
 

 
 
 
 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA 

ESTADO DO PARANÁ 

 

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2012 

• PROVA OBJETIVA - 27/ JANEIRO / 2013 • 

__________________________________________ 
CARGO: 

AGENTE TRIBUTÁRIO 
_______________________________________________________________________________________ 

 

INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim 
distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de 
Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos 
Específicos. 

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da 
folha de respostas. 

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, 
portanto, permitidas perguntas aos fiscais. 

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal. 

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, 
depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova. 

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de 
decorridas 02 (duas) horas do início da prova. 

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta 
    azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera 

correta em cada questão. 
d) não a amasse nem dobre. 

 
ATENÇÃO: 
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta. 
• Preencha assim:  
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 






AGENTE TRIBUTÁRIO - 03 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Texto base para as questões 01 e 

02.  

O ex-jogador Cafu 

apresentou, em São Paulo, a bola 

oficial Copa das Confederações de 

2013, __________ nome é Cafusa. A 

junção dos termos "carnaval", 

"futebol" e "samba" faz dela "uma 

bola 100% brasileira", __________ o 

capitão do penta. O nome também 

lembra a expressão "cafuzo", 

__________ define indivíduos 

resultantes da miscigenação entre 

índios e negros. 

O sorteio das chaves, 

realizado logo após a apresentação 

da bola, colocou a seleção brasileira 

no grupo A do torneio, __________ 

também estão Itália, México e Japão. 

No grupo B, Espanha, Uruguai e Taiti 

__________ um pouco mais para 

conhecer o outro adversário: o 

representante da África, __________ 

será definido em fevereiro/2013. 

Questão 01) Os termos que 

completam adequadamente as 

lacunas acima são: 

A) cuja; no entender de; onde; onde; 

esperam; o qual. 

B) cujo o; segundo; que; em que; 

esperaram; onde. 

C) cujo o; segundo; que; em que; 

esperarão; onde. 

D) cujo; de acordo com; a qual; no 

qual; esperaram; que. 

E) cujo; de acordo com; a qual; no 

qual; esperarão; que. 

 

Questão 02) A frase “O ex-jogador 

Cafu, capitão do penta, apresentou, 

em São Paulo, a bola oficial Copa das 

Confederações de 2013” tem sujeito 

A) simples. 

B) composto. 

C) indeterminado. 

D) paciente. 

E) inexistente. 

Questão 03) Marque a assertiva que 

NÃO está em conformidade com a 

norma culta. 

A) Fuleco, termo formado pela união 

de “futebol” e “ecologia”, é o 

nome do tatu-bola, a mascote da 

Copa-2014, que será realizada no 

Brasil. 

B) A transformação do tatu em bola, 

como mecanismo de defesa, foi o 

gancho utilizado para mostrar à 

Fifa que seria interessante ter a 

espécie como mascote da Copa-

2014. 

C) Com as ações de divulgação 

promovida durante a Copa-2014, 

esperam-se encontrar 

interessados em contribuir com a 

preservação dos tatu-bolas, 

espécie que só existe no Brasil.  

D) Cafusa, palavra formada pela 

junção de “carnaval”, “futebol” e 

“samba”, é o nome da bola oficial 

da Copa das Confederações de 

2013. 

E) O nome e as cores vibrantes da 

bola Cafusa refletem a identidade 

nacional, com particular destaque 

para o Cruzeiro do Sul, 

constelação retratada na bandeira 

do Brasil. 






 AGENTE TRIBUTÁRIO - 04 
 

MATEMÁTICA 

Questão 04) Uma lata de óleo tem 

a forma cilíndrica, com 8 cm de 

diâmetro e 24 cm de altura. A área 

total da superfície dessa lata é 

aproximadamente 

A) 50,24 cm2 

B) 602,88 cm2 

C) 703,38 cm2 

D) 100,5 cm2 

E) 192 cm2 

Questão 05) A produção de uma 

fábrica pode ser descrita por uma 

função exponencial. Quando há filiais 

se faz necessário conhecer a 

capacidade de produção de cada 

filial. O ponto de intercessão dos 

gráficos descreve o ponto de 

produção comum entre as filiais. 

Considerando que a filial A tem sua 

produção descrita pela função  

          e a filial B descrita pela 

função      
 

   
 , o ponto de 

intercessão é 

A)   
 

 
      

B)  
 

 
      

C)   
 

 
     

D)         

E)  
 

 
     

 

 

 

CONHECIMENTOS 

GERAIS 

Questão 06) Em Roma, capital 

italiana, está sediada uma das 

agências que fazem parte da 

Organização das Nações Unidas. 

Trata-se da FAO (Food and 

Agriculture Organizatino). A FAO é 

dirigida pelo brasileiro José Graziano, 

desde o início do ano de 2012. O 

objetivo principal da FAO é aumentar 

a capacidade da comunidade 

internacional para de forma eficaz e 

coordenada promover o suporte 

adequado e sustentável à segurança 

alimentar e nutrição. O conceito de 

sustentabilidade vincula-se à ideia de 

equilíbrio, produzindo a interação 

entre diversos aspectos da sociedade 

os quais podem ser assim indicados 

de forma mais completa: 

A) ambientais, preservacionistas e 

ecológicos. 

B) econômicos, militares e políticos. 

C) políticos, religiosos e esportivos. 

D) políticos, ambientais e 

extrativistas. 

E) econômicos, sociais e ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 






 AGENTE TRIBUTÁRIO - 05 
 

Questão 07) A crise econômica 

mundial que se estende desde o ano 

de 2008 tem pressionado diversos 

países. Na Europa, é preocupante a 

situação, em especial da Grécia. 

Apesar do profundo desgaste que tem 

provocado na economia europeia, 

sabemos que essa crise teve seu início 

nos Estados Unidos da América, e sua 

principal causa foi: 

A) o estouro de uma bolha imobiliária 

provocada por empréstimos 

bancários e a grande oferta de 

títulos advindos desses 

empréstimos. 

B) diminuição da produção de petróleo 

devido à longa guerra de ocupação 

do Iraque conduzida pela OTAN e 

ONU, fator este que afetou 

negativamente os níveis de 

produção industrial. 

C) Condução equivocada da política 

econômica dos Estados Unidos da 

América que sob o Governo do 

Presidente Al Gore não foi capaz de 

conjugar desenvolvimento 

energético com preservação 

ambiental. 

D) Incapacidade do governo norte-

americano em criar barreiras 

alfandegárias que protegessem o 

seu mercado interno da 

concorrência dos produtos advindos 

da China, Japão e México. 

E) Quebra da Bolsa de Valores de 

Nova York, conhecida como “Crack 

da Bolsa” provocada pela 

especulação com ações de 

empresas inexistentes e pela 

produção industrial acima da 

capacidade de consumo do 

mercado. 

 

INFORMÁTICA 

Questão 08) Qual fórmula criada no 

Excel 2007 apresenta corretamente a 

fixação de coluna e linha referentes 

ao valor da H1? 

A) =SOMA(A1;B1;$H$1) 

B) =SOMA(A1;B1;$H1) 

C) =SOMA(A1;B1;H$1) 

D) =SOMA(A1;B1;H1) 

E) =SOMA(A1;B1;$$H1) 

Questão 09) Sobre o Power Point 

2007, é INCORRETO afirmar que 

A) através da guia Inserir é possível 

adicionar um vídeo ao slide. 

B) na guia Animações é possível 

alterar a transição de slides. 

C) na guia Apresentações de Slides é 

possível definir temas para os 

slides. 

D) é possível inserir gráficos através 

da guia Inserir. 

E) para buscar uma palavra nos 

slides basta ir na guia Início botão 

Localizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 






 AGENTE TRIBUTÁRIO - 06 
 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

Questão 10) Segundo dispõe a Lei 

Complementar nº 101/2000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal, a Renúncia 

de Receita compreende 

I. remissão; 

II. anistia; 

III. prorrogação; 

IV. subsídio. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I está correta. 

B) Somente II e III estão corretas. 

C) Somente I, II e IV estão corretas. 

D) Somente II, III e IV estão corretas.  

E) Todas as assertivas estão corretas. 

Questão 11) Determina a 

Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988 que compete aos 

Municípios, EXCETO: 

A) suplementar a legislação federal e a 

estadual no que couber; 

B) explorar, diretamente ou mediante 

autorização, concessão ou 

permissão os serviços de transporte 

rodoviário interestadual e 

internacional de passageiros; 

C) legislar sobre assuntos de interesse 

local; 

D) promover a proteção do patrimônio 

histórico-cultural local, observada a 

legislação e a ação fiscalizadora 

federal e estadual; 

E) organizar e prestar, diretamente ou 

sob regime de concessão ou 

permissão, os serviços públicos de 

interesse local, incluído o de 

transporte coletivo, que tem caráter 

essencial. 

 

Questão 12) Sobre os conceitos 

contemplados na Lei Complementar 

nº 101/2000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal, 

I. o balanço orçamentário 

demonstrará as receitas e 

despesas previstas em confronto 

com as realizadas; 

II. o balanço financeiro demonstrará 

a receita e a despesa 

orçamentárias bem como os 

recebimentos e os pagamentos de 

natureza extraorçamentária, 

conjugados com os saldos em 

espécie provenientes do exercício 

anterior, e os que se transferem 

para o exercício seguinte; 

III. os restos a pagar do exercício 

serão computados na receita 

extraorçamentária para 

compensar sua inclusão na 

despesa orçamentária; 

IV. a demonstração das variações 

patrimoniais evidenciará as 

alterações verificadas no 

patrimônio, resultantes ou 

independentes da execução 

orçamentária, e indicará o 

resultado patrimonial do 

exercício.  

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I está correta. 

B) Somente II e III estão corretas. 

C) Somente I, II e IV estão corretas. 

D) Somente II, III e IV estão 

corretas.  

E) Todas as assertivas estão corretas. 

 
 
 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 13) Acerca do Sistema 

Tributário Nacional, assinale a 

alternativa correta. 

A) Os Municípios e o Distrito Federal 

poderão instituir contribuição, na 

forma das respectivas leis, para o 

custeio do serviço de iluminação 

pública. 

B) Compete aos Municípios instituir 

contribuições de intervenção no 

domínio econômico e de interesse 

das categorias profissionais ou 

econômicas, como instrumento de 

sua atuação nas respectivas 

áreas. 

C) Decreto do Executivo poderá 

estabelecer critérios especiais de 

tributação, com o objetivo de 

prevenir desequilíbrios da 

concorrência, com prejuízo da 

competência de a União, por 

medida provisória, estabelecer 

normas de igual objetivo. 

D) A aplicação dos recursos 

provenientes de empréstimo 

compulsório poderá ser vinculada 

a qualquer despesa, 

independente desta ser ou não a 

que fundamentou sua instituição. 

E) Todas as anteriores estão 

incorretas. 

Questão 14) Sem prejuízo de outras 

garantias asseguradas ao 

contribuinte, é vedado aos 

Municípios, EXCETO: 

A) exigir ou aumentar tributo sem lei 

que o estabeleça; 

B) instituir impostos sobre 

periódicos; 

C) instituir tratamento desigual entre  

 

contribuintes que se encontrem 

em situação equivalente; 

D) utilizar tributo com efeito de 

confisco; 

E) instituir taxas sobre demais 

órgãos públicos. 

Questão 15) Sobre os Tributos de 

competência dos Municípios, 

I. o imposto 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; 

II. as taxas cobradas pelos 

municípios têm como fato gerador 

o exercício regular do poder de 

polícia, ou a utilização, efetiva ou 

potencial, de serviço público 

específico e divisível, prestado ao 

contribuinte ou posto à sua 

disposição; 

III. a contribuição de melhoria 

cobrada pelos municípios é 

instituída para fazer face ao custo 

de obras públicas de que decorra 

valorização imobiliária; 

IV. na iminência ou no caso de 

guerra externa, os municípios 

podem instituir impostos 

extraordinários. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I e III estão corretas. 

B) Somente II e IV estão corretas. 

C) Somente I, II e III estão corretas. 

D) Somente II, III e IV estão 

corretas.  

E) Todas as assertivas estão corretas. 






AGENTE TRIBUTÁRIO - 08 
 

Questão 16) Acerca do tema 

Obrigação Tributária, assinale a 

alternativa correta. 

A) A obrigação principal, pelo simples 

fato da sua inobservância, 

converte-se em obrigação 

acessória relativamente à 

penalidade pecuniária. 

B) Sujeito passivo da obrigação 

principal é a pessoa obrigada ao 

pagamento de tributo ou 

penalidade pecuniária. 

C) Sujeito ativo da obrigação 

acessória é a pessoa obrigada às 

prestações que constituam o seu 

objeto. 

D) A obrigação acessória surge com a 

ocorrência do fato gerador, tem 

por objeto o pagamento de tributo 

ou penalidade pecuniária e 

extingue-se juntamente com o 

crédito dela decorrente.  

E) Fato gerador da obrigação 

acessória é a situação definida em 

lei como necessária e suficiente à 

sua ocorrência. 

Questão 17) Sobre os conceitos 

contemplados pela Lei nº 5.172/1966 

sobre o Sistema Financeiro Nacional, 

assinale a alternativa INCORRETA. 

A) Taxa é o tributo cuja obrigação 

tem por fato gerador uma 

situação independente de 

qualquer atividade estatal 

específica, relativa ao 

contribuinte. 

B) A competência tributária é 

indelegável, salvo atribuição das 

funções de arrecadar ou fiscalizar 

tributos, ou de executar leis,  

 

 

serviços, atos ou decisões 

administrativas em matéria 

tributária, conferida por uma 

pessoa jurídica de direito público a 

outra. 

C) Tributo é toda prestação 

pecuniária compulsória, em 

moeda ou cujo valor nela se possa 

exprimir, que não constitua 

sanção de ato ilícito, instituída em 

lei e cobrada mediante atividade 

administrativa plenamente 

vinculada. 

D) É vedado aos Municípios 

estabelecer diferença tributária 

entre bens de qualquer natureza, 

em razão da sua procedência ou 

do seu destino. 

E) Os tributos classificam-se em 

impostos, taxas e contribuições de 

melhoria. 

Questão 18) Em conformidade com 

o art. 38 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, o prazo máximo em que as 

operações de crédito por antecipação 

de receita orçamentária deverão ser 

liquidadas, com juros e outros 

encargos incidentes, é de até o dia 

A) quinze de dezembro de cada ano. 

B) dez de dezembro, somente do 

último ano do mandato eletivo. 

C) quinze de dezembro, somente do 

último ano do mandato eletivo. 

D) trinta e um de dezembro do 

último ano do mandato eletivo. 

E) dez de dezembro de cada ano. 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 19) São de competência 

dos municípios os impostos sobre: 

A) propriedade predial e territorial 

urbana; transmissão causa mortis 

e doação, de quaisquer bens ou 

direitos; produtos industrializados. 

B) grandes fortunas; propriedade 

territorial rural; propriedade de 

veículos automotores. 

C) transmissão "inter vivos", a 

qualquer título, por ato oneroso, 

de bens imóveis, por natureza ou 

acessão física, e de direitos reais 

sobre imóveis, exceto os de 

garantia, bem como cessão de 

direitos a sua aquisição; 

propriedade predial e territorial 

urbana; serviços de qualquer 

natureza. 

D) prestação de serviços de 

transporte intermunicipal; 

propriedade predial e territorial 

urbana; iluminação pública. 

E) serviços de qualquer natureza; 

prestação de serviços de 

transporte intermunicipal; 

transmissão "inter vivos", a 

qualquer título, por ato oneroso, 

de bens imóveis, por natureza ou 

acessão física, e de direitos reais 

sobre imóveis, exceto os de 

garantia, bem como cessão de 

direitos a sua aquisição. 

Questão 20) Segundo a Lei nº 

10.028/2000 – Lei de Crimes Fiscais, 

constituem-se Crimes contra as 

Finanças Públicas: 

I. ordenar ou executar despesa 

autorizada por lei; 

 
 

 

II. ordenar ou autorizar a inscrição 

em restos a pagar, de despesa 

que não tenha sido previamente 

empenhada ou que exceda limite 

estabelecido em lei; 

III. ordenar, autorizar ou realizar 

operação de crédito, interno ou 

externo, sem prévia autorização 

legislativa; 

IV. ordenar ou autorizar a assunção 

de obrigação, nos dois últimos 

quadrimestres do último ano do 

mandato ou legislatura, cuja 

despesa não possa ser paga no 

mesmo exercício financeiro ou, 

caso reste parcela a ser paga no 

exercício seguinte, que não tenha 

contrapartida suficiente de 

disponibilidade de caixa. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I está correta. 

B) Somente II e III estão corretas. 

C) Somente I, II e IV estão corretas. 

D) Somente II, III e IV estão 

corretas.  

E) Todas as assertivas estão corretas. 

 

Questão 21) Quanto ao crédito 

tributário, são modalidades de 

lançamento: 

A) por declaração, automático, por 

homologação. 

B) por declaração, de ofício, por 

homologação. 

C) retroativo, de oficio, automático. 

D) tempestivo, intempestivo, oficial. 

E) oficial, retroativo, de ofício. 
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Questão 22) De acordo com as 

instruções contidas na Lei 

Complementar nº 101/2000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

A) Todas as despesas relativas à 

dívida pública, mobiliária ou 

contratual, e as receitas que as 

atenderão, constarão da lei 

orçamentária anual. 

B) Reestimativa de receita por parte 

do Poder Legislativo só será 

admitida se comprovado erro ou 

omissão de ordem técnica ou 

legal. 

C) É permitido consignar na lei 

orçamentária crédito com 

finalidade imprecisa ou com 

dotação ilimitada. 

D) A Remissão é um tipo de Renúncia 

de Receita. 

E) Considera-se obrigatória de 

caráter continuado a despesa 

corrente derivada de lei, medida 

provisória ou ato administrativo 

normativo que fixem para o ente a 

obrigação legal de sua execução 

por um período superior a dois 

exercícios. 

Questão 23) Assinale a alternativa 

correta, de acordo com o art. 4º da Lei 

de Responsabilidade Fiscal. 

A) Integrará o projeto de lei de 

diretrizes orçamentárias Anexo de 

Metas Fiscais, em que somente 

serão estabelecidas metas anuais, 

em valores correntes e constantes, 

relativas a receitas, despesas, 

resultados nominal e  

 

 

 

primário para o exercício a que se 

referirem. 

B) Integrará o projeto de lei de 

diretrizes orçamentárias Anexo de 

Metas Fiscais, em que serão 

estabelecidas metas anuais, em 

valores correntes e constantes, 

relativas a receitas, despesas, 

resultados nominal e primário e 

montante da dívida pública, para o 

exercício a que se referirem e para 

os dois seguintes. 

C) Integrará o projeto de lei de 

diretrizes orçamentárias Anexo de 

Metas Fiscais, em que serão 

estabelecidas metas anuais, em 

valores correntes e constantes, 

relativas a receitas, despesas, 

resultados nominal e primário e 

montante da dívida pública, 

somente para o exercício a que se 

referirem. 

D) Integrará o projeto de lei de 

diretrizes orçamentárias Anexo de 

Metas Fiscais, em que serão 

estabelecidas metas mensais, em 

valores correntes e variados, 

relativas a receitas, despesas, 

resultados nominal e secundário e 

montante da dívida pública, 

somente para o período a que se 

referirem. 

E) Não Integrará o projeto de lei de 

diretrizes orçamentárias Anexo de 

Metas Fiscais. 

Questão 24) São causas de extinção 

do crédito tributário, EXCETO: 

A) pagamento; 

B) compensação; 

C) transação; 

D) moratória; 

E) remissão. 






AGENTE TRIBUTÁRIO - 11 
 

 

Questão 25) Com base nos 

conceitos relacionados a orçamento 

público, relacione as colunas e depois 

assinale a sequência correta nas 

alternativas a seguir. Um dos 

números não será utilizado. 

1. Plano Plurianual-PPA 

2. Dívida ativa tributária 

3. Lei de Diretrizes Orçamentárias - 

LDO 

4. Dívida flutuante 

5. Dívida fundada 

( ) Contém o programa de trabalho 

elaborado pelo prefeito, 

sobretudo em relação a 

investimentos, referente ao 

período de quatro anos a contar 

do segundo ano de seu mandato. 

( ) Corresponde aos compromissos 

a serem honrados pelo Poder 

Público dentro do próprio 

exercício, restos em débito do 

período anterior, as operações 

de crédito por antecipação de 

receita e as garantias recebidas 

em dinheiro. 

( ) Define metas e prioridades para 

a administração pública para o 

ano seguinte, assim como 

orientações para elaboração da 

Lei Orçamentária. 

( ) Diz respeito aos compromissos 

de exigibilidade superior a doze 

meses assumidos pelo Poder 

Público para atender 

desequilíbrios orçamentários ou 

financiamento de obras e 

serviços públicos. 

A) 3 – 4 – 1 – 5. 

B) 1 – 5 – 3 – 4. 

C) 1 – 4 – 3 – 5. 

D) 3 – 4 – 1 – 2. 

E) 1 – 2 – 3 – 4. 

Questão 26) Conforme disposto no 

art. 19 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, a despesa total com pessoal, 

em cada período de apuração e em 

cada ente da Federação, não poderá 

exceder os percentuais da receita 

corrente líquida, a seguir 

discriminados: 

A) I - União: 60% (sessenta por 

cento); II - Estados: 60% 

(sessenta por cento); III - 

Municípios: 50% (cinquenta por 

cento). 

B) I - União: 50% (cinquenta por 

cento); II - Estados: 50% 

(cinquenta por cento); III - 

Municípios: 60% (sessenta por 

cento). 

C) I - União: 50% (cinquenta por 

cento); II - Estados: 60% 

(sessenta por cento); III - 

Municípios: 60% (sessenta por 

cento). 

D) I - União: 60% (sessenta por 

cento); II - Estados: 60% 

(sessenta por cento); III - 

Municípios: 60% (sessenta por 

cento). 

E) I - União: 50% (cinquenta por 

cento); II - Estados: 50% 

(cinquenta por cento); III - 

Municípios: 50% (cinquenta por 

cento). 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 






AGENTE TRIBUTÁRIO - 12 
 

Questão 27) O art. 20 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal estabelece 

que a repartição dos limites globais 

do art. 19, na esfera municipal, não 

poderá exceder os seguintes 

percentuais: 

A) a) 6% (seis por cento) para o 

Legislativo, incluído o Tribunal de 

Contas do Município, quando 

houver; b) 44% (quarenta e 

quatro por cento) para o 

Executivo. 

B) a) 6% (seis por cento) para o 

Legislativo, incluído o Tribunal de 

Contas do Município, quando 

houver; b) 54% (cinquenta e 

quatro por cento) para o 

Executivo. 

C) a) 4% (quatro por cento) para o 

Legislativo, incluído o Tribunal de 

Contas do Município, quando 

houver; b) 56% (cinquenta e seis 

por cento) para o Executivo. 

D) a) 8% (oito por cento) para o 

Legislativo, incluído o Tribunal de 

Contas do Município, quando 

houver; b) 52% (cinquenta e dois 

por cento) para o Executivo.  

E) a) 4% (quatro por cento) para o 

Legislativo, incluído o Tribunal de 

Contas do Município, quando 

houver; b) 46% (quarenta e seis 

por cento) para o Executivo. 

Questão 28) Segundo o art. 18 da 

LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), 

“entende-se como despesa total com 

pessoal: o somatório dos gastos do 

ente da Federação com os ativos, os 

inativos e os pensionistas, relativos a 

mandatos eletivos, cargos, funções 

ou empregos, civis, militares e de  

 

membros de Poder, com quaisquer 

espécies remuneratórias, tais como 

vencimentos e vantagens, fixas e 

variáveis, subsídios, proventos da 

aposentadoria, reformas e pensões, 

inclusive adicionais, gratificações, 

horas extras e vantagens pessoais de 

qualquer natureza, bem como 

encargos sociais e contribuições 

recolhidas pelo ente às entidades de 

previdência”. A despesa total com 

pessoal para municípios é de 

A) 55%. 

B) 60%. 

C) 54%. 

D) 59%. 

E) 50%. 

 

Questão 29) São tipos de renúncia 

de receita, EXCETO 

A) parcelamento de tributos.   

B) alteração de alíquota que 

implique redução discriminada de 

tributos ou contribuições. 

C) subsídio. 

D) anistia. 

E) isenção. 
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Questão 30) Segundo a LRF, “São 

instrumentos de transparência da 

gestão fiscal, aos quais será dada 

ampla divulgação, inclusive em meios 

eletrônicos de acesso público”: 

I. Os Planos, Orçamentos e Leis de 

Diretrizes Orçamentárias. 

II. As Prestações de Contas e o 

respectivo Parecer Prévio. 

III. O Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária. 

IV. O Relatório de Gestão Fiscal. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas I e II estão corretas.  

B) I  e III estão erradas. 

C) II, III e IV estão erradas. 

D) Apenas I, II e IV estão corretas. 

E) I, II, III  e IV estão corretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







