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INSTRUÇÕES 
- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 
- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 
- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão.  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Responda a todas as questões. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Para responder às questões de 1 a 6, leia o texto 1. 

 

Texto 1 

 

Carteira de Vacinação na Promoção da Saúde Bucal Infantil¹ 

 

 Um projeto desenvolvido na Prefeitura de Ponta Grossa, no Paraná, encontrou um jeito 

inusitado — e muito efetivo — de garantir o acompanhamento odontológico desde os primeiros 

anos de vida. Veja só: logo após serem vacinados em um posto de saúde da cidade, os pequenos são 

encaminhados para um dentista do local. E a consulta, assim como o agendamento do retorno, fica 

registrada na carteira nacional de vacinação. As anotações servem como lembrete para os pais sobre 

a importância da saúde bucal de seus pequenos e, de quebra, facilitam o controle das visitas futuras 

ao odontologista, que passam a ser feitas com regularidade. Iniciada em 2007, a ação acarretou 

resultados incontestáveis. Quando as crianças monitoradas chegaram à idade escolar, 70% estavam 

livres de cárie e as outras 30% apresentavam apenas um estágio inicial da doença. 

Fonte: ¹www.premiosaúde.com.br  - acesso em 06/01/2015- Autor: Geraldo Stocco 

  

01. O texto trata de: 

A) Uma carteira de vacinação. 

B) A obrigatoriedade das visitas futuras dos bebês ao odontologista. 

C) O controle das consultas odontológicas dos bebês por meio da carteira nacional de vacinação.  

D) Anotações e registros na carteira especial de vacinação sobre consultas odontológicas. 

 

02. “As anotações servem como lembrete [...] e, de quebra, facilitam o controle...” de quebra, na 

frase, significa: 

A) Ao mesmo tempo. 

B) O controle das visitas futuras. 

C) Não tem um sentido; foi usada como uma expressão, por exemplo, “quebrar um galho”. 

D) Significa as anotações. 

 

03. “[...] encontrou um jeito inusitado e muito efetivo”. As palavras em destaque, na frase 

significam, respectivamente: 
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A) Estranho – essencial. 

B) Extraordinário – eficaz. 

C) Eficaz – estranho.  

D) Estranho – eficaz. 

 

04. Assinale a frase em que a concordância (nominal e/ou verbal) está de acordo com a norma culta 

da língua: 

A) Fazem anos que se tenta resolver o problema de saúde bucal no Brasil. 

B) Proibido a entrada de estranhos no local. 

C) Não sei aonde deixei meu celular. 

D) Há profissionais que sabem aonde querem chegar. 

 

05. Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal: 

A) Recusei o trabalho que apresentaram-me. 

B) Me recusei ao trabalho proposto. 

C) Recusei o trabalho que me apresentaram. 

D) Ao trabalho proposto, me recusei. 

 

06. Assinale alternativa correta quanto ao uso da crase: 

A) As anotações servem como lembrete às mães sobre a importância da saúde bucal de seus 

pequenos. 

B) O projeto se estende à crianças desde o nascimento até a idade adulta. 

C) As crianças começam à ter saúde bucal muito cedo. 

D) À ação da Prefeitura de Ponta Grossa é preventiva. 

 

Para responder às questões de 7 a 10, leia o texto 2. 

 

Texto 2 

 

 Na Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo em Bauru, no interior paulista, 

uma equipe de especialistas atacou o principal problema de saúde bucal no Brasil com o xilitol, 

substância antimicrobiana e remineralizadora. Encontrado em frutas e também produzido 

industrialmente a partir de sabugo de milho, ele já é utilizado como substituto do açúcar em 

chicletes desenvolvidos para inibir a cárie. O problema é que, para conseguir a proteção, você 
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precisaria mascar cinco unidades ao dia, durante 15 minutos cada. Convenhamos: haja disciplina! A 

saída criativa desses pesquisadores finalistas do Prêmio SAÚDE foi, então, inserir o xilitol em um 

verniz a ser aplicado nos dentes. Dessa forma, ele fica por tempo suficiente na boca para protegê-la 

de bactérias. Nos testes realizados, o verniz com concentração de 20% de xilitol ainda foi capaz de 

promover a remineralização de camadas profundas do esmalte dentário. Um enorme ganho 

conquistado com uma tática simples e inovadora. 

Fonte: ¹www.premiosaúde.com.br  - acesso em 06/01/2015 

Autores: Marília Afonso Rabelo Buzalaf, Cristiane de Almeida Baldini Cardoso, Aline Rogéria Freire de Castilho, Ana 

Carolina Magalhães, Agnes de Fátima Faustino Pereira, Thiago Cruvinel da Silva, Magali de Lourdes Caldana, José 

Roberto de Magalhães Bastos. 

 

07. Considerando o texto e o assunto abordado, o título mais adequado é: 

A) Um verniz na prevenção da cárie. 

B) Xilitol: substituto do açúcar em chicletes desenvolvidos para inibir a cárie. 

C) A remineralização de camadas profundas do esmalte dentário. 

D) O problema de saúde bucal no Brasil. 

 

08. “Um enorme ganho conquistado com uma tática simples e inovadora”. As palavras em 

destaque, na frase, podem ser substituídas, respectivamente, sem alteração de sentido na frase: 

A) Técnica e nova. 

B) Estratégia e diferente. 

C) Estratégia e nova. 

D) Técnica e interessante. 

 

09. “Convenhamos: haja disciplina!”, a frase se refere ao fato de: 

A) A saída criativa dos pesquisadores, que com disciplina e estudo encontraram uma alternativa. 

B) Mascar cinco unidades de chicletes, ao dia, durante 15 minutos cada. 

C) Uma tática simples e inovadora. 

D) Conseguir proteção contra as cáries. 

 

10. “[...] uma equipe de especialistas atacou o principal problema de saúde bucal no Brasil”. Na 

oração: 

A) Há um erro de concordância, porque o verbo atacou deveria estar no plural, atacaram, 

concordando com especialistas. 

B) Não há erro, porque atacou se refere ao principal problema, que está após o verbo. 
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C) Não há erro, porque concorda com o sujeito simples da frase: uma equipe de especialistas. 

D) Nenhuma das alternativas. 

 

Raciocínio Lógico 

 

11. A resposta para um processo de sistematização de produtos de informática advém de uma 

combinação de sistemas de equação de tripla aplicação de variáveis incógnitas, então as equações 

são as seguintes retas: r(1): X + Y + Z = 11;  r(2): 2X – Y – Z = - 5;  r(3): 3X – 2Y + Z = 6. Então o 

produto entre as variáveis X e Y (X*Y) é igual a? 

A) 12. 

B) 10. 

C) 6. 

D) 24.  

 

12. José fez um acordo com seu filho João, pois possui o valor de (30X - 20). Se o José dobrar o 

valor por três oportunidades e a cada oportunidade der R$ 10,00 para João, esse ficará com saldo 

Zero. Não esquecer que só dobrará o resultado após deduzir do que o pai possuía, os R$ 10,00 a 

cada passo do processo de doação. Que valor representa 30X – 20?  

A) X= 25,50. 

B) X= 30,50. 

C) X= 6,50. 

D) X= 17,50. 

 

13. Uma sequência lógica representa um encadeamento de símbolos, sons, sinais que se repetem ou 

que seguem um mesmo raciocínio que pode ser no sentido crescente, decrescente ou representa uma 

unidade representativa. Nesse caso, qual das sequências representa essa definição apresentada na 

questão? 

A) Búfalo – coelho – leão – vaca.  

B) Abdução – cdlvision – efervescente – ghustavo.  

C) Canarinho – papagaio – urubu – calopsita.  

D) Feijão – arroz – estrogonofe – macarrão.  

 

14. Eventos do dia-a-dia podem ser traduzidos por fórmulas ou expressões matemáticas as quais 

chamamos de “modelagem matemática”. Sabe-se que a Probabilidade de ocorrência de uma pessoa 
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encontrar uma moeda na rua é de P(x)= 0,30, perguntamos. Para que duas meninas possam estar 

inseridas nesse mesmo evento (locais diferentes) e ao mesmo tempo, qual a probabilidade de termos 

a ocorrência de resultados iguais para as duas jovens? 

A) 58%. 

B) 42%. 

C) 50%. 

D) 100%.  

 

15. Temos as idades de um pai e de um filho. O pai está casado a 28 anos e não foi pai antes de 

estar casado com a mãe do rapaz. A idade do pai é igual ao dobro da idade do filho adicionado de 2 

anos. Já, se triplicarmos a idade do filho temos a idade do pai adicionada de 23 anos. Qual é a soma 

das idades de pai e filho? 

A) 100 anos. 

B) 70 anos. 

C) 77 anos. 

D) 88 anos. 

 

Conhecimentos gerais 

 

16. De acordo com o Art. 7° da Lei Orgânica do Município de São Miguel do Oeste, que trata dos 

símbolos do município, é correto afirmar que: 

I. São símbolos do município de São Miguel do Oeste apenas sua bandeira e seu brasão sendo que a 

lei poderá estabelecer outros símbolos. 

II. É símbolo do município apenas sua bandeira e a lei poderá estabelecer outros símbolos e dispor 

sobre sua utilização no território do município.  

III. São símbolos do município de São Miguel do Oeste sua bandeira, seu hino, seu brasão e seu 

selo de armas, ficando vedada a criação ou utilização de outros símbolos que não descritos na Lei 

Orgânica do Município.  

IV. São símbolos do município de São Miguel do Oeste sua bandeira, seu hino e seu brasão. 

Assinale a alternativa que apresenta as assertivas corretas:  

A) Apenas a assertiva I está correta. 

B) Apenas a assertiva II está correta. 

C) As assertivas I, II e III estão incorretas. 

D) As assertivas II, III e IV estão incorretas.  
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17. O Art. 161 da Lei Orgânica do Município de São Miguel do Oeste estabelece que para assegurar 

a defesa e preservação do meio ambiente, incumbe ao Poder Público Municipal, em conjunto com 

outros poderes ou isoladamente, e onde se omitirem os órgãos estaduais e federais competentes: 

I. Implantar sistema de áreas de preservação representativo de todos os ecossistemas, originais do 

espaço territorial do município, vedada qualquer utilização ou atividade que comprometa seus 

atributos essenciais. 

II. Estimular e promover reflorestamento ecológico, com qualquer tipo de espécie vegetal, ainda 

que exótica, em áreas degradadas, objetivando especialmente a proteção de encostas e dos recursos 

hídricos, bem como a conservação de índices mínimos de cobertura vegetal. 

III. Fiscalizar a produção, a estocagem, o transporte, a comercialização e a utilização de técnicas, 

métodos e instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a vida, a qualidade de vida e o 

meio ambiente, incluindo materiais geneticamente alterados pela ação humana e fontes de 

radioatividades, som, calor e outras. 

IV. Informar sistematicamente a população sobre os níveis de poluição, a qualidade do meio 

ambiente, as situações de risco de acidentes e a presença de substâncias potencialmente danosas à 

saúde presentes apenas no ar e na água. 

V. O Poder Público Municipal deverá ter viveiro próprio para a produção de mudas suficientes para 

atender a demanda, sendo vedada a firmação de convênios com a finalidade de produção de mudas. 

VI. Proteger e preservar a fauna e flora, em especial as espécies ameaçadas de extinção, as 

vulneráveis ou raras, assegurando sua preservação e reprodução, vedadas as práticas que submetem 

os animais à crueldade. 

Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas: 

A) Estão corretas as afirmativas II e VI. 

B) Estão corretas as afirmativas I e VI. 

C) Estão corretas as afirmativas I, II, IV e VI. 

D) Estão corretas as afirmativas II, IV e V. 

 

18. O fator determinante da colonização e povoamento do Extremo Oeste Catarinense foi o 

econômico. Destacou-se principalmente a empresa colonizadora Barth, Benetti e Cia Ltda, fundada 

em janeiro de 1940. A respeito desta colonizadora é incorreto afirmar que: 

A) Esta empresa foi fundada na cidade de Caxias do Sul/RS. 

B) Um dos objetivos da empresa era a exploração de madeiras existentes nas glebas , adquiridas das 

Empresas Incorporadas ao Patrimônio da União, para serragem, transporte e exportação, 

principalmente de araucárias. 
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C) Um dos objetivos da empresa era o desenvolvimento das atividades relacionadas com a 

colonização das terras, fator social motivado, principalmente pelo esgotamento das terras gaúchas, 

que se tornaram impróprias para plantio de cereais e que levaram inúmeras famílias de colonos a 

migrar para terras catarinenses, em busca de solo fértil para suas lavouras e sobrevivência de suas 

famílias. 

D) A empresa Barth, Benetti e Cia Ltda foi fundada pelos sócios Alberto Dalcanalle, Willy Barth e 

Gastão Luiz Benetti e sua sede ficava em Curitiba/PR.  

 

19. Em janeiro de 2015, atiradores atacaram a sede de um jornal satírico francês, em Paris. Sobre 

este assunto analise as afirmativas abaixo: 

I. Gritando “Allahu akbar” (Deus é maior), enquanto disparavam metralhadoras AK-47, pelo  

menos dois homens, de acordo com fontes de segurança, atacaram a sede do jornal Charlie Hebdo, 

deixando 12 mortos, dos quais 8 jornalistas, entre estes o diretor chargista Bernard Verlhac.. 

II. O jornal já sofreu ataques anteriormente por publicar caricaturas de líderes muçulmanos e do 

profeta Maomé. Em 2012 a redação do jornal, que fica próxima ao Museu do Louvre, foi alvo de 

um incêndio criminoso após publicar uma série de caricaturas de Maomé. 

III. Segundo informações de um jornalista do Charlie Hebdo, os atiradores chegaram ao local na 

hora da reunião da redação. Segundo este jornalista, os atiradores sabiam que as reuniões da equipe 

editorial aconteciam nas terças-feiras , às 10h da manhã de Paris.  

IV. Um responsável pela Al-Qaeda do Iemen, enviou na sexta-feira seguinte ao atentado um 

comunicado à Associated Press, onde informa que o grupo não teve responsabilidade alguma sobre 

o atentado ao jornal Charlie Hebdo.  

Assinale a alternativa correta: 

A) Todas a afirmativas estão incorretas. 

B) Apenas uma afirmativa está correta. 

C) Apenas duas afirmativas estão incorretas. 

D) Apenas uma afirmativa está incorreta. 

 

20. Um brasileiro foi condenado a pena de morte, após 11 anos de prisão, pelo crime de tráfico de 

drogas. Sobre tal fato analise as afirmativas abaixo: 

I. Marco Archer Cardoso Moreira, foi condenado a morte por tráfico de drogas na Indonésia. Ele foi 

o primeiro brasileiro executado por crime no exterior.  

II. O brasileiro foi preso em agosto de 2003, quando tentou entrar na Malasia, transportando pouco 

mais de 13 quilos de heroína, escondidos em uma asa delta desmontada.  
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III. O brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira foi preso em 2003, no aeroporto de Jacarta, com 

pouco mais de 13 quilos cocaína, escondidos em uma asa delta desmontada.  

IV. Archer fugiu do aeroporto e foi encontrado duas semanas após na Ilha de Sumbawa. Ele 

confessou o crime e disse ter recebido dez mil dólares para transportar a droga.  

V. A presidente Dilma Roussef, fez um pedido de clemência ao presidente Joko Widodo em favor 

do brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira, que foi negado, sob a alegação de que o processo 

respeitou as leis do país e que não havia razão para cancelar a aplicação da pena de morte. 

Juntamente com o brasileiro mais três pessoas foram fuziladas. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Estão corretas as afirmativas I, II e IV. 

B) Estão corretas as afirmativas I, III e V. 

C) Estão incorretas as afirmativas II e V.  

D) Estão incorretas as afirmativas III e V.  

 

Conhecimentos específicos 

 

21. Sobre a administração direta e indireta, analise as afirmativas abaixo: 

I. Administração direta é o conjunto de órgãos que integram as pessoas políticas do Estado (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios), aos quais foi atribuída a competência para o exercício, de 

forma centralizada, de atividades administrativas. 

II. Administração indireta são pessoas jurídicas de direito privado que, sem integrarem a estrutura 

da administração pública, colaboram com o Estado no desempenho de atividades não lucrativas e à 

quais o Poder Público dispensa especial proteção. 

III. O inciso XIX, do Art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil prevê duas formas 

distintas para criação das entidades da administração indireta: autarquias – mediante autorização 

para sua criação dada em lei específica; e demais entidades (empresa pública, sociedade de 

economia mista e fundações) – criação somente por meio de lei específica, diretamente. 

IV. Administração indireta é conjunto de pessoas jurídicas (desprovidas de autonomia política) que, 

vinculadas à administração direta, têm a competência para o exercício, de forma descentralizada, de 

atividades administrativas. 

Assinale a alternativa correta:  

A) As afirmativas I, II e III estão corretas.  

B) As afirmativas I, III e IV estão corretas.  

C) As afirmativas I e IV estão incorretas. 
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D) As afirmativas II e III estão incorretas. 

 

22. Sobre a Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996 – Lei do Ajuste Tributário e suas atualizações, 

especificamente ao disposto no Art. 19, § 3º que especifica que – verificado que o preço de venda 

nas exportações é inferior ao limite de que trata este artigo, as receitas das vendas nas exportações 

serão determinadas tomando-se por base o valor apurado segundo um dos seguintes métodos. Em 

relação aos métodos, relacione as colunas: 

I. Método do Custo de Aquisição ou de 

Produção mais Tributos e Lucro – CAP. 

II. Método do Preço de Venda por Atacado no 

País de Destino, Diminuído do Lucro – PVA. 

III. Método do Preço de Venda nas Exportações 

– PVEx. 

IV. Método do Preço de Venda a Varejo no País 

de Destino, Diminuído do Lucro – PVV. 

 (  ) Definido como a média aritmética dos 

preços de venda nas exportações efetuadas 

pela própria empresa, para outros clientes, ou 

por outra exportadora nacional de bens, 

serviços ou direitos, idênticos ou similares, 

durante o mesmo período de apuração da 

base de cálculo do imposto de renda e em 

condições de pagamento semelhantes. 

(  ) Definido como a média aritmética dos 

custos de aquisição ou de produção dos bens, 

serviços ou direitos, exportados, acrescidos 

dos impostos e contribuições cobrados no 

Brasil e de margem de lucro de quinze por 

cento sobre a soma dos custos mais impostos 

e contribuições.  

(  ) Definido como a média aritmética dos 

preços de venda de bens, idênticos ou 

similares, praticados no mercado varejista do 

país de destino, em condições de pagamento 

semelhantes, diminuídos dos tributos 

incluídos no preço, cobrados no referido 

país, e de margem de lucro de trinta por 

cento sobre o preço de venda no varejo.  

(  ) Definido como a média aritmética dos 

preços de venda de bens, idênticos ou 

similares, praticados no mercado atacadista 
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do país de destino, em condições de 

pagamento semelhantes, diminuídos dos 

tributos incluídos no preço, cobrados no 

referido país, e de margem de lucro de 

quinze por cento sobre o preço de venda no 

atacado.  

Assinale a alternativa que apresenta a sequencia correta de baixo para cima:  

A) II – IV – I – III.  

B) IV – I – III – II.  

C) III – I – II – IV. 

D) II – I – IV – III. 

 

23. Conforme disposto no § 4º, do Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 

2006, e suas atualizações, não poderão beneficiar-se do tratamento jurídico diferenciado previsto 

nesta Lei Complementar a pessoa jurídica: 

I. Que participe do capital de outra pessoa jurídica. 

II. Cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de 

pessoalidade, subordinação e habitualidade. 

III. De cujo capital participe outra pessoa jurídica. 

IV. Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no 

exterior. 

V. Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins 

lucrativos, desde que a receita bruta global seja superior a R$ 360.000,000 (trezentos e sessenta mil 

reais) e não ultrapasse o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), em cada 

ano-calendário. 

VI. Constituída sob a forma de cooperativas, sem exceções. 

Assinale a alternativa correta:  

A) As afirmativas I, II, IV e VI estão corretas.  

B) Todas as afirmativas estão incorretas.  

C) As afirmativas V e VI estão incorretas. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

 

 



Concurso Público Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 022/2014 
 

12 

Prova Fiscal de Tributos 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

24. No que tange aos conceitos de atos administrativos, relacione as colunas: 

I. Ato Constitutivo. 

II. Ato Extintivo ou Desconstitutivo. 

III. Ato Modificativo. 

IV. Ato Declaratório. 

(  ) É aquele que põe fim a situações jurídicas 

individuais existentes.  

(  ) É aquele que apenas afirma existência de um 

fato ou de uma situação jurídica anterior a ele. 

Atesta um fato ou reconhece um direito ou uma 

obrigação preexistente, conferindo certeza 

jurídica quanto à existência do fato ou situação 

nele declarada.  

(  ) É aquele que cria uma nova situação jurídica 

individual para seus destinatários, em relação à 

administração. Essa situação jurídica pode ser o 

reconhecimento de um direito ou a imposição de 

uma obrigação ao administrado.  

(  ) É o que tem por fim alterar situações 

preexistentes, sem provocar a sua extinção. O 

ato altera uma determinada situação jurídica 

anterior a ele, mas não suprime direitos ou 

obrigações.  

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de baixo para cima: 

A) I – II – IV – III.  

B) IV – II – III – I.  

C) II – I – IV – III. 

D) III – I – IV – II. 

 

25. A Lei 8.212 de 24 de julho de 1991 e suas atualizações, estabelece no Inciso I, do Art. 47, que é 

exigida a Certidão Negativa de Débitos – CND, da empresa em algumas situações. Analise as 

afirmativas abaixo: 

I. Na contratação com o Poder Público e no recebimento de benefícios ou incentivo fiscal ou 

creditício concedido por ele. 

II. Na contratação com instituições privadas de grande porte. 

III. Na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem imóvel ou direito a ele relativo. 

IV. No registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato relativo a baixa ou redução de capital de 

firma individual, redução de capital social, cisão total ou parcial, transformação ou extinção de 



Concurso Público Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 022/2014 
 

13 

Prova Fiscal de Tributos 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

entidade ou sociedade comercial ou civil, exceto transferência de controle de cotas de sociedades de 

responsabilidade limitada. 

Assinale a alternativa correta:  

A) As afirmativas II e IV estão corretas.  

B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

C) As afirmativas I, III e IV estão corretas.  

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

26. No que tange a apuração dos preços médios, a Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996 – Lei do 

Ajuste Tributário e suas atualizações, estabelece que os custos e preços médios deverão ser 

apurados com base em: 

A) Publicações ou relatórios, oficiais ou extraoficiais, do governo do país do comprador ou 

vendedor ou declaração da autoridade fiscal desse mesmo país, quando com ele o Brasil mantiver 

acordo para evitar a bitributação ou para intercâmbio de informações.  

B) Pesquisas efetuadas por empresa ou instituição de notório conhecimento técnico ou publicações 

técnicas, em que se especifiquem o setor, o período, as empresas pesquisadas e a margem 

encontrada, bem como identifiquem, por empresa, os dados coletados e trabalhados.  

C) Pesquisas efetuadas apenas por instituições de renome, em que se especifiquem o setor, o 

período, as empresas pesquisadas e a margem encontrada, bem como identifiquem, por produto, os 

dados coletados e trabalhados. 

D) Publicações ou relatórios de empresas do país do comprador ou vendedor ou declaração da 

autoridade fiscal desse mesmo país, exceto quando com ele o Brasil mantiver acordo, haja vista já 

existir intercâmbio de informações. 

 

27. Conforme disposição do Art. 3º, parágrafo único, da Lei 8.212 de 24 de julho de 1991 e suas 

atualizações, a organização da Previdência Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes, 

exceto: 

A) Preservação do valor real dos benefícios.  

B) Universalidade de participação nos planos previdenciários, mediante contribuição.  

C) Valor da renda mensal dos benefícios, substitutos do salário-de-contribuição ou do rendimento 

do trabalho do segurado, não inferior ao do salário mínimo. 

D) Descentralização político-administrativa.  
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28. O Art. 13, da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006, e suas atualizações, 

dispõe que o Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de 

arrecadação de alguns impostos e contribuições. Assinale a alternativa que apresenta de forma 

correta impostos e contribuições que podem ser recolhidos mediante documento único de 

arrecadação: 

A) Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ; Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza 

– ISS e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.  

B) Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza – ISS; Imposto sobre Operações de Crédito, 

Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF e Imposto sobre a 

Propriedade Territorial Rural – ITR.  

C) Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IPRJ; Contribuição para o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço – FGTS e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL. 

D) Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores 

Mobiliários – IOF; Imposto sobre a Importação de Produtos Estrangeiros – II e Contribuição para 

manutenção da Seguridade Social, relativa ao trabalhador. 

 

29. A Constituição da República Federativa do Brasil, e suas atualizações, no Art. 22, estabelece a 

competência privativa à União para legislar. Sobre essa competência da União, marque V para 

verdadeiro e F para falso. 

(  ) Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e 

do trabalho. 

( ) Direito civil, penal, processual, eleitoral, agrário, do consumidor, espacial, do trabalho e 

tributário.  

(   ) Procedimentos em matéria processual. 

(   ) Previdência social, proteção e defesa da saúde.  

(   ) Sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular. 

(   ) Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. 

(   ) Educação, cultura, ensino e desporto. 

(   ) Regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. 

(  ) Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência.  

(   ) Propaganda comercial. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequencia correta, de cima para baixo: 

A) F – F – F – F – F – V – F – V – V – F. 

B) V – F – V – F – V – V – V – F – V – F.  
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C) F – V – V – V – F – F – F – V – F – V. 

D) V – F – F – F – V – F – F – V – F – V. 

 

30. O Art. 32 do Código Tributário Nacional, e suas atualizações, trata do IPTU – Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana, cuja competência é municipal. Sobre o IPTU, analise as 

afirmativas abaixo: 

I. Tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou 

acessão física, localizado na zona urbana do município. 

II. A base de cálculo do imposto é o valor de mercado do imóvel. 

III. Entende-se como zona urbana, para efeitos deste imposto, a definida em lei municipal, 

observado o requisito mínimo de pelo menos três dos melhoramentos previstos nos incisos do § 1º 

do Art. 32 do Código Tributário Nacional. 

IV. Para ser considerada zona urbana, o imóvel deverá obrigatoriamente ter meio-fio ou 

calçamento, com canalização de água pluviais; abastecimento de água; rede de iluminação pública, 

com ou sem posteamento para distribuição domiciliar e escola ou posto de saúde a uma distância 

máxima de 2 (dois) quilômetros do imóvel considerado. 

V. O contribuinte do IPTU é unicamente o proprietário do imóvel. 

VI. Poderá a lei municipal considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, 

constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados unicamente à habitação. 

Assinale a alternativa correta:  

A) Estão corretas as afirmativas I, III, V e VI.  

B) Estão corretas as afirmativas II, IV e VI.  

C) Estão incorretas as afirmativas II, III, IV, V e VI. 

D) Estão incorretas as afirmativas I, III, IV e VI. 

 

31. São atributos dos atos administrativos, exceto: 

A) Tipicidade.  

B) Motivação.  

C) Imperatividade. 

D) Auto-executoriedade. 
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32. A Lei 8.429, de 02 de Junho de 1992, e suas atualizações, subdivide em três os Atos de 

Improbidade Administrativa. No que tange a tais atos, relacione as colunas. 

1. Atos de Improbidade Administrativa que 

Causam Prejuízo ao Erário. 

2. Atos de Improbidade Administrativa que 

Atentam contra os Princípios da 

Administração Pública. 

3. Atos de Improbidade Administrativa que 

Importam Enriquecimento Ilícito.  

 ( ) Celebrar contrato de rateio de consórcio 

público sem suficiente e prévia dotação 

orçamentária, ou sem observar as formalidades 

previstas na lei.  

( ) Perceber vantagem econômica para 

intermediar a liberação ou aplicação de verba 

pública de qualquer natureza. 

( ) Deixar de prestar contas quando esteja 

obrigado a fazê-lo. 

(  ) Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou 

locação de bem integrante do patrimônio de 

qualquer das entidades referidas no Art. 1° da Lei 

8.429/92, ou ainda a prestação de serviço por 

parte delas, por preço inferior ao de mercado. 

( ) Utilizar, em obra ou serviço particular, 

veículos, máquinas, equipamentos ou material de 

qualquer natureza, de propriedade ou à disposição 

de qualquer das entidades mencionadas no Art. 1° 

da Lei 8.429/92, bem como o trabalho de 

servidores públicos, empregados ou terceiros 

contratados por essas entidades. 

( ) Revelar ou permitir que chegue ao 

conhecimento de terceiro, antes da respectiva 

divulgação oficial, teor de medida política ou 

econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, 

bem ou serviço.  

(  ) Revelar fato ou circunstância de que tem 

ciência em razão das atribuições e que deva 

permanecer em segredo.  

(   ) Facilitar ou concorrer por qualquer forma 

para a incorporação ao patrimônio particular, de 
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pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas 

ou valores integrantes do acervo patrimonial das 

entidades mencionadas no Art. 1° da Lei 

8.429/92. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo: 

A) 1 – 3 – 2 – 1 – 3 – 2 – 2 – 1. 

B) 3 – 1 – 2 – 3 – 1 – 2 – 1 – 3.  

C) 3 – 3 – 1 – 2 – 3 – 1 – 2 – 1. 

D) 1 – 1 – 1 – 3 – 1 – 1 – 2 – 3.  

 

33. No que tange à repartição das receitas tributárias, conforme previsão da Constituição da 

República Federativa do Brasil e suas atualizações, analise as afirmativas abaixo: 

I. Pertence aos municípios o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos 

de qualquer natureza, ainda que não incidentes na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, 

por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. 

II. A União entregará, do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, doze 

por cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações 

de produtos industrializados. 

III. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal, cinquenta por cento do produto da arrecadação do 

imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios. 

IV. A União e os Estados divulgarão, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os 

montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem 

tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio. 

Assinale a alternativa correta: 

A) As afirmativas I e IV estão corretas.  

B) As afirmativas III e IV estão corretas.  

C) Todas as afirmativas estão incorretas. 

D) Todas as afirmativas estão corretas.  

 

34. A doutrina administrativa, com base na lei que regula a ação popular (Lei 4.717/1965), costuma 

apontar cinco requisitos ou elementos dos atos administrativos. Sobre tais requisitos assinale a 

alternativa incorreta: 

A) A finalidade é sempre um elemento vinculado, haja vista que nunca é o agente público quem 

determina a finalidade a ser perseguida em sua atuação, mas sim a lei.  
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B) A competência, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, possui as seguintes características: é 

de exercício obrigatório, é irrenunciável, é instransferível, é imodificável e é prescritível.  

C) A forma é o modo de exteriorização do ato administrativo. Alguns doutrinadores entendem que a 

forma, quando não exigida em lei, caberá à administração adotar aquela que considere a mais 

adequada, conforme seus critérios de conveniência e oportunidade administrativas, no entanto, 

sempre que a lei expressamente exigir determinada forma para a validade do ato, a mesma deverá 

ser observada sob pena de nulidade do mesmo. 

D) O motivo é situação de fato e de direito que determina ou autoriza a prática do ato, ou o 

pressuposto fático e jurídico que enseja a prática do ato.  

 

35. O Art. 150 da Constituição da República Federativa do Brasil, e suas atualizações, em seu inciso 

III, alínea c, estabelece que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 

cobrar tributos antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os 

instituiu ou aumentou. Trata-se do princípio da anterioridade nonagesimal ou noventena. Sobre tal 

princípio, assinale a alternativa correta sobre os impostos que são exceção a esta regra: 

A) Imposto Extraordinário de Guerra, IPVA, ICMS e ITBI.  

B) Imposto sobre a Importação, Imposto de Renda e IOF.  

C) Imposto sobre a Importação, Imposto sobre a Exportação, Imposto Extraordinário de Guerra e 

Imposto de Renda. 

D) Imposto sobre a Exportação, Imposto de Renda, IPI e ITR.  

 

36. Sobre as modalidades de lançamento do crédito tributário, o Art. 149 do Código Tributário 

Nacional e suas atualizações, estabelece que o lançamento é efetuado e revisto de ofício pela 

autoridade administrativa em alguns casos. Analise as afirmativas abaixo: 

I. Quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu culpa ou dolo, da autoridade que o 

efetuou. 

II. Quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com culpa, 

fraude ou simulação. 

III. Quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação 

tributária. 

IV. Quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento 

anterior. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Apenas uma afirmativa está correta. 
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B) Apenas duas afirmativas estão incorretas.  

C) Apenas três afirmativas estão corretas. 

D) Todas as afirmativas estão incorretas. 

 

37. Sobre a revogação dos atos administrativos, assinale a alternativa incorreta: 

A) A revogação consiste na retirada de atos válidos, sem qualquer vício. Ela pode incidir sobre atos 

vinculados e discricionários.  

B) A revogação tem efeitos prospectivos; não é possível revogar atos que já tenham gerado direito 

adquirido. 

C) A revogação só incide sobre atos discricionários. Não há revogação de atos vinculados. 

D) A revogação só pode ser efetuada pela própria administração que praticou o ato.  

 

38. A moratória é uma das formas de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Sobre a 

moratória, analise as afirmativas abaixo. 

I. Somente será concedida em caráter individual pela União, quanto a tributos de competência dos 

Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos 

tributos de competência federal e às obrigações de direito privado. 

II. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade à 

determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a 

determinada classe ou categoria de sujeitos ativos. 

III. A lei que conceda moratória em caráter geral ou autorize sua concessão em caráter individual 

especificará, sem prejuízo de outros requisitos, dentre eles, o prazo de duração do favor e as 

condições da concessão do favor em caráter geral. 

IV. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e será revogado de 

ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou 

não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito 

acrescido de juros de mora: I – com imposição da penalidade cabível, nos casos de culpa ou 

simulação do beneficiado, ou de terceiro em benefício daquele; II – sem imposição de penalidade, 

nos demais casos. 

Assinale a alternativa correta:  

A) As afirmativas I e IV estão corretas.  

B) As afirmativas I e II estão corretas.  

C) Todas as afirmativas estão incorretas. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 
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39. São modalidades de extinção do crédito tributário, exceto: 

A) A decisão judicial passada em julgado.  

B) A dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei.  

C) A conversão de depósito em renda.  

D) A concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial. 

 

40. As Contribuições de Melhoria são espécies de tributos. Conforme previsão do Código 

Tributário Nacional, no que tange às Contribuições de Melhoria, marque V para verdadeiro e F para 

falso. 

(  ) A Contribuição de Melhoria cobrada pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas 

atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização 

imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de 

valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. 

(  ) A Contribuição de Melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 

Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, 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.  

(   ) O Inciso II, do Art. 82 do Código Tributário Nacional, estabelece que a lei relativa à 

Contribuição de Melhoria observará como requisito mínimo: fixação de prazo não inferior a 15 

(quinze) dias, para impugnação pelos interessados, de qualquer dos elementos referidos no inciso 

anterior. 

(  ) O § 2º do Art. 82 do Código Tributário Nacional estabelece que por ocasião do respectivo 

lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do montante da contribuição, da forma e dos 

prazos de seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de baixo para cima: 

A) V – F – V – V.  

B) F – V – V – F.  

C) V – F – F – F. 

D) F – V – V – V.  

 

 




