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Prefeitura Municipal de Ponte Serrada 

Estado de Santa Catarina 
 

CADERNO DE PROVA 

 

PROCESSO SELETIVO 001/2012 

 

CARGO: FISCAL FAZENDÁRIO 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01 – Este caderno contém 30 (trinta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da 

sala.  

 

02 - Além deste caderno, você deverá ter recebido o cartão já identificado, destinado às 

respostas das questões formuladas na prova. Caso não tenha recebido o cartão, peça-o ao fiscal. 

  

03 – Ao receber o cartão resposta confira seus dados.   

 

04 – Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, com cinco alternativas, 

apresentando como resposta correta somente uma alternativa.  

 

05 – O cartão resposta é único e insubstituível, portanto, a marcação é definitiva, não admitindo 

rasuras. 

 

06 – A duração da prova é de 03 (três) horas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após transcorrido, no mínimo, 01 (uma) hora do seu início. Os três últimos candidatos a terminar a 

prova deverão retirar-se da sala simultaneamente. 

 

07 – Na última página deste caderno você encontrará uma grade de respostas para anotar o seu 

gabarito. Destaque-a e leve-a consigo.  

 

08 – Quando terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de resposta.  

 

09 – A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a 

resposta que julgar correta. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da 

prova. 
 

MODELO DE PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA: 
 

Questão 1 – alternativa correta = D 

 

1        A        B       C        D         E  

 

* Marque somente uma alternativa preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que 

margeia a letra, conforme o exemplo acima. Não faça um X ou qualquer outra marca. 

 

* Para a marcação das respostas somente será permitido o uso de caneta esferográfica de 

 material transparente, nas cores azul ou preta. 

 

* A correção do cartão resposta será através de leitura óptica, sendo de inteira responsabilidade do 

candidato os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente. 

 

 

BOA PROVA! 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

PORTUGUÊS  

 

1) Observe a palavra grifada no texto a seguir: 

 

A criatividade é um dom nato para alguns, porém para a psicóloga e consultora de 

recursos humanos Maria Elisa Araújo é possível desenvolver o potencial criativo. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) A palavra grifada estabelece uma relação de oposição entre as duas orações do 

período. 

b) A palavra grifada estabelece uma relação de alternância entre as duas orações do 

período. 

c) A palavra grifada estabelece uma relação de conclusão entre as duas orações do 

período. 

d) A palavra grifada estabelece uma relação de justificativa entre as duas orações do 

período. 

e) A palavra grifada estabelece uma relação de consequência entre as duas orações 

do período. 

 

2) Criatividade é inventar, experimentar, crescer, correr riscos, quebrar regras, cometer 

erros e se divertir. 

 

As palavras grifadas, no período acima, são: 

 

a) Substantivos. 

b) Advérbios. 

c) Conjunções. 

d) Verbos. 

e) Adjetivos.  

 

3) Inovação e criatividade são essenciais para a manutenção, desenvolvimento e 

crescimento de empresas, independente do ramos de atividade. 

 

O sujeito do período acima é: 

 

a) Simples. 

b) Indeterminado. 

c) Oração sem sujeito. 

d) Sujeito composto. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

4) Assinale a alternativa que apresenta incorreção quanto ao uso da pontuação: 

 

a) Hoje, tratar colaboradores como máquinas sem inteligência, criatividade ou poder de 

decisão, programados apenas para receber ordens, é um péssimo caminho. 

b) A gestão da inovação possui, basicamente, três vias: tecnologia, produtos e processos 

ou modelos de negócios. 

c) Se duas cabeças pensam melhor que uma, muitas cabeças podem fazer milagres. 
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d) O filósofo George Kneller disse que a “criatividade consiste no total rearranjo do que 

sabemos com o objetivo de descobrir o que não sabemos”. 

e) A criatividade faz, com que enxerguemos novas saídas, para os problemas que 

temperam o dia a dia. 

 

5) Há erro de acentuação gráfica na alternativa: 

 

a) Seus hábitos no trabalho e na vida pessoal influenciam, e muito, na sua capacidade 

de pensar. 

b) Mestre do Xadrez estão sempre três movimentos à frente do adversario. 

c) Se a empresa onde trabalha não dá espaço para suas ideias, tenha iniciativa. 

d) Busque outras opiniões e críticas construtivas. 

e) Tenha novas experiências que vão além do seu gosto tradicional. 

 

6) Observe as palavras grifadas no texto a seguir: 

 

Nesse modelo de gestão, além dos colaboradores terem ideias originais, eles precisam 

tirá-las do papel, analisá-las e implementá-las. 

 

As expressões grifadas referem-se a que termo do texto acima? 

 

a) Modelo. 

b) Gestão.  

c) Ideias. 

d) Originais. 

e) Colaboradores.  

 

MATEMÁTICA  

 

7) Ao contratar uma empresa para fazer um poço com uma profundidade de 6 metros, 

os termos para o pagamento foram os seguintes: R$10,00 para o primeiro metro e cada 

um metro seguinte é o dobro do anterior. Qual o custo para se fazer esse poço? 

 

a) R$ 60,00. 

b) R$ 145,00. 

c) R$ 212,00. 

d) R$ 345,00. 

e) R$ 630,00. 

 

8) Considere um paralelepípedo retangular cujas dimensões são 4cm, 6cm e 10cm. Qual 

a medida da diagonal desse paralelepípedo? 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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ESTUDOS SOCIAIS  

 

9) Levando em consideração a cobertura vegetal nativa dos municípios, em outubro de 

2005, foi criado pelo Governo Federal o __________________________ abrangendo os 

municípios de Ponte Serrada e Passos Maia. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço em branco acima. 

 

a) Parque Nacional das Araucárias. 

b) Parque Florestal do Oeste. 

c) Reserva Estadual de Mata Nativa. 

d) Reserva Nacional dos Animais. 

e) Parque Estadual das Árvores Nativas. 

 

10) De acordo com estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU), o ano de 

2011 simbolizou um marco histórico do crescimento da população mundial, neste ano a 

população mundial alcançou sete bilhões de pessoas. Os dois países mais populosos do 

mundo são: 

 

a) China e Estados Unidos. 

b) China e Indonésia. 

c) Estados Unidos e Índia. 

d) China e Índia. 

e) Estados Unidos e Brasil. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 

11) De acordo com a Constituição Federal, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios: 

 

a) Cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da 

lei que os houver instituído ou aumentado. 

b) Cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que 

os instituiu ou aumentou. 

c) Instituir impostos sobre templos de qualquer culto.  

d) Instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, um dos outros. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

12) De acordo com a Constituição Federal,  pertencem aos Municípios: 

 

a) Cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a 

propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios. 

b) Vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a 

propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios. 

c) A totalidade do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade 

de veículos automotores licenciados em seus territórios. 

d) Não pertencem aos municípios produto de arrecadação do imposto do Estado sobre 

a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios. 

e) Todas as alternativas estão incorretas. 
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13) Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários é matéria 

regulada através de: 

 

a) Lei complementar. 

b) Lei ordinária. 

c) Decreto do Poder Executivo Municipal .  

d) Decreto legislativo. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

14) De acordo com o  Código Tributário Nacional, a ação para cobrança do crédito 

tributário prescreve: 

 

a) Em dois anos, contados da datado fato gerador. 

b) Em dois anos, contados da data de sua constituição definitiva. 

c) Em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva. 

d) Em cinco anos, contados da data do fato gerador. 

e) Nenhuma das alternativas acima está correta. 

 

15) Extingue-se o crédito tributário, exceto: 

 

a) Pela concessão de moratória. 

b) Pela transação. 

c) Pela compensação. 

d) Pela prescrição 

e) Pelo pagamento. 

 

16) A respeito da solidariedade,  analise as afirmativas abaixo e assinale  a alternativa 

correta: 

 

I- São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação 

que constitua o fato gerador da obrigação principal. 

II- O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais. 

III- Benefício de ordem é o direito à observância de uma ordem, uma sequência, quanto 

à execução, operando-se primeiramente esta contra o devedor.  

 

a) Somente as afirmativas I e II  estão corretas. 

b) Somente a afirmativa II está correta. 

c) Somente a afirmativa III está correta. 

d) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

e) Estão corretas as afirmativas I, II e III. 

 

17) A respeito do fato gerador, assinale  alternativa correta: 

 

a) O fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária 

e suficiente à sua ocorrência. 

b) O fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da 

legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure 

obrigação principal. 
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c) A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos 

praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo, 

observados os procedimentos legais. 

d) Uma determinada situação de fato pode ser,  ao mesmo tempo, fato gerador de 

uma obrigação tributária principal e de uma obrigação tributária acessória. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

18) O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em 

virtude de: 

 

I- Impugnação do sujeito passivo. 

II- Recurso de ofício. 

III- Iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos em lei.  

IV- O lançamento regularmente  notificado ao sujeito passivo não pode ser alterado. 

 

Da analise das afirmativas acima, assinale a alternativa correta: 

 

a) Somente a afirmativa  IV  está correta. 

b) Somente a afirmativa II está correta. 

c) Somente a afirmativa III está correta. 

d) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

e) Estão corretas somente as afirmativas I, II e  III. 

 

19) “É uma espécie de tributo cujo fato gerador é o exercício regular do poder de 

polícia, ou o serviço público, prestado ou posto a disposição do contribuinte”. 

 

O enunciado acima refere-se ao conceito de: 

 

a) Imposto. 

b) Contribuição de melhoria. 

c) Taxa. 

d) Preço público. 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

20) É de competência do Município instituir os seguintes tributos, exceto: 

 

a) Imposto sobre serviços de qualquer natureza. 

b) Impostos sobre propriedade predial e territorial urbana.  

c) Impostos sobre transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens 

imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre o imóvel, exceto os de 

garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição. 

d) Impostos sobre circulação de mercadorias. 

e) Contribuição de melhoria. 

 

21) Quanto às certidões negativas de débito, assinale a alternativa  incorreta: 

 

a) A expedição de certidão negativa está condicionada a apresentação de 

requerimento do interessado que contenha todas as informações necessárias. 

b) Não sendo possível o fornecimento de certidão negativa em face da existência de 

débitos, pode a autoridade administrativa expedir certidão positiva. 
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c) Tendo havido parcelamento da dívida, não é possível a expedição de certidão 

negativa, mesmo estando o contribuinte em dia com as prestações correspondentes. 

d) Vale como certidão negativa aquela que conste a existência de crédito não vencido. 

e) A certidão negativa expedida com dolo ou fraude, que contenha erro contra  a fazenda 

pública, responsabiliza pessoalmente o funcionário que a expedir, pelo crédito tributário e juros 

de mora. 

 

22) Vale  como certidão negativa de débitos aquela certidão da qual conste a 

existência de crédito: 

 

I) Não vencido. 

II) Em curso de  cobrança executiva  em que tenha sido efetivada a penhora. 
III) Cuja exigibilidade esteja suspensa. 

 

a) Somente a afirmativa  I  está correta. 

b) Somente a afirmativa II está correta. 

c) Somente a afirmativa III está correta. 

d) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

e) Estão corretas as afirmativas I, II e  III. 
 

23) Assinale a alternativa incorreta: 

 

a) A execução fiscal é a ação de que dispõe a fazenda pública para a cobrança de seus 

créditos, sejam tributários ou não.  

b) O título executivo que lastreia a propositura da competente ação executiva denomina-se 

certidão de dívida ativa. 

c) O crédito é levado à inscrição como dívida ativa depois de definitivamente constituído. 

d) A dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez. 

e) A certidão de dívida ativa nula por falta de requisitos ou erro, não pode ser substituída. 

 

24) Assinale  a alternativa correta de acordo com o Código Tributário Nacional: 

 

São modalidades de lançamento do crédito tributário: 

 

I - Lançamento de ofício. 

II- Lançamento por homologação. 

III- Lançamento por declaração. 

 

a) Somente o item I está correto. 

b) Somente o item II está correto. 

c) Somente os itens I e II estão corretos. 

d) Somente os itens II e III estão corretos. 

e) Estão corretos os itens I, II e III 

 
25) O lançamento do crédito tributário reporta-se: 

 

I - À  data  da ocorrência do fato gerador da obrigação. 

II- À data da notificação do sujeito passivo. 

III- À data da impugnação do sujeito passivo. 

 

a) Somente o item I está correto. 

b) Somente o item II está correto. 

c) Somente os itens I e II estão corretos. 
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d) Somente os itens II e III estão corretos. 

e) Estão corretos os itens I, II e III 

 

26) Assinale a alternativa correta quanto ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer 

Natureza – ISSQN: 

 

I. Incide sobre a prestação de serviços. 

II. O preço do serviço é a base de cálculo do imposto. 

III. O lançamento do imposto é feito, regra geral, por homologação, podendo ser objeto 

de lançamento de ofício. 

IV. O lançamento do imposto é feito apenas de ofício. 

 

a) Somente o item I está correto. 

b) Somente os itens I e IV  estão corretos. 

c) Somente os itens I e II estão corretos. 

d) Somente os itens I e III estão corretos. 

e) Estão corretos os itens I, II e III. 

 

27) É o documento no qual o agente da autoridade  da Administração Tributária narra a 

infração ou as infrações da legislação tributária atribuídas por ele ao sujeito passivo da 

obrigação tributária, no período abrangido pela ação fiscal. 

O enunciado acima refere-se a: 

 

a) Certidão de divida ativa. 

b) Certidão negativa de Débitos. 

c) Auto de infração. 

d) Lançamento tributário. 

e) Nenhuma alternativa correta. 

 

28) “É vedada a cobrança  de tributos em relação a fatos geradores acontecidos antes  

do início da vigência da lei  que os houver instituído ou  aumentado”. 

 

O enunciado acima refere-se ao princípio: 

 

a) Da legalidade. 

b) Da anterioridade. 

c) Da isonomia. 

d) Da irretroatividade. 

e) Da proibição de confisco. 

 

29) Assinale a alternativa correta: 

 

a) O lançamento da contribuição de melhoria é feito de ofício. 

b) O valor da contribuição a ser pago por cada contribuinte não poderá ser superior ao 

acréscimo de valor do imóvel respectivo. 

c) Feito o lançamento da contribuição de melhoria, cada contribuinte deverá ser 

notificado do montante da contribuição. 

d) O lançamento só é possível depois de executada a obra. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
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30) De acordo com o Código Tributário do Município de Ponte Serrada, o lançamento 

do Imposto Predial e Territorial Urbano- IPTU é  feito: 

 

I) De ofício. 

II) Por Declaração. 

III) Por homologação.  

 

a) Somente o item I está correto. 

b) Somente os itens I e II estão corretos. 

c) Somente os itens I e III estão corretos. 

d) Somente o item II está correto. 

e) Somente o item III está correto. 
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DESTAQUE 

 

................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 

 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

 

 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

 

 

 

 

 

 

PARA USO EXCLUSIVO DO CANDIDATO. 

 

 




