
CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

AGENTE FISCAL
Candidato: inscrição - nome do candidato
Curso: código - nome / turno - cidade
Local de Prova: nome do local de prova
Cidade de Prova: município de prova
Sala de Prova: numero Carteira de Prova: número

Assinatura do(a) candidato (a):__________________________________________________________
Observações

1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de AGENTE FISCAL, que é constituída de TRINTA 
(30)  questões  objetivas,  distribuídas  da  seguinte  maneira:  05  de  língua  portuguesa,  05  de  matemática,  05  de  
conhecimentos gerais e 15 de conhecimentos específicos; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das  
quais somente uma está correta. 

2. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 questões que deve conter.

3. CARTÃO DE RESPOSTAS: Verifique se as informações que constam no seu cartão resposta estão corretas. Se os  
dados  estiverem  corretos,  assine  o  cartão.  Caso  haja  algum  erro,  notifique  imediatamente  o  erro  ao  fiscal.  
Oportunamente, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

4. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Verifique seus dados impressos nesta folha. Use caneta 
esferográfica  PRETA para preencher TODO o quadrículo (a marcação indevida anula a resposta dada na questão). 
Entregue o cartão-resposta ASSINADO no local indicado. Não amasse, não dobre e não suje o cartão-resposta, sob 
pena do não-reconhecimento das respostas pelos equipamentos de leitura.

5. PERMANÊNCIA NA SALA: É vedado sair da sala de provas antes das 9:30 horas, sob pena de desclassificação. 
O término da prova é às  12:30 horas, impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não há previsão de horário  
extra para o preenchimento do cartão de respostas.

6. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o cartão de respostas. 
Pode, contudo, levar consigo o caderno de provas.

7. DECLARO TER RECEBIDO O CARTÃO DE RESPOSTAS REFERENTE À INSCRIÇÃO ACIMA.

___________________ _______________________
NOME DO FISCAL ASSINATURA DO FISCAL



PORTUGUÊS
Com homenagem ao Cristo Redentor, lote de moedas do Rio 2016 é lançado

Banco Central, Casa da Moeda e o Comitê Organizador dos Jogos apresentam segundo conjunto de moedas 
comemorativas

Foi lançado nesta sexta-feira o segundo conjunto de moedas comemorativas dos Jogos de 2016. Em cerimônia 
na sede do Comitê Organizador, no Rio de Janeiro, representantes do Banco Central, da Casa da Moeda e o Ministro  
dos Esportes, George Hilton, se juntaram ao presidente da entidade e do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur  
Nuzman, para apresentar as nove novas peças. A moeda de ouro, principal deste conjunto e cujo preço de venda é R$ 
1.180,00, homenageia o Cristo Redentor e o salto com vara.

- Quando participei das Olimpíadas em 1964 como atleta do vôlei eu queria comprar tudo que tivesse para 
deixar guardado para filhos e netos, uma coisa pessoal. Convivendo no movimento olímpicos, o presidente (Juan 
Antonio) Samaranch me disse que devíamos fazer uma correção da  memória olímpica.  O COI hoje tem um 
museu com peças históricas, medalhas moedas. Eu também tenho um, mas bem mais modesto. Mas isso nos 
orgulha porque teremos um trabalho de história guardado conosco. Temos certeza de que o mundo inteiro estará 
ávido de ter essas moedas, históricas e circulantes, nas mãos - disse Nuzman.

As quatro moedas de prata representam quatro séries temáticas em uma das faces: fauna, flora, arquitetura e  
música brasileira. Seguindo essa premissa, as peças desta edição reproduzem tucano-de-bico-preto, helicônia, Museu 
de Arte  Contemporânea e  chorinho.  Os  anversos,  por  sua  vez,  mostram paisagens onde os  cariocas  costumam 
praticar modalidades como remo, corrida, ciclismo e vôlei de praia.

O lote contém ainda quatro moedas de R$ 1, representando basquete, vela, rúgbi, paracanoagem, estas duas 
últimas sendo modalidades estreantes no programa olímpico em 2016. Estas entrarão em circulação ainda este ano 
pela rede bancária, e uma parte será vendida em embalagens especiais para coleção.

- A Casa da moeda não poderia ficar fora da festa das Olimpíadas. Esse evento reforça o resultado de um  
trabalho de design de dois anos. Para toda equipe é um orgulho transformado em frutos. Um dos maiores eventos do 
mundo é uma oportunidade enorme de potencializar a colecionista, a exemplo do que houve em outros países - disse 
o presidente da Casa da Moeda, Francisco Franco.

Outras nove moedas foram lançadas em novembro de 2014, e até a abertura dos Jogos de 2016 haverá o 
lançamento de outros dois lotes, totalizando 36 peças.

(por Helena Rebello - Rio de Janeiro - G1 em 17 d abril de 2015).

1. No primeiro parágrafo do texto, a informação sobre o lançamento do segundo conjunto de moedas comemorativas  
indica que

A. em outro momento, não indicado no texto, o primeiro lote foi descartado.

B. em outros momentos serão ainda lançados mais 3 lotes de moedas comemorativas.

C. em outro momento houve um primeiro lançamento, que é retomado no final do texto.

D. em outro momento até houve um lançamento, mas que aquele conjunto não foi considerado.

E. em outro momento, retomado no final do texto, há a indicação de outros 4 lotes a serem lançados.

2. Assinale a relação entre as faces das quatro moedas de prata, segundo as informações do texto acima.

A. Fauna = helicônia; flora = chorinho; arquitetura = Museu de Arte Contemporânea; Música = tucano-de-bico-
preto. 

B. Fauna = helicônia; flora = tucano-de-bico-preto; arquitetura = Museu de Arte Contemporânea; música brasileira 
= chorinho. 

C. Fauna = tucano-de-bico-preto; flora = chorinho; arquitetura = Museu de Arte Contemporânea; música brasileira 
= helicônia.

D. Fauna = chorinho; flora = helicônia; arquitetura = Museu de Arte Contemporânea; música brasileira = tucano-
de-bico-preto.

E. Fauna = tucano-de-bico-preto; flora = helicônia; arquitetura = Museu de Arte Contemporânea; música brasileira 
= chorinho. 



3. Assinale a alternativa cujas palavras abaixo são acentuadas a partir da mesma regra de acentuação, segundo as 
gramáticas de língua portuguesa vigentes e atualizadas.

A. Até, haverá, helicônia,  mãos.

B. Será, também, comitê, ávido.

C. Rúgbi, séries, países, música.

D. Vôlei, memória, história, bancária.

E. Entrarão, olimpíadas, devíamos, temáticas. 

4. Em relação ao quarto parágrafo, apenas NÃO se pode afirmar que 

A. rúgbi e paracanoagem serão modalidades estreantes no programa olímpico de 2016.

B. parte das moedas de R$1 entrarão em circulação ainda este ano, no caso, 2015, pela rede bancária.

C. basquete, vela, rúgbi e paracanoagem são uma das faces das quatro moedas de R$1 desse segundo conjunto 
lançado.

D. essas quatro moedas não fazem parte do segundo conjunto de moedas comemorativas lançado pelo Comitê  
organizador.

E. a paracanoagem é estreante nos jogos olímpicos e diz respeito às modalidades esportivas praticadas por atletas  
deficientes.

5. Em relação ao texto, pode-se afirmar apenas que

A. a moeda de ouro homenageia o Cristo Redentor e o ciclismo.

B. serão 4 lotes de moedas, totalizando 40 moedas comemorativas.

C. até a abertura dos Jogos de 2016 haverá o lançamento de mais dois lotes.

D. os anversos seriam uma sobreposição de imagens em um mesmo lado de cada moeda.

E. o Ministro dos Esportes, Carlos Arthur Nuzman, esteve presente na cerimônia de lançamento.
MATEMÁTICA

6. A precipitação pluviométrica esperada para a Cidade A no mês de fevereiro era 165 mm. No entanto, a 

precipitação foi apenas 
1
3  do valor esperado. Assim é correto afirmar que a precipitação pluviométrica, em 

fevereiro, na Cidade A foi 
A. 55 mm.
B. 60 mm.
C. 65 mm.
D. 70 mm.
E. 75 mm.

7.  O  prefeito  de  determinada  cidade  repartirá  uma verba  de  R$  1.000.000,00  entre  as  secretarias  de 

educação e saúde do município. A secretaria de educação receberá 
2
5  do montante e o restante irá para a 

secretaria de saúde. Assim é correto afirmar que a secretaria de educação receberá  
A. R$ 100.000,00.
B. R$ 200.000,00.
C. R$ 300.000,00.
D. R$ 400.000,00.
E. R$ 500.000,00.



8. O quadro abaixo apresenta os gastos com combustível de determinada prefeitura no mês de maio. No 
mês de junho a prefeitura pagará R$ 3,21 por litro de gasolina e R$ 2,10 por litro de óleo diesel. Se o 
consumo no mês de junho for o mesmo do que em maio, então é correto afirmar que a economia total  
(economia com a compra de gasolina e óleo diesel) em junho, em relação a maio, será de 

Combustível Consumo em 
litros Valor do litro Valor Gasto

Gasolina 5.000 R$ 3,40 R$ 17.000,00
Óleo diesel 10.000 R$ 2,20 R$ 22.000,00

 
A. 4 %.
B. 5 %.
C. 6 %.
D. 7 %.
E. 8 %.

9.  O quadro abaixo apresenta dados referentes a  produção de café em determinados anos no Brasil  e 
também no Paraná. Com base nas informações do quadro é correto afirmar que

Produção de Café – Brasil e Paraná
Ano Produção – Brasil (em toneladas) Produção – Paraná (em toneladas)
1970 754.760 98.000 
1980 1.061.196 165.335
1990 1.464.856 156.703 
2000 1.903.562 132.435 
2010 2.906.315 138.694 

A. a produção do Paraná em 1980 foi o dobro da produção registrada em 1970.
B. somando  as  produções  do  Brasil  em  2000  com  2010  o  resultado  é  um  número  maior  do  que 

4.800.000.
C. a produção do Paraná em 2010 correspondeu a 10% da produção do Brasil no mesmo ano.
D. de 2000 para 2010 a produção brasileira diminuiu.
E. a soma de todas as produções paranaenses registradas no quadro dá como resultado um valor maior do 

que a produção brasileira em 1970.

10. José fez um empréstimo de R$ 5.000,00 para pagar daqui 12 meses com juros simples de 2% ao mês.  
Assim é correto afirmar que o valor dos juros que ele pagará é  
A. R$ 200,00.
B. R$ 500,00.
C. R$ 600,00.
D. R$ 800,00.
E. R$ 1.200,00.



CONHECIMENTOS GERAIS
11. Ao considerar alguns tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: segurança, transportes, 
política, economia, sociedade, educação suas inter-relações e vinculações históricas, é correto afirmar que
A. por  estar  localizada  dentro  do  território  paranaense,  a  penitenciária  de  segurança  máxima  de 

Catanduvas foi concebida para abrigar detentos de alta periculosidade que cometeram crimes na esfera 
estadual e que foram julgados exclusivamente pela Justiça do Estado do Paraná.

B. a  formação  da  sociedade  da  região  Oeste  do  Paraná  é  marcada  pela  presença  de  descendentes 
europeus que migraram principalmente dos estados do Sul  do Brasil.  Embora seja um espaço de 
ocupação recente, se registrou no Oeste do Paraná a presença de povos indígenas que sofreram um 
processo de dizimação e de quase total desaparecimento no espaço regional.

C. embora o período imperial no Brasil tenha sido relativamente breve em comparação com o período 
colonial e republicano, a fase imperial foi muito intensa. Dois episódios que se destacaram naquele 
período  foi  a  Guerra  do  Paraguai,  na  esfera  nacional,  e  o  movimento  revolucionário  da  Coluna 
Prestes, na esfera regional. 

D. o Estado do Paraná conta com uma estrutura hidrográfica muito ampla, o que facilita o transporte de 
produtos agrícolas e industriais principalmente pelo rio Iguaçu, viabilizando o transporte do interior 
para a capital.  E o rio Paraná que possibilita  o transporte  dos produtos do norte do Estado,  sem 
nenhum obstáculo, ao mercado argentino e europeu, por meio do estuário do Prata. 

E. a conquista de universidades públicas no Oeste e Sudoeste do Paraná, como a Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná, a Universidade Federal da Fronteira Sul, a Universidade Federal da Integração 
Latino-Americana (Unila), bem como os campi das Universidades Federal do Paraná e Tecnológica 
Federal do Paraná só foram possíveis pela intervenção dos governos militares que assim decidiram 
nas décadas de 1970 a 1980.

12. Ao considerar  alguns tópicos relevantes e atuais de diversas áreas,  tais  como: tecnologia,  energia, 
relações internacionais, desenvolvimento sustentável, ecologia suas inter-relações e vinculações históricas, 
é correto afirmar que
A. o Estado do Paraná possui instituições de fomento à tecnologia que vem atuando no incremento da 

produção agrária e industrial. A postura correta na área tecnológica é fomentar a pesquisa a partir da 
estrutura  do  Estado,  sem aproximação com a  iniciativa  privada,  uma vez  que  esta  tem recursos 
próprios para produzir sua própria tecnologia. 

B. por possuir uma estrutura hidrográfica privilegiada, o Paraná não necessita de outra produção elétrica 
além da que é oferecida pelas hidroelétricas em diversas regiões do Estado. Trata-se de uma produção 
abundante e de baixo custo. Por esta razão não se cogita no território do Paraná o investimento em 
outras tecnologias produtoras de energia elétrica. 

C. ao considerar as relações internacionais entre os países vizinhos, a opção dos militares em construir a 
usina hidrelétrica binacional de Itaipu selou uma relação diplomática entre os dois países, que apenas 
foi  possível  por  nunca  ter  ocorrido,  em  suas  trajetórias  históricas,  qualquer  situação  de 
desentendimento ou conflito.

D. embora a produção familiar caracteriza uma fatia importante da agricultura paranaense, é devido ao 
uso exclusivo e intensivo da mecanização e da produção para o mercado externo que faz com que o 
Paraná seja um exemplo nacional no quesito de desenvolvimento sustentável. 

E. o processo de migração registrou-se com maior intensidade a partir das décadas de 1930, 1940, 1950 
e  1960.  É  importante  ressaltar  que  a  política  de  colonização  provocada  pelas  companhias 
colonizadoras priorizou a vinda de agricultores e para isso comprometeu a preservação da mata da 
região Oeste do Paraná.



13. Ao considerar aspectos históricos e geográficos do município de Catanduvas, é correto afirmar que
A. a Coluna Prestes foi um episódio histórico que caracterizou o momento político da velha república 

com uma postura de desconsideração para com o interior do país, principalmente as áreas de fronteira. 
A repercussão do movimento militar de contestação ao governo central ocorreu apenas no interior do 
Estado do Paraná, de forma mais pontual em Catanduvas.

B. a maior presença étnica de Catanduvas é marcada pela frente nortista de ocupação, advinda da cultura 
do café, que marcou a primeira parte do século passado. Por esta razão, não se registra na região a 
presença  da  frente  sulista,  descendentes  de  italianos  e  alemães.  Por  ser  uma  região  altamente 
produtiva, também não há registro da presença cabocla de ocupação. 

C. a  exploração da  madeira  configurou-se  de forma periférica  em Catanduvas  e  na região  oeste  do 
Paraná, sendo que os principais produtos de exploração foram apenas a erva-mate e a soja. 

D. Catanduvas está localizada entre os rios Iguaçu, Piquiri e Cantu e por esta razão integra a Associação 
dos Municípios do Cantuquiriguaçu.

E. o  município  de  Catanduvas  contou,  em tempos  idos,  com um vasto  território  pertencente  a  sua 
jurisdição administrativa. Somente com o desmembramento do território que corresponde atualmente 
ao município de Foz do Iguaçu, é que começou um processo separatista, criando inúmeros municípios 
no oeste do Paraná, até então pertencentes aos municípios de Laranjeiras do Sul e Catanduvas.

14. Ao considerar temas que abordam debates sobre Políticas Públicas voltadas para a habitação, cidadania, 
saúde, ética e educação ambiental, é correto afirmar que
A. o  Estado  não  tem  o  direito  de  intervir  na  política  habitacional,  pois  trata-se  de  uma  demanda 

particular, e, por esta razão, a habitação está inserida na esfera privada e não na esfera pública.
B. o Sistema Único da Saúde (SUS) configura-se como resultado da implementação de uma política 

pública da saúde nacional. Segundo a normatização do Sistema, todo o brasileiro deve ter acesso ao 
SUS e usufruir de um atendimento de qualidade. O que dificulta o processo de qualidade do sistema 
entre outras razões é quanto ao repasse de recursos das três esferas do poder executivo.

C. a cidadania se exerce no país exclusivamente pelo direito de voto. Trata-se do único instrumento legal 
de exercício da cidadania.

D. a ética é um elemento que define o comportamento humano na sua dimensão social e está vinculado 
às relações de família e da religião. É apenas neste dois contextos (religioso e familiar) que se aplica a 
ação ética. Nas demais relações sociais a conduta deve estar pautada exclusivamente na legislação.

E. educação ambiental configura-se como um conteúdo necessário exclusivamente para alunos que estão 
inseridos no meio urbano. Aos alunos do meio rural não se justifica os conteúdos, uma vez que o 
cotidiano lhes ensina muito mais do que qualquer currículo voltado para esta temática.



15. Em relação ao Estatuto do Idoso e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que
A. somente a partir  dos 70 anos de idade a pessoa pode usufruir  de direitos que são regulados pelo 

Estatuto do Idoso. 
B. entre os direitos que são regulados pelo Estatuto do Idoso estão o direito: da saúde, da educação, da 

cultura, do esporte, do lazer, da profissionalização, do trabalho, da previdência social, da assistência 
social, da habitação e do transporte.  Os alimentos, por se configurarem como necessidade, não se 
enquadram no Estatuto como direito. 

C. segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente é dever da família, da comunidade, da sociedade em 
geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

D. segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança a pessoa de até 15 anos de 
idade, e adolescente aquela entre 15 e 22 anos de idade. 

E. a opinião e a expressão da pessoa idosa não são concebidos pelo Estatuto do Idoso como um direito à 
liberdade, pois com muita frequência as pessoas idosas não conseguem emitir opiniões e expressões 
sóbrias devida à idade avançada.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: AGENTE FISCAL
16. Lei Complementar nº 101, estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão  
fiscal e dá outras providências. Em relação a este assunto, o que representa responsabilidade na gestão fiscal?

A. É um modelo de que se empenha na observação e acompanhamento do equilíbrio das contas públicas por meio  
da observação das normas e limites de gastos previstos em lei, e, principalmente, na prestação de contas sobre o  
quanto e como se gastam os recursos colocados à disposição da administração pela sociedade.

B. É uma ação  planejada  e  transparente  em que  se  previnem riscos  e  corrigem desvios  capazes  de  afetar  o 
equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a  
obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita,  geração de despesas com pessoal,  da  
seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de 
receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

C. São procedimentos contábeis patrimoniais definidos na Parte II do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor  
Público. Porém, esse esforço possibilitará a geração de informação útil e relevante, melhorando simplesmente e 
unicamente a transparência da gestão pública.

D. Geração de informação útil para a tomada de decisão por parte dos gestores públicos; • Comparabilidade entre  
os entes da federação e entre diferentes países;  •  Registro e acompanhamento de transações que afetam o 
patrimônio antes de serem contempladas no orçamento;

E. De conformidade com o artigo 85 da Lei n. 4.320/64, a contabilidade será organizada de modo a permitir: o  
acompanhamento da execução orçamentária,– o conhecimento da Composição patrimonial,– a determinação 
dos custos dos serviços industriais.

17. Em atendimento a norma NBC T 16.1 resolução CFC nº 1.128/08, alterada pela Res. CFC no 1.268/09, o campo 
de aplicação das entidades do setor publico é espaço de atuação do profissional  de contabilidade que demanda  
estudo,  interpretação,  identificação,  mensuração,  avaliação,  registro,  controle  e  evidenciação  de  fenômenos 
contábeis, decorrentes de variações patrimoniais

A. a entidades do setor público; e ou de entidades que recebam, guardem, movimentem, gerenciem ou apliquem 
recursos públicos, na execução de suas atividades, no tocante aos aspectos contábeis da prestação de contas”.

B. e deve ser aplicada aos fundos públicos, formados com arrecadação da administração direta.

C. em toda a administração publica e apenas nela.

D. se aplica de acordo com as especificidades da administração publica direta e indireta.

E. e aplicada nas autarquias e fundações privadas pois são constituídas de patrimônio privado. 



18. No que diz respeito a processos de soma, agregação ou divisão de patrimônio de uma ou mais entidades do setor  
público resultam em novas unidades contábeis que são classificadas em unidade contábil, EXCETO,

A. derivada.

B. descentralizada.

C. originaria.

D. unificada.

E. consolidada.

19. Dentre as despesas abaixo, qual delas classifica-se como uma despesa orçamentaria?

A. Pagamento de pensão alimentícia. 

B. Pagamento de operação de credito para antecipação de receita orçamentaria.

C. Pagamento de contribuição sindical.

D. Pagamento de aquisição de material de consumo.

E. Pagamento antecipado de benefícios previdenciários.

20. As etapas ou fases da receita pública demonstram o caminho percorrido pela receita no processo de gestão. Quais 
são em ordem cronológica?

A Lançamento, previsão, recolhimento e arrecadação.

B. Lançamento, previsão, arrecadação, e recolhimento.

C. Planejamento, lançamento, arrecadação e recolhimento.

D. Previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento.

E. Arrecadação , lançamento, planejamento e recolhimento.

21. Em relação ao IPTU, verifique os enunciados abaixo e marque a alternativa correta.

I. É um tributo de competência municipal, que tem como fato gerador a propriedade , domínio útil ou a  
posse de bem imóvel por natureza ou ascensão física, localizado na zona do município.

II. Cabe a legislação municipal fixar a alíquota não havendo limite máximo e mínimo.

III. A base de calculo, conforme art. 33 da constituição federal ,sera sempre o valor venal do imóvel, que 
nada mais e que seu valor corrente.

A. Apenas os enunciados I e II estão incorretos.

B.  Apenas os enunciados II e III estão incorretos.

C. Apenas os enunciados II e III estão corretos.

D. Apenas os enunciados I e III estão incorretos.

E.  Apenas os enunciados I e III estão corretos.

22. Com relação a legislação tributaria , qual e o objetivo fiscal do tributo?

A. Obter receitas para custear as despesas do estado.

B. Arrecadar fundos ao estado para regulamentar a atividade financeira do estado.

C. Regimentar o poder econômico do estado.

D. Servir como instrumento de cobrança administrativa do município plenamente vinculado.

E. Instrumento que viabiliza a cobrança para algumas atividades do estado.



23. A Lei 4.320 em seu art. 11 classifica a receita orçamentária em duas categorias econômicas:

A. Financeiras e patrimoniais.

B. Tributarias e de capital.

C. Correntes e investimentos.

D. Correntes e de capital.

E. Patrimoniais e de resultado.

24. Com relação aos enunciados descritos abaixo a respeito da contribuição de melhoria, marque a assertiva correta.

I. As contribuições de melhoria e um tributo de competência comum da União, Estados, Distrito Federal e  
Municípios.

II. Nas contribuições de melhoria basta, para a sua instituição e cobrança, a realização da obra pública  
independentemente da valorização imobiliária.

III. Nas contribuições de melhoria, o contribuinte será aquele beneficiado pela realização de obra pública  
da qual resulta em valorização dos imóveis da região.

A.  Apenas os enunciados I e II estão INCORRETOS.

B.  Apenas os enunciados II e III estão INCORRETOS.

C.  Apenas os enunciados II e III estão corretos.

D.  Apenas os enunciados I e III estão INCORRETOS.

E.  Apenas os enunciados I e II estão corretos.

25. De acordo com nosso sistema federativo adotado por nossa constituição para todos os integrantes da federação  
(união, estados, distrito federal e municípios) constam quatro modalidades de competência tributária:

A. Capacidade contributiva, legalidade, isonomia, irretroatividade.

B. Exclusividade, indelegabilidade, incaducável, inalterabilidade.

C. Irrenunciabilidade, facultatividade, iminência tributária, parafiscabilidade.

D. Impositiva, iminência, partilha, julgabilidade.

E. Privativa, extraordinária, residual e comum.

26. Com referência a divida ativa, ela se refere a valores a receber, créditos a favor do ente estatal que não foram 
cumpridos pelos devedores nos prazos estipulados. Assinale a opção correta.

A. Dívida ativa consta classificada contabilmente no ativo circulante, pois o prazo de recebimento desse valor é  
incerto.

B. A fazenda pública está impedida de cobrar juros de mora de débito inscrito em dívida pública

C. Regularmente, o credito tributário é constituído pelo lançamento implica na inscrição da dívida pública.

D. O Auto de infração lavrado pelo fisco contra um contribuinte justifica a sua inscrição na dívida pública.

E. São dívidas de terceiros perante a fazenda pública não quitadas no prazo devido.



27. A Contabilidade Pública registra a previsão da receita e a fixação da despesa estabelecidas no orçamento público  
aprovado para o exercício, escritura a execução orçamentária, faz a comparação entre a previsão e a realização das  
receitas e despesas, revela as variações patrimoniais, demonstra o valor do patrimônio e controla

A. o levantamento dos custos dos serviços industriais, a determinação dos balanços gerais.

B. a evidenciação dos fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial.

C. as operações de crédito; a dívida ativa; os créditos; e as obrigações.

D. o conhecimento da execução orçamentária, o acompanhamento da composição patrimonial.

E. a análise e interpretação dos resultados econômicos, financeiros e jurídicos.

28. Conforme preceitua o art. 79 do CTN, os serviços públicos, além de serem decorrentes de lei, para que sejam 
considerados taxa, deverão ser

A. a taxa pública que delimita e classifica como direito, interesse ou liberdade em razão do interesse público,  
concernente  à  segurança,  à  higiene,  à  ordem,  aos  costumes,  à  disciplina  da  produção,  do  mercado,  à  
tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos (art. 78 CTN).

B. a competência tributária para a instituição de taxas é comum, isto é, as taxas podem ser instituídas pela União,  
Estados, Distrito Federal e Municípios.

C. a taxa não pode ter  base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam ao imposto,  nem ser  
calculada em virtude do capital das empresas (art. 145, § 2º da CF/88 e art. 77 parágrafo único do CTN).

D. a taxa difere do imposto, pois ela (a taxa) tem como característica, na materialidade do seu fato gerador, “a  
atuação estatal diretamente referida ao poder público, em forma de contraprestação de serviços.

E. utilizados pelo contribuinte, relevantes e recuperáveis e colocados à disposição do poder público.

29. Quanto ao lançamento da constituição do credito tributário, marque a assertiva correta.

I. 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 o caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

II. Nos termos do art. 142 do ctn3, a constituição do crédito tributário pelo lançamento é ato privativo da 
administração  pública  (sujeito  ativo  da  relação  jurídico-tributária)  estritamente  vinculado  aos  ditames 
legais.

III. São espécies de lançamento: a) de oficio; b) por declaração; c) por homologação; d) execução fiscal.

IV.  No caso de lançamento  de oficio,  o  contribuinte  calcula  o montante  do  tributo  devido e  efetua o 
pagamento, independente de notificação da administração pública nesse sentido.

A. Apenas os enunciados I e II estão corretos.

B. Apenas os enunciados II e III estão INCORRETOS.

C. Apenas os enunciados II e III estão corretos.

D.  Apenas os enunciados I e IV estão INCORRETOS.

E.  Apenas os enunciados I e II estão INCORRETOS.



30.  Com relação à instituição dos tributos,  as  quatro proposições abaixo são determinadas por  qual  tratamento  
normativo?

I. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação.

II. É relevante qualificar o tributo pela denominação e demais características formais adotadas pela lei.

III. É relevante qualificar o tributo pela destinação legal do produto da sua arrecadação.

IV. 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.

A. Lei 4.320/64.

B. Constituição federal/1988.

C. Lei 6.404/76.

D. Lei complementar nº 101/2000.

E. Código tributário nacional.
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