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PROVA PARA O CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS

PORTUGUÊS
Leia o texto adiante transcrito e, em
seguida, responda às questões a ele referentes:
Doença mental
(Ferreira Gullar)
A moça de 17 anos entrou em surto e
tentou se jogar da janela do apartamento. A mãe,
em pânico, gritou para o filho homem que veio
correndo a tempo de segurar a irmã e puxá-la para
dentro.
O susto passou, mas não o problema. Em
delírio, ela agora insultava o irmão e mãe com
palavras de uma obscenidade jamais suspeitada
nela. A mãe pedia-lhe calma, buscou no fundo de
sua alma o mais comovido carinho para dizer-lhe
que a amava, que queria tê-la em seus braços.
Tudo o que recebeu em resposta foram palavras
insultuosas e cruéis.
- Odeio todos vocês que querem me entregar nas
mãos do Diabo!
À uma da madrugada, sem mais saber o
que fazer, a mãe telefonou para um pronto-socorro
psiquiátrico, pediu a ajuda do pai e foram todos
para lá, acompanhando a garota. Um médico
levou-a para o consultório e ali ficou com ela
durante algum tempo. Então chamou os familiares
e disse que ela estava bem, que podiam levá-la
para casa e lhe dessem dois comprimidos: um de
haldol outro de fenergam. O pai (avô da garota),
que tivera na família dois casos de esquizofrenia,
revoltou-se:
- O senhor mandar de volta pra casa uma menina
em pleno surto psicótico? Se fizer isso, vou para os
jornais denunciá-lo!
No final, o que restou à família foi levar a
garota para uma clínica particular, onde ela ficou
internada, para alívio dos parentes. Hoje, internar
algum doente psiquiátrico num hospital público é
muito difícil porque foi aprovada uma lei que
considera a internação um atentado aos direitos do
paciente, o qual não é visto como doente mental e
sim como um dissidente. Resumindo, ele é um
cidadão normal que, por diferir do pensamento
dominante, passa a ser perseguido, dopado e
privado da liberdade.
Esta é uma lei proposta por um deputado
federal que, na época, afirmou: “as famílias
internam o chamado doente psiquiátrico para se
ver livre dele.” A proposta inicial do deputado
estabelecia que a internação tinha que ser
precedida da autorização de um juiz. Ao ler isso,

eu que vivi metade de minha vida enfrentando o
problema, pensei comigo: “Como é que um
deputado totalmente ignorante da complexidade
de um problema tão grave tem a coragem de
legislar sobre ele?”
Para que o leitor entenda o que acabo de
dizer, conto-lhe o que pode acontecer quando um
doente entra em surto: ele pode agredir os pais,
pode atentar contra a própria vida, ou pode falar
ininterruptamente, aos berros, durante um dia e
uma noite e entrar pelo dia seguinte. A situação
que se cria dentro da casa é simplesmente
intolerável. Dá para ir atrás de um juiz? E o que
entende um juiz de doenças mentais para autorizar
ou não a internação do paciente? É preciso muita
insensibilidade ou ignorância para afirmar que a
família quer é se livrar do doente. Gostaria de por
um doente em surto na casa desse deputado para
ver o que ele faria.
Um doente mental numa família é uma
tragédia indescritível. E o sofrimento não vem
apenas dos distúrbios que provoca, mas sobretudo
porque os seus familiares o amam e não sabem o
que fazer para salvá-lo. É muita pretensão daquele
deputado achar que tem mais amor aos filhos dos
outros do que a própria família. Ignora o quanto
dói a um pai ou a uma mãe internar seu filho.
A maior ironia que esta lei implica é que,
atuando sobre os hospitais públicos, deixa no
desespero as famílias mais pobres, que não podem
pagar clínicas particulares. E tudo isso por mero
esnobismo intelectual de alguns que querem
passar por “evoluídos”, essa praga que empesta
boa parte da intelectualidade brasileira.
GULLAR, Ferreira. Ferreira Gullar / seleção e prefácio
Augusto Sérgio Bastos. – São Paulo: Global, 2004. –
(Coleção melhores crônicas / direção Edla van Steen).

1. Qual é o foco narrativo do texto?
a)
b)
c)
d)
e)

terceira pessoa do singular
terceira pessoal do plural
primeira pessoa do singular
primeira pessoa do plural
segunda pessoa

2. Qual é a modalidade de texto predominante?
a)
b)
c)
d)
e)

dissertação
descrição
narração
conotação
linguagem figurada

3. Assinale a opção CORRETA, de acordo com o
texto:

7. De acordo com o narrador, como tem se
comportado a intelectualidade brasileira no que
concerne à atenção dedicada às pessoas
portadoras de doenças mentais?

a) Impera um sentimento de insensibilidade entre
as famílias brasileiras no trato com as doenças
mentais.
b) Apenas os hospitais psiquiátricos particulares
podem atender, dignamente, os doentes
mentais.
c) Os hospitais públicos estão abarrotados de
pacientes doentes mentais.
d) O governo tem feito grandes investimentos
para curar as doenças mentais.
e) A doença mental tem sido tratada com
insensibilidade e ignorância pelos legisladores
brasileiros.

a)
b)
c)
d)
e)

com
com
com
com
com

dedicação e percepção sensível
sensibilidade e conhecimento de causa
argúcia
astúcia
esnobismo ignorante e insensível

8. Qual a palavra que melhor se aproxima do
campo semântico antônimo da palavra delírio?
a)
b)
c)
d)
e)

4. Marque a alternativa CORRETA, de acordo com
o texto:
a) O avô da garota denunciou aos jornais o
descaso do médico em relação ao estado de
saúde de sua neta.
b) Sem outra opção, a família da garota doente
mental teve que interná-la em um hospital
psiquiátrico particular.
c) A medicação prescrita pelo médico, no
entendimento do narrador, era suficiente para
restabelecer a saúde da garota com surto
psicótico.
d) A tentativa de suicídio da jovem havia sido
motivada por uma desilusão sentimental, que
provocara, por sua vez, um surto psicótico
repentino.
e) Ao sair com a jovem, a família estava
determinada a interná-la, imediatamente.

distúrbio
suspiro
cólera
lucidez
reverberação

9. De acordo com as normas vigentes no sistema
ortográfico da língua portuguesa, a palavra
distúrbio contém:
a)
b)
c)
d)
e)

dois dígrafos
um ditongo
um hiato
um hiato e um dígrafo
um tritongo

10. A palavra família, presente no
acentuada graficamente por quê?

texto,

a) Porque é paroxítona terminada em ditongo
crescente
b) Porque é polissílaba
c) Porque é proparoxítona
d) Porque é paroxítona terminada em ditongo
decrescente
e) Porque é oxítona terminada em A

5. Marque a opção CORRETA, de acordo com o
texto:
a) Era comum a garota atacar o irmão e a mãe
com palavras obscenas.
b) O irmão provocava, na irmã, as reações de
ataques com palavras obscenas.
c) A mãe, sem querer, motivava as agressões de
palavras obscenas a ela dirigidas pela filha.
d) Em condições psicológicas normais, jamais a
garota atacaria a família com as palavras
obscenas proferidas.
e) O avô instigava a família a dedicar maus tratos
à garota portadora de doença mental.

ESPECÍFICA
11. No que concerne às contribuições de melhoria,
analise os seguintes enunciados:
I. Podem ser validamente instituídas nos
casos de obras públicas de relevante
interesse local;
II. Podem ser cobradas antes do início de obra
pública;
III. Não podem ter base de cálculo própria de
imposto.

6. Aponte a palavra que melhor se enquadra na
condição de sinônimo da expressão “surto
psicótico”:

Está correto o que se afirma apenas em:
a)
b)
c)
d)
e)

é

desvario
sonambulismo
vertigem
sonho
ira

a)
b)
c)
d)
e)
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I
I e II
I e III
II e III
I, II e III

12. Assinale a alternativa que corresponde à base
de cálculo da contribuição de melhoria:
a)
b)
c)
d)
e)

16. Admitamos
que
duas
pessoas
sejam
coproprietárias de forma desigual de certo
imóvel urbano. Diante disso, na ótica do IPTU,
o pagamento do referido imposto será de
responsabilidade:

O valor venal do imóvel
O valor proporcional da obra pública
A valorização imobiliária
O rendimento mensal do contribuinte
O valor atribuído pelo proprietário ao imóvel

13. Quanto às
enunciados:

taxas,

analise

os

a) de ambos, de forma proporcional à participação
de cada um
b) de ambos, podendo ser exigida de cada um
deles a dívida toda
c) primariamente do proprietário da quota
majoritária e, subsidiariamente, do outro
d) solidária,
permitindo-se,
contudo,
ao
minoritário, a suscitação do benefício de ordem
e) nenhuma das alternativas

seguintes

I.

Tem como fato gerador um fato do Estado e
não um fato do contribuinte;
II. Não se pode utilizar de alíquotas que
serviram para a instituição de impostos;
III. São cobradas em razão do exercício do
poder de polícia ou pela utilização efetiva
ou
potencial,
de
serviços
públicos
específicos e divisíveis, prestados ao
contribuinte ou postos a sua disposição.

17. Assinale a alternativa incorreta quanto ao
IPTU:
a)
b)
c)
d)

sujeita-se ao princípio da legalidade
sujeita-se ao princípio da anterioridade
tem função predominantemente fiscal
sua modalidade de lançamento é a por
declaração
e) sua base de cálculo é o valor venal do imóvel

Está correto o que se afirma apenas em:
a)
b)
c)
d)
e)

III
I e II
I e III
II e III
I, II e III

18. No que concerne ao Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza - ISSQN, analise os
seguintes enunciados:

14. Assinale a alternativa que não se apresenta
como uma característica ínsita às taxas:
a)
b)
c)
d)
e)

I.

A incidência do imposto não depende da
denominação dada ao serviço prestado.
II. Tem como fato gerador a prestação de
serviços, ainda que esses não se constituam
como
atividade
preponderante
do
prestador.
III. O imposto não incide sobre o serviço
proveniente do exterior do País ou cuja
prestação se tenha iniciado no exterior do
País

forma de arrecadação originária
sujeita-se aos princípios tributários
regime jurídico de direito público
vínculo compulsório
tem como sujeito ativo pessoa jurídica de
direito público

15. No que concerne ao Imposto Sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU,
analise os seguintes enunciados:

Está correto o que se afirma apenas em:
a)
b)
c)
d)
e)

I.

Dentre os possíveis sujeitos ativos, não se
admite que o posseiro figure nesse rol;
II. Permite-se a existência de alíquotas
diferentes de acordo com a localização do
imóvel;
III. Poderá ser progressivo, nos termos de lei
municipal, de forma a assegurar o
cumprimento
da
função
social
da
propriedade.

19. É vedado os municípios a instituição de:
a) ISSQN sobre os serviços prestados aos entes
públicos
b) ISSQN sobre os serviços de transporte
municipal
c) IPTU com alíquotas progressivas em função do
valor do imóvel
d) IPTU com alíquotas diferenciadas em razão da
localização e do uso do imóvel
e) Contribuição para o custeio da iluminação
pública

Está correto o que se afirma apenas em:
a)
b)
c)
d)
e)

I
I e II
I e III
II e III
I, II e III

II
I e II
I e III
II e III
I, II e III
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20. Sujeita-se à incidência do ISSQN:

26. No que concerne à imunidade tributária
religiosa, analise os seguintes enunciados:

a) as exportações de serviços para o exterior do
país
b) a prestação de serviços em relação de emprego
c) a prestação de serviços dos trabalhadores
avulsos
d) os serviços prestados mediante a utilização de
bens
e
serviços
públicos
explorados
economicamente
e) o valor intermediado no mercado de títulos e
valores mobiliários

I. Apesar de alugado a terceiros, o imóvel
pertencente a tais instituições permanece
imune ao IPTU, desde que o valor dos
aluguéis seja revertido nas atividades
essenciais de tais entidades;
II. A
imunidade
é
exclusivamente
aos
impostos, mas não às taxas;
III. Estende-se tal prerrogativa aos cemitérios
instituídos e explorados economicamente
por particulares.

21. Assinale a alternativa incorreta quanto ao
ISSQN:

Está correto o que se afirma apenas em:

a)
b)
c)
d)

possui função predominantemente fiscal
sujeita-se ao princípio da noventena
tem como base de cálculo o preço do serviço
sua modalidade de lançamento é a por
homologação
e) tem como sujeito ativo o tomador do serviço
22. Sujeita-se à reserva
situações, exceto:

legal

as

a)
b)
c)
d)
e)

27. No que concerne à imunidade tributária
recíproca dos entes federados, analise os
seguintes enunciados:

seguintes

a) fixação de prazo para recolhimento do tributo
b) a instituição de tributos, ou a sua extinção
c) a definição do fato gerador da obrigação
tributária principal
d) a fixação de alíquota do tributo e da sua base
de cálculo
e) a majoração de tributos, ou sua redução

I.

É permitido ao Estado exigir imposto sobre
a renda percebida por Municípios que
provenha de aluguel de imóveis a eles
pertencentes;
II. Refere-se apenas aos impostos, não
alcançando as contribuições nem as taxas;
III. É extensiva às autarquias e às fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público.

23. Dentre os impostos abaixo, marque aquele que
não se sujeita ao princípio da anterioridade do
exercício financeiro:
a)
b)
c)
d)
e)

Está correto o que se afirma apenas em:
a)
b)
c)
d)
e)

IPTU
ISSQN
IPI
ICMS
IPVA

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

IPTU
ISSQN
IPI
IOF
ICMS

25. A imunidade
sobre:

tributária

cultural

não

II
I e II
I e III
II e III
I, II e III

28. Configura-se como hipótese de suspensão do
crédito tributário:

24. Havendo a necessidade de se modificar a base
de cálculo de um imposto, qual dos seguintes
não se sujeitaria ao princípio da noventena?
a)
b)
c)
d)
e)

I
I e II
I e III
II e III
I, II e III

remissão
transação
moratória
pagamento
compensação

29. Hipótese de exclusão do crédito tributário
consistente no perdão legal de penalidades
pecuniárias.
O enunciado acima se refere a(o):

incide

livros
jornais
periódicos e apostilas
filmes e papéis fotográficos
tinta, cola, linha

a)
b)
c)
d)
e)
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anistia
isenção
remissão
moratória
conversão de depósito em renda

30. O Código Tributário Nacional impõe que, para
uma área ser considerada como urbana, deverá
o município implementar e manter pelo menos
dois melhoramentos mínimos. Assinale a
alternativa que apresenta um item que não é
levado em conta nessa aferição:
a)
b)
c)
d)
e)

abastecimento de água
sistema de esgotos sanitários
calçamento com canalização de águas pluviais
rede de iluminação pública
ginásio poliesportivo a uma distância máxima
de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado
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