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Cargo: Fiscal de Tributos 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o conto e responda a questão. 
 

“Apelo” 
Dalton Trevisan  

 
Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa. 

Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta, bom chegar 
tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência por 
uma semana: o batom ainda no lenço, o prato na mesa por 
engano, a imagem de relance no espelho.  

Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou. A 
notícia de sua perda veio aos poucos: a pilha de jornais ali no 
chão, ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era 
um corredor deserto, até o canário ficou mudo. Não dar parte de 
fraco, ah, Senhora, fui beber com os amigos. Uma hora da noite 
eles se iam. Ficava só, sem o perdão de sua presença, última luz 
na varanda, a todas as aflições do dia.  

Sentia falta da pequena briga pelo sal no tomate — meu 
jeito de querer bem. Acaso é saudade, Senhora? Às suas 
violetas, na janela, não lhes poupei água e elas murcham. Não 
tenho botão na camisa. Calço a meia furada. Que fim levou o 
saca-rolha? Nenhum de nós sabe, sem a Senhora, conversar 
com os outros: bocas raivosas mastigando. Venha para casa, 
Senhora, por favor.  

 
01. Uma das interpretações possíveis para o título do conto, 
“Apelo”, é a de que o narrador: 
 a) faz um apelo para que alguém limpe sua casa, já que está 

sozinho.  
b) se dá conta da falta que a mulher faz e apela para que ela 

volte.  
c) faz um apelo para que a mulher o visite, às vezes, para manter 

a casa em ordem.  
d) se dá conta da bagunça da casa e apela para que a mulher 

volte. 
 
02.  Assinalar a alternativa que contém um erro de ortografia: 
a) beleza, duquesa, francesa  
b) estrupar, pretensioso, deslizar  
c) esplêndido, meteorologia, hesitar  
d) cabeleireiro, consciencioso, manteigueira 
 
03. Assinalar a alternativa correta quanto à grafia das palavras: 
a) atraz - ele trás  
b) atrás - ele traz  
c) atrás - ele trás  
d) atraz - ele traz 
 
04. Leia o texto a seguir e responda à questão.  
 

 
 

Com a finalidade de divulgar dados sobre o analfabetismo no 
Brasil, o autor produziu um gráfico em que um eixo informa: 
a) os anos em que os dados foram colhidos e o outro a região.  
b) os anos em que os dados foram colhidos e o outro o número 

de analfabetos.  
c) o número de analfabetos e o outro a região em que vivem 

esses analfabetos.  
d) o número de analfabetos e o outro o ano em que os dados 

foram colhidos. 
 
05.  Assinalar a palavra graficamente correta: 
a) bandeija  
b) mendingo  
c) irrequieto  
d) carangueijo 
 
06.  Assinalar a alternativa que completa as lacunas da frase 
abaixo, na ordem em que aparecem. "O Brasil de hoje é 
diferente, _____ os ideais de uma sociedade _____ justa ainda 
permanecem". 
a) mas - mas  
b) mais - mas  
c) mas - mais  
d) mais – mais 
 
Leia o texto e responda à questão.  
 

Primeira ciclorrota de São Paulo começa a funcionar hoje 
 
A primeira ciclorrota de São Paulo começa a funcionar hoje na 
zona sul, cortando o Brooklin, a Chácara Santo Antônio e o 
Jardim Cordeiro. São 15 quilômetros ligando os Parques do 
Cordeiro à Avenida Jornalista Roberto Marinho.  
A sinalização foi finalizada ontem e inclui logotipo de bicicletas, 
placas e faixas informando sobre a existência da ciclorrota e 
alertando motoristas para reduzirem a velocidade.  
Diferentemente das ciclovias, onde o tráfego das bicicletas é 
isolado, a ciclorrota de bicicleta consiste em uma via 
compartilhada que funcionará 24 horas por dia.  
Mas nem bem surgiu e a ciclorrota já é motivo de polêmica. O 
ponto que poderá causar mais discussão é o limite de velocidade 
de 30 km/h nessas vias, eminentemente residenciais. A exceção 
ficará por conta das Ruas Alexandre Dumas e Verbo Divino, 
onde o limite será de 40 km/h – a justificativa é que contam com 
tráfego mais intenso e servem de passagem de ônibus. Não 
estão previstos radares.  
 
07. Segundo a reportagem, na ciclorrota o: 
a) tráfego de bicicleta é em via compartilhada.  
b) tráfego de bicicleta é isolado de outras vias.  
c) limite de velocidade é de 30 km/h em toda a extensão.  
d) limite de velocidade é de 40 km/h em toda a extensão.  
 
08. Assinalar o par de palavras antônimas: 
a) pavor - pânico  
b) pânico - susto  
c) dignidade - indecoro  
d) dignidade – integridade 
 
09.  Em que caso todos os vocábulos são grafados com "x" ? 
a) __ícara, __ávena, pi__e, be__iga  
b) __enófobo, en__erido, en__erto, __epa  
c) li__ar, ta__ativo, sinta__e, bro__e  
d) ê__tase, e__torquir, __u__u, __ilrear 
 
Leia o poema e responda à questão. 
  
O bicho  

(poema de Manuel Bandeira)  
 
Vi ontem um bicho  
Na imundície do pátio,  
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Catando comida entre os detritos.  
Quando achava alguma coisa,  
Não examinava nem cheirava:  
Engolia com voracidade.  
O bicho não era um cão.  
Não era um gato.  
Não era um rato.  
O bicho, meu Deus, era um homem.  
 
10. Pode-se afirmar que o tema em torno do qual o poema se 
constrói é a: 
a) imundície humana.  
b) voracidade humana.  
c) imundície dos animais.  
d) miséria humana.  
 
11.  Assinale o item em que todas as palavras são acentuadas 
pela mesma regra de: também, incrível e caráter. 
a) alguém, inverossímil, tórax  
b) hífen, ninguém, possível  
c) têm, anéis, éter  
d) há, impossível, crítico  
 
12. Em qual das alternativas o uso do acento indicativo de crase 
é facultativo? 
a) Minhas idéias são semelhantes às suas.  
b) Ele tem um estilo à Eça de Queiroz  
c) Dei um presente à Mariana.  
d) Fizemos alusão à mesma teoria.  
 
Leia o texto e responda à questão.  
 

O maior peixe da terra 
 

O maior peixe do mundo é o tubarão baleia, encontrado 
nos mares tropicais de todo o globo, podendo medir até 20 
metros de comprimento. O bicho tem a cabeça achatada e corpo 
marrom ou cinza coberto por manchas claras. Apesar do 
tamanho, ele não é temido como o tubarão branco (astro do 
famoso filme de Spielberg que completou 25 anos em 2000), pois 
se alimenta apenas de pequenos peixes, crustáceos e plâncton. 
Para isso, o peixão possui uma grande boca, que mantém aberta 
enquanto nada lentamente para filtrar o alimento da água.  
 
13. Na frase ”Para isso, o peixão possui uma grande boca”, o 
pronome em destaque recupera a ação de: 
 a) filtrar o alimento.  
b) nadar.  
c) atacar.  
d) se alimentar.  
 
14. Assinale a frase gramaticalmente correta: 
a) O Papa caminhava à passo firme.  
b) Dirigiu-se ao tribunal disposto à falar ao juiz.  
c) Chegou à noite, precisamente as dez horas.  
d) Esta é a casa à qual me referi ontem às pressas.  
 
15.  Quanto _____ problema, estou disposto, para ser coerente 
__________ mesmo, _____ emprestar-lhe minha colaboração. 
a) aquele - para mim - a  
b) àquele - comigo - a  
c) aquele - comigo - à  
d) aquele - por mim - a  
 
16.  Assinale a palavra que não se acentua segundo a regra das 
demais: 
a) também.  
b) espécies.  
c) início.  
d) centenárias.  
 
 

Conhecimentos Específicos 
 
17. Todas as contas dos Municípios ficarão: 
a) Durante quarenta dias, semestralmente, à disposição de 

qualquer contribuinte, para exame e apreciação, nos termos 
da lei. 

b) Durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer 
contribuinte, para exame e apreciação, nos termos da lei. 

c) Durante noventa dias, anualmente, à disposição de qualquer 
contribuinte, para exame e apreciação, nos termos da lei. 

d) Durante trinta dias, semestralmente, à disposição de qualquer 
contribuinte, para exame e apreciação, nos termos da lei. 

 
18. O número total de Deputados, bem como a representação 
por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei 
complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se 
aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que 
nenhuma daquelas unidades da Federação tenha: 
a) Menos de dez ou mais de trinta Deputados. 
b) Menos de seis ou mais de cinquenta Deputados. 
c) Menos de cinco ou mais de oitenta Deputados. 
d) Menos de oito ou mais de setenta Deputados. 
 
19. Tratando-se do assunto, responsabilidade civil no direito 
brasileiro, assinale a alternativa correta: 
a) No Código Civil brasileiro, o conceito geral de ato ilícito é 

desvinculado da ideia de culpa. 
b) Em conformidade com o Código Civil vigente, há 

responsabilidade independente de culpa pelos danos 
decorrentes das atividades de risco. 

c) No sistema legislativo brasileiro, responsabilidade objetiva é 
sinônimo de culpa presumida. 

d) Nos casos em que o sistema executivo prevê 
responsabilidade objetiva, o ônus do autor da ação de 
reparação de danos é apenas a prova do dano. 

 
20. Existem semelhanças e diferenças entre o estado de defesa 
e o estado de sítio. Dentre alternativas abaixo, o item que 
registra diferença entre as situações excepcionais é: 
a) O Congresso Nacional designará comissão para acompanhar 

e fiscalizar a execução das medidas. 
b) Poderá haver busca e apreensão em domicílio. 
c) O Congresso Nacional aprova por maioria absoluta as 

providências constitucionais. 
d) Poderá haver restrições aos direitos do sigilo de 

correspondência. 
 
21. É CORRETO afirmar que aquela que implica perda da 
nacionalidade brasileira, considerando-se as seguintes situações, 
é a de: 
a) Em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, sentença 

judicial condenatória. 
b) Aquisição voluntária de outra nacionalidade, em decorrência 

de exigência da lei estrangeira para o exercício de direitos 
fundamentais. 

c) Extradição de brasileiro naturalizado, por tráfico ilícito de 
entorpecentes. 

d) Reconhecimento de nacionalidade originária pela lei 
estrangeira. 

 
22.  Assinale a alternativa correta. Qual dos meios interventivos 
do estado na propriedade privada pode acarretar, à semelhança 
da desapropriação, a retirada do domínio sobre o bem particular. 
a) A limitação administrativa.  
b) A servidão administrativa.  
c) A ocupação temporária.  
d) A requisição. 
 
23. Marque a exceção. A iniciativa das leis complementares e 
ordinárias cabe, na forma e nos casos previstos na Constituição: 
a) Do Supremo Tribunal Federal;  
b) Ao Procurador-Geral da República;  
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c) Aos cidadãos;  
d) Ao Vice-Presidente da República 
 
24. Tratando-se de lei delegada, pode-se dizer que: 
a) Pode versar sobre organização do Ministério Público;  
b) É elaborada pelo Presidente da República;  
c) Pode versar sobre matéria de lei complementar;  
d) É elaborada pelo Presidente do Congresso Nacional.  
 
25. Somente brasileiro nato pode ser: 
a) Escolhido pelo Presidente da República, para mandato de dois 

anos, para participar do Conselho da República;  
b) Governador de Estado;  
c) Deputado federal;  
d) Ministro do Superior Tribunal de Justiça.  
 
26. Por disposição expressa do Código Tributário Nacional 
(CTN), deve ser interpretada literalmente a legislação tributária 
que disponha sobre: 
a) Compensação de tributos. 
b) Consignação em pagamento. 
c) Outorga de isenção. 
d) Prescrição e decadência. 
 
27. Assinale a opção correta acerca do imposto sobre serviços 
de qualquer natureza (ISS). 
a) Os serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao 

contribuinte não se sujeitam à incidência do ISS. 
b) O ISS, como fator de regulação da economia no setor de 

prestação de serviços, tem função eminentemente extrafiscal. 
c) São contribuintes do ISS os prestadores de serviços de 

transporte municipal e intermunicipal. 
d) Lei complementar federal fixa a alíquota máxima do ISS em 

35% sobre o valor do serviço prestado. 
 
28. De acordo com a legislação tributária que dispõe a respeito 
do processo administrativo fiscal, o procedimento fiscal tem 
início: 
a) Apenas com a lavratura do auto de infração. 
b) Trinta dias após o despacho aduaneiro de mercadoria 

importada. 
c) Com a apreensão de mercadorias, documentos ou livros. 
d) No momento em que decidir o fiscal de tributos, a seu livre 

arbítrio. 
 
29. Segundo o Código Tributário Nacional (CTN), são normas 
complementares das leis, dos tratados e das convenções 
internacionais e dos decretos: 
a) Todas as decisões dos órgãos coletivos de jurisdição 

administrativa. 
b) As práticas acidentalmente observadas pelas autoridades 

administrativas. 
c) Os ajustes firmados entre os entes tributantes e pessoas 

jurídicas de direito privado. 
d) Os atos normativos expedidos pelas autoridades 

administrativas. 
 
30. É vedado à União, EXCETO: 
a) Instituir em lei empréstimo compulsório. 
b) Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de 

qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. 
c) Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. 
d) Instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do 

Distrito Federal ou dos Municípios. 
 
31. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com 
base em lei posterior à data inicial do exercício financeiro a que 
corresponda. Essa regra consagra o seguinte princípio 
doutrinário: 
a) Anualidade. 
b) Legalidade tributária. 

c) Irretroatividade da lei tributária. 
d) Anterioridade da lei tributária. 
 
32. Assinale a alternativa que NÃO se aplica às contribuições de 
melhoria: 
a) A Constituição da República pôs fim ao seu limite total 

(despesa realizada), conforme entendimento jurisprudencial e 
doutrinário pacificado. 

b) A contribuição de melhoria tem como particular característica 
a inexistência de alíquota ou de base de cálculo. 

c) A valorização imobiliária é da natureza da espécie tributária 
em apreciação, fazendo parte da essência do tributo. 

d) A contribuição de melhoria importa rateio entre os que se 
beneficiarem com a valorização imobiliária decorrente de 
obra pública, sendo esta valorização o limite individual 
cobrado de cada beneficiário. 

 
33. O principal efeito da isenção tributária é: 
a) Perdoar-se legalmente o débito tributário; 
b) Fazer desaparecer o objeto do tributo; 
c) O impedimento do nascimento da obrigação tributária; 
d) Fazer desaparecer a antijuridicidade da sanção tributária. 
 
34. A distribuição dos lucros é feita com base: 
a) No lucro tributável. 
b) No lucro líquido. 
c) No lucro bruto. 
d) Nas reservas constituídas. 
 
35. O aumento das despesas administrativas provoca: 
a) Diminuição do lucro líquido. 
b) Diminuição do lucro bruto. 
c) Diminuição do passivo. 
d) Aumento do custo das mercadorias. 
 
36. A exposição resumida e ordenada dos fatos registrados pela 
contabilidade em determinado período está contida: 
a) Na Demonstração de Origens de Aplicações de Recursos e 

nas Notas Explicativas. 
b) Nos Relatórios Contábeis. 
c) Na Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados. 
d) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
37. A situação patrimonial de uma entidade, em determinado 
momento, está refletida: 
a) No Balanço Patrimonial e na Demonstração de Origens e 

Aplicações de Recursos. 
b) Nas Notas Explicativas e no Relatório da Diretoria. 
c) Na Demonstração de Resultado. 
d) Nenhuma das respostas acima. 
 
38. A Demonstração do Fluxo de Caixa e o Orçamento 
Financeiro são relatórios:  
a) Complementares e absolutamente necessários para o Balanço 

Patrimonial. 
b) Necessariamente publicados por força da legislação 

societária. 
c) Gerenciais e complementam a Demonstração de Origens e 

Aplicações de Recursos. 
d) Gerenciais, utilizados para as tomadas de decisões, e muito 

úteis no processo administrativo da entidade. 
 
39. Os Balanços Patrimoniais devem evidenciar: 
a) O mais corretamente possível o estado patrimonial da 

entidade. 
b) O mais corretamente possível o fluxo de caixa da empresa. 
c) O mais corretamente possível os Resultados Gerenciais. 
d) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
40. As Notas Explicativas destacam e interpretam: 
a) Somente os critérios de avaliação dos elementos patrimoniais. 
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b) Os critérios de avaliação dos elementos patrimoniais e as 
participações societárias relevantes. 

c) Fatos passados que venham a interferir nos resultados da 
empresa. 

d) Fatos passados, presentes e futuros, significativos nos 
negócios, e resultados da empresa e de importância para os 
usuários das informações contábeis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




