
 

Concurso Público – PREFEITURA DE ARAPIRACA / CARGO: Fiscal de Tributos Municipais / TIPO 1 

1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Concurso Público – PREFEITURA DE ARAPIRACA / CARGO: Fiscal de Tributos Municipais / TIPO 1 

2 

 
 

Português 

TEXTO 1 
 

(1) Na literatura econômica, as teorias que procuram 
entender a relação entre renda e saúde podem ser reunidas 
em dois grupos: o primeiro apresenta uma série de estudos 
que defendem que a renda causa a saúde. Na direção 
oposta, o segundo busca entender como a saúde causa a 
renda. Vejamos, aqui, os principais argumentos dos que se 
posicionam no primeiro grupo. 

(2) Por um lado, defende-se que as pessoas com 
maior renda têm maior possibilidade de adquirir bens e 
serviços de saúde, tais como: consultas médicas, 
medicamentos e planos de saúde. Dessa forma, as 
pessoas mais ricas podem dispor de exames preventivos 
e/ou, quando diagnosticada uma doença, podem ter acesso 
ao tratamento necessário.  

(3) Por esse ponto de vista, o sistema público de 
saúde no Brasil tem fundamental importância na tentativa 
de redução das desigualdades do acesso à saúde. Espera-
se que o SUS, ao melhorar sua qualidade e eficácia, seja 
benéfico a toda a população, principalmente aos mais 
pobres, que são aparentemente os que mais necessitam do 
serviço público de saúde.  

(4) Porém, mesmo supondo eficácia e qualidade do 
SUS, a renda ainda pode continuar tendo influência sobre a 
saúde pelo simples fato de que os pobres têm maior 
probabilidade de sofrer choques negativos na saúde. Por 
exemplo, com um maior nível de renda, as pessoas podem 
adquirir bens básicos, como alimentos e, dessa forma, 
reduzir ou erradicar a desnutrição e/ou a insegurança 
alimentar. Assim, as políticas públicas de transferência de 
renda melhorariam o estado de saúde dos indivíduos mais 
pobres. 

(5) Outro argumento é que a renda afeta a saúde no 
que respeita a boas condições de moradia, acesso à água 
potável e ao esgotamento sanitário. É provável que as 
pessoas mais pobres morem em lugares com condições 
precárias de saneamento básico e que sejam mais 
vulneráveis a doenças, principalmente as crianças. 

(6) Argumenta-se, igualmente, que, mesmo havendo 
bens e serviços públicos de saúde, os pobres algumas vezes 
não têm acesso a estes, já que moram distantes de hospitais, 
sendo muito caro buscar ajuda quando aparecem as 
enfermidades ou, até mesmo, na necessidade de um parto. 
Logo, os pobres têm maior possibilidade de não terem 
acesso a serviços preventivos de saúde e a tratamentos e, 
portanto, de terem saúde precária. Neste caso, destaca-se o 
importante papel do Programa Saúde da Família no que se 
refere às questões mais básicas de saúde. 

(7) Por fim, argumenta-se que as pessoas com maior 
renda têm maior nível de educação e informação e, com 
isso, entendem a necessidade de hábitos saudáveis e 
questões de higiene. A favor desse argumento há inúmeras 
evidências mostrando que um dos principais determinantes 
da saúde infantil é a escolaridade das mães. 

(8) Em suma, há diversos argumentos empregados na 
defesa de que a renda causa a saúde. Mas a causalidade 
também vai na outra direção, isto é, a saúde causa a renda. 
[...] 
 

Anderson Moreira Aristides dos Santos, Paulo de Andrade Jacinto 
e César Augusto Oviedo Tejada. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
41612012000200001. Acesso em 24/10/2013. Adaptado. 

01. Ao escreverem o Texto 1, seus autores pretenderam: 

A) criticar as teorias econômicas que buscam 
explicar a relação existente entre renda e saúde. 

B) defender a importância do SUS na tentativa de 
reduzir as desigualdades do acesso à saúde. 

C) apresentar argumentos que fundamentam certa 
posição sobre a relação saúde x renda. 

D) expor diversos argumentos em defesa da teoria 
de que a saúde causa a renda. 

E) informar aos leitores que há variados pontos de 
vista no que tange à relação entre renda e saúde. 

02. Analise as informações que se apresentam a seguir. 

1) No que se refere à compreensão entre a relação 
que há entre a renda e a saúde, existe, de fato, 
total consenso. 

2) É real a expectativa de que o SUS possa 
melhorar como um todo, a fim de beneficiar a 
população, em especial os mais pobres. 

3) Ainda que o SUS seja um bom sistema de saúde, 
a probabilidade de os pobres sofrerem choques 
negativos na saúde é maior do que a dos ricos.  

4) Diversos estudos evidenciam que o maior nível 
de escolaridade das mães é fator determinante 
para que seus filhos sejam mais saudáveis. 

 

  Dentre as informações dadas, estão presentes no Texto 1: 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1, 3 e 4, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 1 e 2, apenas. 
E) 2, 3 e 4, apenas. 

03. Alguns recursos linguísticos que contribuem para a 
clareza do Texto 1 são: 

1) explicitação, para o leitor, da organização do 
texto, como no seguinte trecho: “Vejamos, aqui, 
os principais argumentos dos que se posicionam 
no primeiro grupo.” (1º parágrafo) 

2) exemplificação, sempre que esclarecedora para o 
leitor, como no seguinte trecho: “as pessoas com 
maior renda têm maior possibilidade de adquirir 
bens e serviços de saúde, tais como: consultas 
médicas, medicamentos e planos de saúde.” (2º 
parágrafo) 

3) emprego de expressões que retomam porções 
anteriores do texto, como no seguinte trecho: 
“Por exemplo, com um maior nível de renda, as 
pessoas podem adquirir bens básicos, como 
alimentos e, dessa forma, reduzir ou erradicar a 
desnutrição e/ou a insegurança alimentar.” (4º 
parágrafo) 

4) uso de conectivos que introduzem segmentos 
conclusivos, como no seguinte trecho: “Logo, os 
pobres têm maior possibilidade de não terem 
acesso a serviços preventivos de saúde e a 
tratamentos e, portanto, de terem saúde 
precária.” (6º parágrafo) 

 Estão corretos: 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2 e 3, apenas. 
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04. No trecho: “Porém, mesmo supondo eficácia e 
qualidade do SUS, a renda ainda pode continuar tendo 
influência sobre a saúde pelo simples fato [...].” (4º 
parágrafo), o segmento destacado expressa uma 
relação: 

A) condicional 
B) comparativa. 
C) causal. 
D) concessiva. 
E) consecutiva. 

05. Assinale a alternativa na qual o termo apresentado 
entre parênteses é semanticamente equivalente ao 
termo sublinhado.  

A) Logo, os pobres têm maior possibilidade de terem 
saúde precária (estável). 

B) É provável que as pessoas mais pobres sejam 
mais vulneráveis (suscetíveis) a doenças. 

C) Com um maior nível de renda, as pessoas podem 
reduzir ou erradicar (superar) a desnutrição. 

D) Espera-se que o SUS, ao melhorar sua qualidade 
e eficácia, seja benéfico (acessível) a toda a 
população. 

E) As pessoas mais ricas podem dispor de exames 
preventivos (periódicos). 

06. No que se refere a aspectos do léxico selecionado no 
Texto 1, analise as proposições abaixo. 

1) Com o conectivo utilizado para introduzir o 4º 
parágrafo, os autores sinalizam uma mudança na 
orientação argumentativa do texto.  

2) O 5º parágrafo é introduzido com a expressão 
“outro argumento”, a qual sinaliza que é a 

primeira vez, no texto, que um argumento será 
apresentado. 

3) Com a expressão utilizada para introduzir o 7º 
parágrafo, os autores sinalizam a proximidade da 
conclusão do texto. 

4) A expressão introdutória do 8º parágrafo indica 
que os autores optaram por sintetizar, na 
conclusão, as ideias expostas ao longo do texto. 

 
Está(ão) correta(s): 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 3, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 1, 3 e 4, apenas. 

 
 
 
 
 
 
 

07. “A renda causa a saúde.” / “A saúde causa a renda.” 
Observe, nesses trechos, a mudança de sentidos 
provocada pela alteração na ordem dos elementos. 
Assinale a alternativa na qual a mudança na ordem 
dos elementos destacados também provocou 
alteração no sentido dos enunciados. 

A) • Na direção oposta, o segundo busca entender 
como a saúde causa a renda. 
• O segundo, na direção oposta, busca entender 
como a saúde causa a renda. 

B) • Dessa forma, as pessoas mais ricas podem 
dispor de exames preventivos. 
• Dessa forma, as pessoas ricas podem dispor 
mais de exames preventivos. 

C) • Espera-se que o SUS, ao melhorar sua 
qualidade e eficácia, seja benéfico a toda a 
população. 
• Espera-se que, ao melhorar sua qualidade e 
eficácia, o SUS seja benéfico a toda a população. 

D) • Os pobres têm maior possibilidade de não terem 
acesso a serviços preventivos de saúde e a 
tratamentos e, portanto, de terem saúde precária. 
• Os pobres têm maior possibilidade de não terem 
acesso a serviços preventivos de saúde e a 
tratamentos e de terem, portanto, saúde precária. 

E) • Mesmo supondo eficácia e qualidade do SUS, a 
renda ainda pode continuar tendo influência 
sobre a saúde. 
• Mesmo supondo eficácia e qualidade do SUS, a 
renda pode ainda continuar tendo influência 
sobre a saúde. 

08. Assinale a alternativa em que a concordância obedece 
às regras da norma padrão da língua. 

A) Sempre haverá autores que defendem que a 
renda causa a saúde. 

B) Obviamente, não falta argumentos para defender 
que a renda causa a saúde. 

C) Já fazem muitos anos que se defende que a 
renda causa a saúde. 

D) Tem sido muito convincentes os argumentos a 
favor de que a renda causa a saúde. 

E) Quem de nós ousaremos negar que a renda 
causa a saúde? 

09. A palavra “saúde” não sofreu alteração a partir do 
Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Com 
esse Acordo, também não foi alterada a grafia de: 

A) feiúra. 
B) européia. 
C) extinguir. 
D) vôo. 
E) tranqüilo. 
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TEXTO 2 

 
 
Disponível em: http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0102-
311X2007000300002&script=sci_arttext. Acesso em 24/10/2013.  

10. O Texto 2 autoriza o leitor a concluir que: 

A) a AIDS tem sido considerada uma doença restrita 
à população negra, sendo prevalente nas 
mulheres. 

B) no Brasil, as mulheres negras têm tido um 
relevante papel na prevenção e no tratamento da 
AIDS.  

C) homens negros são mais imunes à AIDS, quando 
comparados às mulheres da mesma cor. 

D) a discriminação racial é um fator que tem 
excluído muitos negros das conquistas em 
relação à AIDS.  

E) no Brasil, o preconceito contra os negros e os 
portadores de AIDS é considerado crime. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática 

11. A utilização de funções periódicas é de fundamental 
importância na descrição de vários fenômenos 
importantes. Observe as seguintes funções: 

1)             . 
2)             . 
3)        ,          . 

4)          . 

 
         Então é (são) função (ções) periódica (s) apenas: 

A)         e        . 
B)         e        . 
C)        . 
D)         e        . 
E)         e       . 
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12. Considere os seguintes dados (Tabela 1 abaixo) dos valores das cotações médias de índices de commodities 

(mercadorias):  

Tabela 1. Fonte: Banco Central do Brasil. 
(1)

Composto:   carne de porco, carne de boi, banha, 
manteiga, óleo de soja, cacau, milho, trigo, açúcar, couro, sebo, sucata de cobre; 

(2)
Composição: 

carne de boi, algodão, óleo de soja, trigo, açúcar, milho, café e carde de porco; 
(3)

alumínio, minério 
de ferro, cobre, estanho, zinco, chumbo e níquel; 

(4)
petróleo brent, gás natural e carvão. Em reais. 

2010 Composto
(1)

 Agropecuária
(2)

 Metal
(3)

 Energia
(4)

 

Jan 123,28 126,38 129,57 87,56 

Fev 124,22 129,41 127,11 87,02 

Mar 123,52 126,37 133,99 84,42 

Abr 125,12 123,83 144,27 86,54 

Mai 124,19 125,51 135,63 86,52 

Jun 121,92 124,89 124,55 88,56 

Jul 123,08 128,97 121,90 87,11 

Ago 131,01 139,11 133,12 86,46 

Set 133,86 146,85 134,11 81,96 

Out 139,86 154,87 141,52 82,16 

Nov 149,59 167,73 144,97 89,31 

Dez 158,25 179,04 149,08 95,24 

 

         Baseados nos dados apresentados são feitas algumas afirmações: 

1) A média do preço de mercadorias que não são “energia” depois de março de 2010 é 138,0307. 
2) A maior média de mercadorias no ano de 2010 é a da classe “agropecuária”. 
3) A maior variação relativa a Janeiro de 2010 detectada em dezembro de 2010 é da classe “composto”. 
4) A variação de preços da classe metal relativa ao  primeiro semestre de 2010, detectada no segundo trimestre de 

2010 foi de 3,53%, aproximadamente. 
 

Então estão corretas, apenas: 

A) 1, 2  e 3. 
B) 2 e 4. 
C) 1, 2 e 4. 
D) 1 e 3. 
E) 2, 3 e 4. 

13. Marcelo recebeu um prêmio em dinheiro: R$80.000,00. Como está prestes a se casar, ele promete à sua noiva que eles 
se casarão assim que ele conseguir, a partir de aplicações, R$100.000,00 (ou mais) com este capital, montante que será 
aplicado na compra de um apartamento para o casal. Marcelo dividiu o dinheiro em três aplicações (fictícias): a Aplicação 
1 calcula o rendimento a partir de juros simples e com taxa de juros de 28% ao ano. A Aplicação 2 tem rendimentos 
também seguindo o modelo de juros simples com taxa de 16,5% ao trimestre e a Aplicação 3 calcula dos rendimentos a 
partir de uma taxa de juros compostos de 0,9% ao mês. Sabendo que Marcelo aplicou R$30.000,00, R$20.000,00 e 
R$30.000 nas aplicações 1, 2 e 3 respectivamente, Marcelo se casará em: 

A) 15 meses. 
B) 8 meses. 
C) 11 meses. 
D) 1 ano e 2 meses. 
E) 10 meses. 
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Fatos da Atualidade 

14. A sociedade brasileira, marcada por um processo 
contraditório e conflituoso em constituição, apresenta 
ao longo da sua história vários momentos de disputas 
sociais. Através de inúmeros movimentos, a sociedade 
vai criando formas de superar suas contradições e 
preconceitos. Dentre essas formas, podemos apontar: 

A) ampliação do financiamento para compra de 
carros populares e franqueamento da abertura de 
negócio para pequenos empresários. 

B) criação de cotas nas universidades públicas e 
reserva de vagas para portadores de deficiência 
e idosos. 

C) aumento da participação feminina nas eleições 
municipais e criação de novos partidos políticos. 

D) fim do preconceito racial com a publicação da Lei 
Maria da Penha e diminuição da maioridade 
penal. 

E) concessão de crédito facilitado para o trabalhador 
abrir seu próprio negócio e ampliação da rede de 
atendimento à saúde popular. 

15. A participação política de diferentes segmentos sociais 
tem crescido na medida em que a sociedade amplia 
sua consciência cidadã e suas formas de ação e de 
pressão. Podemos indicar como situações vividas 
recentemente na sociedade brasileira que confirmam 
essa afirmação os seguintes fatos: 

A) criação de novos partidos voltados para as 
causas sociais e ecológicas e surgimento de 
novas lideranças femininas na cena política. 

B) ampliação da participação popular e rejeição em 
relação aos partidos tradicionais com o aumento 
do número de votos nulos e em branco. 

C) aumento significativo das ações em torno da 
assistência aos mais necessitados e reforma do 
código penal. 

D) uso sistemático das redes sociais como forma de 
protesto político e adequação das leis 
constitucionais à nova realidade social. 

E) manifestações populares de rua e denúncia de 
corrupção entre políticos e agentes públicos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conhecimentos Gerais de 
Arapiraca 

16. Na luta pela emancipação política de Arapiraca, uma 
personalidade política, que viria a se tornar o primeiro 
prefeito da cidade, liderou essa conquista. Quem era 
essa personalidade? 

A) Agripino Alexandre dos Santos 
B) Esperidião Rodrigues da Silva 
C) Fernandes Lima 
D) Higino Vital da Silva 
E) Manoel André Correia dos Santos 

 

17. Conforme dados do atual Plano Decenal de Arapiraca, 
a dimensão da área territorial do município é de, 
aproximadamente, 

A) 102 km². 
B) 192 km². 
C) 258 km². 
D) 356 km². 
E) 402 km². 

18. Durante o mês de fevereiro, a padroeira de Arapiraca 
recebe diversas homenagens de seus fiéis, que 
realizam festas, procissões e até uma cavalgada.  
Sobre essa cavalgada, identifique, entre as opções 
abaixo, a(s) afirmativa(s) correta(s). 

1) Teve seu início no ano de 2003. 
2) Os cavaleiros e amazonas refazem anualmente a 

trilha feita pelo Coronel Esperidião Rodrigues. 
3) Remonta ao ano de 1982. 
4) Tradicionalmente, os cavaleiros e amazonas 

começam o seu trajeto no dia 1º de fevereiro. 
 
        Está(ão) correta(s), apenas: 

A) 1. 
B) 1 e 4. 
C) 2. 
D) 3. 
E) 2, 3 e 4. 

19. Arapiraca é uma cidade que também pensa no futuro e 
se planeja para ele. Considerando uma visão de 
futuro, a cidade planeja ações voltadas, sobretudo, 
para: 

A) soluções tecnológicas para a ampliação da 
agricultura. 

B) o desenvolvimento sustentável para a cidade. 
C) o crescimento socioeconômico  do município. 
D) um projeto político para os próximos 21 anos da 

cidade. 
E) parcerias público-privadas para o 

desenvolvimento da indústria da região. 
 

20. A cidade de Arapiraca possui em seu território diversas 
atividades de exploração de recursos minerais. 
Representa exemplo desse tipo de recurso, já 
explorado na atividade de mineração: 

A) o cobre. 
B) o calcário. 
C) o granito. 
D) a gipsita. 
E) o manganês. 
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Conhecimentos Específicos 

21. De acordo com a Lei Municipal de Arapiraca nº 
2.885/2012, que alterou a Lei nº 2.342/2003, é correto 
afirmar que não consta da lista de serviços: 

A) creches. 
B) Licenciamento ou cessão de direito de uso de 

programas de computação. 
C) planejamento, confecção, manutenção e 

atualização de páginas eletrônicas. 
D) aluguel de bens móveis. 
E) Serviços de pesquisas e desenvolvimento de 

qualquer  natureza. 

22. Em relação à competência tributária dos Municípios, 
conforme determina a Constituição Federal de 1988 e 
suas alterações, é correto afirmar que eles podem 
instituir contribuições: 

A) sociais em geral. 
B) de interesse das categorias profissionais. 
C) cobradas de seus servidores, para o custeio, em 

benefício destes, do regime previdenciário. 
D) de interesse das categorias econômicas. 
E) de intervenção no domínio econômico. 

23. Conforme determina o Código Tributário do Município 
de Arapiraca e suas alterações, é incorreto afirmar, 
quanto às normas complementares das leis e dos 
decretos, que são válidos: 

A) os atos normativos expedidos pelas autoridades 
administrativas competentes. 

B) as decisões dos órgãos singulares de jurisdição 
administrativa a que a lei atribua eficácia 
normativa. 

C) os convênios celebrados pelo Município com a 
União, o Estado, o Distrito Federal ou outros 
Municípios. 

D) os atos praticados pelos Fiscais de Tributos 
Municipais. 

E) as decisões dos órgãos coletivos de jurisdição 
administrativa a que a lei atribua eficácia 
normativa. 

24. Com base no Código Tributário de Arapiraca, 
identifique o que a autoridade competente deve 
aplicar, no caso de ausência de disposição expressa 
em lei. 

1) A analogia. 
2) Os princípios gerais de direito público. 
3) A equidade. 

 

Está(ão)correta(s): 

A) 1 e 3, apenas. 
B) 1,2 e 3. 
C) 1 e 2, apenas. 
D) 1, apenas. 
E) 3, apenas. 

25. A alíquota do Imposto sobre serviços de qualquer 
natureza do Município de Arapiraca, para os serviços 
de análises clínicas, patologia, eletricidade, médica, 
radioterapia, quimioterapia, ultrassonografia, 
ressonância magnética, radiologia, tomografia e 
congêneres, conforme determina a Lei nº 2.413/2005, 
é de: 

A) 1,0%. 
B) 2,5%. 
C) 5,0%. 
D) 4,0%. 
E) 3,0%. 

26. O valor da multa para microempresa ou pessoa física 
que deixar de entregar, enviar ou remeter, em sendo 
obrigado a fazê-lo, documento ou declaração exigida 
pela legislação tributária em vigor, bem como deixar de 
apresentar nos prazos regulamentares a Declaração 
Anual do Contribuinte – DAC, da Secretaria Executiva 
da Fazenda do Estado de Alagoas, por documento, 
sem prejuízo das penalidades aplicadas nas 
legislações específicas, será de: 

A) R$ 121,30. 
B) R$ 181,95. 
C) R$ 970,40. 
D) R$ 485,20. 
E) R$ 151,40. 

27. A Lei Municipal nº 2.413/05 concedeu 
temporariamente uma redução do Imposto Predial 
Urbano, para os titulares de imóveis que, 
inequivocamente, comprovassem que em sua unidade 
imobiliária havia sido construída fossa séptica e, bem 
assim não fossem despejadas pela mesma, matérias 
residuárias na via pública. Essa redução foi fixada em:  

A) 40%. 
B) 100%. 
C) 50,0%. 
D) 80%. 
E) 20%. 

28. O percentual de transferência assegurado aos 
municípios na tributação do ouro, quando definido em 
lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, nos 
termos do inciso II, do § 5º do art. 153 é de: 

A) 50%. 
B) 70%. 
C) 20%. 
D) 40%. 
E) 30%. 
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29. Quanto à capacidade tributária passiva, nos termos do 
Código Tributário de Arapiraca, assinale a alternativa 
correta. 

A) Depende dacapacidade civil das pessoas 
naturais. 

B) Independe de encontrar-se a pessoa natural 
sujeita a medidas que importem privação ou 
limitação do exercício de atividades civis, 
comerciais ou profissionais, exceto da 
administração direta de seus bens e negócios. 

C) Depende de estar a pessoa jurídica regularmente 
constituída, bastando que configure uma unidade 
econômica ou profissional. 

D) Independe dacapacidade civil das pessoas 
naturais. 

E) Depende de encontrar-se a pessoa natural sujeita 
a medidas que importem privação ou limitação do 
exercício de atividades civis, comerciais ou 
profissionais, ou da administração direta de seus 
bens e negócios. 

30. A alíquota do Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza do Município de Arapiraca, para os serviços 
de ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e 
superior, conforme determina a Lei nº 2.413/2005, é 
de: 

A) 1,0%. 
B) 2,5%. 
C) 5,0%. 
D) 4,0%. 
E) 3,0%. 

31. Conforme estabelece a Constituição Federal, analise e 
assinale a alternativa correta quanto às limitações do 
poder de tributar. 

1) Instituir tratamento desigual entre contribuintes 
que se encontrem em situação equivalente, 
proibida qualquer distinção em razão de 
ocupação profissional ou função por eles 
exercida, independentemente da denominação 
jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. 

2) Cobrar empréstimo compulsório no mesmo 
exercício financeiro em que haja sido publicada a 
lei que o instituiu. 

3) Livros, jornais, periódicos, exceto o papel 
destinado a sua impressão. 

 

Está(ão)correta(s): 

A) 1 e 3, apenas. 
B) 1. 2 e 3. 
C) 1 e 2, apenas. 
D) 1, apenas. 
E) 3, apenas. 

 
 
 
 

32. Conforme Legislação Tributário do Município de 
Arapiraca, considera-se ocorrido o fato gerador e 
existentes os seus efeitos: 

A) tratando-se de situação de expectativa, desde o 
momento em que se verifiquem as circunstâncias 
materiais necessárias a que produzam os efeitos 
que normalmente lhe são próprios. 

B) tratando-se de situação jurídica, desde o 
momento em que ela esteja definitivamente 
constituída, nos termos do direito aplicável. 

C) a autoridade administrativa poderá considerar 
atos ou negócios jurídicos praticados com a 
finalidade de dissimular a natureza dos 
elementos constitutivos da obrigação tributária, 
observados os procedimentos a serem 
estabelecidos em lei ordinária. 

D) para os efeitos de situação jurídica e salvo 
disposição de lei em contrário, os atos ou 
negócios jurídicos condicionais reputam-se 
perfeitos e inacabados. 

E) a autoridade administrativa poderá considerar 
atos ou negócios jurídicos praticados com a 
finalidade de dissimular a ocorrência do fato 
gerador do tributo, observados os procedimentos 
a serem estabelecidos em lei ordinária. 

33. O sujeito passivo, caso convocado, fica obrigado a 
prestar as declarações solicitadas pela autoridade 
administrativa que, quando julgá-las insuficientes ou 
imprecisas, poderá exigir que sejam completadas ou 
esclarecidas. O prazo que lhe é concedido, a contar da 
intimação, é de: 

A) 10 dias. 
B) 30 dias. 
C) 60 dias. 
D) 20 dias. 
E) 90 dias. 

34. Quanto aos efeitos tributários da solidariedade, é 
correto afirmar, nos termos da legislação tributária 
municipal: 

A) o pagamento efetuado por um dos obrigados 
aproveita aos demais. 

B) a isenção de crédito não exonera todos os 
obrigados. 

C) a remissão de crédito não exonera os demais 
sujeitos. 

D) a interrupção da prescrição, em favor ou contra 
um dos obrigados, não favorece os demais. 

E) a remissão de crédito exonera apenas o sujeito 
passivo. 
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35. Nos termos do Código Tributário de Arapiraca, é 
incorreto afirmar que são pessoalmente responsáveis: 

A) o sucessor, a qualquer título, pelos tributos 
devidos até a data da partilha ou adjudicação, 
limitada esta responsabilidade ao montante do 
quinhão, do legado ou da meação. 

B) o adquirente, pelos tributos relativos aos bens 
adquiridos. 

C) o remitente, pelos tributos relativos aos bens 
remidos. 

D) o espólio, pelos tributos devidos pelo “de cujus” 
até a data da abertura da sucessão. 

E) o cônjuge, pelos tributos devidos até a data da 
partilha ou adjudicação, limitada esta 
responsabilidade ao montante do quinhão, do 
legado ou da meação. 

36. São impostos ou pertencem aos Municípios, conforme 
disposição constitucional: 

A) vinte e cinco por cento do produto da 
arrecadação do imposto da União sobre a 
propriedade territorial rural, relativamente aos 
imóveis neles situados. 

B) transmissão, 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. 

C) Serviços de Qualquer Natureza, incluído de 
transporte e intermunicipal, definidos em lei 
complementar. 

D) cinquenta por cento do produto da arrecadação 
do imposto da União sobre a propriedade 
territorial rural, quando 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. 

E) o produto da arrecadação do imposto da União 
sobre renda e proventos de qualquer natureza, 
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a 
qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas 
fundações que instituírem e mantiverem. 

37. Nos temos da Legislação Tributária do Município, o 
lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo 
somente pode ser alterado em virtude de: 

A) impugnação do sujeito ativo. 
B) recurso de ex-ofício. 
C) iniciativa de ofício da autoridade administrativa, 

em qualquer situação. 
D) erro da autoridade administrativa. 
E) quando a declaração não seja prestada por quem 

de direito, no prazo e na forma desta lei, por 
iniciativa de ofício da autoridade administrativa. 

38. Quanto à competência tributária que 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, nos 
termos do Código Tributário Nacional, assinale a 
alternativa incorreta. 

A) A atribuição pode ser revogada, com prazo de 
antecedência de 30 (trinta) dias, por ato unilateral 
da pessoa jurídica de direito público que a tenha 
conferido. 

B) Compreende as garantias processuais que 
competem à pessoa jurídica de direito público 
que a conferir. 

C) A atribuição pode ser revogada, a qualquer 
tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica de 
direito público que a tenha conferido. 

D) Não constitui delegação de competência o 
cometimento, a pessoas de direito privado, do 
encargo ou da função de arrecadar tributos. 

E) Compreende os privilégios processuais que 
competem à pessoa jurídica de direito público 
que a conferir. 

39. O prazo de isenção do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza concedido pelo Município de 
Arapiraca às empresas que explorassem, à época, o 
serviço de transporte coletivo urbano de natureza 
municipal foi de:  

A) 1 ano. 
B) 5 anos. 
C) 3 anos. 
D) 4 anos. 
E) 2 anos. 

40. De acordo com a Legislação Tributária do Município de 
Ararapiraca e suas alterações, a Taxa de Conservação 
de Vias Públicas será cobrada, anualmente, 
considerando-se para sua determinação o maior 
desgaste provocado pelo veículo em razão do seu 
peso. Quando o peso do veículo for acima de 1.500 
kg, o percentual real aplicado será de: 

A) 14,58 
B) 20,00. 
C) 32,42 
D) 47,00 
E) 21,07 
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41. É correto afirmar que nos casos de impossibilidade de 
exigência do cumprimento da obrigação principal pelo 
contribuinte, respondem solidariamente com este, nos 
atos que intervierem ou pelas omissões de que forem 
responsáveis, conforme disciplina a legislação 
tributária de Arapiraca: 

A) os pais, pelos tributos devidos por seus filhos 
maiores. 

B) os tutores ou curadores, pelos tributos devidos 
pelos seus tutelados ou curatelados. 

C) o inventariante, pelos tributos devidos pelos 
herdeiros. 

D) o síndico e o comissário, pelos tributos devidos 
pela massa falida, exceto o concordatário. 

E) os administradores de bens próprios, pelos 
tributos devidos por estes. 

42. São situações que não extinguem o crédito tributário 
decorrente do lançamento por homologação, nos 
termos do Código Tributário do Município de 
Arapiraca: 

A) o dever de antecipar o pagamento sem prévio 
exame da autoridade administrativa. 

B) influem sobre a obrigação tributária quaisquer 
atos anteriores à homologação, praticados pelo 
sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção 
total ou parcial do crédito. 

C) o prazo posterior de 5 (cinco) anos, a contar da 
ocorrência do fato gerador. 

D) expirado o prazo previsto para homologação, 
sem que a Fazenda Pública Municipal tenha se 
pronunciado, considera-se homologado o 
lançamento e definitivamente extinto o crédito, 
independentemente de comprovada a ocorrência 
de dolo, fraude ou simulação. 

E) o pagamento antecipado pelo obrigado nos 
termos da legislação, sob condição resolutória do 
lançamento da ulterior homologação do 
lançamento. 

43. São situações que não suspendem a exigibilidade do 
crédito tributário, conforme estabelece a Legislação 
Tributária de Arapiraca: 

A) a moratória. 
B) o depósito do seu montante integral ou parcial. 
C) as reclamações e os recursos nos termos deste 

Código Tributário Municipal. 
D) o parcelamento do débito. 
E) a concessão de medida liminar ou de tutela, em 

outras espécies de ação judicial. 

44. A concessão, mediante lei específica, de novo prazo 
ao sujeito passivo, após o vencimento do prazo 
originalmente assinalado, para o pagamento do crédito 
tributário é: 

A) prescrição. 
B) decadência. 
C) extinção. 
D) moratória. 
E) parcelamento. 

45. Domicílio tributário constitui: 

A) quanto às pessoas jurídicas, a sua residência 
habitual. 

B) sendo a residência habitual incerta ou 
desconhecida, o centro habitual de sua atividade 
no território brasileiro. 

C) o lugar de cada estabelecimento situado no 
território do Município. 

D) o lugar da situação da prestação dos serviços. 
E) o endereço da prestação dos serviços. 

46. Considerando os dispositivos da legislação tributária 
do Município de Arapiraca, o sujeito passivo da 
obrigação acessória é a pessoa obrigada: 

A) à abstenção de atos não discriminados na 
legislação tributária do Município. 

B) a não prestar as declarações solicitadas pela 
autoridade administrativa. 

C) a cumprir as obrigações principais. 
D) às formalidades do lançamento. 
E) à prática de atos discriminados na legislação 

tributária do Município. 

47. Quando os serviços constantes do art. 135 da Lei nº 
2.342, de 30 de dezembro de 2003, forem prestados 
por cooperativas, a alíquota do Imposto sobre Serviços 
de Qualquer Natureza – ISS será de: 

A) 1%. 
B) 4%. 
C) 2%. 
D) 5%. 
E) 3%. 

48. Sabe-se que existem muitas discussões e conflitos em 
matéria de direito tributário entre a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios. De acordo com a 
Constituição Federal de 1988 e suas alterações, a 
resolução desses conflitos deverá ocorrer através de: 

A) Medida Provisória. 
B) Lei Complementar. 
C) Decreto. 
D) Lei Ordinária. 
E) Emenda Constitucional 

49. De acordo com a Lei Municipal de Arapiraca nº 
2.885/2012, que alterou a Lei nº 2.342/2003, é correto 
afirmar que consta da lista de serviços: 

A) transporte intermunicipal. 
B) internet. 
C) telefonia móvel. 
D) encerramento de conta bancárias. 
E) nucleação e bombardeamento de nuvens e 

congêneres. 
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50. Quanto à ocorrência do fato gerador e a existência dos 
seus efeitos, conforme prescreve o Código Tributário 
do Município de Arapiraca, assinale a alternativa 
incorreta. 

A) A autoridade administrativa poderá considerar 
atos ou negócios jurídicos praticados com a 
finalidade de simular a natureza dos elementos 
constitutivos da obrigação tributária, observados 
os procedimentos a serem estabelecidos em lei 
ordinária. 

B) Tratando-se de situação de fato, desde o 
momento em que se verifiquem as circunstâncias 
materiais necessárias a que produzam os efeitos 
que normalmente lhe são próprios. 

C) Tratando-se de situação jurídica, desde o 
momento em que ela esteja definitivamente 
constituída, nos termos do direito aplicável. 

D) A autoridade administrativa poderá desconsiderar 
atos ou negócios jurídicos praticados com a 
finalidade de dissimular a ocorrência do fato 
gerador do tributo. 

E) Quando tratar-se de situação jurídica, salvo 
disposição de lei em contrário, os atos ou 
negócios jurídicos condicionais reputam-se 
perfeitos e acabados. 

 




