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CADERNO DE PROVAS
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

___________________________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO

Execução:

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO - SC
CADERNO DE PROVAS DE CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
ORIENTAÇÕES GERAIS
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES A SEGUIR:
•

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

•

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.

•

Autorizado o início da prova, verifique se este caderno
contém questões objetivas de conhecimentos específicos, conforme solicitado no ato da inscrição, e questões de conhecimentos gerais, matemática e língua
portuguesa. 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 conferência do Caderno de Provas, caso
esteja incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal
de sala que o substitua, não cabendo reclamações
posteriores nesse sentido. O candidato deverá verificar, ainda, se o cargo em que se inscreveu se encontra devidamente identificado no Caderno de Provas.
Todas as questões da prova são de múltipla escolha.
Para cada umas das questões objetivas, são apresentadas quatro alternativas (A, B, C, D) e somente
uma delas corresponde à alternativa correta. 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:

•

O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira
responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma
haverá substituição dele por erro do candidato.

•

Não serão computadas questões não respondidas
nem questões que contenham mais de uma resposta
(mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou
rasura, ainda que legível.

•

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, durante a realização das provas:

a)

retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização;

b)

for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para
a execução de quaisquer questões/itens das provas;

c)

usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais
para a sua realização;

d)

utilizar-se de régua de cálculo, livros, calculadoras
e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos que não forem expressamente permitidos,
gravador, receptor e/ ou pagers, e/ou se comunicar
com outro candidato;

e)

faltar com a devida cortesia para com qualquer
membro da equipe de aplicação das provas, autoridades presentes e/ou outros candidatos;

f)

fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido
neste Edital;

g)

descumprir as instruções contidas no Caderno de
Provas e no Cartão de Respostas;

h)

recusar-se a entregar o Caderno de Provas e o Cartão de Respostas ao término do tempo destinado à
sua realização;

i)

ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o
Cartão de Respostas;

j)

não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender ao procedimento de coletar sua impressão digital;

k)

perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos,
incorrendo em comportamento indevido;

l)

for surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular e/ ou quaisquer aparelhos eletrônicos
durante a realização das provas, mesmo que o aparelho esteja desligado.

•

Não será permitida, também, ao candidato, a utilização de telefone celular ao final das provas, enquanto
estiver dentro da unidade de aplicação destas.

•

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

•

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de sala o
CADERNO DE PROVA e o CARTÃO-RESPOSTA. 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, não sendo mais permitido o ingresso aos sanitários.

•

Os três últimos candidatos permanecem em sala,
pois deverão entregar as provas simultaneamente.

•

Se do exame de recursos resultar anulação de item
integrante de prova, a pontuação correspondente a
esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

•

O gabarito preliminar da prova estará disponível em
28/01/2018, a partir das 17h, na página da Prefeitura
Municipal de Erval Velho (http://www.ervalvelho.sc.gov.
br) e na página da Unoesc (http://unoesc.edu.br/).
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PORTUGUÊS
QUESTÃO 1
Marque (C) para as frases corretas e (E)
para as erradas quanto à colocação pronominal e assinale a alternativa com a ordem correta:
(
(
(
(
(

) Joana recebeu-nos carinhosamente.
) Se vestiu rapidamente e saiu para o
evento.
) Trouxeram doces e salgadinhos para mim
comer.
) Para mim, a prova estava fácil.
) O certo é orientá-los sobre as novas configurações.

(A) C – E – E
(B) C – E – E
(C) E – E – C
(D) C – E – E

–
–
–
–

E – C.
C – C.
C – C.
C – E.
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QUESTÃO 4
A oração coordenada sindética: “Há muito
trabalho, porém poucos se voluntariam”, é:
(A) Aditiva.
(B) Adversativa.
(C) Alternativa.
(D) Conclusiva.
QUESTÃO 5
Assinale a alternativa em que a concordância verbal está errada:
(A) Não faltarão voluntários para ajudar.
(B) Maria e José seguem caminhando até o trabalho.
(C) Sou eu quem responde pela empresa.
(D) Uma junta de bois puxavam o arado.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 2
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:
___algum tempo, ___ meninas têm andado
___ cavalo, ___ tarde, para treinar para o concurso de equitação.
(A) Há – as – a – à
(B) A – às – a – à
(C) Há – as – à – à
(D) A – a – a – à
QUESTÃO 3
Assinale a alternativa em que as palavras
estão ortograficamente corretas:
(A) disperdício – fucinho.
(B) engulir – empecilho.
(C) distilar – bússula.
(D) privilégio – tábua.

QUESTÃO 6
Assinale a resposta que corresponde ao
resultado do determinante a seguir:

(A)

. .

(B)

. .

(C)

(D)

.

.
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QUESTÃO 7
Uma urna contém 3 bolas amarelas e 8
bolas azuis. Qual é a probabilidade de se
retirarem ao acaso sem reposição duas
bolas amarelas?
(A)

.

(B)

.

(C)

.

(D)

.

(A) 15
(B) 20
(C) 25
(D) 30

m.
m.
m.
m.

CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 11

QUESTÃO 8
Calcule o logaritmo de log2 128 x log3 81:
(A) 3.
(B) 11.
(C) 28.
(D)

Determine a altura da árvore e em seguida diga qual é a soma dos dois catetos
dessa figura:

.

O Município de Erval Velho faz divisa com
quais municípios:
(A) Campos Novos, Capinzal, Herval d’Oeste e
Joaçaba.
(B) Campos Novos, Herval d’Oeste e Lacerdópolis.
(C) Campos Novos, Catanduvas, Herval d’Oeste e Lacerdópolis.
(D) Campos Novos, Joaçaba, Herval d’Oeste e
Lacerdópolis.

QUESTÃO 9
Determine o valor de x da função exponencial 2x+3+2x+2 = 384:
(A) 2.
(B) 3.
(C) 4.
(D) 5.

QUESTÃO 12
Erval Velho, antes da emancipação, já
possuiu os nomes:
(A) Arcoverde e Campo Alegre.
(B) São Sebastião do Erval e Arcoverde.
(C) São Sebastião do Erval e Barra Fria.
(D) Barra Fria e Campo Alegre.

QUESTÃO 10
Observe a imagem a seguir:

QUESTÃO 13
O IDEB de Erval Velho para o ensino fundamental é, respectivamente, para anos
inicias e finais, conforme dados constantes no IBGE (2015):
(A) 6,9 e 5,5.
(B) 10 e 8.
(C) 5,5 e 6,9.
(D) 4,3 e 5,5.

Disponível em: <http://exercicios.brasilescola.uol.com.
br/exercicios-matematica/exercicios-sobre-seno-cosseno-tangente.htm>. Acesso em: 08 nov. 2017.
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QUESTÃO 14
Segundo o Estatuto do Servidor Público
de Erval Velho, o servidor habilitado em
concurso público e empossado em cargo
de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar:
(A) 2 anos de efetivo exercício.
(B) 90 dias de efetivo exercício.
(C) 3 anos de efetivo exercício.
(D) Não há mais estabilidade.
QUESTÃO 15
Segundo o Estatuto do Servidor Público
de Erval Velho, assinale a alternativa correta quanto às formas de provimento de
cargo público:
(A) Reintegração é o retorno à atividade de
servidor aposentado por invalidez, quando,
por junta médica oficial, forem declarados
insubsistentes os motivos da aposentadoria.
(B) Remoção é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando, por
junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria.
(C) Reversão é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou
no cargo resultante de sua transformação,
quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.
(D) Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando, por
junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 18

QUESTÃO 16

Segundo o Código Tributário Nacional, é
correto afirmar:

Segundo o Código Tributário Nacional, é
correto afirmar:
(A) Fato gerador da obrigação acessória é a situação definida em lei como necessária e
suficiente à sua ocorrência.
(B) Fato 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.
(C) Sujeito passivo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o seu cumprimento.
(D) Sujeito ativo da obrigação principal é a
pessoa obrigada ao pagamento de tributo
ou penalidade pecuniária.
QUESTÃO 17
Segundo o Código Tributário Nacional, o
conceito de tributo é:
(A) toda prestação pecuniária compulsória, em
moeda ou cujo valor nela se possa exprimir,
que não constitua sanção de ato lícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade
administrativa plenamente vinculada.
(B) 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 discricionária.
(C) 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.
(D) toda prestação pecuniária compulsória, em
moeda ou cujo valor nela se possa exprimir,
que constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

(A) As taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício
regular do poder de polícia, ou a utilização,
efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.
(B) Imposto é o tributo cuja obrigação tem por
fato gerador uma situação dependente de
qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte.
(C) Taxa é o tributo cuja obrigação tem por
fato gerador uma situação independente de
qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte.
(D) A taxa cobrada pela União, pelos estados,
pelo Distrito Federal ou pelos municípios,
no âmbito de suas respectivas atribuições,
é instituída para fazer face ao custo de
obras públicas de que decorra valorização
imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o
acréscimo de valor que da obra resultar
para cada imóvel beneficiado.
QUESTÃO 19
Segundo o Código Tributário Nacional, 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; a equidade.
(B) a analogia; os princípios gerais de direito
público; os princípios gerais de direito tributário; a equidade.
(C) a equidade; a analogia; os princípios gerais
de direito tributário; os princípios gerais de
direito público.
(D) a analogia; a equidade; os princípios gerais
de direito tributário; os princípios gerais de
direito público.
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QUESTÃO 20
Segundo a Lei Complementar n. 101/2000,
é correto afirmar:
(A) A renúncia de receita compreende anistia,
remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de
cálculo que implique redução discriminada de
tributos ou contribuições e outros benefícios
que correspondam a tratamento diferenciado.
(B) Não há nenhuma possibilidade de reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo.
(C) O montante previsto para as receitas de
operações de crédito poderá ser até o dobro das despesas de capital constantes do
projeto de lei orçamentária.
(D) Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão
e efetiva arrecadação de todos os tributos da
competência constitucional do ente da Federação, não podendo ser vedada a realização
das transferências voluntárias para qualquer
ente, mesmo que esteja em desacordo com a
legislação de responsabilidade fiscal.
QUESTÃO 21
Segundo a Lei n. 8.666/1993, é correto
afirmar:
(A) Convite é a modalidade de licitação entre
interessados devidamente cadastrados ou
que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia
anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.
(B) Concurso é a modalidade de licitação entre
interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de três pela unidade administrativa, a qual afixará, em local
apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados
na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de
até 24 horas da apresentação das propostas.
(C) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico,
mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios
constantes de edital publicado na imprensa
oficial com antecedência mínima de 45 dias.
(D) Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial
de habilitação preliminar, comprovem possuir
os requisitos mínimos de qualificação exigidos
no edital para execução de seu objeto.
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QUESTÃO 22
São atributos dos atos administrativos:
(A) Autoexecutoriedade; tipicidade; imperatividade; necessidade de demonstração de
legitimidade; veracidade dos atos administrativos.
(B) Presunção de legitimidade e veracidade dos
atos administrativos; autoexecutoriedade;
tipicidade; imperatividade.
(C) Presunção de legitimidade e veracidade dos
atos administrativos; autoexecutoriedade;
atipicidade; imperatividade.
(D) Presunção de legitimidade e veracidade dos
atos administrativos; autoexecutoriedade;
tipicidade; voluntariedade.
QUESTÃO 23
Sobre Administração Pública Direta e Indireta, assinale a alternativa correta:
(A) Na centralização, o Estado atua indiretamente, pois o faz por meio de outras pessoas, seres juridicamente distintos dele.
(B) Na descentralização, o Estado atua diretamente por meio dos seus órgãos, isto é,
das unidades que são simples repartições
interiores de sua pessoa e que por isso dele
não se distinguem.
(C) Descentralização e desconcentração são
conceitos claramente distintos. A descentralização pressupõe pessoas jurídicas diversas: aquela que originariamente tem
a titulação sobre determinada atividade e
aquela ou aquelas às quais foi atribuído o
desempenho da atividade em causa.
(D) Descentralização e desconcentração são sinônimos e representam uma transferência
das atividades dos órgãos periféricos para
os centrais.
QUESTÃO 24
Segundo a Constituição Federal, compete
ao município instituir imposto sobre:
(A) transmissão causa mortis e doação de
quaisquer bens ou direitos.
(B) propriedade de veículos automotores.
(C) operações de crédito, câmbio e seguro, ou
relativas a títulos ou valores mobiliários.
(D) propriedade predial e territorial urbana.
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QUESTÃO 25

QUESTÃO 27

Segundo a Constituição Federal, leis de
iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

Segundo o Código Tributário do Município
de Erval Velho, Lei Complementar Municipal n. 027/2009, é correto afirmar:

(A) o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, sendo o primeiro apenas pela União, e os demais por
outros entes federativos.
(B) o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Os dois primeiros apenas pela União e o último pelos
outros entes federativos.
(C) o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, sendo o primeiro pela União, o segundo pelo Estado e
o último pelo Município.
(D) o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, os quais serão
estabelecidos em todos os entes federativos.

(A) A alíquota do IPTU é em
para imóvel sem edificação
imóvel com edificação.
(B) A alíquota do IPTU é em
para imóvel sem edificação
imóvel com edificação.
(C) A alíquota do IPTU é em
para imóvel sem edificação
imóvel com edificação.
(D) A alíquota do IPTU é em
para imóvel sem edificação
imóvel com edificação.

QUESTÃO 26
Segundo a Constituição Federal, é correto afirmar sobre a repartição das receitas
tributárias:
(A) Pertencem aos estados e ao Distrito Federal 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles
situados.
(B) Pertencem aos municípios o 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.
(C) Pertencem aos estados e ao Distrito Federal 50% do produto da arrecadação do
imposto do Estado sobre a propriedade de
veículos automotores licenciados em seus
territórios.
(D) Pertencem aos municípios 50% 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.

regra de 4,0%
e de 2,0% para
regra de 4,0%
e de 1,0% para
regra de 5,0%
e de 1,0% para
regra de 5,0%
e de 2,0% para

QUESTÃO 28
Segundo o Código Tributário do Município
de Erval Velho, Lei Complementar Municipal n. 027/2009, é correto afirmar:
(A) O ITBI incide inclusive quando efetuada
incorporação de imóvel ao patrimônio de
pessoa jurídica em integralização de capital.
(B) A alíquota do ITBI será sempre de 2,0%,
sem exceções.
(C) São subsidiariamente responsáveis, nas
transmissões que se efetuarem sem o pagamento do imposto devido, o transmitente, o cedente, o permutante e o mandante,
conforme o caso.
(D) A base de cálculo do ITBI é o valor da transmissão dos bens ou direitos constantes do
respectivo instrumento, respeitado, no mínimo, o valor venal do imóvel, atualizado
monetariamente à data da transmissão.
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QUESTÃO 29
Segundo o Código Tributário do Município
de Erval Velho, Lei Complementar Municipal n. 027/2009, é correto afirmar:
(A) Em regra o serviço considera-se prestado
e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador.
(B) A incidência do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza depende da existência
de estabelecimento fixo.
(C) O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza incide sobre as exportações de serviços para o exterior do País.
(D) As pessoas físicas prestadoras ambulantes
de serviços, como engraxates, afiadores de
utensílios domésticos e entregadores de
jornais e de pequenos volumes devem recolher o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.
QUESTÃO 30
Segundo o Código Tributário do Município
de Erval Velho, Lei Complementar Municipal n. 027/2009, é correto afirmar:
(A) O direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após 10 anos.
(B) A revisão de lançamento poderá ser iniciada mesmo depois de extinto o direito da
Fazenda Pública Municipal.
(C) A constituição do crédito tributário é efetuada por meio do lançamento tributário nas
seguintes modalidades: de ofício, por declaração e por homologação.
(D) Extinguem o crédito tributário, o parcelamento, entre outros.
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