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ASSINATURA DO CANDIDATO

Execução:

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL - SC
CADERNO DE PROVAS DE CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS
AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO
ORIENTAÇÕES GERAIS
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES
ABAIXO:

c) se recusar a entregar o CADERNO DE PROVA e/ou CARTÃO-RESPOSTA, quando terminar o tempo estabelecido;

•

Você recebeu do fiscal de sala o material:
caderno de prova e cartão-resposta.

d) manter ou tentar manter qualquer tipo de
comunicação com outros candidatos.

•

A prova terá duração de 3 (três) horas incluindo o tempo de preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.

•

•

O prazo mínimo de permanência em sala é
de 1 (uma) hora.

Os fiscais não estarão autorizados a emitir
opinião, nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe, exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da questão e decidir a resposta.

•

Autorizado o início da prova, verifique se
este caderno contém questões objetivas de
conhecimentos específicos, conhecimentos
gerais, matemática e de língua portuguesa,
conforme edital. Verifique se o material está
em ordem e se o seu nome, CPF e número
de inscrição conferem com os que aparecem
no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, comunique imediatamente o fiscal.

•

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de
sala o CADERNO DE PROVA E O CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE A LISTA DE PRESENÇA. Está permitido levar apenas o rascunho
do gabarito que se encontra na última página do caderno de prova.

•

Após a realização da prova o candidato deverá imediatamente sair das instalações físicas do local da prova.

Todas as questões da prova são de múltipla
escolha. Para cada umas das questões objetivas, são apresentadas quatro alternativas (A, B, C ou D) e somente uma corresponde à alternativa correta.

•

Os últimos três candidatos deverão sair
juntos e entregar simultaneamente o cartão resposta e o caderno de provas.

•

Na hipótese de ocorrer anulação de questões, estas serão consideradas como respondidas corretamente por todos os candidatos.

•

O gabarito da prova estará disponível em
03/12/2017, a partir das 17h, na página da Prefeitura Municipal de Capinzal/SC
(http://www.capinzal.sc.gov.br) e na página da Unoesc (www.unoesc.edu.br)

•

•

Assinale UMA RESPOSTA: a marcação em
mais de uma alternativa anula a questão,
mesmo que uma das respostas esteja correta.

•

No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das
letras que correspondem às respostas corretas deve ser realizada com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma
contínua e densa cobrindo todo o espaço
compreendido pelos círculos. A Leitora Óptica é sensível a marcas escuras, portanto
preencha os campos de marcação completamente. Exemplo:

•

CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não
risque, não amasse, não dobre, não suje,
pois ele é insubstituível.

•

SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO
o candidato que:

a) durante a realização da prova utilizar, relógio, telefone celular, qualquer tipo de equipamento eletrônico ou fontes de consultas
de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala de prova levando consigo o CADERNO DE PROVA e/ou o CARTÃO-RESPOSTA;
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PORTUGUÊS

QUESTÃO 4

QUESTÃO 1

Assinale a alternativa em que a concordância nominal está errada:

Assinale a alternativa em que as palavras
estão todas acentuadas corretamente.
(A) mártir – sábio – pessêgo – lógico.
(B) táxi – ânsia – júri – jóvens.
(C) estômago – úmido – vírus – fáceis.
(D) órgão – núvens – médiuns – régua.
QUESTÃO 2
Analise as assertivas a seguir e assinale
a alternativa correta a respeito do gênero
dos substantivos:
I. dinamite é um substantivo masculino.
II. colega é um substantivo comum de dois
gêneros.
III. cal é um substantivo feminino.
IV. o feminino de réu é ré.

(A) A garota estava meia triste.
(B) Vão anexos os arquivos com as informações.
(C) É proibida a entrada nesta área.
(D) Notei que há menos pessoas circulando no
campus.
QUESTÃO 5
Assinale a alternativa errada quanto à colocação pronominal:
(A) Traga-me o livro que te emprestei, sem falta.
(B) Quando viu-nos desviou o caminho.
(C) Ela é muito agradável, nunca se queixa de
nada.
(D) As apresentações realizar-se-ão às quintas-feiras.

MATEMÁTICA

Assinale a alternativa que contém apenas
assertivas corretas.
(A) I, II e III.
(B) II, III e IV.
(C) I e II.
(D) III e IV.

QUESTÃO 6
Observe adequadamente as bolinhas a seguir. Elas obedecem à sequência de uma
progressão aritmética.

QUESTÃO 3
Assinale a alternativa que classifica, na
ordem, as orações coordenadas sindéticas:
I. As crianças não gritavam nem corriam.
II. Maria é inteligente, porém não é humilde.
III. Ele chega atrasado todo dia, portanto deve
ser advertido.
IV. Não saia da fila ou perderá a vez.
(A) aditiva, adversativa, conclusiva, alternativa.
(B) aditiva, conclusiva, adversativa, alternativa.
(C) alternativa, adversativa, conclusiva, aditiva.
(D) alternativa, aditiva, adversativa, conclusiva.

Disponível em: <https://brainly.com.br/tarefa/475371>.

Assim, a soma dos 50 primeiros números
dessa sequência corresponde a:
(A) 4950.
(B) 3725.
(C) 4500.
(D) 3250.
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QUESTÃO 7

QUESTÃO 10

Um time de vôlei é composto por 12 atletas, dos quais 4 são ponteiros, 4 são
meios, 2 são opostos e 2 são levantadores. Sabendo-se que durante o jogo em
disputa estarão em quadra 2 ponteiros, 2
meios, 1 oposto e 1 levantador, de quantas maneiras distintas o técnico do time
poderá montar a sua equipe?

O número de ovelhas de uma determinada fazenda aumenta a cada dia conforme
a progressão geométrica representada na
figura a seguir:

(A) 8.
(B) 12.
(C) 20.
(D) 16.

Fonte da imagem: Google.

QUESTÃO 8
Resolva cada equação do segundo grau a
seguir e analise as afirmativas:
x2 + 6x + 9 = 0
x2 + 2x – 15 = 0
4x2 – 33x + 8 = 0
I.

A soma das raízes de todas as equações é
igual a 49/4.
II. O produto das raízes da segunda equação
é 15.
III. A diferença das raízes da primeira equação
é igual a 0.
IV. Todas as raízes dessas equações são consideradas números inteiros.
Assim, estão corretas as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)

(A) An
(B) An
(C) An
(D) An

=
=
=
=

2
1
1
2

QUESTÃO 9
Comprei uma mochila por R$ 40,00 na 25
de março em São Paulo e pretendo vendê-la por R$ 110,00. Qual a porcentagem
de lucro colocada em cima desse produto?

.
.
.
.

11094.
21094.
10942.
10941.

CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 11
A área territorial de Capinzal, segundo dados do IBGE (2016), é de:
(A) 344,2
(B) 144,2
(C) 222,2
(D) 244,2

I e III.
II e III.
I e II.
II, III e IV.

(A) 125%.
(B) 175%.
(C) 150%.
(D) 200%.

Desse modo, a representação algébrica
que indicará o número de ovelhas dessa
fazenda após três anos (desconsiderando
o ano bissexto) será:

km2.
km2.
km2.
km2.
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QUESTÃO 12
Assinale a alternativa que apresenta todos os municípios catarinenses que fazem
divisa com Capinzal:
(A) Campos Novos, Piratuba, Alto Bela Vista,
Zortéa, Erval Velho, Ouro, Lacerdópolis e
Ipira.
(B) Campos Novos, Piratuba, Zortéa, Erval Velho, Ouro e Lacerdópolis.
(C) Campos Novos, Piratuba, Zortéa, Herval
d’Oeste, Ouro, Lacerdópolis e Ipira.
(D) Campos Novos, Piratuba, Zortéa, Erval Velho, Ouro, Lacerdópolis e Ipira.
QUESTÃO 13
Segundo o IBGE, o valor do PIB de Capinzal divulgado em 2014 é de:
(A) 31.265,83
(B) 18.265,83
(C) 31.265,83
(D) 18.265,83

dólares.
reais.
reais.
dólares.
QUESTÃO 14

O Município de Capinzal pertence a qual
associação de municípios:
(A) AMAUC.
(B) AMMOC.
(C) AMPLASC.
(D) AMARP.
QUESTÃO 15
Ficou famosa no País a operação Lava
Jato, a qual tem como Relator no Supremo Tribunal Federal, para os investigados
com prerrogativa de foro, o Ministro:
(A) Edson Fachin.
(B) Gilmar Mendes.
(C) Joaquim Barbosa.
(D) Rodrigo Janot.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 18

QUESTÃO 16

Sobre os requisitos do ato administrativo,
assinale a alternativa correta:

A Constituição Federal refere que pertencem aos Municípios as seguintes receitas,
com exceção:
(A) do produto da arrecadação do imposto da
União sobre renda e proventos de qualquer
natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles,
suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.
(B) de 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de
veículos automotores licenciados em seus
territórios.
(C) de 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas
à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.
(D) de 50% do produto da arrecadação de todos os impostos relativamente aos imóveis
neles situados.
QUESTÃO 17
Conforme a Constituição, assinale a alternativa correta:
(A) Compete aos Municípios instituir impostos
sobre transmissão causa mortis e doação,
de quaisquer bens ou direitos.
(B) Compete aos Municípios instituir impostos
sobre propriedade territorial rural.
(C) Compete aos Municípios instituir impostos
sobre operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviços
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.
(D) Compete aos Municípios instituir impostos
sobre transmissão “inter-vivos”, a qualquer
título, por ato oneroso, de bens imóveis,
por natureza ou acessão física, e de direitos
reais sobre imóveis, exceto os de garantia,
bem como cessão de direitos a sua aquisição.

(A) Finalidade corresponde ao sujeito, agente
público, responsável pelo ato administrativo.
(B) Motivo são as razões de fato e de direito
que impõem ou ao menos autorizam a prática do ato administrativo.
(C) Motivo refere-se ao conteúdo material do
ato administrativo.
(D) Forma corresponde ao objetivo perseguido
com a prática do ato administrativo.
QUESTÃO 19
Sobre administração pública, assinale a
alternativa correta:
(A) Autarquias são entes públicos integrantes
da administração pública direta.
(B) Empresa pública é exemplo de administração pública direta.
(C) Autarquias são entes públicos integrantes
da administração pública indireta.
(D) O Ministério da Saúde é ente da administração pública indireta.
QUESTÃO 20
Segundo o Código Tributário Nacional, é
correto afirmar:
(A) Sujeito ativo da obrigação é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
(B) A capacidade tributária passiva depende de
estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional.
(C) Não é efeito da solidariedade que o pagamento efetuado por um dos obrigados se
aproveita aos demais.
(D) A capacidade tributária passiva independe
da capacidade civil das pessoas naturais.
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QUESTÃO 21
Segundo o Código Tributário Nacional, é
correto afirmar:
(A) A atividade administrativa de lançamento
é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
(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,
afetam a obrigação tributária que lhe deu
origem.
(C) O crédito tributário decorre da obrigação
principal e tem natureza acessória àquela.
(D) O lançamento regularmente notificado ao
sujeito passivo não pode ser alterado.
QUESTÃO 22
Segundo o Código Tributário Nacional, é
correto afirmar:
(A) Não suspende a exigibilidade do crédito
tributário, o parcelamento.
(B) Não extingue o crédito tributário a
prescrição, somente a decadência.
(C) É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial.
(D) A imposição de penalidade ilide o pagamento integral do crédito tributário.
QUESTÃO 23
Segundo o Código Tributário do Município
de Capinzal, Lei Complementar Municipal n.
134/2009, a sonegação configura-se pelo
procedimento do contribuinte, exceto:
(A) Prestar declaração falsa ou omitir, total
ou parcialmente, informação que deva ser
produzida ao fisco e que o exima, total ou
parcialmente, do pagamento de tributos e
quaisquer acréscimos devidos por lei.
(B) Inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pela
legislação, que o exonerem do pagamento
de tributos devidos à Fazenda Pública Municipal.
(C) O ingresso de ação judicial para suspender
ou extinguir tributo que sabe ser devedor.
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(D) Alterar faturas, notas fiscais ou quaisquer
documentos relativos a quaisquer operações sujeitas à tributação em prejuízo da
Fazenda Pública Municipal.
QUESTÃO 24
09. Segundo o Código Tributário do Município de Capinzal, Lei Complementar
Municipal n. 134/2009, é correto afirmar
quanto ao Procedimento Administrativo
Tributário:
(A) Fica assegurada ao contribuinte, responsável, autuado ou interessado, a plena garantia da ampla defesa e prova, sendo o julgamento dos atos e defesas de competência,
em terceira instância, pelo Secretário Municipal de Finanças.
(B) Fica assegurada ao contribuinte, responsável, autuado ou interessado, a plena garantia da ampla defesa e prova, sendo o julgamento dos atos e defesas de competência,
em segunda instância, do responsável pela
repartição competente da Secretaria Municipal da Administração e Finanças.
(C) Fica assegurada ao contribuinte, responsável, autuado ou interessado, a plena garantia da ampla defesa e prova, sendo o
julgamento dos atos e defesas de competência, em terceira instância, do Conselho
Municipal de Contribuintes (CMC).
(D) Fica assegurada ao contribuinte, responsável, autuado ou interessado, a plena garantia da ampla defesa e prova, sendo o
julgamento dos atos e defesas de competência, em última instância, pelo Prefeito
Municipal.
QUESTÃO 25
Segundo o Código Tributário do Município
de Capinzal, Lei Complementar Municipal
n. 134/2009, é correto afirmar sobre o
instituto da consulta:
(A) É possível que seja instaurado contra o contribuinte responsável relativamente à espécie consultada, a partir da apresentação da
consulta, até o vigésimo dia subsequente à
data da ciência da resposta.
(B) Ao contribuinte ou responsável ou a qualquer pessoa que tenha legítimo interesse
na situação relacionada com a legislação
tributária, é assegurado o direito de consulta sobre interpretação e aplicação da
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legislação tributária municipal, desde que
protocolada antes do início da ação fiscal e
com obediência às normas do Código Tributário do Município de Capinzal.
(C) A resposta à consulta formulada será efetuada pelo responsável do órgão correspondente no prazo de até 10 dias.
(D) Produzirá efeito a consulta formulada por
quem estiver sob procedimento fiscal instaurado para apurar fatos que se relacionem com a matéria consultada.

dos para a sua concessão, os tributos a que
se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua
duração. A isenção não pode ser restrita à
determinada região do Município.
(C) A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência
da lei que a concede, aplicando-se inclusiva
aos atos qualificados em lei como crimes ou
contravenções.
(D) A dívida ativa regularmente inscrita goza
da presunção de certeza e liquidez e tem
efeito de prova pré-constituída, sendo tal
presunção de natureza absoluta.

QUESTÃO 26
Segundo o Código Tributário do Município
de Capinzal, Lei Complementar Municipal
n. 134/2009, é correto afirmar que:
(A) A legislação tributária municipal aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, salvo às que gozem de
imunidade ou de isenção.
(B) Considerando o princípio da publicidade, é
obrigatória a divulgação, por parte da Fazenda Pública Municipal, de informação sobre a situação econômica ou financeira do
sujeito passivo ou de terceiros e sobre a
natureza e o estado dos seus negócios ou
atividades.
(C) Notificado o infrator, será intimado a recolher o débito fiscal reclamado ou apresentar defesa, por escrito, à autoridade competente, dentro de 90 dias, sob pena de
julgamento à revelia.
(D) O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação a
atos anteriores e, independentemente de
intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
QUESTÃO 27
Segundo o Código Tributário do Município
de Capinzal, Lei Complementar Municipal
n. 134/2009, é correto afirmar que:
(A) Em caso de parcelamento, o atraso do pagamento de três parcelas, consecutivas ou
não, por mais de 30 dias corridos, cancela
o benefício referido do parcelamento, ficando o contribuinte sujeito à quitação total do
débito, passando a incidir sobre o saldo da
dívida, multa, juros e atualização monetária, a partir do seu inadimplemento.
(B) A isenção é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigi-

QUESTÃO 28
Segundo a Lei Complementar Federal n.
101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, é correto afirmar que a despesa total com pessoal, em
cada período de apuração no município,
não pode ultrapassar 60%, visto que a repartição desses limites no município não
poderá exceder:
(A) 5% para o Legislativo, incluído o
de Contas do Município, quando
55% para o Executivo.
(B) 6% para o Legislativo, incluído o
de Contas do Município, quando
54% para o Executivo.
(C) 7% para o Legislativo, incluído o
de Contas do Município, quando
53% para o Executivo.
(D) 4% para o Legislativo, incluído o
de Contas do Município, quando
56% para o Executivo.

Tribunal
houver;
Tribunal
houver;
Tribunal
houver;
Tribunal
houver;

QUESTÃO 29
Segundo a Lei Complementar Federal n.
116/2003, que dispõe a respeito do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios, é correto afirmar sobre esse Imposto:
(A) O imposto incide sobre as exportações de
serviços para o exterior do País.
(B) A incidência do imposto não depende da
denominação dada ao serviço prestado.
(C) O imposto incide sobre o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o
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principal, juros e acréscimos moratórios
relativos a operações de crédito realizadas
por instituições financeiras.
(D) O imposto 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.
QUESTÃO 30
Segundo a Lei Complementar Federal n.
101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, é correto afirmar
que além de obedecer às demais normas
de contabilidade pública, a escrituração
das contas públicas observará, entre outras, a seguinte proposição:
(A) As demonstrações contábeis compreenderão, sempre conjuntamente, as transações
e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e
fundacional, inclusive empresa estatal dependente.
(B) As demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou
entidade da administração direta, autárquica e fundacional, com exceção de empresa
estatal dependente.
(C) As demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou
entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal
dependente.
(D) As demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, apenas da
administração direta.
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