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CARGO: FISCAL TRIBUTÁRIO (CÓD. 136) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
a) Este Caderno, com 50 (cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a 

prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. 

 
Português Informática Conhecimentos Específicos 

15 05 30 
     

 

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 

quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 

responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 

questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. O candidato que, por 

qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado em ata e será 

automaticamente eliminado do Concurso Público. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) 

minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público. 

10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

 

 

NOME:____________________________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO_____________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.concursopacolumiar@outlook.com 

 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS 

 

B A 

Exemplo: 

D A 

DATA: (2ª ETAPA) 

10 de março de 2019 

 

DURAÇÃO: 

4 horas 

 

HORÁRIO: (MANHÃ) 

8h às 12h 

 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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TEXTO 

 

A rede mundial de computadores interligados – internet – é uma maneira muito eficiente 1 

de se ter acesso a um grande número de informações de forma simultânea, dando oportunidade de 2 

se interagir com outras pessoas e se debater sobre assuntos relevantes. A internet facilita a resolução 3 

de problemas em comum sem que haja necessidade de sair de casa para reunir-se em um mesmo 4 

lugar e hora, mas mesmo com essa vantagem ela não pode e não deve substituir o diálogo pessoal, 5 

face a face. 6 

A internet é uma ferramenta maravilhosa, porém nem sempre é usada corretamente e acaba 7 

trazendo consequências desagradáveis quando usada por pessoas inescrupulosas ou mal 8 

intencionadas que provocam grandes estragos em empresa e na vida de pessoas, por isso é preciso 9 

que se tenha responsabilidade para manipular uma ferramenta tão importante nos dias de hoje. 10 

A cada dia que passa, a informática vem adquirindo cada vez mais relevância na vida das 11 

pessoas. Sua utilização já é vista como instrumento de aprendizagem e sua ação no meio social vem 12 

aumentando de forma rápida entre as pessoas. Cresce o número de famílias que possuem em suas 13 

residências um computador. Esta ferramenta está auxiliando pais e filhos mostrando-lhes um novo 14 

jeito de aprender e ver o mundo. 15 

Hoje é possível encontrar o computador nos mais variados contextos: empresarial, 16 

acadêmico, domiciliar; o computador veio para inovar e facilitar a vida das pessoas. Não se pode 17 

mais fugir desta realidade tecnológica. E a educação não pode ficar para trás, vislumbrando 18 

aprendizagem significativa por meio de tecnologias obsoletas. 19 

Quando se aprende a lidar com o computador novos horizontes se abrem na vida do 20 

usuário. 21 

Nas organizações não poderia ser diferente, toda empresa necessita ser informatizada para 22 

se manter no mercado de trabalho e acompanhar as tecnologias, o computador veio para inovar e 23 

facilitar a vida das empresas. 24 

Atualmente nenhuma empresa pode ficar sem o auxílio da informática, é através dela, que 25 

tudo é resolvido. O mundo está informatizado, a informática talvez seja a área que mais influenciou 26 

o curso do século XX. Se hoje vivemos na Era da Informação, isto se deve ao avanço tecnológico 27 

na transmissão de dados e às novas facilidades de comunicação, ambos impensáveis sem a evolução 28 

dos computadores. 29 

O fruto maior da informática em nossa sociedade é o de manter as pessoas devidamente 30 

informadas, através de uma melhor comunicação, possibilitando assim, que elas decidam pelos seus 31 

rumos e os de nossa civilização. 32 

Existe informática em quase tudo que fazemos e em quase todos os produtos que 33 

consumimos. É muito difícil pensar em mudanças, em transformações, inovações em uma empresa 34 

sem que, em alguma parte do processo, a informática não esteja envolvida. 35 

 

 

 

 

 

 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

FONTE: http://simonecappellati.blogspot.com/ 
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Da leitura do texto, infere-se que: 

 

A) há dificuldades de se estabelecer limites na internet. 

B) na atualidade,  torna-se impossível imaginar o mundo 

sem Internet por sua abrangência em todos os 

segmentos. 

C) a importância do computador se sobrepõe à internet. 

D) as informações cada vez mais transmitidas pela internet 

exemplificam a segurança que ela representa.  

 

 

 
 

Entre as ideias que compõem o texto, existe uma relação 

subjacente de causa e consequência no fragmento 

transcrito em: 

 

A) “a informática talvez seja a área que mais influenciou o 

curso do século XX.” (L.26/27). 

B) “Quando se aprende a lidar com o computador, novos 

horizontes se abrem na vida do usuário.” (L.20/21). 

C) “A cada dia que passa, a informática vem adquirindo 

cada vez mais relevância na vida das pessoas.” (L.11/12). 

D) “A internet é uma ferramenta maravilhosa, porém nem 

sempre é usada corretamente” (L.7). 

 

 

 
 

O termo “isto” (L.27) é referente a: 

 

A) “a informática talvez seja a área que mais influenciou o 

curso do século XX.” (L.26/27). 

B) “O mundo está informatizado” (L.26). 

C) “se deve ao avanço tecnológico” (L.27). 

D) “Se hoje vivemos na Era da Informação” (L.27). 

 

 

 
 

Sobre o termo transcrito, está CORRETO o que se afirma 

em 
 

A) “ou” (L.8) indica alternância excludente. 

B) “como” (L.12) exprime ideia de conformidade. 

C) “quase” (L.33) indica aproximação. 

D) “uma”, em “inovações em uma empresa” (L.34), 

individualiza o termo “empresa”. 

 

 
 

Sobre os elementos linguísticos do texto, é CORRETO 

afirmar: 

 

A) Os conectores “que” e “que”, em “que provocam 

grandes estragos em empresa e na vida de pessoas, por 

isso é preciso que se tenha responsabilidade” (L.9/10), 

são iguais do ponto de vista morfológico. 

B) O predicado da oração “tudo é resolvido” (L.26) é 

verbal. 

C) A expressão “de computadores interligados” (L.1) 

funciona como complemento nominal. 

D) A expressão conjuntiva “por isso” (L.9) tem valor 

explicativo. 

 

 

 
 

No que se refere aos recursos da língua usados no texto, 

está CORRETO o que se afirma em: 

 

A) A expressão “necessidade” (L.4) mudará de função 

sintática caso haja a substituição do verbo “haver” pela 

forma verbal correlata “existir”. 

B) Os vocábulos “se”, em “Quando se aprende a lidar 

com o computador, novos horizontes se abrem na vida 

do usuário.” (L.20/21), são iguais do ponto de vista da 

articulação argumentativa, quanto à intenção 

comunicativa do articulista. 

C) Na oração “...porém nem sempre é usada 

corretamente” (L.7) tem predicado nominal. 

D) Na palavra “Hoje” (L.16) não há ocorrência de dígrafo. 

 

 

 
 

O verbo é uma importante marca linguística do discurso, 

que expressa diferentes ideias e, através de suas flexões, 

informa voz, pessoa, modo, tempo e número em que está 

sendo usado, além de outra categoria: aspecto. 

 

A partir dessa informação, está CORRETO o que se afirma 

sobre a forma verbal transcrita em: 
 

A) “poderia ser” (L.22) indica a incerteza de um fato 

passado. 

B) “seja” (L.26) expressa um fato incerto no presente. 

C) “vem adquirindo” (L.11) expressa uma ação 

momentânea. 

D) “haja” (L.4) indica um fato certo no presente. 

QUESTÃO 01 

 
 

QUESTÃO 02 

 
 

QUESTÃO 03 

 
 

QUESTÃO 04 

 
 

QUESTÃO 05 

 
 

QUESTÃO 06 

 
 

QUESTÃO 07 
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Leia: 

 

I - “...A internet é uma ferramenta maravilhosa, (L. 7)  

II - porém nem sempre é usada corretamente”. (L.7). 

 

Em relação ao item I, o segundo fragmento expressa uma 

ideia de: 

 

A) Adição. 

B) Conclusão. 

C) Explicação. 

D) Ressalva. 

 

 

 
 

Com referência ao texto, é CORRETO afirmar: 

 

A) Os termos “lhes” (L.14) e “em um mesmo lugar” 

(L.4/5) completam o sentido de um verbo. 

B) O vocábulo “informática” (L.33) exerce função sintática 

de objeto direto. 

C) A expressão “que passa” (L.11) tem valor enfático, 

podendo ser retirada da frase sem que ela sofra 

alteração de natureza sintática. 

D) O pronome “toda” (L.22) individualiza o substantivo 

com o qual de relaciona. 

 

 

 
 

De acordo com texto: 

 

A) “devidamente” (L.30) possui valor superlativo. 

B) “para” (L.18) expressa finalidade. 

C) “sobre” (L.3) tem valor de causa. 

D) “por” (L.19) indica lugar. 

 

 

 
 

Há correspondência modo-temporal entre a forma verbal 

simples “influenciou” (L.26) e a composta: 

 

A) tivesse influenciado. 

B) tinha influenciado. 

C) teria influenciado. 

D) tem influenciado. 

 

 
 

O termo “obsoletas” (L.19) significa: 

 

A) “Precisas.” 

B) “modernas”. 

C) “defasadas”. 

D) “Comuns”. 

 

 

 
 

Exerce a mesma função sintática que o termo “das pessoas” 

(L.11/12) a expressão: 

 

A) “de problemas” (L.4). 

B) “de famílias” (L.13). 

C) “de tecnologias obsoletas” (L.19). 

D) “de dados” (L.28). 

 

 

 
 

Os grupos de letras encontrados na palavra “grande” (L.2) 

são classificados como:  

 

A) Encontro consonantal e dígrafo, respectivamente. 

B) Dígrafo e encontro consonantal, respectivamente. 

C) Apenas encontros consonantais 

D) Apenas dígrafos 

 

 

 
 

Há dígrafo e ditongo, respectivamente, na alternativa: 

 

A) “cresce” (L.13) e “dia” (L.11). 

B) “empresas” (L.24) e “sociedade” (L.30). 

C) “nossa” (L.30) e “tecnologias” (L.23). 

D) “mundo” (L.26) e “decidam” (L.31). 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 09 

 
 

QUESTÃO 10 

 
 

QUESTÃO 11 

 
 

QUESTÃO 12 

 
 

QUESTÃO 13 

 
 

QUESTÃO 14 

 
 

QUESTÃO 15 

 
 

QUESTÃO 08 
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Sobre site de buscas na internet, utilizando a ferramenta de 

pesquisa GOOGLE, julgue as afirmativas abaixo: 
 

 

I. Para excluir palavras da pesquisa, coloque - antes de 

uma palavra que você queira deixar de fora. Por 

exemplo, Futebol –jogador. 

II. Para pesquisar uma palavra ou frase exata, coloque o 

trecho entre aspas. Por exemplo, “o maior time do 

mundo”. 

III. Para pesquisar em um site específico, coloque site: 

antes de um site ou domínio. Por 

exemplo, site:institutomachadodeassis.com.br 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 
 

 

A) I e II, apenas. 

B) II, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, II e III 

 

 

 
 

Em relação ao Word 2013 assinale o item INCORRETO: 
 

 

A) A tecla F1 é usada para verificação de ortografia e 

gramática. 

B) No Word, você pode automatizar tarefas usadas com 

frequência, criando e executando macros. 

C) Para colocar bordas em uma página, utilize 

funcionalidade encontrada na guia DESIGN. 

D) Você pode limpar facilmente toda a formatação 

(como negrito, sublinhado, itálico, cores, sobrescrito, 

subscrito e outros elementos) em seu texto e voltar 

o texto para estilos de formatação padrão. 

 

 

 
 

Em uma planilha elaborada no Microsoft Excel, na sua 

configuração padrão, considere a seguinte fórmula, presente 

na célula A1.  
 

=MOD(7;3) + MÉDIA(1;2;3)^SOMA(2;3) 
 

Qual será o resultado?  
 

A) 243 

B) 7777 

C) 33 

D) 0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Considere o texto a seguir. 

 

“Programa similar ao worm e que possui mecanismos de 

comunicação com o invasor que permitem que ele seja 

remotamente controlado” 

 

Trata-se de um: 

 

A) Ransomware. 

B) Rootkit. 

C) Bot. 

D) Vírus. 

 

 

 
 

A respeito das definições e características do hardware e do 

software, analise as afirmações a seguir. 

 

I. O cache L1 é extremamente rápido, trabalhando 

próximo à frequência nativa do processador. 

II. SETUP é um programa responsável pelo auto teste 

feito sempre que ligamos o Micro. 

III. A RAM (Random Access Memory) é um tipo de 

circuito eletrônico de memória que permite a leitura e 

a escrita de dados. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

A) I, apenas. 

B) II e III, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) I, II e III 

 
 
 
 
 
 
 

  INFORMÁTICA                                                            QUESTÕES DE 16 A 20 

QUESTÃO 16 

 
 

QUESTÃO 17 

 
 

QUESTÃO 18 

 
 

QUESTÃO 19 

 
 

QUESTÃO 20 
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O Simples Nacional (Lei complementar nº 123/2006) 

estabelece normas gerais relativas ao tratamento 

diferenciado e favorecido a ser dispensado às 

microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, especialmente no que se refere: 

 

A) À apuração e recolhimento dos impostos e 

contribuições da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, mediante regime múltiplo de 

arrecadação, excluindo obrigações acessórias. 

B) Ao cumprimento de obrigações trabalhistas e 

previdenciárias, excluindo obrigações acessórias. 

C) Ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à 

preferência nas aquisições de bens e serviços pelos 

Poderes Públicos, à tecnologia, ao associativismo e às 

regras de inclusão. 

D) À arrecadação, à fiscalização e à cobrança 

compartilhada pelos entes federados, adotado cadastro 

nacional múltiplo de contribuintes. 

 

 

 

 
De acordo com o Simples Nacional (Lei complementar nº 

123/2006), consideram-se microempresas ou empresas de 

pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, 

a empresa individual de responsabilidade limitada e o 

empresário, devidamente registrados no Registro de 

Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas, conforme o caso, desde que: 

 

A) No caso da microempresa, aufira, em cada ano-

calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 

900.000,00 (novecentos mil reais). 

B) No caso da microempresa, aufira, em cada ano-

calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 

700.000,00 (setecentos mil reais). 

C) No caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada 

ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 

(trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 

4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). 

D) No caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada 

ano-calendário, receita bruta superior a R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais) e igual ou inferior a R$ 

3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais). 

 

 

 

 

 

 

 

 
O Simples Nacional (Lei complementar nº 123/2006) 

estabelece normas gerais relativas ao tratamento 

diferenciado e favorecido a ser dispensado às 

microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. No entanto, não poderá se beneficiar do 

tratamento jurídico diferenciado previsto na referida lei, para 

nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: 

 

A) Filial, sucursal, agência ou representação no país de 

pessoa jurídica com sede no exterior. 

B) Constituída sob a forma de cooperativas, incluindo as 

de consumo. 

C) Cujos titulares ou sócios guardem, alternativamente, 

com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, 

subordinação e habitualidade. 

D) Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer 

outra forma de desmembramento de pessoa jurídica 

que tenha ocorrido em um dos 10 (dez) anos-

calendário anteriores. 

 

 

 

 
Conforme a Lei complementar nº123/2006, não poderão 

recolher os impostos e contribuições na forma do Simples 

Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte: 

 

A) de cujo capital participe entidade da administração 

pública, direta ou indireta, federal, excluindo as de 

âmbito estadual e municipal. 

B) que preste serviço de transporte intermunicipal e 

interestadual de passageiros, inclusive quando na 

modalidade fluvial ou quando possuir características de 

transporte urbano ou metropolitano; ou realizar-se sob 

fretamento contínuo em área metropolitana para o 

transporte de estudantes ou trabalhadores. 

C) que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, 

Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja 

suspensa. 

D) que exerça atividade de exportação de automóveis e 

combustíveis.  

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 50 

QUESTÃO 21 

 
 

QUESTÃO 22 

 
 

QUESTÃO 23 

 
 

QUESTÃO 24 
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Acerca das limitações constitucionais ao poder de tributar, 

assinale a alternativa INCORRETA.  

 

A) É constitucionalmente proibida a instituição de 

impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel 

destinado a sua impressão. 

B) A vedação de cobrar tributos antes de decorridos 

noventa dias da data em que haja sido publicada a lei 

que os instituiu ou aumentou se aplica ao Imposto 

sobre Produtos Industrializados. 

C) Norma legal que altera o prazo de recolhimento de 

obrigação tributária, não se sujeita ao princípio da 

anterioridade. 

D) É constitucionalmente proibida à instituição de 

impostos e taxas sobre fonogramas e videofonogramas 

musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais 

ou literomusicais de autores brasileiros; e/ou obras em 

geral interpretadas por artistas brasileiros, exceto os 

suportes materiais ou arquivos digitais que os 

contenham. 

 

 

 

 
O art. 150, I, da Constituição Federal de 1988 proíbe os 

entes federados de exigir ou aumentar tributo sem lei que o 

estabeleça. Do mesmo modo, o art. 3º do Código Tributário 

Nacional define tributo como prestação instituída em lei. 

Assinale a opção que indica a qual princípio tributário se 

refere: 

 

A) Princípio da isonomia. 

B) Princípio da anterioridade nonagesimal. 

C) Princípio da legalidade. 

D) Princípio da capacidade contributiva. 

 

 

 

 
Assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) As hipóteses de responsabilidade tributária, regulada 

pelo Código Tributário Nacional, podem ser alteradas 

pelo legislador ordinário. 

B) É possível a tributação de renda obtida em razão de 

atividade ilícita. 

C) A imunidade tributária não autoriza a exoneração de 

cumprimento das obrigações acessórias. 

D) O rol de limitações constitucionais ao poder de 

tributar (art. 150 da CF/88) não é taxativo. 

 

 

 
Acerca dos Princípios constitucionais tributários, assinale a 

alternativa que completa de forma CORRETA a afirmação 

abaixo: 

 

“O princípio da ___________, que se manifesta diante de 

fatos ou situações que revelam, em tese, condições de 

suportar a carga econômica relativa aos impostos, está 

intimamente ligado ao princípio da igualdade e se apresenta 

como importante mecanismo de alcance da almejada justiça 

fiscal”. 

 

A) Irretroatividade. 

B) Seletividade.  

C) Anterioridade e noventena. 

D) Capacidade contributiva. 

 

 

 

 
Acerca dos Princípios constitucionais tributários, assinale a 

alternativa que completa de forma CORRETA a afirmação 

abaixo: 

 

“O princípio da __________, diz respeito à incidência 

progressiva de alíquotas na razão inversa da essencialidade 

da mercadoria ou do serviço”. 

 

A) Legalidade. 

B) Proporcionalidade. 

C) Seletividade. 

D) Não- cumulatividade. 

 

 

 

 
O Princípio da anterioridade do exercício financeiro, 

previsto no art.150, III, b, da Constituição Federal de 1988, 

proíbe a cobrança de tributos no mesmo exercício 

financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 

aumentou. São exceções ao referido princípio: 

 

A) Impostos extraordinários de guerra e Empréstimos 

compulsórios. 

B) Imposto de renda e Empréstimos compulsórios. 

C) Base de cálculo do IPTU, IPVA e Impostos 

extraordinários de guerra. 

D) Contribuições para a Seguridade social e Imposto de 

renda. 

QUESTÃO 25 

 
 

QUESTÃO 26 

 
 

QUESTÃO 27 

 
 

QUESTÃO 28 

 
 

QUESTÃO 29 

 
 

QUESTÃO 30 
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Em relação aos Princípios constitucionais tributários, assinale 

a alternativa INCORRETA. 

 

A) O Princípio da uniformidade geográfica veda à União 

instituir tributo que não seja uniforme em todo o 

território nacional ou que implique distinção ou 

preferência em relação a Estado, Distrito Federal ou a 

Município, em detrimento de outro; admitida a 

concessão de incentivos fiscais destinados a promover 

o equilíbrio do desenvolvimento sócioeconômico entre 

as diferentes regiões do país.   

B) O Princípio da vedação às isenções heterônomas 

estabelece que é vedado à União instituir isenções de 

tributos da competência dos Estados, do Distrito 

Federal ou dos Municípios. 

C) O Princípio da não discriminação, baseada em 

procedência ou destino aplica-se à União, Estados e 

Municípios, vedando-os estabelecer diferenças 

tributárias entre bens e serviços de qualquer natureza 

em razão de sua procedência ou destino.  

D) O Princípio da liberdade de tráfego proíbe os entes 

federados de estabelecer limitações ao tráfego de 

pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais 

ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio 

pela utilização de vias conservadas pelo poder público.  

 

 

 

 
A limitação ao poder de tributar, consistente na denominada 

Imunidade tributária recíproca, veda: 

 

A) à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda 

ou serviços uns dos outros. 

B) à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios instituir impostos e taxas sobre o 

patrimônio ou serviços uns dos outros. 

C) à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda 

ou serviços uns dos outros, não alcançando autarquias 

e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. 

D) aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 

instituir impostos e taxas sobre patrimônio, renda ou 

serviços uns dos outros.  

 

 

 
Sobre a denominada Imunidade tributária cultural, marque a 

alternativa CORRETA. 
 

A) A Constituição Federal de 1988, no art. 150, VI, d, 

proíbe os entes federados de instituir impostos e taxas 

sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado a 

sua impressão.  

B) É uma imunidade subjetiva e se estende à livraria, às 

editoras e aos autores de livros, jornais e periódicos. 

C) A imunidade alcança os carros da editora/jornal, bem 

como seus imóveis. 

D) A EC 75/13 estendeu a imunidade a “fonogramas e 

videofonogramas musicais produzidos no Brasil 

contendo obras musicais ou literomusicais de autores 

brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por 

artistas brasileiros; bem como os suportes materiais ou 

arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de 

replicação industrial de mídias ópticas de leitura a 

laser”.  

 

 

 
 

O Código Tributário Nacional aduz que na ausência de 

disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a 

legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem 

indicada:  
 

A) A analogia, os princípios gerais de direito tributário, os 

princípios gerais de direito público e a equidade. 

B) Os princípios gerais de direito tributário, a equidade, as 

leis complementares constitucionais e a analogia. 

C) A analogia, a equidade, os princípios constitucionais 

tributários e as leis ordinárias. 

D) A equidade, os princípios gerais de direito público, os 

princípios gerais de direito tributário e a analogia. 

 
 
 
 
À luz do Código Tributário Nacional, em relação à legislação 

tributária, assinale a alternativa CORRETA.  
 

A) A expressão "legislação tributária" compreende as leis e 

os tratados que versem, no todo ou em parte, sobre 

tributos e relações jurídicas a eles pertinentes, não 

estando incluídas as convenções internacionais e os 

decretos. 

B) Somente a lei pode estabelecer a instituição de tributos 

ou a sua extinção. 

C) No que concerne à integração da legislação tributária, 

o emprego da analogia poderá resultar na exigência de 

tributo não previsto em lei. 

D) A lei tributária que define infrações ou lhe comina 

penalidades, interpreta-se da maneira mais prejudicial 

ao acusado, em caso de dúvida quanto à autoria, 

imputabilidade, ou punibilidade.  

QUESTÃO 35 

 
 

QUESTÃO 31 

 
 

QUESTÃO 32 

 
 

QUESTÃO 33 

 
 

QUESTÃO 34 
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De acordo com o Código Tributário Nacional: 
 

A) A obrigação tributária é principal ou acessória. 

B) A obrigação principal surge com a ocorrência do fato 

gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou 

penalidade pecuniária e não é extinta com o crédito 

dela decorrente. 

C) A obrigação acessória decorre da legislação tributária e 

têm por objeto somente as prestações positivas nela 

previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização 

dos tributos. 

D) A obrigação acessória não pode ser convertida em 

obrigação principal. 
 

 
 
 

À luz do Código Tributário Nacional, assinale a opção 

CORRETA. 
 

A) A autoridade administrativa não 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. 

B) O fato gerador da obrigação principal é a situação 

definida em lei como necessária e suficiente à sua 

ocorrência. 

C) Considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os 

seus efeitos, tratando-se de situação jurídica, desde o 

momento em que esteja provisoriamente constituída, 

nos termos de direito aplicável. 

D) O fato gerador da obrigação acessória é qualquer 

situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a 

prática ou a abstenção de ato, ainda que configure 

obrigação principal. 
 

 
 
 

De acordo com o Código Tributário Nacional e em relação 

ao Domicílio Tributário, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
 

A) Caso o contribuinte não faça a escolha de seu 

Domicílio Tributário na Fazenda Pública, será 

considerada como sua localidade contribuinte, a 

repartição mantida no território do sujeito ativo, caso 

se trate de pessoa jurídica de direito público. 

B) A autoridade administrativa não pode recusar o 

domicílio eleito, ainda que impossibilite ou dificulte a 

arrecadação ou a fiscalização do tributo. 

C) Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, 

de Domicílio Tributário, considera-se como tal, quanto 

às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo 

esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua 

atividade. 

D) Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, 

de Domicílio Tributário, considera-se como tal, quanto 

às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas 

individuais, o lugar da sua sede; ou, em relação aos atos 

ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada 

estabelecimento.  

 

 

 
À luz do Código Tributário Nacional, em relação ao sujeito 

ativo e sujeito passivo para fins tributários, assinale a 

alternativa CORRETA.  

 

A) O sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de 

direito público, titular da competência para exigir o seu 

cumprimento. 

B) O sujeito passivo é aquele que permite a ocorrência do 

fato gerador e, em conjunto com o sujeito ativo, é 

responsável pelo pagamento do imposto. 

C) O sujeito passivo da obrigação principal diz-se 

responsável quando tenha relação pessoal e direta com 

a situação que constitua o respectivo fato gerador. 

D) As convenções particulares, relativas à responsabilidade 

pelo pagamento de tributos, podem ser opostas à 

Fazenda Pública, para modificar a definição legal do 

sujeito passivo das obrigações tributárias 

correspondentes. 

 
 
 
 
Sobre solidariedade e capacidade tributária, é CORRETO 

afirmar: 

 

A) A capacidade tributária passiva depende da capacidade 

civil das pessoas naturais. 

B) A capacidade tributária passiva depende de estar a 

pessoa jurídica regularmente constituída. 

C) São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham 

interesse comum na situação que constitua o fato 

gerador da obrigação principal. 

D) O pagamento efetuado por um dos obrigados não 

aproveita aos demais. 

 
 
 
 
Com relação ao tema Responsabilidade Tributária, é 

CORRETO afirmar que: 

 

A) A pessoa jurídica de direito privado que resultar de 

fusão, transformação ou incorporação de outra ou em 

outra não é responsável pelos tributos devidos até à 

data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado 

fusionadas, transformadas ou incorporadas. 

B) Os pais não podem ser responsabilizados pelos tributos 

devidos por seus filhos menores. 

C) O espólio é pessoalmente responsável pelos tributos 

devidos pelo de cujus até a data da abertura da 

sucessão. 

D) A responsabilidade dos sócios, em matéria tributária, 

será sempre pessoal nos casos em que a pessoa jurídica 

não tenha bens suficientes para o pagamento do 

crédito tributário. 

QUESTÃO 37 

 
 

QUESTÃO 38 

 
 

QUESTÃO 40 

 
 

QUESTÃO 41 

 
 

QUESTÃO 36 

 
 

QUESTÃO 39 
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Em relação ao tema Crédito tributário, conforme o Código 

Tributário Nacional, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) O Crédito tributário decorre da obrigação principal e 

tem a mesma natureza desta. 

B) As circunstâncias que modificam o Crédito tributário, 

sua extensão ou seus efeitos, ou as garantias ou os 

privilégios a ele atribuídos; ou que excluem sua 

exigibilidade não afetam a obrigação tributária que lhe 

deu origem. 

C) Compete privativamente à autoridade administrativa 

constituir o Crédito tributário pelo lançamento, assim 

entendido o procedimento administrativo tendente a 

verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 

correspondente; determinar a matéria tributável, 

calcular o montante do tributo devido, identificar o 

sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da 

penalidade cabível. 

D) O pagamento e a compensação são hipóteses de 

exclusão do Crédito tributário.  

 

 

 

 
São hipóteses de suspensão do Crédito tributário: 

 

A) Pagamento e Remissão. 

B) Moratória e Pagamento. 

C) Isenção e Depósito do montante integral. 

D) Moratória e Parcelamento.  

 

 

 

 
Analise as afirmativas abaixo: 

 

I - Prescrição, decadência e transação são hipóteses de 

extinção do Crédito tributário.  

II - As hipóteses de suspensão do Crédito tributário incluem 

a moratória, o parcelamento e a remissão.  

III - A anistia é causa de exclusão do Crédito tributário.  

IV - A compensação é causa de suspensão do Crédito 

tributário.  

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

B) As afirmativas II, III e IV estão incorretas. 

C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.  

D) As afirmativas I, III e IV estão incorretas.  

 

 

 
Em relação ao tema Tributo, conforme o Código Tributário 

Nacional e a Constituição Federal de 1988, assinale a 

alternativa CORRETA. 

 

A) Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em 

moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 

constitua sanção de ato ilícito; instituída em lei e 

cobrada mediante atividade administrativa plenamente 

vinculada. 

B) A natureza jurídica específica do tributo é determinada 

pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo de 

extrema relevância para qualificá-la a destinação legal 

do produto da sua arrecadação. 

C) O ato que gera o tributo é sempre lícito, não se 

confundindo tributo e multa. 

D) O tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma 

situação dependente de atividade estatal específica, 

relativa ao contribuinte, denomina-se imposto. 

 

 

 

 
Em relação às Espécies tributárias, assinale a alternativa 

CORRETA. 

 

A) A contribuição de melhoria é de capacidade tributária 

delegável. 

B) As taxas poderão ter base de cálculo própria de 

impostos. 

C) O imposto, de competência dos Estados e do Distrito 

Federal, sobre a propriedade territorial rural, tem 

como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a 

posse de imóvel por natureza; como definido na lei 

civil, localização fora da zona urbana do Município. 

D) Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato 

gerador uma situação independente de qualquer 

atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. 

 

 

 

 
A Secretaria de Obras do município de Paço do Lumiar- MA 

construiu uma ampla praça com um mirante turístico em 

determinado bairro da cidade. Esse fato gerou grande 

valorização imobiliária aos moradores da região. Analisando 

o caso exposto, é possível a cobrança de tributo pelo 

Município?  

 

A) Não, pois é obrigação do município a pavimentação de 

ruas e a construção de praças públicas. 

B) Sim, sendo possível a cobrança de imposto. 

C) Sim, sendo possível a cobrança de contribuição de 

melhoria. 

D) Sim, sendo possível a cobrança de taxa.  

QUESTÃO 42 

 
 

QUESTÃO 43 

 
 

QUESTÃO 44 

 
 

QUESTÃO 45 

 
 

QUESTÃO 46 

 
 

QUESTÃO 47 
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Relativamente aos Empréstimos compulsórios, é 

INCORRETO afirmar:  

 

A) São instituídos pela União e sempre por meio de lei 

complementar. 

B) A aplicação dos recursos arrecadados é vinculada às 

despesas que fundamentaram sua instituição. 

C) A União, mediante lei complementar, poderá instituir 

Empréstimos compulsórios para atender a despesas 

extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de 

guerra externa ou sua iminência. 

D) O Empréstimo compulsório, em caso de extrema 

necessidade, pode ser instituído pelos Estados e 

Distrito Federal, observando-se as hipóteses previstas 

na Constituição Federal.   

 

 

 

 
Um Município brasileiro criou, por meio de decreto, uma 

determinada exação a ser paga pelos habitantes daquele 

Município para o custeio da iluminação pública. De acordo 

com a Constituição Federal de 1988 e o Código Tributário 

Nacional, essa exação: 

 

A) Denomina-se contribuição social e o município tem 

competência para instituí-lo. 

B) Denomina-se taxa, porém o município não tem 

competência para instituí-lo. 

C) É inconstitucional. 

D) Denomina-se imposto predial e territorial urbano e o 

município tem competência para instituí-lo.  

 
 
 
 
Em relação às Espécies tributárias, assinale a alternativa 

CORRETA. 

 

A) As taxas cobradas pelos Municípios, no âmbito de suas 

atribuições, têm como fato gerador, apenas a utilização 

efetiva de serviço público específico e divisível, 

efetivamente prestado ao contribuinte. 

B) As taxas dispensam a criação por lei em sentido estrito.  

C) A contribuição de melhoria pode ser instituída para 

fazer face ao custo de obras públicas de que decorra 

valorização imobiliária tendo como limite individual o 

acréscimo de valor que da obra resultar para cada 

imóvel beneficiado. 

D) A União, mediante medida provisória, poderá instituir 

empréstimos compulsórios para atender as despesas 

extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de 

guerra externa ou sua iminência. 

 

 

 

QUESTÃO 50 

 
 

QUESTÃO 48 

 
 

QUESTÃO 49 

 
 


