
CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE VIDEIRA - SC 

CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

 NÍVEL: SUPERIOR 

CADERNO DE PROVAS 

 

Nome: Assinatura: Nº da inscrição 

   
 

 

Antes de iniciar a prova leia com atenção as orientações 

 
 

01 – PREPARAÇÃO ANTES DE INICIAR A PROVA 

A) Em cima da carteira Você deverá ter apenas o Caderno de Prova, Cartão resposta, caneta, 

lápis; poderá também ter garrafa ou copo de água.  

B) Objetos como bolsa, carteira com documentos, celular, relógio, deverão ser colocados no 

chão. O Celular também deverá ser desligado. 

C) Muito importante: confira se o seu Caderno de Prova é do cargo que Você se inscreveu. O 

nome do cargo está no cabeçalho desta folha. Confira também o seu Cartão Resposta. Nele 

deverá estar constado o seu nome, cargo e o número de inscrição. 

 

02 – COMO FAZER A PROVA 

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

B) Leia com muita atenção cada pergunta. Assinale as respostas primeiramente no Caderno de 

Prova. Preencha o Cartão Resposta somente no final, depois de revisar as respostas. 

Importante: o Caderno de Prova poderá ser utilizado para fazer cálculos, anotações e poderá 

conter rasuras. 

C) O Cartão Resposta deverá ser preenchido de forma idêntica ao cartão de loteria. O espaço do 

retângulo deve ser totalmente preenchido, com caneta esferográfica azul ou preta. 

D) Questões que Você acha que contém erros: Você poderá entrar com RECURSO de acordo 

com a forma estabelecida no Edital. Depois de entregar a prova e se retirar da sala Você poderá 

fazer contato com a equipe de Coordenação e informar o Cargo e o número da questão que, na 

sua opinião, contém erro. 

 

03 – PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA 

A) O Cartão Resposta tem dois espaços distintos. O primeiro, com 5 linhas para Você preencher o 

número de sua inscrição. O segundo com o número de questões para Você preencher a 

alternativa correta de cada uma das perguntas. 
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B) Como preencher o seu número de inscrição no Cartão: O seu número de inscrição contém 5 

algarismos e cada uma das 5 linhas contém algarismos de 0 (zero) a 9. Então o primeiro número 

de sua inscrição (da esquerda para a direita) deverá ser preenchido na primeira linha. O segundo 

número de sua inscrição na segunda linha, e assim até o quinto. 

C) Como preencher as alternativas corretas de cada uma das perguntas: O Cartão contém o 

espaço com o número da questão e retângulos com as 4 alternativas de resposta (A,B,C,D). 

Então, preencha o retângulo correspondente a alternativa de cada questão que Você escolheu 

como a CORRETA. 

Importante: depois de preenchida a alternativa de cada questão não poderá ser alterada. 

 

04 – ENTREGA DA PROVA E CARTÃO RESPOSTA 

A) Concluído o preenchimento do Cartão Resposta Você deverá entregá-lo, juntamente com o 

Caderno de Prova para a equipe de fiscalização; 

B) Não esquecer de colocar o seu nome, assinatura e número de inscrição na Folha de 

Orientações. 

C) Importante: o Cartão Resposta deverá ser entregue devidamente assinado. 

 

05 – LEMBRETES: É PROBIDO AOS CANDIDATOS: 

A) Falar com outros candidatos durante a prova 

B) Fazer comentários sobre questões em voz alta. Em havendo dúvida chamar o fiscal. 

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

D) Retirar-se da sala com o Celular. 

E) Entregar o Caderno de Provas e o Cartão Resposta, antes de 1 hora do horário de início da 

Prova. 

 

ESTE ESPAÇO VOCÊ PODERÁ UTILIZAR PARA ANOTAR AS RESPOSTAS DAS QUESTÕES E LEVA-

LO CONSIGO. 

(dobre na linha pontilhada e destaque com cuidado) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto de Mailson da Nóbrega (publicado na Revista 

Veja). 

A doença holandesa e a punição do sucesso 

 

Tem-se afirmado que o Brasil pegou a doença 

holandesa, ou seja, o efeito de descobertas ou aumento 

de preços de recursos naturais, que valorizam a taxa de 

câmbio e por isso acarretam a desindustrialização. A 

idéia foi criada pela revista The Economist em 1977, 

inspirada no surgimento das reservas de gás na 

Holanda. Pesquisas acadêmicas comprovaram que 

ocorre a valorização cambial, mas não ficou claro se tal 

doença causa desindustrialização ou redução do 

crescimento econômico. Na Holanda, o boom da 

exportação de gás valorizou a taxa de câmbio. Ao 

mesmo tempo a indústria têxtil de vestuário 

praticamente desapareceu e a produção de veículos e 

navios diminuiu. Foi daí que veio a tese da doença 

holandesa. Mas, seguindo José Alexandre Scheickmann, 

“o desempenho da indústria holandesa nas décadas de 

70 e 80 não foi muito diferente daquele da Alemanha 

ou da França, parceiros comerciais que compartilhavam 

muitas das outras características da Holanda, mas que 

não se beneficiaram de descobertas de recursos 

naturais. 

No Brasil, diz-se que a valorização cambial decorrente 

da expansão das exportações de commodities 

evidenciaria a tese da doença holandesa e da 

desindustrialização. Nada disso tem comprovação. Em 

sua tese de doutoramento em economia pela USP 

(2009), Cristiano Ricardo Siqueira de Souza mostrou que 

a indústria cresceu 38,8% entre 1999 e 2008, apesar da 

valorização cambial. Na maior parte do período, o 

emprego industrial cresceu mais do que o de serviços. A 

observação de diversas variáveis ligadas ao crescimento 

de produção, emprego, produtividade e salário não 

mostrou evidências claras de possíveis sintomas da 

doença holandesa no Brasil. Os ganhos no comércio 

exterior foram, de fato, uma das principais fontes de 

valorização cambial. Tais ganhos vieram da maior 

demanda da China e de outros mercados emergentes 

por commodities e da grande  

competitividade do Brasil, derivada dos avanços em 

tecnologia tropical e de extração e transporte de 

minérios, da estabilidade macroeconômica e da 

melhoria da gestão. 

 

Questões sobre o texto: 

 

01- Ao autor, Mailson da Nóbrega, analisa a 

comparação que analistas fazem do atual momento 

da economia brasileira com o que ocorreu na 

Holanda, com a descoberta do gás, e que foi 

chamado de doença holandesa. Então, assinale a 

alternativa que não corresponde as afirmações do 

autor no texto: 

A) A valorização cambial ocorreu na Holanda e ocorre 

também no Brasil 

B) No Brasil a valorização cambial, teve os ganhos do 

comércio exterior como uma das principais causas. 

C) As pesquisas comprovam que a tal doença causa a 

desindustrialização no país    

D) Não existem comprovações de possíveis sintomas 

da doença holandesa no Brasil 

 

02- O texto diz que os ganhos obtidos pelo Brasil no 

comércio internacional advêm, entre outros fatores, 

pela grande demanda por commodities. Então, 

commodities significam: 

A) Apenas os produtos derivados do agronegócio 

B) Apenas as matérias primas derivadas de minérios 

C) As matérias primas como soja, e minérios como 

alumínio, aço e outros   

D) Além das matérias primas também materias de 

informática e peças de automóveis 

 

03- O estudo feito por Cristiano Ricardo Siqueira de 

Souza demonstrou: 

A) Algumas variáveis ligadas ao crescimento 

econômico mostram evidências de possíveis 

sintomas da doença holandesa no Brasil 

B) Que o crescimento dos salários foi maior no setor 

industrial 

C) Que a indústria cresceu mais do que o setor de 

serviços 

D) Que a geração de empregos no setor industrial  
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cresceu mais do que no setor de serviços ente 1999 e 

2008 

 

04- Assinale a alternativa que não apresenta sinônimos: 

A) Alfabeto – abecedário 

B) Translúcido – diáfano 

C) Semicírculo – hemiciclo  

D) Honesto – humilde   

 

05- Assinale a alternativa que não apresenta 

antônimos: 

A) Avençar – combinar   

B) Coadunar – desjuntar 

C) Esganar - desapertar 

D) Censurar – louvar 

 

06- Na frase “O aluno foi chamado pelo Professor” o 

verbo está na voz: 

A) Reflexiva 

B) Ativa 

C) Subjuntiva 

D) Passiva    

 

07- Na frase “É possível que tendes sido contemplados 

com o grande prêmio” o verbo está: 

A) No pretérito perfeito simples 

B) No pretérito perfeito composto   

C) No pretérito mais-que-perfeito composto 

D) No pretérito mais-que-perfeito simples 

 

08- Na frase “Atropelaram uma criança na avenida” o 

sujeito é: 

A) Indeterminado   

B) Oculto 

C) Simples 

D) Composto 

 

09- Assinale a palavra que está escrita de forma 

incorreta: 

A) Creolina   

B) Desperdício 

C) Disinteria    

D) Mexerico 

 

10- Assinale a alternativa em que a crase está usada 

de forma indevida: 

A) Toda a família foi à festa. 

B) Aspiro à uma vida melhor.    

C) O jovem não cedeu à tentação. 

D) João revidou à provocação de Pedro. 

 

INFORMÁTICA 

 

11- O duplo clique do mouse significa: 
A) Acionar o botão esquerdo duas vezes rapidamente 
B) Acionar o botão direito duas vezes rapidamente 
C) Clicar na área de trabalho 
D) Botão existente somente em mouses importados 
 
12- O tipo de impressora que utiliza agulhas e uma 
fita impregnada de tinta para impressão é chamada 
de: 
A) Matricial 
B) Laser 
C) Jato de Tinta 
D) Jato de Cera 
 
13- No Microsoft Windows 7 para recortar um 
arquivo de uma pasta no Windows Explorer 
utilizamos o atalho: 
A) CRTL + C 
B) CTRL + X 
C) CTRL + V 
D) CTRL + S 
 
14- No Microsoft Windows 7, para acessarmos o 
bloco de notas devemos: 
A) Iniciar > Executar > Paint 
B) Iniciar > Executar > Word 
C) Iniciar > Todos os programas > Acessórios > Bloco 
de notas 
D) Iniciar > Todos os programas > Bloco de notas 
 
15- O Microsoft Word é: 
A) Um editor de planilhas 
B) Um editor de textos 
C) Um editor de Slides 
D) Um editor de imagens 
 
16- Para selecionar todo o documento no Microsoft 
Word 2007 podemos utilizar as teclas de atalho: 
A) ALT + S 
B) CTRL + A 
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C) SHIFT + A 
D) CTRL + T 
 
17- No Microsoft Word 2007 podemos acessar a 

ferramenta Ortografia e Gramática pelo atalho F7 ou 

pelo menu: 

A) Referências 

B) Exibição 

C) Revisão 

D) Início 

 

18- No Microsoft Excel 2007 utilizamos formulas para 

facilitar os cálculos. A fórmula para colocarmos 

automaticamente a data do dia que está utilizando a 

planilha é: 

A) =DATAEHORA() 

B) =DATA() 

C) =HOJE() 

D) =AGORA() 

 

19- No Microsoft Excel 2007 podemos inserir bordas 

nas células através da guia: 

A) Inicio 

B) Inserir 

C) Layout da Página 

D) Exibição 

 

20- Para acessarmos um site de internet é necessário 

um software chamado de: 

A) Correio eletrônico 

B) Facebook 

C) Navegador 

D) MSN Messenger 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21- Conforme a Lei Orgânica em vigor, o Município de 

Videira somente poderá ter seus limites alterados: 

A) Por Decreto do Prefeito e aprovação da Câmara de 

Vereadores 

B) Pela mudança da Lei Orgânica do Município 

C) Na forma estabelecida na Constituição Federal e na 

Legislação Estadual    

D) Na forma estabelecida pela Legislação Estadual 

22- De acordo com a Lei Orgânica do Município de 

Videira, em vigor, compete ao Município: 

A) Legislar sobre assuntos de interesse local 

B) Suplementar a Legislação Federal e Estadual no 

que couber 

C) Criar, organizar e suprimir distritos, observada a 

Legislação Estadual 

D) Dispor sobre a administração, utilização e 

alienação de bens públicos e também privados de 

seu interesse    

 

23- Não são atribuições privativas da Câmara de 

Vereadores do Município de Videira, de acordo com 

a Lei Orgânica do Município, em vigor: 

A) Organizar os seus serviços administrativos 

B) Eleger sua mesa, bem como destituí-la na forma 

regimental 

C) Elaborar e aprovar o orçamento anual do 

Município   

D) Dar posse ao Prefeito e ao Vice Prefeito 

 

24- Os Vereadores eleitos prestarão compromisso e 

tomarão posse no dia 1º de janeiro, em sessão 

solene de instalação, conforme Artigo 10 da Lei 

Orgânica do Município de Videira, em vigor. A 

sessão de instalação será presidida: 

A) Pelo Vereador de maior idade 

B) Pelo Vereador com o maior número de mandatos 

C) Pelo Vereador mais votado nesta eleição   

D) Por Vereador escolhido em votação entre seus 

pares 

 

25- De acordo com o Artigo 30 da Lei Orgânica do 

Município de Videira, o “processo legislativo” NÃO 

COMPREENDE: 

A) Emendas à Lei Orgânica do Município 

B) Leis Complementares 

C) Decretos Legislativos 

D) Portarias Legislativas   

 

26- De acordo com o Artigo 68 de Lei Orgânica do 

Município de Videira, em vigor, o Prefeito não 

poderá afastar-se do cargo, sem licença da Câmara 

de Vereadores, sob pena de perda do mandato,  
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salvo por período não superior a: 

A) 15 dias 

B) 10 dias   

C) 30 dias 

D) 60 dias 

 

27- O Estatuto dos Servidores do Município de Videira, 

em vigor, em seu Artigo 2º, define quem é SERVIDOR 

PÚBLICO. De acordo com  o citado artigo SERVIDOR é: 

A) Todas as pessoas que atuam na prefeitura 

independente da forma de contratação 

B) A pessoa legalmente investida em cargo público, de 

provimento efetivo   

C) A pessoa legalmente investida em cargo público, de 

provimento efetivo ou comissionado 

D) Os agentes públicos, ocupantes de cargos de 

provimento efetivo e cargos comissionados 

 

28- O Estatuto dos Servidores do Município de Videira, 

em vigor, em seu Artigo 3º, define o que é CARGO 

PÚBLICO. Conforme o citado Artigo a definição de 

CARGO PÚBLICO é: 

A) O conjunto de responsabilidades e seus respectivos 

conhecimentos e habilidades necessárias para bem 

executá-las 

B) O conjunto de atribuições e responsabilidades 

previstas na estrutura organizacional que devem ser 

cometidas a um servidor   

C) O conjunto de atribuições previstas no Plano de 

Cargos e Salários de cada uma das ocupações do 

mesmo. 

D) O conjunto de atribuições definidas pelo Plano de 

Cargos e os respectivos requisitos necessários. 

 

29- O estágio probatório, para o servidor nomeado 

para cargo de provimento efetivo será de 24 meses, 

durante o qual a capacidade do servidor será avaliada 

por critérios estabelecidos no Estatuto. Então, assinale 

a alternativa em que todos os critérios descritos fazem 

parte dos estabelecidos pelo Estatuto: 

A) Dinamismo, responsabilidade e disciplina 

B) Assiduidade, pontualidade e inter-relacionamento 

C) Inter relacionamento, assiduidade e produtividade 

D) Disciplina, produtividade e responsabilidade  

30- A perda do cargo de provimento efetivo, 

segundo o Estatuto dos Servidores do Município de 

Videira, em vigor, depois de ser efetivado somente 

acontecerá: 

A) Quando for julgado e sentenciado pela Comissão 

do processo disciplinar instaurado 

B) Quando de sentença transitada em julgado, ou de 

processo administrativo disciplinar no qual lhe seja 

assegurada ampla defesa   

C) Através de Decreto assinado pelo Prefeito, em 

função da gravidade da falta cometida 

D) Nenhuma das alternativas anteriores está correta 

 

31- O Artigo 27 do Estatuto dos Servidores do 

Município de Videira versa sobre o Estágio 

Probatório, e define os fatores que serão 

considerados para a Avaliação do Desempenho do 

servidor neste período. Um dos fatores é a 

RESPONSABILIDADE. Como FATOR de Avaliação de 

Desempenho podemos definir a 

RESPONSABILIDADE como: 

A) As tarefas do Cargo  

B) As funções do Cargo 

C) As atitudes comportamentais necessárias 

D) O cumprimento dos compromissos do Cargo   

 

32- Além dos Cargos de Provimento Efetivo, na 

Administração Pública Municipal também existem 

os cargos de provimento em Comissão e os Agentes 

Públicos. De acordo com o Estatuto dos Servidores 

do Município de Videira, um servidor que for 

nomeado para cargo COMISSIONADO durante o 

período do Estágio Probatório, para efeito de 

estabilidade.. 

A) A contagem de tempo não será interrompida   

B) A contagem do tempo que ficar em cargo 

comissionado, neste período, não será considerada. 

C) A Legislação vigente não permite que o tempo no 

cargo comissionado seja considerada 

D) O prazo para a estabilidade passará para 36 

meses. 

 

33- Além de ser um dos 5 princípios a que está 

sujeita a Administração Pública, a EFICIÊNCIA é um  
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conceito fundamental para a avaliação do 

desempenho de todo trabalhador, seja na iniciativa 

privada ou no poder público. Então podemos afirmar 

que um servidor eficiente é aquele que: 

A) Faz o seu trabalho no prazo determinado e na 

qualidade desejada   

B) Faz sempre o seu trabalho com muita rapidez 

C) Obedece sempre todas as ordens do seu superior 

D) É disciplinado e sempre está se atualizando 

 

34- A Estrutura Organizacional do quadro de pessoal 

de uma Gestão Pública geralmente é demonstrada em 

gráfico chamado de ORGANOGRAMA. Então, assinale 

a alternativa CORRETA: O objetivo de um 

ORGANOGRAMA é demonstrar: 

A) O Plano completo de cargos e seus respectivos 

salários 

B) A Descrição dos cargos existentes do Plano de Cargos 

C) Os Cargos e os níveis hierárquicos   

D) Somente os cargos de Direção e Gerenciamento 

 

35- A produtividade no trabalho depende muito da 

eficácia do trabalhador. E isto vale tanto para uma 

empresa ou para uma entidade pública. O termo 

eficácia foi criado pelo maior Guru da Administração, 

de nome Peter Drucker, durante os estudos que fez 

sobre a eficiência das gerentes e executivos de uma 

entidade pública ou empresa privada. Hoje o termo é 

aplicado em todas as atividades. Então, o significado 

da palavra eficácia é: 

A) Trabalhar o maior número de horas para obter a 

maior produção 

B) Trabalhar o maior número de horas para prestar 

maiores serviços 

C) Trabalhar de modo a fazer as tarefas certas na hora 

certa 

D) Fazer sempre as tarefas mais urgentes 

 

36- Sobre o Poder Legislativo é CORRETO afirmar: 

A) É exercido por representantes eleitos pelo povo, que 

integram, na esfera federal, a Câmara de Deputados e o 

Senado Nacional   

B) Cada legislatura tem a duração de um ano 

C) Cada território federal, elegerá quatro deputados 

 D) Os mandatos dos senadores do Distrito Federal, 

terão duração de seis anos 

 
37- Assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Cada Senador será eleito com dois suplentes 

B) A aprovação do estado de defesa, é de 

competência exclusiva do Senado Federal 

C) No âmbito de competência privativa da Câmara de 

Deputados, cabe àquela Casa, autorizar, por 2/3de 

seus membros, a instauração de processo contra 

Ministros de Estado 

D) O Advogado-Geral da União, quando imputar-se à 

sua pessoa, o cometimento de crimes de 

responsabilidade, será processado e julgado pelo 

Senado Federal 

 
38-Acerca dos poderes Executivo e Judiciário, é 

CORRETO afirmar: 

A) Se, decorridos quinze dias da data fixada para a 

posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo 

motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, 

este será declarado vago 

B) Na esfera de competência privativa do Presidente 

da República, quanto à intervenção federal, a ele 

caberá tão somente decretá-la, sendo sua execução, 

atribuição do Congresso Nacional 

C) Os juízes do trabalho, são tidos como órgãos do 

Poder Judiciário 

D) O ato de remoção, disponibilidade e 

aposentadoria do magistrado, por interesse público, 

fundar-se-á em decisão unânimedo respectivo 

tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, 

assegurada ampla defesa 

 

39- À luz da Carta Magna, indique a alternativa 

CORRETA: 

A) Dentre os fundamentos da República Federativa 

do Brasil, expressamente dispostos no texto 

constitucional, pode-se citar a cidadania e o 

pluralismo político 

B) As cooperativas, para serem criadas, dependem de 

autorização, sendo vedada a interferência estatal em 

seu funcionamento 

C) Constitui crime inafiançável e prescritível a ação de  
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grupos armados contra a ordem constitucional e o 

Estado Democrático 

D) Os tratados e convenções internacionais sobre 

direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa 

do Congresso Nacional, em dois turnos, por 2/3 dos 

votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 

emendas constitucionais 

 

40- Assinale a alternativa CORRETA: 

A) A alimentação, embora não conste explicitamente no 

Texto Magno, assim como a moradia e o lazer, constitui-

se em um dos direitos ditos sociais 

B) O direito à jornada de seis horas para o trabalho 

realizado em turnos ininterruptos de revezamento, não 

comporta negociação coletiva 

C) O cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal e 

de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, estão 

dentre os que são privativos de brasileiros natos 

D) Para os maiores de setenta anos, o alistamento 

eleitoral é facultativo 

 

41- Aponte a assertiva INCORRETA: 

A) Uma das hipóteses que autorizam a instituição de 

empréstimos compulsórios, pela União, é o 

atendimento a despesas extraordinárias, decorrentes 

de calamidade pública 

B) O imposto sobre produtos industrializados (IPI), 

deverá ser não-cumulativo, compensando-se o que for 

devido em cada operação com o montante cobrado nas 

anteriores 

C) A pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás 

natural, são de monopólio da União 

D) A lei que estabelece as diretrizes orçamentárias, será 

de iniciativa do Poder Legislativo 

 

42- Assinale a alternativa CORRETA:  

A) À luz da Lei nº 8.429/92, frustrar a licitude de 

concurso público, está dentre as condutas tidas como 

atos de improbidade administrativa que causam 

prejuízo ao erário  

B) Conforme preconiza a Lei Complementar nº 101/2000 

(LRF), nos Estados e Municípios, a despesa total com 

pessoal, em cada período de apuração e em cada ente, 

não poderá exceder a 60% (sessenta porcento) da  

receita corrente líquida 

C) Ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por 

lei, ou realizá-Ias em desacordo com as normas 

financeiras pertinentes, em que pese configurar uma 

prática reprovável, e punível em esfera própria, 

legalmente não corresponde a um crime de 

responsabilidade imputável a prefeitos municipais 

D) As ações destinadas a levar a efeitos as sanções 

previstas na Lei 8.429/92, podem ser propostas até 

dois anos após o término do exercício de mandato, 

de cargo em comissão ou de função de confiança  

 

43-  Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Consoante a Lei nº 10.028/00, propor lei de 

diretrizes orçamentárias anual que não contenha as 

metas fiscais na forma da lei, constitui uma infração 

penal 

B) Ordenação de despesa não autorizada, é tido 

como um crime contra as finanças públicas 

C) Considera-se obrigatória de caráter continuado a 

despesa corrente, desde que derivada de lei em 

sentido estrito, que fixem para o ente a obrigação 

legal de sua execução por um período inferior a dois 

exercícios 

D) É vedado ao titular de Poder, no último 

quadrimestre do seu mandato, contrair obrigação de 

despesa que não possa ser cumprida integralmente 

dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no 

exercício seguinte sem que haja suficiente 

disponibilidade de caixa para este efeito 

 

44- Dentre as assertivas, assinale a INCORRETA: 

A) O poder disciplinar, que decorre do hierárquico, 

está adstrito ao dever de punir administrativamente, 

agentes públicos que cometam faltas funcionais, não 

se confundindo com o jus puniendi, de titularidade do 

Estado 

B) Através do poder normativo, ou regulamentar, 

confere-se ao chefe do Executivo a possibilidade de 

editar normas complementares à lei. O ordenamento 

pátrio, comporta a existência de duas espécies de 

decretos ou regulamentos: os de execução e os 

autônomos 

C) Diz-se que o alvará, sendo gênero, apresenta-se  
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em duas vertentes (espécies): a licença, que tem caráter 

discricionário, podendo ser negada ou invalidada a 

qualquer tempo pela Administração, e a autorização, 

que diante do preenchimento de todos os requisitos 

pelo particular, deverá resultar em sua concessão 

D) O princípio da razoabilidade, embora não inscrito no 

Texto Constitucional, é imanente ao sistema jurídico, 

atuando como legítimo limitador do exercício do Poder 

 

45-  Sobre o ato administrativo, é INCORRETO afirmar: 

A) A competência, que, conforme a corrente 

doutrinária, é tida como um elemento, pressuposto, 

requisito ou ainda, condição de validade do ato 

administrativo, por sua irrenunciabilidade, não 

comporta delegação 

B) Há aplicação da chamada ‘teoria dos motivos 

determinantes’, quando o ato, mesmo sendo 

discricionário, houver sido motivado, passando a 

vincular-se aos motivos nele indicados 

C) Diz-se que o ato é eficaz, quando satisfaz todos os 

requisitos para sua existência válida. Se além de eficaz, 

for capaz de produzir efeitos no mundo jurídico, é tido 

como ‘ato administrativo perfeito’ 

D) Atos ordinatórios, dizem respeito à disciplina da 

conduta interna da Administração, tendo como 

destinatários, os servidores. Exemplificam essa espécie 

de ato, as instruções, os ofícios e memorandos 

 

46- Assinale a alternativa CORRETA, acerca das 

licitações: 

A) Em regra, contratações de maior expressão ou valor, 

devem ser licitadas sob a modalidade ‘tomada de 

preços’ 

B) Um dos efeitos jurídicos produzidos pela 

adjudicação, é o de obstar que a Administração proceda 

à abertura de outra licitação com idêntico objeto 

C) No atual sistema implantado pela Lei n 8.666/93, a 

adjudicação, antecede a homologação 

D) No convite, qualquer interessado poderá participar, 

desde que manifeste seu interesse, três dias antes da 

data para apresentação das propostas 

 

47- Sobre os contratos administrativos, é INCORRETO 

afirmar: 

A) O contrato torna-se eficaz através de sua 

publicação, que deve ocorrer, em no máximo, quinze 

dias, contados de sua assinatura 

B) Na execução do contrato, admite-se a 

subcontratação parcial, exceto quando tratar-se de 

serviços técnicos especializados 

C) A teoria da imprevisão, trata das causas que 

justificam a inexecução contratual, como por 

exemplo: caso fortuito, força maior e fato do príncipe 

D) O fato do príncipe, ao contrário do fato da 

administração, tem incidência reflexa ou indireta no 

contrato 

 
48-  Assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Os serviços de fruição geral (utiuniversi), não 

possuem destinatários específicos e sua remuneração 

se dá através de tributos, como ocorre com a 

iluminação pública 

B) A autarquia é um ente paraestatal, criada por lei 

específica, de iniciativa do Legislativo 

C) As chamadas ‘funções de confiança’, são de 

exercício exclusivo de servidores públicos e destinam-

se às atribuições de direção, chefia e assessoramento 

D) Quando o desligamento do agente público tem 

como causa, cometimento de falta disciplinar, possui 

natureza de penalidade e recebe o nome de 

demissão    

 
49- Assinale a alternativa CORRETA: 

A) A natureza jurídica específica do tributo é 

determinada pelo fato gerador da respectiva 

obrigação, embora seja relevante para qualificá-la, a 

denominação e demais características formais 

adotadas pela lei  

B) Constitui delegação de competência o 

cometimento, a pessoas de direito privado, do 

encargo ou da função de arrecadar tributos  

C) É vedado ao Distrito Federal, cobrar imposto sobre 

o patrimônio e a renda com base em lei posterior à 

data inicial do exercício financeiro a que corresponda 

D) Compete à União, instituir, nos Territórios 

Federais, os impostos atribuídos aos Estados e, se 

aqueles forem divididos em Municípios, 

cumulativamente, os atribuídos a estes 
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50- Assinale a alternativa CORRETA: 

A) À luz do Código Tributário Nacional, a expressão 

"legislação tributária" compreende as leis, os tratados e 

as convenções internacionais, as resoluções e as normas 

complementares que versem, no todo ou em parte, 

sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes 

B) Os dispositivos de lei, referentes a impostos sobre o 

patrimônio ou a renda, que definem novas hipóteses de 

incidência, entram em vigor no primeiro dia do 

exercício seguinte àquele em que ocorra a sua 

publicação 

C) A legislação tributária aplica-se imediatamente aos 

fatos geradores futuros, excetuando-se aos pendentes 

D) Pela regra geral de interpretação e integração, na 

ausência de disposição expressa, a autoridade 

competente, ao aplicar a legislação tributária, deverá 

utilizar, como primeira opção, os princípios gerais de 

direito tributário        

 

51- Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Para fins de aplicação do IPTU, um de seus fatos 

geradores, é o domínio útil de imóvel localizado na zona 

urbana do município 

B) O imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de 
direitos a eles relativos (ITBI), de competência dos 
Municípios, tem, como um de seus fatos geradores, a 
transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre 
imóveis, exceto os direitos reais de garantia 
C) A incidência do Imposto sobre a renda e proventos 
de qualquer natureza (IR), dependerá da denominação 
da receita ou do rendimento, da localização, condição 
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da 
forma de percepção 
D)Para os efeitos do IPI, considera-se industrializado o 
produto que tenha sido submetido a toda e qualquer 
operação, desde que não lhe modifique a natureza ou a 
finalidade, embora, o aperfeiçoe para o consumo 
 
52- Assinale a alternativa INCORRETA: 
A) É vedado aos entes federados, instituir impostos 
sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado a 
sua impressão 
B) Na iminência ou no caso de guerra externa, a União 
pode instituir, temporariamente, impostos 
extraordinários, suprimidos, gradativamente, no prazo 
máximo de dez anos, contados da celebração da paz 
C) Quanto à legalidade, em relação aos decretos, o CTN  

explicita em seu art. 99, a admissão apenas dos ditos 
regulamentares ou de execução, confirmando o 
enquadramento constitucional dos decretos 
D) A contribuição de melhoria, tal qual a taxa, é 
espécie de tributo vinculado, vez que o fato gerador 
é ligado a uma atividade estatal específica, relativa 
ao contribuinte 
 
53- Dentre as alternativas, indique a CORRETA:  
A) Mesmo em não sendo cumprida, a obrigação 
acessória, na modalidade de pena pecuniária, não é 
exigível como se fosse um tributo e com todas as 
garantias e privilégios a este inerentes 
B) Diz-se que o lançamento é por homologação, ou 
misto, quando é realizado pela autoridade 
administrativa sem qualquer colaboração do 
contribuinte 
C) A inscrição do débito na dívida ativa, não integra o 
lançamento, sendo posterior a ele. Tal dívida inscrita, 
goza de presunção relativa de certeza e liquidez 
D) A extinção de um crédito estará sempre adstrito à 
extinção da obrigação tributária 
 
54- Assinale a alternativa CORRETA: 
A) O espólio é pessoalmente responsável pelos 
tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura 
da sucessão 
B) A pessoa jurídica de direito público que resultar de 
fusão, transformação ou incorporação de outra ou 
em outra é responsável pelos tributos devidos até à 
data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado 
fusionadas, transformadas ou incorporadas 
C) Conforme o disposto no art. 134 do CTN, acerca da 
responsabilidade de terceiros, o inventariante é 
solidariamente responsável pelos tributos devidos 
pela massa falida 
D) O crédito tributário, embora tenha natureza 
diversa, decorre da obrigação principal 
 
55- Marque a opção INCORRETA: 
A) A concessão de medida liminar em mandado de 
segurança, tem o condão de suspender a 
exigibilidade do crédito tributário 
B) No silêncio da lei, o prazo da homologação será de 
dois anos, a contar da ocorrência do fato gerador; 
expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se 
tenha pronunciado, considera-se homologado o 
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo 
se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou 
simulação 
C) O lançamento reporta-se à data da ocorrência do  
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fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então 
vigente, ainda que posteriormente modificada ou 
revogada 
D) O conceito legal de lançamento, considera-o como 
sendo o procedimento administrativo tendente a 
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, determinar a matéria tributável, 
calcular o montante do tributo devido, identificar o 
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da 
penalidade cabível 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 




