
CONCURSO PÚBLICO 

MUNICÍPIO DE RIO DO SUL – SC 

FISCAL DE TRIBUTOS 

ENSINO SUPERIOR 

CADERNO DE PROVAS 

 

Nome: Assinatura: Nº da inscrição 

   
 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

01 – PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DA PROVA 

A) Em cima da carteira você deve ter apenas a caneta, lápis, borracha, o caderno de provas e o cartão resposta; poderá 

também ter copo ou garrafa de água. Bolsa, aparelhos eletrônicos, relógio, devem ser colocados no chão. 

B) Confira o Caderno de Provas que você recebeu e veja se é a prova para o cargo que se inscreveu e se está completa, 

com todas as folhas colocadas na ordem correta.  Confira também o Cartão Resposta. Verifique se tem o seu nome e se 

o número de inscrição está correto. 

C) A prova contém 40 perguntas com questões objetivas, com 04 alternativas de resposta, sendo apenas uma delas a 

CORRETA. 

 

02 – COMO FAZER A PROVA 

A) Somente inicie a prova no momento em que receber a autorização da equipe de fiscalização.  

B) Somente preencha o Cartão Resposta depois de ter todas as questões respondidas e assinaladas no Caderno de 

Provas.  

C) O Caderno de Provas poderá ser rasurado e feitas todas as anotações que você precisar. Mas o Cartão Resposta não 

poderá ser alterado ou conter rasuras. 

D) Para o preenchimento do Caderno de Provas você poderá utilizar lápis e borracha. 

E) Para o preenchimento do Cartão Resposta você deverá utilizar caneta esferográfica de cor azul ou preta. 

F) Em sendo o Cartão Resposta, de LEITORA ÓTICA, o espaço para assinalar a resposta (retângulo) deverá ser totalmente 

preenchido, a exemplo do Cartão de Loteria (mega-sena). 

G) Depois do preenchimento do Cartão Resposta, entregue-o, juntamente com o Caderno da Prova, à Equipe de 

Fiscalização. 

H) A prova terá duração de três horas. 

 

03 – É TERMINANTEMENTE PROIBIDO 

A) Falar com outros candidatos durante a prova. 

B) Retirar-se da sala sem acompanhamento de um dos fiscais. 

C) Entregar o Caderno de Provas e se retirar da sala, antes de 1 (uma) hora após o início da prova. 

   

Transcreva abaixo as suas respostas, 

dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 

 

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 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
01- Pronomes são palavras que substituem os 
substantivos ou os determinam, indicando a pessoa 
do discurso. Na frase “O lugar onde paramos na 
estrada”, temos um pronome: 
A)  Possessivo        
B)  Demonstrativo 
C)  Relativo  
D)  Indefinido 
 
02- O substantivo coletivo CHOLDRA exprime um 
conjunto de:  
A)  Asneiras  
B)  Coisas semelhantes 
C)  Malfeitores         
D)  Criados                 
 
03- Na frase “João queria ter apenas a metade da 
fortuna de Pedro”, o verbo está no tempo:  
A)  Presente  
B)  Pretérito imperfeito  
C)  Pretérito perfeito               
D)  Pretérito mais-que-perfeito 
 
04- Na frase “Deus nos proteja”, o verbo está no 
modo: 
A)  Indicativo 
B)  Subjuntivo 
C)  Imperativo 
D)  Gerúndio         
 
05- A crase resulta da contração da preposição a 
com o artigo feminino a ou as. Nas frases a seguir 
apresentadas identifique qual não leva a crase: 
A)  Escreveu um bilhetinho a lápis. 
B)  Procede-se a apuração dos votos.                
C)  Ninguém é tão sensível a dor. 
D)  O trem chegou a estação no horário previsto. 
 
06- Identifique o plural dos substantivos compostos 
que está escrito de forma incorreta: 
A) Tenentes–coronéis  
B) Curta–metragens  
C)  Guardas–civis 
D) Alto–falantes  
 

7-  Oswald de Andrade foi um dos mais vivos 
ensaístas e panfletários de nossa literatura. Pode-se 
dizer que a sua importância histórica de renovador e 
agitador foi decisiva para a formação de nossa  

literatura contemporânea. É de sua autoria o livro: 
A) Memórias de Braz Cubas 
B) Memórias Sentimentais de João Miramar 
C) Contos de Aprendiz 
D) As meninas 
 
8- Assinale a opção que indica o autor da obra “O 
Vampiro de Curitiba”: 
A) Raquel de Queiroz 
B) Dinah Silveira de Queiroz 
C) Dalton Trevisan 
D) Antônio Callado 
  
9- Assinale a palavra que está escrita de forma 
correta: 
A) Freiada 
B) Gratuíto 
C) Hilariedade 
D) Intitular 
 
10- O emprego da letra K na ortografia da língua 
portuguesa não é correto: 
A) Em abreviaturas 
B) Símbolos de termos científicos de uso 
internacional 
C) Em nomes próprios de origem aportuguesados 
D) Na transcrição de palavras estrangeiras não 
aportuguesadas 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11- A Câmara Municipal de Rio do Sul tem: 
A) 15 vereadores 
B) 11 vereadores 
C) 10 vereadores 
D) 9 vereadores 
 
12- A área territorial de Rio do Sul é de: 
A) 2.627 km² 
B) 262,7 km² 
C) 267,7 km² 
D) 2.267 km² 
 
13- Segundo os registros históricos a colonização da 
área, mais tarde transformada no Município de Rio 
do Sul, aconteceu com a chegada do Senhor: 
A) Emílio Odebrecht  
B) Hermann Blumenau 
C) Francisco Grankenberger 
D) Johan Schroeder 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL 
CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS 

14- Antes da colonização a região onde hoje está 
localizado o município de Rio do Sul, era habitada 
por indígenas da tribo: 
A) Guarani 
B) Tapajós 
C) Xokleng 
D) Tupinambá 
 
15- O primeiro Presidente da República do Brasil foi: 
A) Floriano Peixoto 
B) Deodoro da Fonseca 
C) Prudente de Moraes 
D) Affonso Pena 
 
16- A sigla COFINS significa: 
A) Contribuição para o Financiamento da Saúde e 
Seguridade Social 
B) Contribuição Financeira para a Seguridade Social 
C) Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social 
D) Contribuição Financeira para a Saúde e Assistência 
Social 
 
17- De acordo com a Lei Orgânica do município de 
Rio do Sul, não compete à Câmara Municipal de 
Vereadores, entre outros: 
A) Emendar a Lei Orgânica 
B) Autorizar referendo e convocar plebiscito 
C) Fixar os subsídios do prefeito, vice-prefeito e 
secretários 
D) Elaborar o Plano de Cargos e Salários dos 
funcionários da Prefeitura 
 
18- Assinale a alternativa que apresenta um dos 
princípios a que está sujeita a Administração 
Pública: 
A) Justiça 
B) Eficiência 
C) Honestidade 
D) Qualidade 
 
19- De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Rio do Sul são livres de nomeação e exoneração e se 
destinam apenas as atribuições, os cargos de: 
A) Secretarias e Diretorias 
B) Direção e Assessoramento 
C) Direção e Chefias 
D) Direção, Chefias e Assessoramento 
 
20- O atual Vice-Governador de Santa Catarina, 
Eduardo Moreira foi Prefeito do Município de: 

A) Florianópolis 
B) Criciúma 
C) Joinville 
D) Itajaí  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21- De acordo com o Art. 15 da LEI COMPLEMENTAR 

Nº 110, de 17 de dezembro de 2003 (CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL), a 

contribuição de melhoria cobrada pelo Município, 

no âmbito de suas respectivas atribuições, é 

instituída para fazer face ao custo de obras públicas 

de que decorra valorização imobiliária e sua lei 

observará, além de outros, os seguintes requisitos 

mínimos: 

I. Publicação prévia dos seguintes elementos. 

Assinale a alternativa correta a respeito das alíneas 

deste inciso: 

A) Determinação do fator de absorção do benefício 

da valorização para toda a zona ou para cada uma 

das áreas diferenciadas, nela contidas 

B) Determinação da parcela do custo da obra a ser 

financiada pela contribuição 

C) Delimitação da zona beneficiada 

D) Todas as alternativas estão corretas 

 

22- De acordo com o Art. 25 da LEI COMPLEMENTAR 

Nº 110, de 17 de dezembro de 2003 (CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL), 

entram em vigor no primeiro dia do exercício 

seguinte àquele em que ocorra a sua publicação os 

dispositivos de lei, referentes a impostos sobre 

serviços, transmissões e patrimônio. Assinale a 

alternativa incorreta: 

A) Que instituem ou majoram tais impostos 

B) Que definem novas hipóteses de incidência 

C) Que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei 

dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte, 

e observado o disposto no artigo 100 

D) Todas as alternativas estão incorretas 

 

23- De acordo com o Art. 34 da LEI COMPLEMENTAR 

Nº 110, de 17 de dezembro de 2003 (CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL), a  
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obrigação tributária é principal ou acessória. 

Assinale a alternativa que esteja em desacordo com 

os parágrafos deste artigo: 

A) A obrigação acessória decorre da legislação 

tributária e tem por objeto as prestações, positivas 

ou negativas, nela previstas no interesse da 

arrecadação ou da fiscalização dos tributos 

B) Fato gerador da obrigação principal é a 

materialização da hipótese de incidência, prévia e 

genericamente, definida em lei 

C) A obrigação acessória, pelo simples fato da sua 

inobservância, converte-se em obrigação principal 

relativamente a penalidade pecuniária 

D) A obrigação principal surge com a ocorrência do 

fato gerador, e tem por objeto o pagamento de 

tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se 

juntamente com o crédito dela decorrente 

 

24- De acordo com o Art. 52 da LEI COMPLEMENTAR 

Nº 110, de 17 de dezembro de 2003 (CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL), são 

pessoalmente responsáveis. Assinale a alternativa 

correta: 

A) O sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, 

pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da 

partilha ou adjudicação, limitada esta 

responsabilidade ao montante do quinhão, do legado 

ou da meação 

B) O espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até 

data da abertura da sucessão 

C)O adquirente ou remitente, pelos tributos relativos 

aos bens adquiridos ou remidos 

D) Todas as alternativas estão corretas 

 

25- São tipos de tributos, exceto: 

A) Taxas 

B) Contribuição de Melhoria 

C) Contribuição sindical 

D) Impostos 

 

26- De acordo com o artigo 44 da Lei Complementar 
nº 123/06, que Institui o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; nas 
licitações será assegurada, como critério de 
 

desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte.  

§ 1º  Entende-se por empate aquelas situações em 

que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam 

iguais ou até _______ % (_______ por 

cento) superiores à proposta mais bem 

classificada. Assinale a alternativa que esteja de 

acordo o parágrafo primeiro do citado artigo da lei: 

A) Entende-se por empate aquelas situações em que 

as propostas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% 

 superiores à proposta mais bem classificada 

B) Entende-se por empate aquelas situações em que 

as propostas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 20% 

superiores à proposta mais bem classificada  

C) Entende-se por empate aquelas situações em que 

as propostas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% 

superiores à proposta mais bem classificada 

D) Entende-se por empate aquelas situações em que 

as propostas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 15% 

superiores à proposta mais bem classificada 

 

27- De acordo com o artigo 13 da Lei Complementar 

nº 123/06, que Institui o Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, o 

Simples Nacional implica o recolhimento mensal, 

mediante documento único de arrecadação, além 

de outros, dos seguintes impostos e contribuições. 

Assinale a alternativa que esteja em desacordo com 

os incisos deste artigo: 

A) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL 

B) Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF 

C) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 

D) Imposto sobre Operações Relativas à Circulação 

de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação – ICMS 

 

28- De acordo com o artigo 35 do Código Tributário 

Nacional, o imposto, de competência  
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______________, sobre a transmissão de bens 

imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato 

gerador. Assinale a alternativa que preencha 

corretamente a lacuna: 

A) Da União 

B) Dos Municípios 

C) Dos Estados 

D) Do Distrito Federal 

 

29- De acordo com o Art. 15 do Código Tributário 

Nacional  somente a União, nos seguintes casos 

excepcionais, pode instituir empréstimos 

compulsórios. Assinale a alternativa correta: 

A) Calamidade pública que exija auxílio federal 

impossível de atender com os recursos 

orçamentários disponíveis 

B) Conjuntura que exija a absorção temporária de 

poder aquisitivo 

C) Guerra externa, ou sua iminência 

D) Todas as alternativas estão corretas 

 

30- De acordo com o Art. 32 do Código Tributário 

Nacional  o imposto, de competência dos 

Municípios, sobre a propriedade predial e territorial 

urbana tem como fato gerador a propriedade, o 

domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza 

ou por acessão física, como definido na lei civil, 

localizado na zona urbana do Município. 

 § 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se 

como zona urbana a definida em lei municipal; 

observado o requisito mínimo da existência de 

melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) 

dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo 

Poder Público. 

Assinale a alternativa que esteja em desacordo com 

os incisos do parágrafo 1º do referido artigo da 

citada lei: 

A) Sistemas de esgotos sanitários 

B) Meio-fio ou calçamento, com canalização de águas 

pluviais 

C) Escola primária ou posto de saúde a uma distância 

máxima de 5 (cinco) quilômetros do imóvel 

considerado 

D) Rede de iluminação pública, com ou sem 

posteamento para distribuição domiciliar 

 

31- De acordo com o Art. 9º do Código Tributário 

Nacional, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios: 

IV - cobrar imposto sobre. Assinale a alternativa 

cujo teor esteja em desacordo com o inciso IV da 

referida Lei.         

A) Templos de qualquer culto 

B) Papel destinado a embrulhar medicamentos nas 

farmácias 

C) O patrimônio, a renda ou serviços dos partidos 

políticos, inclusive suas fundações, das entidades 

sindicais dos trabalhadores, das instituições de 

educação e de assistência social, sem fins lucrativos, 

observados os requisitos fixados na Seção II deste 

Capítulo 

D) O patrimônio, a renda ou os serviços uns dos 

outros 

 

32- De acordo com o Art. 29 do Código Tributário 

Nacional o imposto, de competência 

_____________, sobre a propriedade territorial 

rural tem como fato gerador a propriedade, o 

domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, 

como definido na lei civil, localização fora da zona 

urbana do Município. 

A) Da União 

B) Dos Municípios 

C) Dos Estados 

D) Do Distrito Federal 

 

33- De acordo com o artigo 3º da Lei 10.520, que 

instituiu a modalidade de licitação denominada 

pregão, a fase preparatória do pregão observará o 

seguinte. Assinale a alternativa que esteja em 

desacordo com os incisos deste artigo: 

A) A autoridade competente justificará a necessidade 

de contratação e definirá o objeto do certame, as 

exigências de habilitação, os critérios de aceitação 

das propostas, as sanções por inadimplemento e as 

cláusulas do contrato, inclusive com fixação do valor 

do contrato 

B) A definição do objeto deverá ser precisa, suficiente  
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e clara, vedadas especificações que, por excessivas, 

irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição 

C) Dos autos do procedimento constarão a 

justificativa das definições referidas no inciso I deste 

artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre 

os quais estiverem apoiados, bem como o 

orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade 

promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem 

licitados 

D) A autoridade competente designará, dentre os 

servidores do órgão ou entidade promotora da 

licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, 

cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento 

das propostas e lances, a análise de sua 

aceitabilidade e sua classificação, bem como a 

habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao 

licitante vencedor 

 

34- De acordo com o artigo 5º da Lei 10.520, que 

instituiu a modalidade de licitação denominada 

pregão, é vedada a exigência de. Assinale a 

alternativa correta: 

A) Garantia de proposta 

B) Aquisição do edital pelos licitantes, como condição 

para participação no certame 

C) Pagamento de taxas e emolumentos, salvo os 

referentes a fornecimento do edital, que não serão 

superiores ao custo de sua reprodução gráfica, e aos 

custos de utilização de recursos de tecnologia da 

informação, quando for o caso 

D) Todas as alternativas estão corretas 

 

35- No exercício do cargo de Fiscal de Tributos você 

precisa redigir um ofício ao Presidente da Câmara, 

para esclarecer dúvidas do Legislativo a respeito do 

cargo. Assinale a alternativa que contenha o 

pronome de tratamento que deve ser usado neste 

ofício: 

A) Vossa Alteza 

B) Vossa Excelência 

C) Vossa Senhoria 

D) Vossa Magnificência 

 

36- De acordo com o artigo 9º da Lei nº 8.666/93, 

não poderá participar, direta ou indiretamente, da 

licitação ou da execução de obra ou serviço e do 

fornecimento de bens a eles necessários. Assinale a 

alternativa que esteja em desacordo com os incisos 

deste artigo: 

A) O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa 

física ou jurídica 

B) Empresa, isoladamente ou em consórcio, 

responsável pela elaboração do projeto básico ou 

executivo ou da qual o autor do projeto seja 

dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 

5% do capital com direito a voto ou controlador, 

responsável técnico ou subcontratado 

C) As obras e serviços destinados aos mesmos fins 

terão projetos padronizados por tipos, categorias ou 

classes, exceto quando o projeto-padrão não atender 

às condições peculiares do local ou às exigências 

específicas do empreendimento 

D) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade 

contratante ou responsável pela licitação 

 

37- De acordo com o art. 3o  da Lei Complementar 

Nº 116, de 31/07/2003, que Dispõe sobre o Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de 

competência dos Municípios e do Distrito Federal, e 

dá outras providências, o  serviço considera-se 

prestado e o imposto devido no local do 

estabelecimento prestador ou, na falta do 

estabelecimento, no local do domicílio do 

prestador, exceto nas hipóteses previstas nos 

incisos I a XXII, quando o imposto será devido no 

local. Assinale a alternativa que esteja em 

desacordo com os incisos do referido artigo e o 

anexo da Lista Anexa da citada Lei: 

A) Da execução, no caso dos serviços descritos no 

subitem 7.04 da lista anexa 

B) Da execução da decoração e jardinagem, do corte 

e poda de árvores, no caso dos serviços descritos no 

subitem 7.11 da lista anexa 

C) Do estabelecimento do tomador ou intermediário 

do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele 

estiver domiciliado, na hipótese do § 1o do art. 1o 

desta lei complementar 

D) Da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e  
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outras estruturas, no caso dos serviços descritos no 

subitem 3.05 da lista anexa 

 

38- De acordo com o Art. 1o  da Lei nº 8137/90 – que 

define crimes contra a ordem tributária, econômica 

e contra as relações de consumo, e dá outras 

providências, constitui crime contra a ordem 

tributária suprimir ou reduzir tributo, ou 

contribuição social e qualquer acessório, mediante, 

além de outras, as seguintes condutas. Assinale a 

alternativa que esteja em desacordo com os incisos 

do referido artigo da citada lei: 

A) Fraudar a fiscalização policial, inserindo elementos 

inexatos, ou omitindo operação de qualquer 

natureza, em documento ou livro exigido pela lei 

fiscal 

B) Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, 

nota de venda, ou qualquer outro documento 

relativo à operação tributável 

C) Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar 

documento que saiba ou deva saber falso ou inexato 

D) Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, 

nota fiscal ou documento equivalente, relativa a 

venda de mercadoria ou prestação de serviço, 

efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo 

com a legislação 

 

39- De acordo com o Art. 4o da Lei Complementar 

101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, a lei de 

diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2o 

do art. 165 da Constituição e: 

I. Disporá também sobre: 

Assinale a alternativa incorreta: 

A) Equilíbrio entre receitas e despesas 

B) Normas relativas ao controle de custos e à 

avaliação dos resultados dos programas financiados 

com recursos dos orçamentos 

C) Demais condições e exigências para transferências 

de recursos a entidades públicas e privadas 

D) Todas as alternativas estão incorretas 

 

40- De acordo com o Art. 7o da Lei nº 8137/90 – que 
define crimes contra a ordem tributária, econômica 

e contra as relações de consumo, e dá outras 

providências,constitui, além de outros, crime contra 

as relações de consumo. Assinale a alternativa que 

esteja em desacordo com os incisos do referido 

artigo da citada lei: 

A) Misturar gêneros e mercadorias de espécies 

diferentes, para vendê-los ou expô-los à venda como 

puros; misturar gêneros e mercadorias de qualidades 

desiguais para vendê-los ou expô-los à venda por 

preço estabelecido para os demais mais alto custo 

B) Induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de 

indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a 

natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se 

de qualquer meio, inclusive a veiculação ou 

divulgação publicitária 

C) Elevar o valor cobrado nas vendas a prazo de bens 

ou serviços, mediante a exigência de comissão ou de 

taxa de juros legais 

D) Sonegar insumos ou bens, recusando-se a vendê-

los a quem pretenda comprá-los nas condições 

publicamente ofertadas, ou retê-los para o fim de 

especulação 

 


