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As questões 01 a 03 referem-se ao texto abaixo
A conferência do Clima em Bali e o Brasil – Luiz Pinguelli Rosa1
1 Apesar do grande impacto político do quarto relatório divulgado neste
ano pelo IPCC, não se espera muita coisa da 13ª Conferência das Partes (COP) da
Convenção da ONU sobre Mudança do Clima.
2 Um tema recorrente em Bali será o provável não-cumprimento do
Protocolo de Kyoto pelos países desenvolvidos e ex-comunistas que integram o Anexo I
da convenção. Entre os países ricos, são exceções o Reino Unido e Alemanha, cujas
emissões foram reduzidas. Os EUA não ratificaram o protocolo. Os países excomunistas reduziram as emissões devido ao colapso de suas economias. Uma boa
notícia é a mudança de posição da Austrália. A má notícia é que os EUA não mudarão
sua posição. A esperança é que essa situação seja modificada após as eleições norteamericanas. Porém, o partido democrata estava no poder em 1997, quando os EUA
fizeram jogo duro contra a proposta brasileira, em Kyoto, de criar o Fundo de
Desenvolvimento Limpo com recursos dos países do anexo I para financiar projetos de
fontes alternativas nos países em desenvolvimento. Houve até uma carta de Clinton para
FHC reclamando da posição do Brasil. O fundo foi derrotado, mas em seu lugar ficou o
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.
3 Outro tema recorrente em Bali, que causa a maior polêmica no Brasil, é
o novo regime da convenção após 2012. Para alguns, os países em desenvolvimento
devem ter de reduzir suas emissões, em particular, os emergentes. São visados China,
Índia e Brasil, pois são grandes emissores. Porém, apesar de a China, por exemplo,
aumentar muito seu consumo, a energia per capita está muito abaixo da dos EUA, da
União Européia ou do Japão.
4 Os países em desenvolvimento não têm obrigação de reduzir suas
emissões porque seu consumo de energia é muito baixo. Mas tendem a aumentar suas
emissões com o crescimento econômico.
5 As classes de renda mais alta nos países em desenvolvimento têm alto
consumo de energia per capita, mas a maioria da população é pobre e tem consumo de
energia muito baixo. Assim, há forte desigualdade na emissão de gases de efeito estufa
per capita dentro de cada país, seguindo a desigualdade na distribuição de renda.
6 Deve-se resolver o problema das emissões juntamente com o da
exclusão social e energética. No início do atual governo, 12 milhões de brasileiros não
tinham luz elétrica, daí o programa Luz para Todos.
7 O Brasil tem grande componente de energia renovável em sua matriz
energética – hidroeletricidade, álcool, carvão vegetal e bagaço de cana. Há o Proinfa, da
Eletrobrás, para fontes de energia alternativas, e o programa do biodiesel. Mas há
problemas, como a menor participação da hidroeletricidade e o aumento da
termeletricidade nos leilões para a expansão da geração elétrica. Estudos da Coppe-
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UFRJ mostraram que há emissões de hidroelétricas, mas muito menores que as
termelétricas. As nucleares não emitem.
8 A maior parte das emissões brasileira vem do desmatamento da
Amazônia, apesar de ter sido reduzido nos três últimos anos. Aí está a maior
possibilidade de reduzir nossas emissões.
9 Em reunião com o presidente da República, foi sugerido pela ministra
Marian Silva um plano Nacional de ação sobre esse assunto, tendo o Fórum Brasileiro
de Mudanças Climáticas se incumbido de apresentar uma proposta. O presidente
referiu-se ao plano da Onu e assinou há poucos dias um decreto criando uma comissão
interministerial para elaborá-lo.
10 O primeiro ponto da proposta do fórum é “definir metas de redução da
taxa de desmatamento e queimadas”. Foi também sugerida a destinação de parte
petrolífera de Tupi e do pré-sal a fontes alternativas e eficiência energética no país.
11 O Brasil poderia retomar em Bali a proposta de uma taxa
internacional sobre o consumo de combustíveis fósseis para financiar fontes alternativas
e eficiência energética, além de um novo mecanismo para remunerar a redução do
desmatamento. A redução das emissões pelo Protocolo de Kyoto será muito pequena
para conter o aquecimento global previsto pelo IPCC. É necessário um esforço mundial
muito maior.
(FONTE: Folha de São Paulo, 08/12/2007, Tendências e Debates, Opinião, fl. A3.)
Questão 01
Assinale a alternativa que RESUME O PRINCIPAL OBJETIVO DO TEXTO:
a) A desigualdade na emissão de gases de efeito estufa per capita dentro de cada país.
b) A redução das emissões de gases de efeito estufa pelo protocolo de Kyoto será muito
pequena para conter o aquecimento global previsto pelo IPCC.
c) O não-cumprimento do Protocolo de Kyoto pelos países desenvolvidos e excomunistas que integram o Anexo I da Convenção.
d) A desobrigatoriedade dos países em desenvolvimento de reduzir suas emissões de
gases de efeito estufa.
Questão 02
Entre os propósitos do autor no texto, NÃO se inclui o de:
a) Destacar a mudança de propósito da Austrália.
b) Ressaltar o posicionamento dos EUA quanto ao cumprimento do Protocolo de Kyoto.
c) Lembrar a disposição dos países em desenvolvimento de reduzir suas emissões.
d) Apontar o foco central do Brasil de onde emana a maior parte das emissões.
Questão 03
Entre os recursos utilizados pelo autor na argumentação, NÃO se inclui:
a) a oposição.
b) a enumeração.
c) o comentário.
d) a definição.
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Questão 04
Assinale a alternativa correta quanto à classificação do sujeito, respectivamente, para
cada uma das orações abaixo:
- Choveu pedra por no mínimo 20 minutos
- Vende-se este imóvel.
- Fazia um frio dos diabos naquele dia.
a) Indeterminado, inexistente, simples
b) Oculto, simples, inexistente
c) Inexistente, inexistente, inexistente
d) Simples, simples, inexistente
Questão 05
As lacunas completam-se corretamente com:
“Vera, você está______, mas como ______ainda uns dias para o jogo, é possível sua
recuperação”.
a)
b)
c)
d)

meio gorda – falta
meia gorda – falta
meio gorda – faltam
meia gorda – faltam

QUESTÃO 06
A figura a seguir mostra ícones do Microsoft Word 2007. Esses ícones pertencem ao
grupo de:

a) Fonte
b) Parágrafo
c) Estilo
d) Edição
QUESTÃO 07
No Microsoft Excel 2007, as células A1, A2, A3 e A4 foram digitados respectivamente
10,57,104 e 151. Na célula A5 vamos digitar =A4-Soma(A1:A3), então o resultado da
célula A5 será igual a:
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a) -20
b) 20
c) 37
d) 198
QUESTÃO 08
É considerado um periférico exclusivamente de entrada em um sistema computacional:
a) Monitor
b) Teclado
c) Impressora
d) Drive de CD
QUESTÃO 09
A mala direta é um recurso muito utilizado para enviar correspondências para uma lista
de destinatários. Em qual aplicativo temos este recurso?
a) Powerpoint
b) CorelDraw
c) Word
d) Excel
QUESTÃO 10
Das operações abaixo, qual não é possível fazer sem acesso à internet?
a) Copiar um arquivo
b) Ler o e-mail
c) Formatar um pen-drive
d) Executar um programa
CONHECIMENTO ESPECÍFICO ANALISTA FISCAL DA RECEITA
MUNICIPAL
Questão 11
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988-CRFB/88 atribuiu
competência aos Municípios para instituir:
I. imposto sobre transmissão de bens inter vivos.
II. taxa pelo exercício do poder de polícia.
III. imposto sobre a transmissão de bens causa mortis.
IV. imposto sobre serviços.
São corretos apenas os itens:
a)
b)

II e III
II, III e IV
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c)
d)

III e IV
I, II e IV

Questão 12
As taxas, 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, não poderão ter base de cálculo própria de:
a) tributos;
b) impostos;
c) tarifas;
d) contribuições;
Questão 13
O imposto sobre propriedade territorial rural
a) será progressivo e terá suas alíquotas fixadas a fim de estimular a manutenção de
propriedades improdutivas.
b) será fiscalizado e cobrado pelos Municípios que assim optarem, na forma da lei,
desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal.
c) é instituído pela União, sendo que a competência legislativa para sua instituição ou
aumento pode ser delegada aos municípios.
d) não incidirá sobre pequena gleba rural, exigindo-se, apenas, que o proprietário a
explore só ou com sua família
Questão 14
Assinale a opção correta.
O princípio segundo o qual é vedado cobrar tributos em relação a fatos geradores
ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado (art.
150, III, “a” da CRFB/88) é o da:
a) anterioridade
b) irretoratividade
c) anualidade
d) legalidade
Questão 15
De acordo com a interpretação literal da norma da Constituição que prevê a imunidade
tributária recíproca, esta alcança:
a) todos os tributos
b) taxas e tarifas
c) contribuições parafiscais
d) impostos
Questão 16
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Não é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
a) o parcelamento
b) o recurso administrativo
c) a compensação
d) a moratória
Questão 17
Duas pessoas têm a compropriedade desigual de um imóvel urbano. Sob o ponto de
vista do IPTU, pode-se afirmar que seu pagamento é da responsabilidade:
a) de ambos, proporcionalmente à participação de cada qual
b) do titular do imóvel, que se tiver inscrito como tal
c) principal do proprietário da quota majoritária e subsidiária do outro
d) de ambos, podendo ser exigida de cada um deles a dívida toda
Questão 18
Ao procedimento 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, o
Código Tributário Nacional dá o nome de:
a) processo administrativo fiscal
b) auto de infração
c) lançamento
d) representação fiscal
Questão 19
O ato mediante o qual o contribuinte antecipa o pagamento de imposto, sem prévio
exame da autoridade administrativa, e fica aguardando a ratificação do seu proceder, de
modo expresso ou tácito, chama-se:
a) pagamento por consignação
b) lançamento por homologação
c) lançamento por declaração ou misto
d) antecipação de pagamento, sob condição suspensiva
Questão 20
É (são) modalidade(s) de extinção do crédito tributário, prevista(s) no Código Tributário
Nacional
a) a transação
b) o depósito do seu montante integral
c) a moratória
d) a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

