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A B C

A 

D 

Exemplo: 

 

  

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS 

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

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS 

 

CARGO: 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) 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 20 
     

 

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. 

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

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

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

07. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

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

09. 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. 

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 DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: imaconcursofortalezadosnogueiras@ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/20109 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA 

 

B A 

Exemplo: 

D A 

DATA: 

24 de março de 2019 

 

HORÁRIO: 

9h às 12h 

 

DURAÇÃO: 

3 horas 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO  

 

TEXTO 

 

É inegável que vivemos dias difíceis, a violência em toda sua plenitude tem envolvido grande 1 

parte da sociedade mundial. No Brasil, a violência tem feito milhares de vítimas, em alguns casos 2 

esse ato é praticado pela própria família, além de inúmeros outros ocorridos nas ruas. 3 

Ao observarmos o quadro atual da violência urbana, muitas vezes não nos atentamos para os 4 

fatores que conduziram a tal situação, no entanto, podemos exemplificar o crescimento urbano 5 

desordenado. Em razão do acelerado processo de êxodo rural, as grandes cidades brasileiras 6 

absorveram um número de pessoas elevado, que não foi acompanhado pela infraestrutura urbana 7 

(emprego, moradia, saúde, educação, qualificação, entre outros); fato que desencadeou uma série de 8 

problemas sociais graves. 9 

A violência urbana tem ocasionado a morte de milhares de jovens no Brasil, é o principal 10 

fator de mortandade dessa faixa etária. 11 

A criminalidade não é um “privilégio” exclusivo dos grandes centros urbanos do país, 12 

entretanto o seu crescimento é largamente maior do que em cidades menores. É nas grandes cidades 13 

brasileiras que se concentram os principais problemas sociais, como desemprego, desprovimento de 14 

serviços públicos assistenciais (postos de saúde, hospitais, escolas etc.), além da ineficiência da 15 

segurança pública. Tais problemas são determinantes para o estabelecimento e proliferação da 16 

marginalidade e, consequentemente, da criminalidade que vem acompanhada pela violência. 17 

Os bairros marginalizados das principais cidades brasileiras respondem por aproximadamente 18 

35% da população nacional, nesses locais pelo menos a metade das mortes são provocadas por causas 19 

violentas, como agressões e homicídios. Isso é explicado quando nos deparamos com dados de São 20 

Paulo e do Rio de Janeiro, onde 21% de todas as mortes são provenientes de atos violentos. 21 

Essa situação retrata a ineficiência do Estado, que não tem disponibilizado um serviço de 22 

segurança pública eficaz à sua população. Enquanto o poder do Estado não se impõe, o crime 23 

organizado se institui como um poder paralelo, que estabelece regras de ética e conduta própria, além 24 

de implantar fronteiras para a atuação de determinada facção criminosa. 25 

Algumas cidades do país apresentam um percentual de mortandade proveniente de atos de 26 

violência que equivale aos da Síria, país em guerra. 27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/violencia-urbana-no-brasil.htm 

 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/violencia-urbana-no-brasil.htm
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01) No que se refere à violência, assinale a opção correta. 

 

(A) A violência envolve sempre violência física e nas 

relações familiares. 

(B) Um dos maiores problemas urbanos do Brasil é a 

violência, visto que o país apresenta altos índices de 

pessoas sem escolaridade, por isso o grande avanço da 

criminalidade. 

(C) A violência urbana é um fenômeno presente somente 

nos grandes centros do país. 

(D)  As causas do aumento da violência no Brasil são 

complexas e envolvem questões socioeconômicas, 

demográficas, culturais e políticas. 

 

02) Com base no texto, não se confirma o que se afirma em 

 

(A) A violência urbana é um grande desafio nacional 

originado, em parte, pela concentração de renda e 

desatenção, por parte do governo, com os mais pobres. 

(B) A negligência do Estado brasileiro em relação aos 

anseios da população é uma das causas da violência 

urbana.  

(C) A Desigualdade Social no Brasil é um problema que 

afeta grande parte dos brasileiros, embora, nos últimos 

anos, as estatísticas apontem para sua diminuição. 

(D) Afirmar que as áreas urbanas mais desprovidas de 

recurso facilitam a criminalidade não significa dizer que 

os moradores dessas áreas sejam culpados.  

 

03) Sobre o texto, é verdadeiro o que se afirma na 

alternativa 

 

(A) A linguagem nele usada é predominantemente 

coloquial. 

(B) O termo “própria”, em “esse ato é praticado pela própria 

família,” (L.3), denota, nesse caso, valor semântico de 

reforço e morfológico de pronome demonstrativo. 

(C) A expressão “do que” (L.13) expressa comparação e 

não admite apenas o uso de “que” para indicar a mesma 

ideia. 

(D) O vocábulo “algumas” (L.26) individualiza a palavras 

“cidades”. 

 

04) A alternativa em que o emprego do recurso linguístico 

que aparece nesse texto está devidamente explicado é a  

 

(A) “como”, em “como agressões e homicídios.” (L.20), 

exprime, nesse caso, a ideia de conformidade. 

(B) Os conectores “que” e “que”, em “que conduziram a tal 

situação” (L.5) e “que vivemos dias difíceis” (L.1), em 

cada ocorrência, possuem valor morfológico igual. 

(C) A expressão verbal na frase “a metade das mortes são 

provocadas por causas violentas,” (L.19/20), encontra-

se no plural sem possibilidade de ser usada no singular. 

(D) A oração “Tais problemas são determinantes” (L.16) 

contém uma ideia de estado do sujeito. 

 

05) No texto 

 

(A) A expressão “por causas violentas” (L.19/20) funciona 

como agente da ação verbal. 

(B) A oração “esse ato é praticado pela própria família,” 

(L.3) tem predicado nominal. 

(C) O “se”, em “o poder do Estado não se impõe” (L.23), é 

partícula apassivadora pessoal. 

(D) O “se”, em “o crime organizado se institui como um 

poder paralelo” (L.23/24), é marca de indeterminação 

do sujeito. 

 

06) Analisando as seguintes orações, considerando os 

contextos em que estão inseridas: 

 

I. “que estabelece regras de ética e conduta própria” 

(L.24). 

II. “que equivale aos da Síria, país em guerra.” (L.27). 

 

Sobre elas, pode-se afirmar: 

 

(A) Possuem valor restritivo. 

(B) Equivalem a um adjetivo. 

(C) Valem por um substantivo. 

(D) Possuem valor explicativo. 

 

07) A vírgula, em “Enquanto o poder do Estado não se 

impõe,” (l.23) isola 

 

(A) Uma oração adverbial intercalada. 

(B) Um termo explicativo. 

(C) Uma oração subordinada anteposta. 

(D) Uma oração coordenada. 

 

08) Quanto aos elementos linguísticos usados no texto, é 

verdadeiro o que se afirma em 

 

(A) Em “Essa situação retrata a ineficiência do Estado” 

(L.22), o pronome “essa” deveria ser substituído por 

“esta”, uma vez  que introduz uma ideia nova, ainda não 

mencionada.   

(B) Em “...não foi acompanhado pela infraestrutura urbana” 

(L.7), o sujeito da oração é agente da ação verbal. 

(C) “Em “muitas vezes não nos atentamos para os fatores” 

(L.4/5), o uso da 1ª pessoa do plural impessoaliza, nesse 

contexto, o sujeito. 

(D) O termo “É [...] que”, em “É nas grandes cidades 

brasileiras que se concentram os principais problemas 

sociais,” (L.13/14) porque tem valor expletivo, pode ser 

retirado da frase, sem causar prejuízo ao contexto. 
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09) Com referência aos mecanismos linguísticos do texto, é 

verdadeiro o que se afirma na alternativa 

 

(A) A expressão verbal “tem feito” (L.2) forma o pretérito 

perfeito composto do verbo fazer e indica que o fato se 

repete, estando próximo do presente. 

(B) A palavra “país” (L.12) foi acentuada pela mesma razão 

de “série” (L.8). 

(C) A forma numeral, 35% (L.19), representa um lugar ou 

posição ocupada em uma série numérica, chamados 

numerais ordinais. 

(D) A expressão “serviço” (L.22) é objeto direto vinculado à 

forma verbal “tem”. 

 

10) A expressão “país em guerra” (L.27) exerce a função de 

 

(A) Adjunto adverbial de lugar. 

(B) Aposto. 

(C) Vocativo. 

(D) Predicativo. 

 

11) Leia o trecho abaixo: 

 

“A violência urbana tem ocasionado a morte de milhares de 

jovens no Brasil, é o principal fator de mortandade dessa 

faixa etária.” (L.10/11). 

 

A regra que explica o uso da vírgula no período acima é  

 

(A) introduzir oração conclusiva.  

(B) separar orações coordenadas assindéticas.  

(C) separar aposto em uma oração.  

(D) separar um adjunto adverbial intercalado na oração. 

 

12) Há uma asserção verdadeira sobre constituintes da 

oração e suas funções na afirmativa. 

 

(A) Em “A violência urbana tem ocasionado a morte de 

milhares de jovens no Brasil,” (L.10), os termos 

“morte” e “de jovens” são, respectivamente, objeto 

direto e objeto indireto. 

(B) Em “os fatores [...] conduziram a tal situação.” (L.4/5), 

o núcleo do predicado é um verbo transitivo direto. 

(C) A palavra “marginalizados” (L.18) tem como base 

primária de formação um adjetivo. 

(D) Em “Algumas cidades do país apresentam um 

percentual de mortandade proveniente de atos de 

violência que equivale aos da Síria, país em guerra.” 

(L.26/27), a expressão proveniente demanda a presença 

de um complemento nominal. 

13) Há a ocorrência de ditongo e dígrafo, respetivamente, na 

alternativa 

 

(A) “dias” (L.1) e “esse” (L.3). 

(B) “país” (L.27) e “guerra” (L.27). 

(C) “jovens” (L.10) e “largamente” (L.13). 

(D) “saúde,” (L.8) e “milhares” (L.10). 

 

14) As aspas, na palavra “privilégio” (L.12),  foram usadas 

com a finalidade de expressar  

 

(A) ironia.  

(B) crítica.  

(C) contestação. 

(D) concordância. 

 

15) O que se afirma sobre o fragmento transcrito está 

correto na alternativa  

 

(A) “que vivemos dias difíceis” (L.1) representa um 

enunciado com função de oração principal do período.  

(B) “é o principal fator de mortandade dessa faixa etária.” 

(L. 10/11) trata-se de um conjunto de palavras 

constituindo uma oração com elipse do sujeito.  

(C)  “Tais” (L.16) e “inegável” (L.1), considerando os seus 

respectivos contextos sintáticos, são termos empregados 

como substantivos.  

(D) “A violência urbana tem ocasionado a morte de 

milhares de jovens no Brasil, é o principal fator de 

mortandade dessa faixa etária.” (L.10/11) é uma frase 

constituída por um período composto em que as orações 

apresentam diferentes sujeitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                      Página | 6  

 

CARGO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (EDITAL 001/2019) 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

 
 
 

16) Julgue os itens abaixo sobre o Microsoft Word 2013 

(versão padrão e sem alterações): 

 

I. O atalho Ctrl+W tem a função de fechar o aplicativo. 

II. Para alinhar um texto a esquerda pode ser utilizado o 

atalho Ctrl+R. 

III. Para refazer uma operação executada pode ser utilizado 

o atalho Ctrl+Y. 

 

(A) Todos os itens estão corretos. 

(B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

17) Julgue os itens abaixo sobre os conhecimentos de 

hardware: 

 

I. É na Unidade Central de Processamento que se encontra 

o processador central do equipamento, ou seja, é onde 

ocorre o processamento central. 

II. A Unidade Central de Processamento responde pelo 

processamento dos dados. 

III. A Placa-Mãe é o circuito impresso central de um 

computador, onde a menor parte dos componentes 

cruciais do sistema e conectores para periféricos é 

acoplada. 

 

(A) Todos os itens estão corretos. 

(B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

18) Sobre os tipos de Linguagem de Programação 

(Software) julgue os itens abaixo: 

 

I. A Linguagem de Baixo Nível é uma linguagem de 

programação ainda bem próxima da usada pela 

máquina, porém com alguns recursos que a torna mais 

acessível ao usuário. 

II. A Linguagem de Alto Nível é uma linguagem de 

programação mais próxima da máquina, ou seja, é a 

linguagem com a qual a máquina trabalha. 

 

(A) Os itens I e II estão corretos. 

(B) Os itens I e II estão incorretos. 

(C) Apenas o item I está correto. 

(D) Apenas o item II está correto. 

 
 

 

19) Julgue os itens abaixo sobre os conceitos de proteção e 

segurança: 

 

I. Worms são programas que não precisa da ajuda humana 

para se propagar e infectar, eles infectam uma vez e 

depois usam as redes de computadores para se propagar 

para outras máquinas sem a ajuda dos usuários. 

II. O Adware espiona o que é feito no computador, ele 

coleta dados como pressionamento de teclas, hábitos de 

navegação e até informações de login que em seguida 

são enviados a terceiros. 

III. O Rootkits possibilitam o acesso ou controle remoto de 

um computador por terceiros. São criados para passar 

despercebidos e ocultar ativamente sua presença. 

 

(A) Apenas o Item II está correto. 

(B) Apenas o Item I está correto. 

(C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

20) Julgue os itens abaixo sobre o Microsoft PowerPoint 

2013 (versão padrão e sem alterações): 

 

I. Na guia Design pode ser inserido um tema ou um 

esquema de cores, ou pode formatar a tela de fundo do 

slide. 

II. A função Mostrar Comentários está localizada na guia 

Exibir. 

 

(A) Os itens I e II estão corretos. 

(B) Apenas o item I está correto. 

(C) Apenas o item II está correto. 

(D) Os itens I e II estão incorretos. 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                        QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou 

reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer 

acessório, mediante as seguintes condutas, EXCETO: 

 

(A) elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar 

documento que saiba ou deva saber falso ou inexato. 

(B) utilizar ou divulgar programa de processamento de 

dados que permita ao sujeito passivo da obrigação 

tributária possuir informação contábil diversa daquela 

que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública. 

(C) deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de 

contribuição social, descontado ou cobrado, na 

qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria 

recolher aos cofres públicos. 

(D) fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento 

equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação 

de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em 

desacordo com a legislação. 

 

22) Constitui crime funcional contra a ordem tributária: 

 

I. extraviar livro oficial, processo fiscal ou qualquer 

documento, de que tenha a guarda em razão da função; 

sonegá-lo, ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, 

acarretando pagamento indevido ou inexato de tributo 

ou contribuição social. 

II. patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado 

perante a administração fazendária, valendo-se da 

qualidade de funcionário público. Pena - reclusão, de 1 

(um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

III. exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, 

direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou 

antes de iniciar seu exercício, mas em razão dela, 

vantagem indevida; ou aceitar promessa de tal 

vantagem, para deixar de lançar ou cobrar tributo ou 

contribuição social, ou cobrá-los parcialmente. Pena - 

reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. 

 

É certo o que se afirma em: 

(A) III 

(B) II 

(C) I, II e III 

(D) I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

23) NÃO constitui crime contra as relações de consumo: 
 

(A) induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de 

indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a 

natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de 

qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação 

publicitária. 

(B) vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, 

tipo, especificação, peso ou composição esteja em 

desacordo com as prescrições legais, ou que não 

corresponda à respectiva classificação oficial. 

(C) destruir, inutilizar ou danificar matéria-prima ou 

mercadoria, com o fim de provocar alta de preço, em 

proveito próprio ou de terceiros. 

(D) fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, 

bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, 

total ou parcialmente, de pagamento de tributo. 

 

24) A respeito do Imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbana - IPTU, assinale a opção 

INCORRETA. 
 

(A) O imposto, de competência dos Municípios, sobre a 

propriedade predial e territorial urbana tem como fato 

gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem 

imóvel por natureza ou por acessão física, como 

definido na lei civil, localizado na zona urbana do 

Município. 

(B) Na determinação da base de cálculo, deve-se considerar 

o valor dos bens móveis mantidos, em caráter 

permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua 

utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade. 

(C) Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o 

titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a 

qualquer título. 

(D) A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. 

 

25) A lei tributária que define infrações, ou lhe comina 

penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao 

acusado, em caso de dúvida quanto: 
 

I. à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. 

II. à autoria, imputabilidade, ou punibilidade. 

III. à capitulação legal do fato. 

IV. à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à 

natureza ou extensão dos seus efeitos. 
 

A quantidade de itens corretos é: 

(A) 1 

(B) 4 

(C) 2 

(D) 3 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                      Página | 8  

 

CARGO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (EDITAL 001/2019) 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

26) A respeito do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza – ISSQN, assinale a opção ERRADA. 
 

(A) Esse imposto incide sobre o serviço proveniente do 

exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no 

exterior do País. 

(B) Os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, 

poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade 

pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao 

fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a 

responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este 

em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da 

referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e 

aos acréscimos legais. 

(C) A incidência do imposto não depende da denominação 

dada ao serviço prestado. 

(D) O ISSQN não incide sobre os serviços prestados 

mediante a utilização de bens e serviços públicos 

explorados economicamente mediante autorização, 

permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, 

preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. 

 

27) O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – 

ISSQN não incide sobre: 

 

I. a prestação de serviços em relação de emprego, dos 

trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de 

conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades 

e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos 

gerentes-delegados. 

II. as exportações de serviços para o exterior do País. 

III. o valor intermediado no mercado de títulos e valores 

mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o principal, 

juros e acréscimos moratórios relativos a operações de 

crédito realizadas por instituições financeiras. 
 

É correto o que se afirma em: 

(A) I 

(B) I e II 

(C) I, II e III 

(D) III 

 

28) Assinale a opção INCORRETA sobre a obrigação 

tributária. 
 

(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 extingue-se juntamente com o 

crédito dela decorrente. 

(C) A obrigação acessória decorre da legislação tributária e 

tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, 

nela previstas no interesse da arrecadação ou da 

fiscalização dos tributos. 

(D) A obrigação acessória, pelo simples fato da sua 

inobservância, não se  converte em obrigação principal 

relativamente à penalidade pecuniária. 

 

29) Acerca do fato gerador da obrigação tributária, marque 

a opção ERRADA. 

 

(A) Fato gerador da obrigação principal é a situação 

definida em lei como necessária e suficiente à sua 

ocorrência. 

(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 complementar. 

(C) Ato gerador da obrigação acessória é qualquer situação 

que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática 

ou a abstenção de ato que não configure obrigação 

principal. 

(D) A definição legal do fato gerador é interpretada 

abstraindo-se: da validade jurídica dos atos efetivamente 

praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou 

terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos 

seus efeitos; II - dos efeitos dos fatos efetivamente 

ocorridos. 

 

30) Observe os itens a seguir que tratam dos sujeitos ativo e 

passivo da obrigação tributária. 

 

I. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 

responsável, quando tenha relação pessoal e direta com 

a situação que constitua o respectivo fato gerador.  

II. Salvo disposições de lei em contrário, 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. 

III. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa 

obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade 

pecuniária. 

IV. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito 

público, titular da competência para exigir o seu 

cumprimento. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

(A) 4 

(B) 1 

(C) 2 

(D) 3 
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31) A capacidade tributária passiva independe: 

 

(A) de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, 

bastando que configure uma unidade econômica ou 

profissional. 

(B) de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que 

importem privação ou limitação do exercício de 

atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da 

administração direta de seus bens ou negócios; 

(C) da capacidade civil das pessoas naturais; 

(D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

32) De acordo com o Código Tributário Nacional, analise os 

itens a seguir relacionados ao crédito tributário. 

 

I. O crédito tributário regularmente constituído somente se 

modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa 

ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos 

quais não podem ser dispensadas, sob pena de 

responsabilidade funcional na forma da lei, a sua 

efetivação ou as respectivas garantias. 

II. 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 afetam a obrigação tributária que lhe deu 

origem. 

III. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem 

a mesma natureza desta. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I, II e III 

(B) I e III 

(C) I 

(D) II 

 

33) O lançamento do crédito tributário é efetuado e revisto 

de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes 

casos, dentre outros: 

 

I. quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro 

em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou 

simulação. 

II. quando se comprove que, no lançamento anterior, 

ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o 

efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou 

formalidade especial. 

III. quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha 

prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe 

de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, 

a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade 

administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste 

satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade. 

IV. quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto 

a qualquer elemento definido na legislação tributária 

como sendo de declaração obrigatória. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

(A) 1 

(B) 4 

(C) 2 

(D) 3 

 

34) São causas de suspensão do crédito tributário, 

EXCETO: 

 

(A) a conversão de depósito em renda. 

(B) a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial. 

(C) moratória. 

(D) o depósito do seu montante integral. 

 

35) O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela 

autoridade competente, indicará obrigatoriamente: 

 

1. o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-

responsáveis, bem como, sempre que possível, o 

domicílio ou a residência de um e de outros. 

2. a quantia devida e a maneira de calcular os juros de 

mora acrescidos. 

3. a data em que foi inscrita. 

4. a origem e natureza do crédito, mencionada 

especificamente a disposição da lei em que seja 

fundado. 

5. sendo caso, o número do processo administrativo de que 

se originar o crédito. 

 

A soma dos itens corretos é: 

(A) 15 

(B) 10 

(C) 12 

(D) 9 

 

36) Sobre os aspectos gerais relacionados à legislação 

tributária, marque a opção ERRADA. 

 

(A) A lei tributária pode alterar a definição, o conteúdo e o 

alcance de institutos, conceitos e formas de direito 

privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela 

Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, 

ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos 

Municípios, para definir ou limitar competências 

tributárias. 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                      Página | 10  

 

CARGO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (EDITAL 001/2019) 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

(B) A lei tributária que define infrações, ou lhe comina 

penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao 

acusado, em caso de dúvida quanto à natureza da 

penalidade aplicável, ou à sua graduação. 

(C) Interpreta-se literalmente a legislação tributária que 

disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito 

tributário. 

(D) Somente a lei pode estabelecer a instituição de tributos, 

ou a sua extinção. 

 

37) Segundo o art.313 do Código Penal Brasileiro, 

apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no 

exercício do cargo, recebeu por erro de outrem, 

caracteriza o crime de: 

 

(A) Peculato culposo. 

(B) Peculato mediante erro de outrem. 

(C) Peculato mediante fraude. 

(D) Peculato. 

 

38) Carlos, Agente de Fiscalização e Tributos do município 

de Fortaleza dos Nogueira-MA, ao realizar a cobrança 

de tributo de determinada empresa, utilizou-se de meio 

vexatório que a lei não autoriza. Neste caso, Carlos: 

 

(A) não cometeu crime. 

(B) cometeu infração administrativa. 

(C) cometeu o crime de Excesso de exação.  

(D) cometeu o crime de Concussão. 

 

39) De acordo com o Código Penal Brasileiro, são crimes 

contra a Administração Pública, EXCETO: 

 

(A) Violência arbitrária. 

(B) Advocacia administrativa. 

(C) Exercício funcional ilegalmente antecipado ou 

prolongado. 

(D) Receptação. 

 

40) Quem solicita ou recebe, para si ou para outrem, direta 

ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 

assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou 

aceitar promessa de tal vantagem, pratica o crime de: 

 

(A) Corrupção passiva. 

(B) Condescendência criminosa. 

(C) Prevaricação. 

(D) Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. 

 

 

 


