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1S12 Fiscal da Fazenda
Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de
inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova,
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.

novembro

22

22 de novembro

35 questões

das 15 às 18h

3h de duração*

.
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Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Portuguesa

5 questões

Viver em sociedade
A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de se
ajudarem umas às outras, a fim de que possam garantir a continuidade da vida e
satisfazer seus interesses e desejos.
Sem vida em sociedade, as pessoas não conseguiriam sobreviver, pois o ser
humano, durante muito tempo, necessita de outros para conseguir abrigo e alimentação. E no mundo moderno, com a grande maioria das pessoas morando na
cidade, com hábitos que tornam necessários muitos bens produzidos pela indústria, não há quem não necessite dos outros muitas vezes por dia.
Mas as necessidades dos seres humanos não são apenas de ordem material,
como os alimentos, a roupa, a moradia, os meios de transportes e os cuidados de
saúde. Elas são também de ordem espiritual e psicológica. Toda pessoa humana
necessita de afeto, precisa amar e sentir-se amada, quer sempre que alguém lhe
dê atenção e que todos a respeitem. Além disso, todo ser humano tem suas crenças, tem sua fé em alguma coisa, que é a base de suas esperanças.
Os seres humanos não vivem juntos, não vivem em sociedade, apenas porque
escolheram esse modo de vida, mas porque a vida em sociedade é uma necessidade da natureza humana. Assim, por exemplo, se dependesse apenas da vontade,
seria possível uma pessoa muito rica isolar-se em algum lugar, onde tivesse armazenado grande quantidade de alimentos. Mas essa pessoa estaria, em pouco tempo,
sentindo falta de companhia, sofrendo a tristeza da solidão, precisando de alguém
com quem falar e trocar ideias, necessitada de dar e receber afeto. E muito provavelmente ficaria louca se continuasse sozinha por muito tempo.
Mas, justamente porque vivendo em sociedade é que a pessoa humana pode
satisfazer suas necessidades, é preciso que a sociedade seja organizada de tal
modo que sirva, realmente, para esse fim. E não basta que a vida social permita
apenas a satisfação de algumas necessidades da pessoa humana ou de todas as
necessidades de apenas algumas pessoas. A sociedade organizada com justiça é
aquela em que se procura fazer com que todas as pessoas possam satisfazer todas
as suas necessidades, é aquela em que todos, desde o momento em que nascem,
têm as mesmas oportunidades, aquela em que os benefícios e os encargos são
repartidos igualmente entre todos.
Para que essa repartição se faça com justiça, é preciso que todos procurem
conhecer seus direitos e exijam que eles sejam respeitados, como também devem
conhecer e cumprir seus deveres e suas responsabilidades sociais.
Dalmo de Abreu Dallari. In: Viver em sociedade.
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1. Assinale a alternativa que define corretamente a
tese defendida pelo autor.

3. Assinale a alternativa que apresenta pontuação
correta para a seguinte frase.

a. ( ) A justiça é dispensável na sociedade humana.
b. ( X ) As pessoas não conseguiriam sobreviver sem
sociedade.
c. ( ) As pessoas podem melhorar a vida em sociedade mesmo sem se organizarem com justiça
e equidade.
d. ( ) Todas as pessoas devem satisfazer suas necessidades na sociedade humana.
e. ( ) Os seres humanos vivem juntos por consequência de suas escolhas.

“Ontem pela manhã eu que sou fã de esportes ao ar
livre fui bem cedinho à praça para pedalar pois esse é
um esporte de que me agrado muito e isso é vida em
sociedade.”

2. Observe as frases retiradas do texto e assinale a
alternativa em que a análise colocada entre parênteses está correta.
a. ( ) Os seres humanos não vivem juntos. (Esta
frase apresenta linguagem conotativa pelo
seu forte poder emotivo)
b. ( ) Para que essa repartição se faça com justiça…
(O termo sublinhado completa o sentido da
palavra “repartição”, ou seja, “é preciso justiça
na repartição de deveres e direitos”)
c. ( X ) A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade. (Em uma análise sintática, no termo sublinhado, temos a
presença de um predicado nominal)
d. ( ) E muito provavelmente ficaria louca se continuasse sozinha por muito tempo. (A palavra
sublinhada é um adjunto adnominal, já que é
um adjetivo e como tal, um termo acessório
na oração)
e. ( ) E não basta que a vida social permita apenas
a satisfação de algumas necessidades da pessoa humana. (Se o termo sublinhado fosse
trocado por “convivências sociais”, os verbos
“bastar e permitir” deveriam estar no plural
também, por questão de concordância verbal
adequada)
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a. ( ) Ontem, pela manhã eu, que sou fã de esportes, ao ar livre, fui bem cedinho à praça, para
pedalar pois esse é um esporte de que me
agrado muito, e isso é vida em sociedade.
b. ( ) Ontem pela manhã, eu que, sou fã de esportes ao ar livre, fui bem cedinho à praça, para
pedalar pois esse é um esporte de que me
agrado muito e isso é vida, em sociedade.
c. ( ) Ontem, pela manhã, eu, que sou fã de esportes ao ar livre fui, bem cedinho, à praça, para
pedalar pois esse é um esporte de que me
agrado muito; e isso é vida em sociedade.
d. ( ) Ontem, pela manhã, eu que sou fã de esportes ao ar livre, fui, bem cedinho à praça para
pedalar, pois esse é um esporte, de que me
agrado muito e, isso, é vida em sociedade.
e. ( X ) Ontem, pela manhã, eu, que sou fã de esportes ao ar livre, fui, bem cedinho, à praça para
pedalar, pois esse é um esporte de que me
agrado muito e isso é vida em sociedade.

4. Assinale a alternativa correta sobre parônimos e
seus significados.
a. ( X ) Infligir (aplicar uma pena);
infringir (desobedecer)
b. ( ) Cede (lugar onde funciona um governo);
sede (vontade de beber água)
c. ( ) Descrição (ser discreto); discrição (representar
algo ou alguém por palavras)
d. ( ) Deferir (discordar); diferir (concordar)
e. ( ) Comprimento (saudação);
cumprimento (extensão)
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5. Suponha que você necessite escrever ao seu chefe
sobre a convivência social em seu ambiente de trabalho e, para isso, vale-se de um memorando.

7. Identifique abaixo as afirmativas que correspondem à Antártida (Antártica).
1. Continente onde se registradam temperaturas
muito baixas.
2. É o continente mais inóspito do planeta.
3. Possui muitas regiões que ainda não foram
exploradas.
4. Quase todo o seu território é coberto pelo gelo.
5. Possui uma grande diversidade biológica.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente
uma possível frase de desfecho do texto e um fecho
da referida correspondência.
a. ( ) Assim, contamos com vosso apoio.
Respeitosamente.
b. ( ) Sem mais para o momento, contamos com
seu apoio. Atenciosamente.
c. ( ) Seu apoio é importante para nosso pedido.
Atenciosamente.
d. ( X ) Diante do contexto apresentado, contamos
com seu apoio. Respeitosamente.
e. ( ) Vosso apoio é importante para nosso pedido.
Respeitosamente.

Aspectos históricos,
geográficos e culturais

5 questões

6. O relatório “Perspectivas da População Mundial:
A Revisão de 2015”, publicado pela Organização das
Nações Unidas (ONU), traz dados extremamente preocupantes sobre o crescimento da população.
Assinale a alternativa correta sobre o assunto.
a. ( X ) A população mundial deve ter grande crescimento nas próximas décadas, prevendo-se que
em 2100 seja superior a 11 bilhões de pessoas.
b. ( ) Embora o número de crianças tenha crescido
nas últimas décadas, diminui sensivelmente o
número de pessoas idosas.
c. ( ) Na maior parte dos países a população de
idosos é quase o dobro da população em
idade produtiva, inviabilizando os sistemas de
saúde e previdência públicos.
d. ( ) É uma tendência, que se registra desde a
década de 60 do século XX, o declínio da
população mundial, provavelmente em razão
das baixas taxas de fertilidade.
e. ( ) Até o final do século XXI, dois terços da população mundial vai ser formada por “Latinos”
e vai habitar o território que vai da Baixa
Califórnia ao Golfo do México.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

8. Analise o texto abaixo:
Lentamente, a bandeira vermelha, negra, branca e
verde começou a subir. As máquinas fotográficas
captaram o momento: eram 13h16 desta quarta-feira
(18h16 em Lisboa) e, pela primeira vez, o símbolo
             estava a ser hasteado na
sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, onde flutua
agora, tal como as dos 193 membros e a do Vaticano,
também ele “Estado observador não membro”.
Fonte: Público, Portugal. Versão digital. 30/9/2015. Disponível em:
http://www.publico.pt/mundo/noticia/

Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

da ISIS
do Qatar
da Palestina
da China
da Síria
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9. Na VI Cúpula, realizada em Fortaleza no mês de
julho de 2014), foram assinados os acordos constitutivos do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) e
do Arranjo Contingente de Reservas (ACR) destinado
a prover apoio mútuo aos membros em cenários de
flutuações no balanço de pagamentos.

Noções de Informática

11. O MS Word 2007 em português permite localizar
uma série de caracteres ou elementos especiais de um
documento. Dentre esses, pode-se citar:

Assinale a alternativa que identifica o mecanismo
inter-regional a que se referem as informações acima e
os países que dele fazem parte.
a. ( ) IBAS: Índia, Brasil, Argentina e África do Sul.
b. ( X ) BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do
Sul.
c. ( ) CPLP: Brasil, Portugal, Angola, Moçambique e
Cabo Verde.
d. ( ) MERCOSUL: Brasil, Argentina, Paraguai,
Uruguai e outros países da América do Sul.
e. ( ) UNASUL: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile,
Equador, Guiana, Peru, Suriname, Uruguai e
Venezuela.

10. Um conjunto de atividades que objetivam a
orientação e prevenção ao câncer de próstata e saúde
do homem, realizadas em Balneário Camboriú, fazem
parte do mês mundial de conscientização sobre a
importância da prevenção e do diagnóstico do câncer
de próstata.
Esse mês é conhecido como:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Janeiro verão.
Fevereiro carnaval saúde.
Outubro Rosa.
Novembro Azul.
Dezembro verão saudável.

5 questões

1.
2.
3.
4.

Espaço em branco
Caractere de seção
Caractere de tabulação
Caractere de paginação

Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretos apenas os itens 2 e 4.
São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
São corretos apenas os itens 1, 2 e 4.
São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
São corretos os itens 1, 2, 3 e 4.

12. A função ARRUMAR do MS Excel 2007 em português tem a função de:
a. ( ) Ajustar a quantidade de casas decimais de um
número ao padrão da planilha.
b. ( ) Ajustar o sinal de um número, colocando-o
entre parênteses no caso de ser negativo.
c. ( ) Transformar em número inteiro um número
real.
d. ( ) Realizar divisões sem saldo, arrumando o
número dividendo para eliminar restos após a
divisão.
e. ( X ) Remover os espaços de uma sequência de
caracteres de texto, com exceção dos espaços
simples entre palavras.

13. Qual o número máximo de colunas de texto que
o MS Word 2010 em português pode trabalhar em
uma página com orientação Retrato?
a.
b.
c.
d.
e.
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( )
( )
( )
(X)
( )

2
3
5
11
19
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14. Pode-se inserir um comentário sobre uma dada
seleção em um documento do MS Word 2010 em
português a partir da guia:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Exibição
Inserir
Revisão
Referências
Página Inicial

15. Ao copiar um intervalo de células contíguas de
um única coluna no MS Excel 2010 em português,
deseja-se colar seu conteúdo em um intervalo de
células de uma única linha.
Para tanto, deve-se selecionar a opção de Colar:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Transpor
Sem bordas
Manter largura da coluna original
Valores e formatação original
Valores

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Conhecimentos Específicos
16. Assinale a alternativa correta em relação aos
direitos e às garantias fundamentais previstos na
Constituição Federal de 1988.
a. ( ) A prática de crime de racismo sujeitará o autor
a pena de caráter perpétuo.
b. ( ) O devido processo legal é de aplicação exclusiva ao processo judicial.
c. ( X ) o mandado de segurança coletivo pode ser
impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional.
d. ( ) As provas obtidas por meio ilícito são admissíveis, quando não houver outro meio para
obtê-las.
e. ( ) O conhecimento de informações relativas à
pessoa do impetrante, constantes de registros
ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, ocorrerá por
meio de “habeas-corpus”.

17. Em caso de impedimento do Presidente e do VicePresidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão
sucessivamente chamados ao exercício da Presidência:
1.
2.
3.
4.

Presidente do Supremo Tribunal Federal.
Presidente da Câmara dos Deputados.
Presidente do Senado.
Governador do Distrito Federal.

Assinale a alternativa que indica corretamente a
ordem de sucessão presidencial.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

2•1•3
2•3•1
4•2•3
1•2•3•4
2•4•1•3
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(20 questões)

18. Em relação à repartição das receitas tributárias,
assinale a alternativa que indica corretamente o
percentual de repasse aos Municípios do 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.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

10%
25%
50%
75%
100%

19. No que diz respeito ao ato administrativo, é correto afirmar que:
a. ( ) O ato administrativo não fica vinculado aos
motivos que determinaram e fundamentaram
a sua expedição.
b. ( ) O ato administrativo discricionário é praticado
nas atividades típicas da administração, de
acordo com as hipóteses expressas em lei.
c. ( ) A autoexecutoriedade, atributo do ato
administrativo, não afasta o controle judicial
prévio para legitimar a sua execução direta e
imediata.
d. ( X ) Os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando imponham ou agravem
deveres, encargos ou sanções.
e. ( ) A Administração deve revogar seus próprios
atos, quando eivados de vício de legalidade,
e pode anulá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos.
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20. É correto afirmar sobre os princípios da Adminis
tração Pública.

22. É correto afirmar sobre a interpretação e a integração da legislação tributária.

a. ( X ) O princípio da eficiência impõe que a atuação
administrativa deve pautar-se pela celeridade,
perfeição técnica e visando a economicidade.
b. ( ) Os princípios da legalidade, da indisponibilidade, da moralidade e da razoabilidade estão
expressos na Constituição Federal.
c. ( ) Os princípios do contraditório e da ampla
defesa não se aplicam aos processos administrativos punitivos.
d. ( ) O princípio da moralidade afirma que a divulgação oficial de suas ações é requisito de eficácia do ato administrativo.
e. ( ) O princípio da legalidade estabelece que ao
administrado só é lícito fazer o que a lei autoriza ou impõe.

a. ( ) A legislação tributária será interpretada sempre com base nas práticas de equidade.
b. ( ) A outorga de isenção poderá ser aplicada ou
deferida por meio de analogia.
c. ( ) A lei tributária que define infrações, ou lhe
comina penalidades, interpreta-se da maneira
mais favorável ao Fisco.
d. ( X ) Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre a dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
e. ( ) Os princípios gerais do direito privado poderão ser utilizados para definição da extensão da suspensão ou exclusão do crédito
tributário.

21. Assinale a alternativa correta acerca dos princípios constitucionais tributários.
a. ( ) O princípio da anualidade consiste na vedação de o ente tributante cobrar tributo no
mesmo exercício em que foi instituído.
b. ( ) O princípio da legalidade determina que
todos os tributos deverão ser criados ou majorados por meio de lei complementar.
c. ( ) O princípio da imunidade tributária somente
é aplicável ao patrimônio, à renda ou aos serviços das pessoas jurídicas de direito público.
d. ( ) O princípio da uniformidade veda que a
União, os Estados, os Municípios e o Distrito
Federal cobrem tributos em relação a fatos
geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído.
e. ( X ) O princípio da igualdade tributária estabelece
vedação aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios de estabelecer diferença tributária
entre bens de qualquer natureza, em razão da
sua procedência ou do seu destino.

23. Assinale a alternativa que indica corretamente a
modalidade de responsabilidade tributária na qual a
lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de
imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o
fato gerador presumido.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

responsabilidade por sucessão
responsabilidade por substituição
responsabilidade por transferência
responsabilidade por solidariedade
responsabilidade por responsabilidade

24. De acordo com o Código Tributário de Balneário
Camboriú, o direito de pleitear a restituição de
imposto, taxa, contribuição de melhoria ou multa,
quando o pedido se baseia em simples erro de cálculo,
extingue-se com o decurso do prazo de:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

6 meses.
12 meses.
3 anos.
5 anos.
10 anos.
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25. Assinale a alternativa que indica corretamente o
período em que os livros obrigatórios de escrituração
comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos
neles efetuados deverão ser conservados.

27. Assinale a alternativa que indica corretamente o
domicílio tributário para os efeito das taxas de licença,
de acordo com o Código Tributário de Balneário
Camboriú.

a. ( ) Até o término da ação de execução fiscal promovida contra o contribuinte infrator.
b. ( ) Até que se certifique o trânsito em julgado do
procedimento administrativo de fiscalização
tributária.
c. ( X ) Até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram.
d. ( ) Até a regular notificação do contribuinte devedor acerca da deflagração de procedimento
administrativo de fiscalização tributária.
e. ( ) Até o despacho final do órgão de fiscalização
tributária que determine a conclusão do processo de fiscalização.

a. ( ) O lugar da residência do requerente da taxa
ou dos fatos geradores da obrigação.
b. ( ) O lugar do domicílio fiscal do requerente da
taxa.
c. ( X ) O lugar da ocorrência dos atos ou dos fatos
geradores da obrigação.
d. ( ) O domicílio ou a residência do requerente ou
beneficiário da taxa de licença.
e. ( ) O lugar dos fatos geradores da obrigação, se
desconhecido o domicílio fiscal do requerente
da taxa.

26. É correto afirmar sobre as certidões tributárias.
a. ( ) A certidão negativa de débito declara a inexistência de débito tributário para o sujeito ativo.
b. ( ) O Fisco dispõe do prazo de até trinta dias para
expedir a certidão negativa de débito, a contar da data de entrada do requerimento.
c. ( ) A existência de créditos não vencidos, em
curso de cobrança executiva em que tenha
sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade
esteja suspensa, não assegura ao devedor o
direito de obter a certidão tributária.
d. ( X ) A certidão negativa expedida com dolo ou
fraude, que contenha erro contra a Fazenda
Pública, responsabiliza pessoalmente o funcionário que a expedir, pelo crédito tributário
e juros de mora acrescidos.
e. ( ) Deferido o pedido de emissão de certidão tributária, caberá à Fazenda Pública competente
decidir acerca do conteúdo do documento a
ser lavrado.
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28. Assinale a alternativa correta sobre as intimações
no processo fiscal, de acordo com o Código Tributário
de Balneário Camboriú.
a. ( X ) Sempre que possível, a intimação do infrator
ocorrerá pessoalmente mediante a entrega de
cópia do auto ao autuado seu representante
ou preposto, contra recibo datado no original.
b. ( ) Lavrado o auto de infração o infrator será intimado, sempre que possível, por edital, cujo
prazo para publicação não poderá ser inferior
a trinta dias.
c. ( ) Caso se desconhecido o domicílio fiscal do
infrator, a intimação do infrator ocorrerá
por carta, acompanhada de cópia do auto,
com aviso de recebimento, que deverá estar
datado e firmado pelo destinatário.
d. ( ) A intimação pessoal presume-se aceita e terá
início na data do recibo de volta e se for este
omitido, contar-se-á o prazo de quinze 15 dias
após a entrega da carta no correio.
e. ( ) Quando a intimação ocorrer por meio de edital, presume-se intimado o infrator na data de
sua publicação.
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29. Assinale a alternativa correta acerca da produção de provas no processo administrativo tributário,
de acordo com o Código Tributário de Balneário
Camboriú.
a. ( ) Apresentada a defesa prévia pelo autuado, o
dirigente da repartição responsável pelo lançamento poderá deferir, no prazo não inferior
a trinta dias, a produção das provas que não
sejam manifestamente inúteis ou protelatórias.
b. ( ) O depoimento pessoal de representantes ou
funcionários, assim como os livros ou arquivos
das repartições da Fazenda Pública, são considerados provas idôneas no processo administrativo tributário.
c. ( ) A produção de prova testemunhal é ato privativo do órgão Fazendário responsável pelo
lançamento.
d. ( ) Uma vez requerida pelo autuado a produção
de provas, não poderá o dirigente da repartição responsável pelo lançamento indeferi-las.
e. ( X ) O autuado poderá participar das diligências e
as suas alegações serão juntadas ao processo
ou constarão do termo da diligência, para
serem apreciadas no julgamento.

30. De acordo com o Código Tributário de Balneário
Camboriú, verificada a omissão não dolosa de pagamento de tributo ou qualquer infração de Lei ou regulamento, de que possa resultar evasão de receita, será
expedida contra o infrator Notificação Preliminar para
que regularize a situação no prazo de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

5 dias.
8 dias.
10 dias.
15 dias.
30 dias.

31. Assinale a alternativa correta acerca do auto
de infração, de acordo com o Código Tributário de
Balneário Camboriú.
a. ( ) As omissões ou incorreções do auto de infração acarretarão a sua nulidade, mesmo que
no processo constem elementos suficientes
para a determinação da infração e do infrator.
b. ( ) Por não constituírem formalidade essencial,
o local, o dia e a hora da lavratura do auto de
infração são de preenchimento e indicação
facultativos pelo fiscal tributário.
c. ( ) O auto de infração não poderá ser lavrado
cumulativamente com o de apreensão, uma
vez que possuem elementos e requisitos de
autuação diversos.
d. ( X ) Se o infrator, ou quem o represente, não
puder ou não quiser assinar o auto, far-se-á
menção dessa circunstância.
e. ( ) O auto de infração deverá conter a assinatura
do autuado, pois o documento subscrito
poderá servir como elemento de confissão ou
de atenuante ou agravante da infração.

32. Assinale a alternativa correta sobre os preços
públicos de acordo com o Código Tributário de
Balneário Camboriú.
a. ( X ) Não estão submetidos à disciplina jurídica dos
tributos.
b. ( ) Podem ser instituídos em razão do exercício
do poder de polícia administrativa.
c. ( ) São instituídos por meio de Lei aprovada pela
Câmara Municipal, por dois terços de seus
membros.
d. ( ) Decorrem da utilização efetiva de serviços
públicos, específicos e divisíveis, ou da simples disponibilidade desses serviços pelos
contribuintes.
e. ( ) Têm por fato gerador a concessão de licença
para execução de arruamentos e loteamentos
de terrenos particulares.
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33. Assinale a alternativa que indica corretamente o
quórum necessário para a aprovação de lei que concede isenção tributária de acordo com as normas dispostas no Código Tributário de Balneário Camboriú.
a. ( ) maioria simples dos membros da
Câmara Municipal
b. ( ) dois quintos dos membros da
Câmara Municipal
c. ( X ) dois terços dos membros da
Câmara Municipal
d. ( ) assinatura de um quinto da população
do Município
e. ( ) assinatura de mais de 50% do eleitorado
do Município

34. De acordo com o Código Tributário de Balneário
Camboriú, são imunes dos Impostos Municipais:
1. o patrimônio, ou os serviços da União,
dos Estados, do Distrito Federal, de outros
Municípios.
2. as autarquias criadas pela União, pelos
Estados ou pelos Municípios, tão somente no
que se refere ao patrimônio ou aos serviços
vinculados às finalidades essenciais, ou delas
decorrentes.
3. todo e qualquer patrimônio, a renda ou serviços de partidos políticos e de instituições de
educação ou de assistência social.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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35. De acordo com o Código Tributário de Balneário
Camboriú, assinale a alternativa que indica corretamente o tipo de recurso contra as decisões de
primeira instância, contrárias no todo ou em parte,
à Fazenda Municipal, inclusive por desclassificação
da infração.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

recurso ordinário
recurso de revisão
recurso hierárquico
recurso voluntário
recurso de ofícío

Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)
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