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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 

 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 40 
(quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, 
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou 
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido; 

 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
 NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos eletrônicos como 

máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina 
fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas 
de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente 
permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros 
ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc; 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação 

de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de prova. Você poderá levar consigo o caderno de questões, 
desde que permaneça na sala até o final de período das 3 (três) horas; 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de 
prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 
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Terror em Paris  
|  N° Edição:  2399 |  19.Nov.15 - 20:00 |  Atualizado 
em 25.Nov.15 - 20:41  
 
A barbárie, o medo e a comoção em um mundo 
mais perigoso 

Amauri Segalla e Helena Borges 
  

Poucas horas depois dos atentados que 
mataram 129 pessoas em Paris, uma mulher parou 
diante da boate Bataclan, um dos palcos das 
atrocidades, retirou um bloco de anotações da 
bolsa e leu em voz alta um poema do inglês John 
Donne: “Quando um homem morre eu sou atingido, 
porque pertenço à humanidade. Jamais me 
pergunte por quem os sinos dobram. Eles dobram 
por ti”. Seria difícil encontrar versos mais 
apropriados. O massacre perpetrado por terroristas 
do Estado Islâmico não atingiu apenas o coração 
da França. Ele lacerou toda a civilização. Por mais 
que a capital francesa tenha se tornado o alvo 
preferencial de um crescente número de 
extremistas, é a humanidade que se quer atingir. 
Os terroristas alvejaram quem não está em 
combate, aniquilaram os que não se envolveram 
com guerra alguma. Ao atirar a esmo, abatendo 
qualquer um, o EI acabou ferindo o mundo inteiro. A 
França não é uma escolha aleatória. Apesar de 
todas as suas imperfeições, ela encarna, em 
diversos aspectos, o que há de melhor nas 
sociedades desenvolvidas. Os franceses valorizam 
as liberdades civis, prezam a diversidade de 
religiões, respeitam o confronto de ideias. Com sua 
cólera sanguinária, o Estado Islâmico pretende 
destruir os preceitos que, desde o Iluminismo, 
subjugaram as trevas da era medieval. São essas 
trevas que os terroristas pretendem agora reavivar. 

A sociedade livre enfrentará, daqui por 
diante, uma longa, difícil e perigosa jornada. Na 
quinta-feira 19, os deputados franceses aprovaram, 
a pedido do presidente François Hollande, a 
ampliação do estado de emergência no país pelo 
prazo de três meses. A medida ainda precisa 
passar pelo Senado. Na prática, isso pode implicar 
em uma série de reduções de liberdades 
individuais, com o fechamento de pontos turísticos, 
a imposição de toques de recolher e a restrição à 
circulação de veículos por determinadas áreas. O 
estado de emergência não é previsto na 
Constituição francesa, mas foi criado por uma lei 
aprovada em 1955, durante a luta dos argelinos 
pela independência. O ponto mais polêmico é que 
ela permite a realização de prisões administrativas 
e buscas sem mandado judicial. Até a quarta-feira, 
ao menos 130 operações desse tipo haviam sido 
feitas.  
(...) 
 
Adaptado de 

http://www.istoe.com.br/reportagens/441123_A+
BARBARIE+O+MEDO+E+A+COMOCAO+EM+UM
+MUNDO+MAIS+PERIGOSO 
 
01) A barbárie, o medo e a comoção em um 
mundo mais perigoso, título do texto justifica-
se: 
 
(A)  Porque o texto mostra a possibilidade 
eminente de uma terceira guerra mundial, 
provocada pelo Estado Islâmico. 
(B)  Porque o texto refere à barbárie, promovida 
pelo Estado Islâmico em seu último ataque à Boate 
Bataclan, na França, causando grande comoção e 
medo ao mundo inteiro, significando que este ficou 
mais perigoso. 
(C)  Porque o texto refere à volta do medo e da 
barbárie que existia na idade média pelo fato de o 
Estado Islâmico promover a violência, sinalizando 
que a humanidade está retrocedendo. 
(D)  Porque o do texto faz considerações em 
torno das pessoas em geral, as quais estão cada 
vez mais intolerantes e desumanas umas com as 
outras. 
(E)  Porque o texto refere-se à disputa de poder 
entre os países mais desenvolvidos e o Estado 
islâmico. 
 
02) Segundo o texto, “Ao atirar a esmo, 
abatendo qualquer um, o EI acabou ferindo o 
mundo inteiro”, pois:  
 
(A)  pois a França possui não aceita imigrantes 
em seu território e tem demonstrado isso.  
(B)  pois a maioria dos terroristas vivem na 
França, sem apoio do governo francês.  
(C)  pois os pais do mundo inteiro são aliados da 
França, tendo em vista que ela é um país altamente 
desenvolvido. 
(D)  pois a França é o país que representa os 
demais, tendo em vista a sua perfeição política e 
diplomática.  
(E)  pois a França não é um alvo aleatório, ela 
encarna o que há de melhor na humanidade, 
aceitando a diversidade de religiões e respeitando o 
confronto de ideias. 
 
03) A função de linguagem predominante no 
fragmento abaixo é: 
 
“Poucas horas depois dos atentados que 
mataram 129 pessoas em Paris, uma mulher 
parou diante da boate Bataclan, um dos palcos 
das atrocidades, retirou um bloco de anotações 
da bolsa e leu em voz alta um poema do inglês 
John Donne: “Quando um homem morre eu sou 
atingido, porque pertenço à humanidade. 
Jamais me pergunte por quem os sinos dobram. 
Eles dobram por ti”.  
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(A)  fática. 
(B)  conativa. 
(C)  narrativa. 
(D)  a referencial. 
(E)  a metalinguagem. 
 
04) Assinale a alternativa correta em relação ao 
tipo de concordância e às palavras com as 
quais o termo sublinhado concorda, na ordem 
em que aparecem:   
 
“Enquanto as consequências políticas e sociais 
do terror ainda eram avaliadas, as polícias e as 
Forças Armadas europeias realizavam 
operações para tentar capturar suspeitos de 
ligações com os atentados de Paris”. 
 
(A)  nominal (as consequências políticas e 
sociais do terror. 
(B)  nominal (políticas sociais); verbal 
(europeias). 
(C) verbal (as consequências políticas e sociais 
do terror); verbal (forças armadas europeias). 
(D)  nominal (do terror), verbal (forças armadas 
europeias). 
(E)  verbal (ainda eram avaliadas); nominal 
(forças armadas europeias). 
 
05) A palavra “crônica” é acentuada pela mesma 
razão que as palavras: 
 
(A)  Cólera, sanguinária, cenário. 
(B)  Fanático, aleatória, independência. 
(C)  Islâmico, político, década. 
(D)  Bélgica,emergência, subúrbio. 
(E)  Gêmeas, contrário, violência. 
 
06) No período, a seguir “O estado de 
emergência não é previsto na Constituição 
francesa, mas foi criado por uma lei aprovada 
em 1955, durante a luta dos argelinos pela 
independência.”, a oração sublinhada classifica-
se como: 
 
(A)  Oração subordinada substantiva objetiva 
direta.   
(B)  Oração subordinada substantiva objetiva 
indireta.   
(C)  Oração coordenada sindética alternativa. 
(D)  Oração coordenada sindética aditiva.   
(E)  Oração coordenada sindética adversativa   
 
07) Na oração,  abaixo, os vocábulos 
sublinhados classificam-se  morfologicamente 
como: 
 
“A sociedade livre enfrentará, daqui por diante, 
uma longa, difícil e perigosa jornada”. 

 
(A)  adjetivo, substantivo, verbo, substantivo. 
(B)  artigo definido, numeral, verbo, preposição. 
(C)  artigo definido, adjetivo, verbo, substantivo. 
(D)  artigo indefinido, conjunção, verbo, 
preposição.   
(E)  artigo definido, verbo, interjeição, conjunção. 
 
08) Assinale a alternativa em que os  sintagmas 
sublinhados, na oração exercem a função 
sintática de adjunto adnominal,  de núcleo do 
sujeito, de objeto direto:  
 
(A)  Os franceses valorizam as liberdades civis, 
prezam a diversidade de religiões, respeitam o 
confronto de ideias. 
(B)  O estado de emergência não é previsto na 
Constituição francesa. 
(C)  “A sociedade livre enfrentará, daqui por 
diante, uma longa, difícil e perigosa jornada”.  
(D)  “Na quinta-feira 19, os deputados franceses 
aprovaram, a pedido do presidente François 
Hollande, a ampliação do estado de emergência no 
país pelo prazo de três meses”. 
(E)  “Quando um homem morre eu sou atingido, 
porque pertenço à humanidade. 
 
09) Marque a alternativa em que o sintagma 
sublinhado NÃO exerce a função sintática de 
adjunto adverbial: 
 
(A)  “Na quinta-feira 19, os deputados franceses 
aprovaram, a pedido do presidente François 
Hollande, a ampliação do estado de emergência no 
país pelo prazo de três meses”.  
(B)  Poucas horas depois dos atentados que 
mataram 129 pessoas em Paris, uma mulher parou 
diante da boate Bataclan [...]. 
(C)  A sociedade livre enfrentará, daqui por 
diante, uma longa, difícil e perigosa jornada.  
(D) Na prática, isso pode implicar em uma série 
de reduções de liberdades individuais, com o 
fechamento de pontos turísticos, a imposição de 
toques de recolher e a restrição à circulação de 
veículos por determinadas áreas.   
(E)  “Os terroristas alvejaram quem não está em 
combate, aniquilaram os que não se envolveram 
com guerra alguma”. 
 
10) Indique a alternativa em que a palavra 
sublinhada classifica-se morfologicamente 
como conjunção:   
 
(A)  “Quando um homem morre eu sou atingido, 
porque pertenço à humanidade”. 
(B)  A França não é uma escolha aleatória.  
(C)  Com sua cólera sanguinária, o Estado 
Islâmico pretende destruir os preceitos que, desde 
o Iluminismo, subjugaram as trevas da era 
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medieval.  
(D)  Os franceses valorizam as liberdades civis, 
prezam a diversidade de religiões, respeitam o 
confronto de ideias. 
(E)  O massacre perpetrado por terroristas do 
Estado Islâmico não atingiu apenas o coração da 
França. 
 
11) Sabendo que uma determinada função tem 
apenas duas raízes reais e distintas, sua 
concavidade é voltada para cima e ela tem um 
ponto de mínimo. Qual o tipo desta função? 
 
(A)  Função afim. 
(B)  Função logarítmica. 
(C)  Função exponencial. 
(D)  Função Quadrática. 
(E)  Função constante. 
 
12) Três sócios tem R$ 100000,00 no banco e 
pretendem retirar este dinheiro para fazer 
investimento em uma nova empresa. O primeiro 
sócio quer usar três quartos do dinheiro, o 
segundo dois terços deste dinheiro e o terceiro 
sócio quer utilizar três quintos do dinheiro. Se 
as três sócios abrirem os seus respectivos 
negócios simultaneamente. Quanto de dinheiro 
terão que emprestar do banco para abrir os três 
negócios aproximadamente? 
 
(A) R$ 75.000,00. 
(B) R$ 100.000,00. 
(C) R$ 101.666,00. 
(D) R$ 150.360,00. 
(E) R$ 202.440,00. 
  
13) Uma empresa tem 2500 funcionários e com a 
chegada do final do ano ela quer presentear 
seus funcionários separando eles por sexo e se 
é casado ou solteiro. Sabendo que destes 
funcionários 1500 são do sexo feminino, e de 
todos os 2500 funcionários 600 são solteiros. 
Usando a proporção para cada 3 mulheres tem-
se 2 homens. Quantos homens estão solteiro 
aproximadamente? 
 
(A) 150. 
(B) 180. 
(C) 240. 
(D) 280. 
(E) 300. 
 
14) Um produto custa R$ 3500,00 reais à vista, 
se o mesmo produto for parcelado terá um juro 
de 12% com relação ao valor a vista. Quanto 
custará este produto a prazo?  
 
(A) R$ 3920,00. 
(B) R$ 4010,00. 

(C) R$ 4140,00. 
(D) R$ 4230,00. 
(E) R$ 4270,00. 
 
15) Podemos afirmar sobre uma função do 
segundo grau que: 
 
(A) Tem dois pontos de máximo. 
(B) Tem uma única raiz real. 
(C) É crescente. 
(D) Tem um ponto de máximo ou um ponto de 
mínimo. 
(E) Tem um ponto de máximo e um ponto de 
mínimo. 
 
16) Dada a sequência 3, 9, 27, 81, ... o próximo 
elemento será? 
 
(A) 145. 
(B) 174. 
(C) 221. 
(D) 243. 
(E) 298. 
  
17) Em uma pesquisa de mercado constatou-se 
que 355 pessoas gostam do produto A, 145 
gostam tanto do produto A quanto do B, 425 
somente do B e 50 pessoas não gostam nem de 
A e nem de B. Quantas pessoas foram 
entrevistadas? 
 
(A) 835. 
(B) 725. 
(C) 645. 
(D) 585. 
(E) 475. 
 
18) Temos um papelão de perímetro 88 cm e 
área 354 cm². Determine o comprimento e 
largura deste papelão, respectivamente, em cm. 
 
(A) 32 e 12. 
(B) 36 e 14. 
(C) 38 e 13. 
(D) 34 e 11. 
(E) 31 e 14. 
 
19) Sabendo que a saca do milho de 60 kg está 
R$ 55,00 reais e um produtor tem um silo que 
comporta 5000 sacas. Quanto em espécie ele 
tem? 
 
(A) R$ 100555,00. 
(B) R$ 145055,00. 
(C) R$ 245785,00. 
(D) R$ 255080,00. 
(E) R$ 275000,00. 
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20) Um candidato a vestibular acertou 38 
questões de 50. Qual foi sua proporção de erros 
em relação às questões acertadas? 
 
(A) 38/50. 
(B) 12/38. 
(C) 12/50. 
(D) 38/12. 
(E) 50/12. 
 
21) Data de instalação do município de Palmeira: 
 
(A) 07/04/1819. 
(B) 19/04/1872. 
(C) 07/04/1899. 
(D) 15/02/1870. 
(E) 03/05/1869. 
 
22) A Colônia Cecília, na localidade de Santa 
Bárbara, foi cenário de uma experiência 
anarquista, e esta teve sua liderança atribuída 
ao Filósofo e Agrônomo Italiano: 
 
(A) Giuseppe Verdi. 
(B) Gianfrancesco Garibaldi. 
(C) Luca Pacioli. 
(D) Pepino de Capri. 
(E) Giovanni Rossi. 
  
23) Os irmãos engenheiros, André e Antonio 
Rebouças, prestaram relevantes serviços ao 
Estado do Paraná. Destaca-se entre suas obras: 
 
(A) Itaipu Binacional. 
(B) Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá. 
(C) Ponte da Amizade. 
(D) Porto de Paranaguá. 
(E) Ópera de Arame. 
 
24) Recentemente no Brasil, ocorreu a prisão de 
um Senador da República em exercício de 
mandato, fato até então inédito no país. Nos 
termos do que preceitua a Constituição Federal 
do Brasil, de 1988, no Art. 53, esta prisão só foi 
possível porque o suposto crime era: 
 
(A) Contra a ordem tributária. 
(B) Contra a ordem pública. 
(C) Flagrante e inafiançável. 
(D) Inafiançável e não flagrante. 
(E) Flagrante, mas com possibilidade de fiança. 
 
25) No Brasil, caso o plenário da Câmara dos 
Deputados aceite o Parecer de uma Comissão 
Especial, pedindo o Impeachment  de um(a) 
Presidente(a) da República, e o processo siga 
para o Senado Federal, o(a) Presidente(a) da 
República será afastado(a) do cargo por:  
 

(A) 180 dias. 
(B) 90 dias. 
(C) 360 dias. 
(D) 30 dias. 
(E) Tempo indeterminado. 
 
26) A legislação brasileira que trata das normas 
tributárias prevê hipóteses de vedação em 
relação à instituição e cobrança de tributos, seja 
em função do sujeito passivo, a vigência ou do 
material comercializado. Assinale, dentre as 
alternativas abaixo, a única que apresenta uma 
hipótese em que a instituição e cobrança são 
permitidas: 
 
(A)  Cobrar tributos no mesmo exercício 
financeiro em que haja sido publicada a lei que os 
instituiu ou aumentou. 
(B)  Instituir impostos sobre livros, jornais, 
periódicos e o papel destinado a sua impressão. 
(C)  Cobrar tributos em relação a fatos geradores 
ocorridos antes do início da vigência da lei que os 
houver instituído ou aumentado.  
(D)  Instituir tratamento desigual entre 
contribuintes que se encontrem em situação 
equivalente. 
(E)  Instituir tributos sobre templos de qualquer 
culto. 
  
27) As taxas representa o valor cobrado pelos 
Entes Públicos para custear serviços prestados 
ao contribuinte ou posto à sua disposição ou 
simplesmente em razão do Poder de Polícia. 
Neste sentido, analise as afirmativas abaixo que 
tratam das características deste tributo: 
 
I - Os serviços públicos consideram-se 
efetivamente utilizados pelo contribuinte 
quando, sendo de utilização compulsória, sejam 
postos à sua disposição mediante atividade 
administrativa em efetivo funcionamento. 
II - A taxa não pode ter base de cálculo ou fato 
gerador idênticos aos que correspondam a 
imposto nem ser calculada em função do capital 
das empresas. 
III - Os serviços públicos consideram-se 
divisíveis quando possam ser destacados em 
unidades autônomas de intervenção, de 
utilidade, ou de necessidades públicas. 
 
Está(ão) correta(s): 
 
(A)  Apenas a afirmativa I. 
(B)  Apenas a afirmativa II. 
(C)  Apenas a afirmativa III. 
(D)  Apenas as afirmativas I e II. 
(E)  Apenas as afirmativas II e III.  
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28) O conjunto de leis, tratados, convenções, 
decretos e normas complementares forma a 
legislação tributária de um Ente Público e sua 
observância exclui a imposição de penalidades, 
a cobrança de juros de mora e a atualização do 
valor monetário da base de cálculo do tributo. 
Assinale a alternativa que não apresenta uma 
norma complementar à legislação tributária, nos 
termos da legislação vigente: 
 
(A)  As decisões dos órgãos singulares ou 
coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei 
atribua eficácia normativa. 
(B)  As práticas reiteradamente observadas 
pelas autoridades administrativas. 
(C)  Os convênios que entre si celebrem a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 
(D)  Os pareceres elaborados no curso do 
processo administrativo tributário. 
(E)  Os atos normativos expedidos pelas 
autoridades administrativas. 
 
29) A legislação tributária aplica-se 
imediatamente aos fatos geradores futuros e 
aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja 
ocorrência tenha tido início, mas não esteja 
completa. Assinale a alternativa que apresenta 
uma hipótese em que a legislação tributária será 
aplicada nos atos e fatos pretéritos: 
 
(A)  Tratando-se de ato não definitivamente 
julgado quando deixe de defini-lo como infração. 
(B)  Tratando-se de ato não definitivamente 
julgado quando lhe comine penalidade mais severa 
que a prevista na lei vigente ao tempo da sua 
prática.   
(C)  Tratando-se de ato não definitivamente 
julgado quando importe em redução da alíquota 
incidente.   
(D)  Tratando-se de ato não definitivamente 
julgado quando deixe de tratá-lo como contrário a 
qualquer exigência de ação ou omissão, mesmo 
que não tenha sido fraudulento, mas não tenha 
implicado em falta de pagamento de tributo. 
(E)  Tratando-se de ato não definitivamente 
julgado quando exclua a incidência tributária sobre 
a operação. 
 
30) Em determinado caso a Autoridade tributária 
verificou que não existia disposição tributária 
expressa para enquadrar a incidência a 
operação realizada por um Contribuinte. Diante 
deste fato, a Autoridade procedeu a 
interpretação da legislação tributária nos termos 
do Código Tributário Nacional. Assinale a única 
alternativa que está em desacordo com a 
legislação mencionada: 
 

(A)  A lei tributária que define infrações, ou lhe 
comina penalidades, interpreta-se da maneira mais 
favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à 
autoria, imputabilidade, ou punibilidade. 
(B)  Interpreta-se literalmente a legislação 
tributária que disponha sobre dispensa do 
cumprimento de obrigações tributárias acessórias.  
(C)  O emprego da equidade poderá resultar na 
dispensa do pagamento de tributo devido. 
(D)  A ausência de disposição expressa, a 
autoridade competente para aplicar a legislação 
tributária utilizará primeiro a analogia para depois 
adotar os princípios gerais de direito tributário. 
(E)  O emprego da analogia não poderá resultar 
na exigência de tributo não previsto em lei. 
 
31) A obrigação tributária surge com a 
existência do fato gerador na relação havida 
entre os sujeitos ativo e passivo, devendo 
cumprir, rigorosamente, os dispositivos da 
legislação durante todas as suas etapas. Sobre 
estes temas mencionados, assinale a alternativa 
correta: 
 
(A)  A obrigação principal, pelo simples fato da 
sua inobservância, converte-se em obrigação 
acessória relativamente à penalidade pecuniária. 
(B)  A autoridade administrativa poderá 
desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados 
com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato 
gerador do tributo ou a natureza dos elementos 
constitutivos da obrigação tributária, observados os 
procedimentos a serem estabelecidos em lei 
ordinária. 
(C)  Os atos ou negócios jurídicos condicionais 
reputam-se perfeitos e acabados sendo suspensiva 
a condição desde o momento da prática do ato ou 
da celebração do negócio. 
(D)  Para a definição do fato gerador é 
fundamental que exista validade jurídica nos atos 
efetivamente praticados pelos contribuintes, 
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza 
do seu objeto ou dos seus efeitos. 
(E)  Considera-se sujeito passivo responsável 
pela obrigação tributária principal quando tenha 
relação pessoal e direta com a situação que 
constitua o respectivo fato gerador. 
  
32) Em casos específicos, a legislação ou as 
situações particulares de uma operação 
poderão atribuir solidariedade, em relação à 
obrigação tributária, para aqueles que 
participam, direta ou indiretamente. Neste 
sentido assinale a alternativa que não está de 
acordo com o Código Tributário Nacional: 
 
(A)  A solidariedade das pessoas expressamente 
designadas em lei comporta benefício de ordem. 
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(B)  São solidariamente obrigadas as pessoas 
que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal.  
(C)  A remissão de crédito exonera todos os 
obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um 
deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade 
quanto aos demais pelo saldo. 
(D)  A interrupção da prescrição, em favor ou 
contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos 
demais. 
(E)  O pagamento efetuado por um dos 
obrigados aproveita aos demais. 
 
33) Os créditos tributários relativos a impostos 
cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio 
útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os 
relativos a taxas pela prestação de serviços 
referentes a tais bens, ou a contribuições de 
melhoria, subrogam-se na pessoa dos 
respectivos adquirentes, salvo se: 
 
(A)  Conste no contrato que a responsabilidade é 
do vendedor. 
(B)  O pagamento integral do bem tenha sido 
realizado a vista. 
(C)  O vendedor apresente o comprovante do 
pagamento dos tributos dos últimos três anos. 
(D) O adquirente solicite declaração expressa 
do vendedor sobre a quitação dos tributos. 
(E)  For incluída certidão negativa de débitos 
válida na data da transferência. 
 
34) O Fiscal de Tributos do Município verificou 
que um contribuinte realizou uma operação que 
representava fato gerador do Imposto Sobre 
Serviços em 17/09/2015, mas o fato só chegou 
ao conhecimento da Autoridade Fiscal em 
26/11/2015. Ocorre que houve alteração da 
legislação com início de vigência em 
03/011/2015. Neste caso o lançamento a ser 
efetuado deverá adotar: 
 
(A)  O lançamento reporta-se à data da 
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se 
pela lei vigente na data do efetivo lançamento, 
podendo ser aplicada ao lançamento a legislação 
que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da 
obrigação, tenha instituído novos critérios de 
apuração ou processos de fiscalização, ampliado os 
poderes de investigação das autoridades 
administrativas, ou outorgado ao crédito maiores 
garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, 
para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a 
terceiros. 
(B)  O lançamento reporta-se à data da 
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se 
pela lei vigente na data do efetivo lançamento, não 
podendo ser aplicada ao lançamento a legislação 
que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da 

obrigação, tenha instituído novos critérios de 
apuração ou processos de fiscalização, ampliado os 
poderes de investigação das autoridades 
administrativas, ou outorgado ao crédito maiores 
garantias ou privilégios, inclusive para o efeito de 
atribuir responsabilidade tributária a terceiros. 
(C)  O lançamento reporta-se à data da 
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se 
pela lei então vigente, ainda que posteriormente 
modificada ou revogada, mas será aplicada ao 
lançamento a legislação que, posteriormente à 
ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha 
instituído novos critérios de apuração ou processos 
de fiscalização, ampliado os poderes de 
investigação das autoridades administrativas, ou 
outorgado ao crédito maiores garantias ou 
privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito 
de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. 
(D)  O lançamento reporta-se à data da 
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se 
pela lei então vigente, ainda que posteriormente 
modificada ou revogada, mas será aplicada ao 
lançamento a legislação que, posteriormente à 
ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha 
instituído novas hipóteses de incidência e 
processos de fiscalização, ampliado os poderes de 
investigação das autoridades administrativas, ou 
outorgado ao crédito maiores garantias ou 
privilégios, inclusive para o efeito de atribuir 
responsabilidade tributária a terceiros. 
(E)  O lançamento reporta-se à data da 
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se 
pela lei então vigente, ainda que posteriormente 
modificada ou revogada, não podendo ser aplicada 
ao lançamento a legislação que, posteriormente à 
ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha 
instituído novos critérios de apuração ou processos 
de fiscalização, ampliado os poderes de 
investigação das autoridades administrativas, ou 
outorgado ao crédito maiores garantias ou 
privilégios, exceto para o efeito de atribuir 
responsabilidade tributária a terceiros. 
 
35) Assinale a única alternativa que apresenta 
uma hipótese prevista no Código Tributário 
Nacional que exclui o crédito tributário: 
 
(A)  Moratória. 
(B)  Remissão. 
(C)  Transação. 
(D)  Anistia. 
(E)  Decisão judicial passada em julgado. 
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36) Assinale a alternativa que apresenta uma 
característica incorreta da isenção tributária, 
nos termos da legislação vigente: 
 
(A)  A isenção pode ser restrita a determinada 
região do território da entidade tributante, em 
função de condições a ela peculiares. 
(B)  A isenção, quando não concedida em 
caráter geral, é efetivada, em cada caso, por 
despacho da autoridade administrativa, em 
requerimento com o qual o interessado faça prova 
do preenchimento das condições e do cumprimento 
dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua 
concessão. 
(C)  A isenção abrange exclusivamente as 
infrações cometidas anteriormente à vigência da lei 
que a concede. 
(D)  Salvo disposição de lei em contrário, a 
isenção não é extensiva às taxas e às contribuições 
de melhoria. 
(E)  A isenção, ainda quando prevista em 
contrato, é sempre decorrente de lei que 
especifique as condições e requisitos exigidos para 
a sua concessão, os tributos a que se aplica e, 
sendo caso, o prazo de sua duração. 
 
37) A aplicação de procedimentos de auditoria 
em menos de 100% dos itens de população 
relevante para fins de auditoria, de maneira que 
todas as unidades de amostragem tenham a 
mesma chance de serem selecionadas para 
proporcionar uma base razoável que possibilite 
o auditor concluir sobre toda a população, é 
denominada: 
 
(A)  Amostragem. 
(B)  Estratificação. 
(C) Classificação. 
(D)  Teste de detecção. 
(E)  Mapeamento dos controles. 
 
38) A medida da quantidade da evidência de 
auditoria, que pode ser afetada pela avaliação 
do auditor dos riscos de distorção relevante e 
também pela qualidade da evidência de 
auditoria, recebe o nome de: 
 
(A)  Permeabilidade.  
(B)  Dispersão. 
(C)  Complexidade. 
(D)  Variância. 
(E)  Suficiência. 
 
39) O Código Tributário Municipal determina que 
o prazo para a inscrição das propriedades 
prediais e territoriais urbanas existentes, ou que 
vierem a existir, no Município, contado da data 
da conclusão das construções, reconstruções 
ou reformas, e, nos casos de aquisição, a 

qualquer título, da assinatura da escritura 
formal, será de até: 
 
(A)  10 (dez) dias. 
(B)  15 (quinze) dias. 
(C)  20 (vinte) dias. 
(D)  30 (trinta) dias. 
(E)  60 (sessenta) dias. 
 
40) A alíquota do Imposto sobre a Transmissão 
Inter-Vivos de bens imóveis e de direitos a eles 
relativos cobrada pelo Município sobre a parcela 
das aquisições de casa própria financiada pelo 
Sistema Financeiro da Habitação será de: 
  
(A)  0,25%. 
(B)  0,50%. 
(C)  1,00% 
(D)  1,50%. 
(E)  2,00%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




