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CONCURSO PÚBLICO n.º 001/2011
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PARANÁ

CARGO PÚBLICO: TRIBUTARISTA

CADERNO DE PROVAS

Nome por extenso: __________________________________________________________________________

1. Escreva na capa deste Caderno de Provas seu nome completo (com letra de forma).
2. Este Caderno de Provas contém 42 (quarenta e duas) questões objetivas, numeradas de 01 a 42, sendo:

• 10 (dez) de Língua Portuguesa;

• 10 (dez) de Conhecimentos Gerais; e

• 22 (vinte e dois) de Conhecimentos Específicos.

3. A duração da prova será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo para o preenchimento da Folha de Respostas,  
único documento válido para a sua avaliação.

4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos Fiscais.
5. A prova é individual, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
6. Será  eliminado  o  candidato  que  utilizar  material  de  consulta,  qualquer  sistema  de  comunicação  ou  que 

desatender às orientações constantes neste Caderno de Provas, na Folha de Respostas ou aquelas emanadas 
pelos Fiscais.

7. Em cada questão objetiva, há cinco alternativas (A, B, C, D e E) e somente uma resposta correta.
8. O candidato somente poderá entregar o seu Caderno de Provas, a sua Folha de Respostas e sair da sala após às 

14 horas.
9. Ao receber sua Folha de Respostas, proceda da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos. Constatado algum erro, comunique o Fiscal para que 
conste em ata a informação correta;

b) assine no local indicado;
c) preencha  corretamente,  com  caneta  esferográfica,  ponta  média,  tinta  azul-escuro  ou  preta,  o  campo 

correspondente à alternativa que considera correta em cada questão;
d) não amasse ou dobre, nem rasure a Folha de Respostas.

10. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal da sala, obrigatoriamente o seu Caderno de Provas  
e a sua Folha de Respostas, devidamente assinada.

11. Os dois últimos candidatos de cada sala de prova, somente poderão entregar o seu Caderno de Provas, a sua 
Folha de Respostas e retirar-se do local simultaneamente.

------------------------------------- DESTAQUE ESTE ESPAÇO PARA LEVAR SUAS ANOTAÇÕES -------------------------------------

Realização: Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UTFPR – FUNTEF-PR.

1 A B C D E 11 A B C D E 21 A B C D E 31 A B C D E 41 A B C D E

2 A B C D E 12 A B C D E 22 A B C D E 32 A B C D E 42 A B C D E

3 A B C D E 13 A B C D E 23 A B C D E 33 A B C D E

4 A B C D E 14 A B C D E 24 A B C D E 34 A B C D E

5 A B C D E 15 A B C D E 25 A B C D E 35 A B C D E

6 A B C D E 16 A B C D E 26 A B C D E 36 A B C D E

7 A B C D E 17 A B C D E 27 A B C D E 37 A B C D E

8 A B C D E 18 A B C D E 28 A B C D E 38 A B C D E

9 A B C D E 19 A B C D E 29 A B C D E 39 A B C D E

10 A B C D E 20 A B C D E 30 A B C D E 40 A B C D E
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LÍNGUA PORTUGUESA

A filosofia do jeitinho brasileiro

O jeitinho brasileiro é um modo de agir que implica num modo de ser do corpo e 
num universo conceitual (sic) que lhe é próprio. A compreensão desse universo favorece o 
aproveitamento do melhor na nossa cultura popular e o desenvolvimento de uma filosofia 
situada.

Infelizmente, a grande mídia tem tratado o jeitinho como uma falha no processo de 
modernização e causa das mazelas do País. Qualquer manchete sobre corrupção é tratada 
como mais um episódio do “jeitinho brasileiro”, o que vem sistematicamente difamando uma 
sabedoria da cultura popular.

Embora o jeitinho afronte alguns ideais modernos, principalmente a concepção de 
igualdade humana como igualdade perante a lei, a antropóloga Lívia Barbosa reparou que ele 
se apoia  na concepção de igualdade diante da vulnerabilidade da condição humana. Quer 
dizer, se a norma impede a solução para uma verdadeira necessidade, dane-se a norma. 

Portanto, para que o jeitinho aconteça são necessárias duas pessoas: uma que solicita 
e outra que atende à solicitação.

O livro A Filosofia do Jeito, um modo brasileiro de pensar com o corpo desenvolve 
a ideia  de que a ética que permite nosso jeitinho é uma ética sustentada na emoção, na 
percepção da diferença e na consideração da circunstância: características que são o eixo das 
questões filosóficas contemporâneas e questionam os fundamentos filosóficos desenvolvidos 
no patriarcado.

BORGES, F. C. Filosofia. Ciência e Vida. São Paulo, ano I, n.º 2, p. 50. s/d.

Questão 01
Na perspectiva do autor do texto, o “jeitinho brasileiro” é um:

I. fato corriqueiro na sociedade e que está relacionado à corrupção.
II. episódio de mais uma das tantas aberrações sociais vistas no País.
III. fenômeno social sustentado em valores emocionais e em um corpo conceitual próprio. 
IV. procedimento social fundamentado em normas.

Assinale a alternativa correta.
A) Somente a I está correta.
B) Somente a II está correta.
C) Somente a III está correta.
D) Somente a IV está correta.
E) Somente a II e a IV estão corretas.

Questão 02
O reconhecimento de que todos são iguais perante a lei é fundamental para a vida moderna. A antropóloga Lívia 
Barbosa observa que o jeitinho brasileiro:

I. é uma prática que afronta os ideais da modernidade.
II. difama as potencialidades da cultura popular.
III. é sustentado por uma concepção particular de modernidade.
IV. prioriza a necessidade humana em detrimento ao ideal de igualdade geral.

Assinale a alternativa correta.
A) Somente a I está correta.
B) Somente a II está correta.
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C) Somente a II e a III estão corretas.
D) Somente a I e a IV estão corretas.
E) Somente a IV está correta.

Questão 03
Independentemente da concepção que se tenha dessa prática, é um exemplo que ratifica o modo como a grande mídia 
trata o jeitinho brasileiro:

I. financiar o “cafezinho” do guarda de trânsito quando se é pego cometendo infração.
II. colocar um pedaço de lã de aço na antena do televisor para melhorar a recepção.
III. marcar os horários dos eventos meia hora antes de seu real começo.
IV. estacionar duas quadras antes do shopping para não pagar a taxa de estacionamento.

Assinale a alternativa correta.
A) Somente a I está correta.
B) Somente a II está correta.
C) Somente a III está correta.
D) Somente a IV está correta.
E) Somente a II e a IV estão corretas.

Questão 04
Assinale a sequência que preenche corretamente as lacunas da frase: “Que  ____________ ou não existido os deuses 
mitológicos, pouco importa; já ____________ séculos que a arte os  ____________ vivos.” 

A) houvesse – faz – mantêm 
B) houvesse – faz – mantém 
C) houvessem – faz – mantém 
D) houvessem – fazem – mantêm 
E) houvessem – faz – mantêm 

Questão 05 
Assinale a sequência que preenche corretamente as lacunas da frase: “  Talvez não ____________ receber-me; entre 
____________ e ela ____________ abismos intransponíveis.”

A) quisesse – mim – havia 
B) quizesse – mim  – havia 
C) quizesse – eu – haviam 
D) quisesse – eu – haviam 
E) quisesse – mim – haviam 

Assinale a alternativa em que os termos grafados corretamente podem
preencher os claros dos textos das questões 06 e 07.

Questão 06
“Quando você ____________ o ____________, ____________ em meu nome.”

A) ver – dignitário – saúda-o
B) vir – dignatário – saudai-lhe
C) ver – dignatário – saúde-o
D) vir – dignitário – saúde-o
E) vir – dignatário – saudai-o
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Questão 07
“Estava ____________ a ____________ da guerra, pois os vereadores ____________ nos erros do passado.” 

A) eminente – defraglação – incidiram 
B) iminente – deflagração – reincidiram 
C) eminente – conflagração – reincidiram
D) preste – conflagração – incidiram 
E) prestes – flagração – recindiram 

Questão 08
Assinale a alternativa em que há homônimos ou parônimos, cujo significado está trocado.

A) incipiente (principiante) – insipiente (ignorante).
B) avícola (criador de aves) – avícula (pequena ave).
C) cínico (relativo à China) – sínico (desavergonhado).
D) triplicar (multiplicar por três) – treplicar (responder com tréplica).
E) laço (nó) - lasso ( cansado).

Questão 09
Uma das frases está correta, quanto à concordância. Assinale-a.

A) Estavam ensanguentados o braço e a perna.
B) Para a inscrição é necessário a documentação.
C) Foi proibido a entrada de repórteres no estádio.
D) Eram, sem dúvida, causas físicas-químicas.
E) Eram costumes meios antigos.

Questão 10
Assinale a alternativa que contém erro quanto à colocação pronominal.

A) O Primeiro Simpósio Nacional de Ecologia, em Curitiba, alertou-nos, enfaticamente sobre esse grave 
problema.

B) Em tratando-se de tal assunto, é necessário que todos ingressemos no Movimento de Luta Ambiental.
C) A vida, em nossas cidades e megalópoles, torna-se cada vez mais insalubre, menos agradável e mais irritante.
D) A sociedade de consumo constituir-se-á em causa principal da destruição da Natureza.
E) Esse procedimento consumista, consciente ou inconscientemente, nos é apresentado como sinônimo de 

progresso e evolução.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 11
De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Renascença, são deveres do funcionário:

A) ser leal às instituições a que servir; observar as normas legais e regulamentares; recusar fé a documentos 
públicos.

B) observar as normas legais e regulamentares; ser leal às instituições a que servir; cumprir as ordens superiores, 
exceto quando manifestamente ilegais.

C) praticar usuras sobre qualquer de suas formas; zelar pela economia do material e pela conservação do 
patrimônio público; tratar com urbanidade as pessoas.

D) representar contra a ilegalidade ou abuso de poder; opor resistência injustificada ao andamento de documento 
ou processo e execução de serviço; levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que 
tiver ciência em razão do cargo.

E) ser  assíduo e pontual ao serviço; tratar com urbanidade as pessoas; representar contra a legalidade e abuso de 
poder.
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Questão 12
Analise as afirmativas abaixo.

I. A incorreção da linguagem é considerada um obstáculo à eficácia da comunicação.
II. A distribuição de atividades ao longo de um calendário é chamada de feedback.
III. Bilhete, telegrama e carta são veículos da comunicação escrita.
IV. Para que a comunicação escrita seja ineficaz, pressupõe-se clareza.

 
São corretas, apenas:

A) I e II.
B) I e III.
C) I, III e IV.
D) II e III.
E) II, III e IV.

Questão 13
São características das Redações Oficiais, exceto:

A) dissonância. 
B) uso do padrão culto de linguagem.
C) impessoalidade.
D) formalidade.
E) clareza.

Questão 14
Analise as afirmações a seguir, a respeito de ética profissional.

I. Mentir é uma grande questão ética.
II. Justiça é a qualidade de ser justo, equitativo e imparcial.
III. Honestidade refere-se a veracidade, integridade e probidade.
IV. Existe conflito de interesses quando um indivíduo tem que decidir entre atender a interesses da instituição, de 

um grupo ou pessoais.

Estão corretas:
A) I, II e IV, apenas.
B) III e IV, apenas.
C) I, II, III e IV.
D) II, III e IV, apenas.
E) I, II e III, apenas.

Questão 15
Analise as afirmações a seguir, sobre etiqueta profissional.

I. Ao se abordar o tema etiqueta no trabalho, pode-se pensar em um código não escrito que norteia o modo como 
o servidor público se relaciona em seu meio profissional.

II. Uma atitude aceitável num contexto pode ser errada em outro.
III. Apesar de não levar o servidor público ao fracasso, o desconhecimento de regras de etiqueta dificulta-lhe 

alcançar sucesso profissional.
IV. É uma tarefa extremamente árdua dominar o código de bons modos no ambiente de trabalho.

Estão corretas:
A) II e IV apenas.
B) I e III apenas.
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C) I, II, III e IV.
D) I e II apenas.
E) I, II e III apenas.

Questão 16
Em conformidade com o expresso no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, a administração pública direta e 
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de:

A) legalidade, integridade, moralidade, publicidade e eficácia.
B) impessoalidade, legalidade, moralidade, eficiência e honestidade.
C) legalidade, credibilidade, publicidade, eficiência e impessoalidade.
D) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
E) impessoalidade, ética, publicidade, eficiência e moralidade.

Questão 17
Assinale a alternativa que  completa  corretamente  a afirmação a seguir: Na forma e nos casos previstos na Lei 
Orgânica do Município de Renascença, a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe...

A) somente aos vereadores.
B) somente ao Prefeito Municipal e aos vereadores.
C) somente aos vereadores a aos cidadãos.
D) a qualquer vereador ou comissão da Câmara, ao Prefeito Municipal e aos cidadãos.
E) somente à comissão da Câmara e ao Prefeito.

Questão 18
Analise as afirmações a seguir e marque V para verdadeiro e F para falso, observando o disposto na Lei Orgânica do 
Município de Renascença.

(    ) É assegurado que pelo menos 30% dos cargos em comissão e funções de confiança sejam ocupados por 
servidores de carreira técnica ou profissional do próprio Município.

(    ) É vedada a conversão de férias ou licenças em dinheiro, ressalvados os casos previstos na legislação 
federal.

(    ) É vedada a participação de servidores públicos no produto da arrecadação de tributos e multas.
(    ) O município poderá instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para custeio em benefício destes, de 

sistemas de previdência e assistência social.
(    ) A cessão de servidores públicos da administração direta ou indireta do Município a empresas ou entidades 

públicas ou privadas é permitida, desde que não seja a órgão de mesmo poder.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta.
A) V, F, V, F, V
B) F, F, V, F, F
C) V, V, F, V, F
D) F, F, F, F, V
E) V, V, V, V, F

Questão 19
De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa correta em relação aos Direitos e Garantias 
Fundamentais.

A) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas às qualificações profissionais que a lei 
estabelecer.

B) É livre a manifestação do pensamento, sendo vedada a publicidade.
C) Os cidadãos serão privados de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, 
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salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação 
alternativa, fixada em lei.

D) A expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação depende de censura ou licença.
E) É livre a locomoção no território nacional em tempo de guerra, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, 

nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.

Questão 20
Assinale a alternativa que lista corretamente os critérios estabelecidos para a avaliação do servidor em estágio 
probatório, conforme o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Renascença.

A) Capacidade técnica, organização, capacidade de iniciativa, eficiência, transparência, idoneidade moral.
B) Assiduidade, organização, capacidade técnica, eficiência, capacidade de adaptação, empatia.
C) Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade, idoneidade moral.
D) Transparência, disciplina, capacidade de adaptação, eficiência, qualificação, idoneidade moral.
E) Assiduidade, capacidade de iniciativa, produtividade, qualificação, empatia.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21
Das seguintes proposições apenas uma é correta.

A) A iluminação pública, como serviço, tem seu custeio baseado unicamente nas taxas cobradas pelo Município.
B) O produtor ou o industrial, como contribuintes do IPI, recolhem via GRM aos municípios onde sediados. 
C) A União, os estados, o Distrito Federal  e os municípios podem obter receitas com base em Empréstimos  

Compulsórios desde que instituídos por cada um desses entes, em Lei Complementar.
D) São instrumentos de instituição dos tributos, a Constituição e as Leis Complementares.
E) A União pode cobrar para si impostos municipais. Igual poder tem o Distrito Federal.

Questão 22
O Poder Executivo local projetou obras públicas que pretende vir a realizar no Município de Renascença. Diante disso: 

I. poderá haver cobrança de Contribuição de Melhoria, posto que esse tributo é decorrente da simples realização 
de obra pública.

II. qualquer interessado pode impugnar o edital, devendo a Administração fixar prazo mínimo de 30 dias.
III. o imposto é tributável pelo Município mesmo antes de concluída a obra.
IV. a taxa só incide depois de concluída a obra.

Assinale a alternativa correta.
A) Somente as assertivas I e III estão corretas.
B) Somente as assertivas I e II estão corretas.
C) Somente as assertivas II e III estão corretas. 
D) Somente a assertiva IV está correta. 
E) Somente as assertivas I, II e III são corretas.

Questão 23
Assinale a alternativa cuja proposição esteja correta.

A) O sujeito passivo da obrigação principal  é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo,  mas a penalidade  
pecuniária poderá ser a outro sujeito da obrigação. 

B) O contribuinte de fato pode pleitear a seu favor a imunidade recíproca.
C) Aquele que opera em fraude à execução fiscal pratica ato contra a dignidade da justiça.
D) O poder de tributar pertence exclusivamente à União Federal, aos estados e aos municípios.
E) O sujeito passivo do ISSQN, no caso do transporte intermunicipal, é o prestador do serviço.
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Questão 24
O ITR incide sobre os bens imóveis rurais. Por isso, os municípios onde localizados: 

A) recebem 50% do produto arrecadado pela União, podendo chegar a 100%.
B) têm direito a 80%, máximo permitido, quando o imóvel tributado se tratar de módulo familiar.
C) recebem da União a integralidade do valor arrecadado.
D) recebem na mesma proporção que o estado.
E) o estado arrecadador distribui conforme critérios fixados em razão da população e área dos seus municípios.

Questão 25
Um determinado município pretende reunir suas leis tributárias em um código tributário; nesse caso: 

A) o código pode ser adotado mediante Decreto do Poder Executivo.
B) a matéria é reservada à Lei Complementar.
C) referido município poderá  se  valer  de qualquer instrumento legal,  pois tem competência  privativa para  a  

matéria.
D) sua disciplina é por lei.
E) é vedado aos municípios elaborar código tributário.

Questão 26
Assinale apenas uma alternativa correta.

A) São municipais as taxas de vistoria contra incêndio; de vigilância sanitária; de loteamento.
B) O IPTU alcança todo imóvel no território do município. 
C) A lei permite que haja lançamento de ofício, modalidade denominada por declaração ou homologatória.
D) Independe do pagamento de taxa ou licença o exercício de atividade eventual ou ambulante.
E) Todas as alternativas acima estão corretas.

Questão 27
Indique o sujeito ativo da obrigação tributária.

A) A prefeitura.
B) O contribuinte.
C) O secretário de finanças.
D) O município.
E) O prefeito municipal.

Questão 28
O IPTU, de competência municipal, tem como fato gerador:

A) o domínio útil ou a posse.
B) a propriedade, o domínio útil ou a posse.
C) a posse. 
D) a propriedade ou o domínio útil.
E) a propriedade.

Questão 29
Assinale a alternativa correta.

A) O  IPTU  tem  por  base  de  cálculo  o  valor  médio  do  metro  quadrado  dos  imóveis  de  determinada  zona 
residencial.

B) A utilização de área além do limite da área de edificação é tributável pelo município (parcela do solo criado).
C) Sobre o princípio da capacidade contributiva e a proporcionalidade do preço da venda do imóvel, o município,  

ao cobrar o ITBI, pode autorizar, mediante lei, a progressividade das alíquotas.
D) A locação de bens imóveis é serviço abrangido pelo ISSQN.
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E) Sobre o bem imóvel, por natureza ou acessão física, incide o IPTU, desde que localizado na zona urbana do 
município.

Questão 30
É correto afirmar que:

A) há que se observar a destinação legal do produto da arrecadação de um tributo para se determinar sua natureza  
jurídica.

B) importa verificar a denominação legal do tributo, o que vai corresponder à sua natureza jurídica.
C) a natureza jurídica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação.
D) pode ser fixado o valor do IPTU de imóveis de mesmo padrão, na mesma zona urbana, mas diferenciado em 

razão da capacidade econômica dos contribuintes.
E) o simples motivo da valorização é impediente ao município de adotar a progressividade da alíquota do IPTU.

Questão 31
Dada a seguinte proposição, assinale a alternativa verdadeira. “O Fundo de Participação dos Municípios é o que cabe  
aos municípios pela divisão da arrecadação dos seguintes impostos”:

A) IPVA e ICMS.
B) ICMS e IOF.
C) ITR e ITCMD.
D) IR e IPI.
E) IPI, ICMS, II e IE.

Questão 32
Apenas uma das alternativas está correta.

A) Os ativos financeiros decorrentes das transações envolvendo ouro sofrem incidência de IOF, sendo que a  
participação do município produtor desse metal no imposto da União é de 25%.

B) A afixação das alíquotas do ISSQN retido na fonte é feita pelo município do tomador dos serviços, optante  
pelo Simples Nacional, até o limite de 25% da nota de prestação dos serviços.

C) É possível  ao  locatário  credenciar-se  perante  o  fisco  municipal  como sujeito  passivo  da  contribuição  de  
melhoria se para tanto o contrato locatício pactuar expressamente essa condição.

D) O Município de Renascença pode requerer a imunidade da cobrança de taxas por serviços prestados pelo  
estado ou pela União.

E) Na questão da competência tributária o Município fica com 25% do produto arrecadado pelo Estado com o  
IPVA.

Questão 33
Assinale a alternativa correta, considerando o ITBI.

A) Basta verificar a sede do imóvel para definir o município sujeito ativo do tributo.
B) O Município de Renascença lançará o imposto, uma vez que o adquirente – sujeito passivo do tributo – é  

residente e domiciliado no seu território.
C) O imposto é devido na capital, eleita como foro contratual e lugar da celebração do negócio jurídico.
D) O sujeito passivo tributário é o proprietário vendedor, logo, o imposto beneficia o Município de Londrina,  

onde este reside.
E) O princípio federativo permite uma repartição proporcional entre os municípios envolvidos.

Questão 34
Acerca do compartilhamento de cadastros entre municípios, indique a opção correta.

A) É desautorizado pelas normas de administração tributária.
B) É incentivado e permitido, inclusive mediante simples convênio.
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C) Só por lei.
D) Por envolver a transmissão e o conhecimento de dados pessoais, o procedimento é inadmissível.
E) Qualquer atuação de forma integrada na área tributária fere princípios constitucionais, como da legalidade, 

pessoalidade, inviolabilidade de dados e moralidade.

Questão 35
Assinale a alternativa correta.

A) É vedada a vinculação de receita de impostos para a realização das atividades de administração tributária.
B) Quando necessário para o desempenho de suas funções de caráter eminentemente fazendário, o servidor fiscal 

pode pedir à autoridade hierárquica o privilégio da precedência sobre os demais setores da administração.
C) O Tributarista exerce atividade estatal essencial, portanto integra carreira fazendária, somente possível de ser 

ocupada mediante concurso público.
D) O princípio da eficiência permite a participação dos fiscais no produto arrecadado com as multas aplicadas.
E) Caracteriza restrição indevida o impedimento do exercício da advocacia fiscal logo após exoneração do cargo  

fazendário ou aposentadoria.

Questão 36
Sobre o processo tributário é correto afirmar que:

A) os  atos  administrativos  de  cobrança  do  tributo  são  eminentemente  vinculados  à  lei,  é  dizer,  o  pleno 
cumprimento da norma jurídica constitui o núcleo do ato administrativo.

B) independe do contribuinte o consentimento ao tributo; a arrecadação, por ser participativa, impede o exercício  
do contraditório, justamente porque o processo tributário é vinculado e estritamente legal (formal).

C) o ato de lançamento do tributo é discricionário quanto à conveniência e oportunidade de fazê-lo.
D) o lançamento da contribuição de melhoria é feito por homologação.
E) a Constituição atribui à lei ordinária o estabelecimento de normas gerais em matéria tributária.

Questão 37
O Município de Renascença deve responder sobre o desempenho de sua administração tributária:

A) à Câmara dos Deputados.
B) ao Congresso Nacional.
C) à mesa da Câmara de Vereadores.
D) aos Tribunais de Contas do Estado ou da União.
E) ao Senado Federal.

Questão 38
Assinale apenas uma alternativa correta.

A) É facultado ao Poder Público instituir benefícios fiscais, desde que observados determinados requisitos ou 
condições definidos no texto constitucional e em legislação complementar.

B) Desconsidera-se  como  espontânea  a  denúncia  apresentada  após  o  início  de  qualquer  procedimento 
administrativo ou medida de fiscalização, relacionada com a infração tributária.

C) É dever da administração pública perseguir a satisfação da finalidade legal. 
D) A Administração Municipal é coerente se nega concessão de benefício fiscal presumido, quando o requerente  

se encontrar inadimplente com suas obrigações tributárias.
E) Todas as alternativas acima estão corretas.

Questão 39
Assinale a alternativa correta.

A) A decadência extingue o crédito tributário, enquanto que a prescrição só afeta (extingue) a ação executiva.
B) É caso de prescrição deixar de efetuar o lançamento no prazo de lei.
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C) É válido o aumento de tributo ocorrido no mesmo exercício, se fixado por lei formal, guardados, porém, 90 
(noventa) dias entre sua publicação e a entrada em vigência, quando então os novos valores poderão ser  
praticados.

D) A prescrição e a decadência são causas de extinção do crédito tributário.
E) A anterioridade é princípio legal restrito à instituição de tributo, de modo que sua cobrança só pode ocorrer no 

exercício posterior à lei que o criar.

Questão 40
Entende-se como certa uma única alternativa.

A) Os fiscais  carecem do poder  de autuar pela  recusa de exibição dos alvarás de licença,  cujos  registros  se 
encontrem regulares e vigentes nos arquivos do Município expedidor. 

B) O Município de Renascença, como importador de um bem, tem garantida a imunidade tributária prevista no  
art. 150, VI, “a”, da Constituição, porque aglutina tanto a identidade de contribuinte de direito como a de  
contribuinte de fato.

C) É semestral o repasse dos recursos do Fundo de Participação da União aos Municípios, podendo ser trimestral 
em caso de emergência ou decretação de calamidade pública.

D) É vedada a isenção de taxas na prestação de serviços públicos.
E) Os dados populacionais do município são coligidos pela Fundação Getúlio Vargas, que os repassa para a 

Câmara de Vereadores  para  fins  de homologação e  fixação do coeficiente a  ser  utilizado pelo  Fundo de 
Participação dos Municípios na distribuição das receitas.

Questão 41
Define o Código Tributário Nacional,  art.  32, que, para ser considerado imóvel urbano (para fins de IPTU), há a 
necessidade de pelo menos dois desses requisitos:

A) calçamento e canalização de águas pluviais.
B) rede de iluminação pública e posteamento para distribuição domiciliar.
C) abastecimento de água e sistema de esgotos sanitários.
D) repartição  pública  e  instituição  bancária  a  uma  distância  máxima  de  3  (três)  quilômetros  do  imóvel 

considerado urbano.
E) área não cultivada e vias asfaltadas.

Questão 42
Quanto à progressividade, assinale apenas uma alternativa correta.

A) Tem previsão de incidência sobre o Imposto de Renda e proventos de qualquer natureza.
B) Incide sobre o ITR.
C) O Município de Renascença pode aplicar para o IPTU.
D) Resta intrínseco que a progressividade dos tributos reais é uma forma de coibir e até mesmo punir o mau uso 

da propriedade.
E) Todas as alternativas acima estão corretas.




