio Animado e Banda Ltda.” 
d) “Zabumba Produções Ltda.” e/ou “Festança”

34. Ao  contribuinte  ou  responsável,  é  facultado  escolher  e  indicar  ao  Fisco  o  seu  domicílio 
tributário,  assim  entendido  o  lugar  onde  desenvolve  sua  atividade,  responde  por  suas 
obrigações  e  pratica  os  demais  atos  que  constituam ou  possam vir  a  constituir  obrigação 
tributária.  Sobre  o  tema domicílio  tributário,  marque a  alternativa  incorreta,  com relação ao 
Código Tributário do Município de Juazeiro do Norte:

a) Não sendo indicado o domicílio pela pessoa jurídica, presume-se que seja o lugar de sua sede ou, em 
relação aos atos ou fatos que deram origem à obrigação tributária, o de cada estabelecimento;

b) Não sendo indicado o domicílio pela pessoa física, presume-se como sendo o seu local de votação ou 
domicílio eleitoral. 

c) Não sendo indicado o domicílio  pela pessoa jurídica de direito público, considerar-se-á qualquer de 
suas repartições no território do Município.

d) O Fisco pode recusar o domicílio eleito, se sua localização dificultarem a arrecadação ou a fiscalização 
do tributo.

35. Das hipóteses abaixo, pode-se afirmar que haverá retenção de ISS, em serviços prestados em 
Juazeiro do Norte, quando o serviço for prestado por:

a) Prestadores de serviço sediados em outro município.
b) Profissionais autônomos inscritos em qualquer município.
c) Prestadores de serviços imunes ou isentos.
d) Contribuintes enquadrados no regime de recolhimento do imposto por estimativa.

36. Para a cobrança do IPTU, considera-se Zona Urbana a área onde existam pelo menos 2 (dois) 
dos  seguintes  melhoramentos,  construídos  ou  mantidos  pelo  Poder  Público.  Assinale  a 
alternativa que não representa um dos melhoramentos previstos em lei:

a) Meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais. 
b) Escola  primária  ou  posto  de  saúde  a  uma  distância  máxima  de  3  (três)  quilômetros  do  imóvel 

considerado.
c) Abastecimento de água.
d) Serviço de coleta de lixo.

37. Considera-se ocorrido o fato gerador do IPTU, para todos os efeitos legais: 
a) Em 1° de janeiro de cada exercício financeiro.
b) Em 31 de dezembro de cada exercício financeiro.

c) Em 1º de julho de de cada exercício financeiro.
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d) Em 31 de junho de cada exercício financeiro.

38. São isentos do IPTU, desde que cumpram as exigências legais, exceto: 
a) Os deficientes físicos inválidos,  proprietários de um único imóvel  e que nele residam.
b) Os funcionários públicos municipais, estaduais e federais , ativos e inativos, que possuam um só imóvel 

e que nele residam;
c) Os ex-combatentes, que possuam um só imóvel e que nele residam.
d) As  associações  de  caráter  beneficente,  filantrópico,  caritativo,  artístico  ou  científico,  considerados 

apenas os imóveis destinados às suas finalidades.

39. A obrigação tributária que decorre da legislação tributária e tem por objeto prestações positivas 
ou  negativas,  nelas  previstas  no  interesse  da  arrecadação  ou  da  fiscalização  dos  tributos, 
chama-se:

a) Acessória.
b) Pública.
c) Principal.
d) Derivada.

40. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se responsável quando: 
a) Revestindo ou não da condição de contribuinte, tenha relação pessoal e direta com a situação que 

constitua o respectivo fato gerador. 
b) Revestindo da condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. 
c) Sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. 
d) Sem  revestir  a  condição  de  contribuinte,  sua  obrigação  decorra  da  vontade  das  partes  ou  de 

disposições testamentárias.

41. Assinale  a  alternativa  que  complementa  corretamente  a  seguinte  sentença:  “A  obrigação 
acessória,  pelo  simples  fato  da  sua  inobservância,  converte-se  em  obrigação  principal, 
relativamente à”:

a) Outorga de isenção
b) Penalidade pecuniária
c) Capitulação legal do fato
d) Suspensão do crédito tributário

42. De acordo com as normas estabelecidas pelo Código Tributário Municipal de Juazeiro do Norte, 
assinale a opção incorreta, considerando que duas pessoas sejam solidariamente responsáveis 
pelo pagamento de determinado tributo. 

a) O pagamento efetuado por um deles aproveita ao outro. 
b) A isenção dada pessoalmente a um exonera o outro. 
c) A remissão de crédito concedida a um exonera o outro. 
d) A interrupção da prescrição contra um favorece ou prejudica o outro.

43. Quanto à obrigação tributária é correto afirmar: 
a) A capacidade tributária passiva depende da capacidade civil das pessoas naturais.
b) O sujeito ativo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade 

pecuniária. 
c) A capacidade tributária passiva independe de a pessoa jurídica estar regularmente constituída. 
d) A solidariedade das pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 

obrigação principal comporta o benefício de ordem.
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44. Segundo o Código Tributário do Município de Juazeiro do Norte, a pessoa natural ou jurídica de 

direito privado que adquirir de outra, a qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento 
comercial, industrial, produtor, de prestação de serviços ou profissional e continuar a respectiva 
exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma individual, responde pelos tributos, 
relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato:

a) Subsidiariamente  com o alienante,  se este  prosseguir  na exploração ou iniciar,  dentro  de 3  (três) 
meses, a contar da data da alienação, no mesmo ou em outro ramo de atividade.

b) Solidariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar, dentro de 3 (três) meses, a 
contar da data da alienação, no mesmo ou em outro ramo de atividade.

c) Solidariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar, dentro de 6 (seis) meses, 
a contar da data da alienação, no mesmo ou em outro ramo de atividade.

d) Solidariamente com o alienante, se este não prosseguir na exploração ou iniciar, dentro de 6 (seis) 
meses, a contar da data da alienação, no mesmo ou em outro ramo de atividade.

45. É correto afirmar que são causas ou formas extintivas do crédito tributário, entre outras, as 
seguintes:

a) A compensação, a transação, a anistia e a dação em pagamento.
b) A prescrição, a dação em pagamento e o depósito do montante integral.
c) A decadência, a novação e a decisão administrativa irreformável.
d) A dação em pagamento em bens imóveis,  a decisão judicial passada em julgado, a transação e a 

compensação.

46. Supondo-se que uma lei  determinou que fossem cancelados (perdoados)  todos os  créditos 
tributários de IPTU, até determinado valor, inscritos ou não na Dívida Ativa. É correto afirmar 
que essa lei tratou, portanto, da instituição de uma:

a) Moratória.
b) Anistia.
c) Remissão.
d) Isenção.

47. O Código Tributário do Município de Juazeiro do Norte arrola como hipóteses de exclusão do 
crédito tributário:

a) A moratória e a remissão.
b) A remissão e a anistia.
c) A transação e a remissão.
d) A anistia e a isenção.

48. O funcionário que expedir certidão negativa com dolo ou fraude, contendo erro contra a Fazenda 
Pública, será pessoalmente responsável:

a) Pelo crédito tributário, excluídos os juros de mora.
b) Pelos  juros  de  mora,  não  pelo  tributo  devido,  podendo  ainda  ser  responsabilizado  funcional  e 

criminalmente.
c) Funcional e criminalmente, excluída a responsabilidade pelo crédito tributário.
d) Pelo crédito tributário e juros de mora, não se excluindo a responsabilidade criminal e funcional que no 

caso couber.

49. O crédito tributário é constituído:
a) Pela materialização da hipótese de incidência.
b) Pela ocorrência do lançamento.
c) Pelo surgimento da obrigação tributária principal.
d) Pela sua inscrição na dívida ativa.
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50. As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua fato gerador da obrigação 

tributária principal:
a) Podem alegar benefício de ordem.
b) São solidariamente responsáveis.
c) São obrigadas subsidiariamente.
d) São responsáveis apenas pelas multas.

51. A ação de cobrança do crédito tributário, se não ajuizada dentro do prazo previsto em lei:
a) Decai.
b) Caduca.
c) Prescreve.
d) Enseja a exclusão do crédito tributário.

52. Nos  casos  de  impossibilidade  de  exigência  do  cumprimento  da  obrigação  principal  pelo 
contribuinte,  respondem  solidariamente  com  este  nos  atos  em  que  intervierem  ou  pelas 
omissões pelas quais forem responsáveis:

a) Os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores.
b) Os sócios, no caso de liquidação da sociedade de pessoas. 
c) Os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes.
d) Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
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