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Cargo: Fiscal Tributário 
 
Língua Portuguesa 
 
01. Leia a charge abaixo: 

 

 
(http://blogdadantop.blogspot.com.br/2011/04/charges.html) 
 
I. Na fala da primeira mulher ela deveria ter usado o verbo FAZER 
no plural (Fazem 2 horas). 
II. O pronome “esse” refere-se a algo que está próximo do receptor 
(a mulher com o iogurte). 
III. A mulher com o iogurte entendeu equivocadamente a 
mensagem da embalagem do produto. 
a) Estão corretas todas as afirmativas. 
b) Estão corretas apenas I e II. 
c) Estão corretas apenas I e III. 
d) Estão corretas apenas II e III. 

 
02. “O zagueiro David Luiz desfila em carro aberto do Chelsea 
pelas ruas de Londres, ante 80 mil torcedores que comemoram a 
conquista inglesa na Champions League1. É domingo, 20 de maio, 
o microfone passa de mão em mão pelos jogadores, até estacionar 
no brasileiro, que lança a mensagem aos ingleses das ruas2 antes 
de puxar o hino do clube: 
"Valeu, galera!" 
 
O detalhe significativo é que o grito foi em português.”(Luiz Costa) 
(http://revistalingua.uol.com.br) 
No texto, encontram-se duas orações subordinadas adjetivas 
(destacadas), uma restritiva (1) e outra explicativa (2). Esse 
emprego justifica-se porque: 
a) Em 1, afirma que os torcedores do Chelsea são apenas 80 mil e 

em 2 indica que só há um brasileiro no time e ele mandou a 
mensagem “Valeu galera”. 

b) Em 1, indica que todos os jogadores do Chelsea comemoraram 
a conquista e que os brasileiros gritaram “Valeu galera”. 

c) Em 1, afirma-se que havia 80 mil torcedores comemorando a 
vitória do Chelsea nas ruas de Londres, embora pudesse haver 
mais torcedores que não estivessem presentes ali. 

d) Em 2 explica que os brasileiros também torcem pelo Chelsea e 
por isso disseram “Valeu galera” em português. 

 
03. Está correta a ortografia em: 
a) Nunca tivemos tantos estrangeiros no Brasil. Saiba porquê. 
b) Nunca tivemos tantos estranjeiros no Brasil. Saiba por quê. 
c) Nunca tivemos tantos estrajeiros no Brasil. Saiba por que. 
d) Nunca tivemos tantos estrangeiros no Brasil. Saiba por quê. 

 
04. O trecho que está redigido de acordo com a norma culta é: 
a) Sim existem crianças que já nascem más. Saiba do que são 

capazes - e conheça as incríveis historias de quem convive 
com elas. 

b) Sim, existem crianças que já nascem más. Saiba do que são 
capazes - e conheça as incríveis histórias de quem convive 
com elas. 

c) Sim, existem crianças que já nascem mal. Saiba do que são 
capazes - e conheça as incríveis histórias de quem convivem 
com elas. 

d) Sim existem crianças, que já nascem más. Saiba do que são 
capazes - e conheça as incríveis histórias de quem convivem 
com elas. 

 
05. “Passageiro é expulso de avião após dizer que não voaria com 
pilota”. (http://www.folha.uol.com.br/) 
A alternativa que apresenta flexão de gênero equivalente à da 
palavra “pilota” é: 
a) A dentista estava atendendo na periferia desde segunda-feira. 
b) Vou assistir a um concerto com a pianista mais famosa do país. 
c) Ontem à noite, a Presidenta falou a toda a Nação. 
d) Você viu aquela criança como é desobediente? 

 
06. Assinale a alternativa em que o uso da crase está incorreto. 
a) Vovó, quero ir à casa da tia Lourdes, vamos? 
b) Sabia que tudo que aconteceu é referente àquele desvio de 

dinheiro? 
c) Hoje e amanhã assistiremos à luta final da Liga dos Campeões.   
d) Os operários querem trabalhar apenas de segunda à sexta. 

 
07. “Lado esquerdo do rosto é mais bonito que o direito.”. 
(http://super.abril.com.br/) 
No período acima, a mesma relação de sentido é encontrada em: 
a) Como deveis saber, há em todas as coisas um sentido filosófico. 

(Machado de Assis). 
b) Os olhos falam mais que a boca. (Otto Lara Resende). 
c) Quanto mais o povo sabe, mais quer saber. 
d) Como sou pobre, desprezam-me. 

 
08. Temos oração subordinada adverbial causal em: 
a) Aqui está a minha dor – este coral quebrado, sobrevivendo ao 

seu patético momento.  (Cecília Meireles). 
b) Mesmo estudando por vários meses, não conseguiu ser 

aprovado no concurso. 
c) Por serem indisciplinados, tomaram os alunos uma chamada do 

diretor. 
d) Para não gastar, a mulher nem chama o médico. (Dalton 

Trevisan). 
 

09. “Pinacoteca do Estado. Agora que terminamos as obras de 
ampliação e restauração, venha ver as obras de consagração e 
admiração.” (Anúncio adaptado) 
No trecho acima, a palavra “obra” aparece duas vezes.  
a) Apresentam significados diferentes, pois têm referentes 

distintos. 
b) Nas duas ocorrências apresentam o mesmo significado, pois 

têm o mesmo referente. 
c) Só há um significado para a palavra “obra”, portanto é o mesmo 

nas duas ocorrências. 
d) A palavra “obra” não deveria ser empregada na segunda 

ocorrência, referindo-se ao acervo do museu. 
 

10. Na frase: “O pão está fresquinho?”, o sufixo de grau diminutivo 
“-inho” foi usado para: 
a) Expressar tamanho do pão. 
b) Indicar intensidade (=bastante fresco). 
c) Referir-se ao pão, desqualificando-o. 
d) Indicar gentileza do freguês com a atendente. 

 
11. “Devo registrar aqui uma alegria. É que a moça num aflitivo 
domingo sem farofa teve uma inesperada felicidade que era 
inexplicável; no cais do porto viu um arco-íris. Experimentando o 
leve êxtase, ambicionou logo outro: queria ver, como uma vez em 



2 
 

Maceió, espocarem mudos fogos de artifício. Ela  quis  mais 
porque é mesmo uma verdade que quando se dá a mão, essa 
gentinha quer todo o resto, o zé-povinho sonha com fome de tudo.” 
(Clarice Lispector, A hora da estrela) 
Sobre o uso dos diminutivos do texto, podemos afirmar que: 
a) Indicam o tamanho das pessoas a que se refere. 
b) Trata-se de uma forma carinhosa de referir-se às pessoas. 
c) Tem uma conotação pejorativa em relação às pessoas. 
d) No primeiro caso refere-se a pessoas pequenas e no segundo a 

pessoas sem classe. 
 

12. Em “Inscreva-se e participe do mais esperado concurso do 
jornalismo brasileiro.” (Imprensa, jul.1998 - Anúncio adaptado). 
ocorre um problema de: 
a) Regência verbal. 
b) Concordância verbal. 
c) Acentuação gráfica. 
d) Colocação pronominal. 

 
13. A alternativa cuja frase está de acordo com a norma culta é: 
a) Visitei o museu da minha cidade, onde me deixou maravilhado. 
b) Sempre gostei desse poeta cuja as poesias declamo até hoje. 
c) Aquela é a caneta que fiz o exame com ela. 
d) O funcionário, cujo chefe esteve em minha casa, é esforçado. 

 
14. Indique a alternativa em que a pontuação do texto está correta. 
a) Jacqueline Traide de 24 anos, passou 10 horas trancada, em 

uma vitrine, localizada em uma das mais movimentadas ruas 
de Londres, sendo torturada por um pesquisador. Por que 
ninguém fez nada! O abuso foi consentido já que, Jacqueline, 
se candidatou para ser voluntária da campanha Fighting Animal 
Testing*, da Humane Society International (HSI)*, que pretende 
chamar a atenção, dos consumidores para os maus-tratos 
cometidos contra animais no processo de produção de 
cosméticos. (http://super.abril.com.br). 

b) Jacqueline Traide, de 24 anos, passou 10 horas trancada em 
uma vitrine localizada em uma das mais movimentadas ruas de 
Londres, sendo torturada por um pesquisador. Por que 
ninguém fez nada. O abuso foi consentido já que Jacqueline se 
candidatou para ser voluntária da campanha Fighting Animal 
Testing*, da Humane Society International (HSI)*, que pretende 
chamar a atenção dos consumidores, para os maus-tratos 
cometidos contra animais no processo de produção de 
cosméticos. (http://super.abril.com.br). 

c) Jacqueline Traide, de 24 anos, passou 10 horas trancada em 
uma vitrine, localizada em uma das mais movimentadas ruas 
de Londres, sendo torturada por um pesquisador. Por que 
ninguém fez nada? O abuso foi consentido, já que Jacqueline 
se candidatou para ser voluntária da campanha Fighting Animal 
Testing*, da Humane Society International (HSI)*, que pretende 
chamar a atenção dos consumidores para os maus-tratos 
cometidos contra animais no processo de produção de 
cosméticos. (http://super.abril.com.br). 

d) Jacqueline Traide, de 24 anos passou 10 horas trancada em 
uma vitrine localizada em uma das mais movimentadas ruas de 
Londres sendo torturada por um pesquisador. Por que ninguém 
fez nada? O abuso foi consentido, já que Jacqueline se 
candidatou para ser voluntária da campanha Fighting Animal 
Testing*, da Humane Society International (HSI)*, que pretende 
chamar a atenção dos consumidores para os maus-tratos 
cometidos contra animais, no processo de produção de 
cosméticos. (http://super.abril.com.br). 

 
 
 
 
 

 

15. A charge abaixo apresenta linguagem coloquial, recheada de 
gírias.  

 
A alternativa em que o mesmo texto dito pelo garoto está escrito 
na norma culta é: 
a) Aí, professora, eu e os manos, sabe, não estamos achando 

legal as novas regras do português. 
b) Oi, profe, eu e os amigos, ta ligada, não estamos achando boas 

as novas regras do português. 
c) Ei, professora, eu e meus colegas, tudo nós, não estamos 

satisfeitos com as novas regras do português.  
d) Professora, eu e meus colegas não estamos gostando das 

novas regras do português, a senhora compreende? 
 

16. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego do pronome: 
a) Meu avô trouxe este livro para mim ler. 
b) Será complicado, para mim, trazer as crianças. 
c) Você sabe que não pode haver nada entre eu e ela. 
d) Quem vir com nós ao cinema? 
 
Conhecimentos Específicos  
 
17.  A Lei Orgânica do Município de Onda Verde prevê a criação 
de distritos, cuja categoria será a de vila. A lei de criação de 
distrito, para ser aprovada, exige o voto favorável de: 
a) Maioria simples dos membros da Câmara Municipal. 
b) Maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. 
c) Dois terços dos membros da Câmara Municipal. 
d) Três quintos dos membros da Câmara Municipal. 
 
18. Dentre os requisitos para a criação de distritos no município de 
Onda Verde, exige a Lei Orgânica a existência, na povoação-sede, 
de: 
a) Pelo menos cinqüenta moradias, escola pública, posto de saúde 

e posto policial. 
b) Pelo menos cento e cinqüenta moradias, pavimentação 

asfáltica, galeria de águas pluviais, posto de saúde e escola 
pública. 

c) Pelo menos cem moradias, escola pública, posto policial e 
pavimentação asfáltica. 

d) Pelo menos vinte e cinco moradias, escola pública, posto de 
saúde e pavimentação asfáltica. 

 
19. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Onda Verde, 
dependerá do voto favorável da maioria absoluta dos membros da 
Câmara Municipal, a aprovação de lei: 
a) De denominação de próprios municipais. 
b) De concessão de moratória, remissão, isenção e anistia. 
c) De concessão dos serviços públicos. 
d) Do regimento interno da Câmara Municipal. 
 
20. A respeito dos bens públicos municipais, a Lei Orgânica do 
Município de Onda Verde prevê a possibilidade de expedição de 
autorização de uso por terceiros, conforme o caso e o interesse 
público devidamente justificado. Reza ainda que a autorização 
poderá incidir sobre qualquer bem público e será outorgada para 
atividades específicas e transitórias, pelo prazo máximo de: 
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a) Cento e oitenta dias. 
b) Trinta dias improrrogáveis. 
c) Sessenta dias, prorrogável por igual período, no máximo uma 

vez. 
d) Um ano. 
 
21. Em seu art. 137, a Lei Orgânica do Município de Onda Verde 
traz uma série de princípios que deverão ser observados pela 
Administração Pública direta ou indireta. Muito embora aplicável à 
Administração Pública, não se encontra explicitamente previsto no 
rol deste artigo, o princípio: 
a) Da motivação. 
b) Da autotutela. 
c) Da finalidade. 
d) Da impessoabilidade. 
 
22. Nos termos da Lei Complementar nº 03/2.011 (Código 
Tributário Municipal de Onda Verde), o imposto predial e territorial 
urbano não é devido pelos proprietários, titulares do domínio útil ou 
possuidores, a qualquer título, de imóvel que, mesmo localizado na 
zona urbana, seja utilizado, comprovadamente: 
a) Em exploração mínima de trinta por cento de atividade agrícola. 
b) Em exploração mínima de cinqüenta por cento de atividade 

agrícola. 
c) Em exploração mínima de sessenta por cento de atividade 

agrícola. 
d) Em exploração total de atividade agrícola, somente. 
 
23. O pagamento do imposto predial e territorial urbano pelo 
munícipe, implica em reconhecimento pela Prefeitura, para 
qualquer fim, da legitimidade de: 
a) Propriedade e domínio útil do imóvel. 
b) Da posse do imóvel, apenas. 
c) Da posse, da propriedade e do domínio útil do imóvel. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
24. O Código Tributário do Município de Onda Verde prevê como 
hipótese de isenção do pagamento do imposto predial e territorial 
urbano, desde que cumpridas as exigências da legislação, para: 
a) Contribuinte com renda mensal igual ou inferior a um salário 

mínimo mensal, e possua apenas um imóvel com área útil de 
até sessenta metros quadrados e resida no mesmo. 

b) Contribuinte com renda mensal de até dois salários mínimos 
mensais, e possua apenas um imóvel com área útil de até 
oitenta metros quadrados e resida no mesmo. 

c) Contribuinte com renda mensal igual ou inferior a um salário 
mínimo mensal, e possua apenas um imóvel com área útil de 
até cem metros quadrados e resida no mesmo. 

d) Contribuinte com renda mensal de até dois salários mínimos 
mensais, e possua apenas um imóvel com área total de até 
oitenta metros quadrados e resida no mesmo. 

 
25. Preceitua o Código Tributário do Município de Onda Verde que 
a base de cálculo do imposto sobre transmissão de bens imóveis e 
direitos a eles relativos é o valor venal dos bens ou direitos a 
serem transmitidos.  Em relação ao domínio direto, o valor será de: 
a) Um terço do valor da propriedade. 
b) Oitenta por cento do valor da propriedade. 
c) Vinte por cento do valor da propriedade. 
d) Dois terços do valor da propriedade. 
 
26. Preceitua o Código Tributário do Município de Onda Verde que 
a base de cálculo do imposto sobre transmissão de bens imóveis e 
direitos a eles relativos é o valor venal dos bens ou direitos a 
serem transmitidos.  Em relação ao usufruto, o valor será de: 
a) Vinte por cento do valor da propriedade. 
b) Um terço do valor da propriedade. 
c) Oitenta por cento do valor da propriedade. 
d) Dois terços do valor da propriedade. 

 
27. O Código Tributário do Município de Onda Verde prevê a 
aplicação de multa aos serventuários de justiça que impedirem os 
encarregados da fiscalização, o exame de livros que interessem à 
arrecadação do imposto sobre transmissão de bens imóveis e 
direitos a eles relativos. Nos termos do art. 48 do referido Código,  
essa multa será de valor equivalente a: 
a) Mil e duzentas UFOV (Unidade Fiscal de Onda Verde). 
b) Quinhentas UFOV (Unidade Fiscal de Onda Verde). 
c) Oitocentas UFOV (Unidade Fiscal de Onda Verde). 
d) Seiscentas UFOV (Unidade Fiscal de Onda Verde). 
 
28. Nos termos do Código Tributário do Município de Onda Verde, 
não são contribuintes do imposto sobre serviços de qualquer 
natureza: 
a) Os que prestam serviços em relação de emprego. 
b) Os trabalhadores avulsos. 
c) Os diretores de conselho fiscal de sociedade. 
d) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
29. Segundo o Código Tributário do Município de Onda Verde, a 
base de cálculo do ISS – imposto sobre serviços de qualquer 
natureza é o preço do serviço. Sobre os serviços de provedor de 
internet, aplica-se: 
a) A alíquota de três e meio por cento. 
b) A alíquota de quatro por cento. 
c) A alíquota de três por cento. 
d) A alíquota de cinco por cento. 
 
30. A respeito da arrecadação do ISS, reza o Código Tributário do 
Município de Onda Verde que as diferenças do imposto, apuradas 
em levantamento fiscal, constarão de auto de infração e serão 
recolhidas dentro do prazo de: 
a) Dez dias úteis, contados da data de recebimento da respectiva 

notificação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
b) Vinte dias contínuos, contados da data de recebimento da 

respectiva notificação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
c) Trinta dias contínuos, contados da data de recebimento da 

respectiva notificação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
d) Quinze dias úteis, contados da data de recebimento da 

respectiva notificação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
 
31. O Código Tributário do Município de Onda Verde prevê 
acréscimo de valor na taxa de licença para fiscalização de 
funcionamento em horário especial. Supondo-se a hipótese de um 
supermercado pretender manter suas atividades abertas ao 
público em dia útil, das 18:00 horas às 22:00 horas, a referida taxa 
será acrescida do valor equivalente a: 
a) Cinqüenta UFOV (Unidade Fiscal de Onda Verde). 
b) Vinte UFOV. 
c) Trinta UFOV. 
d) Quarenta UFOV. 
 
32. A taxa de fiscalização de funcionamento de indústria com 
cinqüenta funcionários, segundo o Código Tributário do Município 
de Onda Verde é de: 
a) Setenta UFOV. 
b) Cento e noventa UFOV. 
c) Cento e trinta UFOV. 
d) Cem UFOV. 
 
33. A taxa de fiscalização de funcionamento de Ferro Velho 
localizado fora da zona central do município, segundo o Código 
Tributário do Município de Onda Verde é de: 
a) Cinqüenta UFOV. 
b) Setenta UFOV. 
c) Oitenta UFOV. 
d) Cem UFOV. 
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34. Nos termos do Código Tributário do Município de Onda Verde, 
são isentos da taxa de licença do comércio ambulante, exceto: 
a) Aposentados que comprovarem renda entre um e dois salários 

mínimos por mês. 
b) Vendedores de livros. 
c) Engraxates. 
d) Portadores de deficiência física. 
 
35. Preceitua o Código Tributário do Município de Onda Verde que 
a licença para a execução de obras particulares terá tempo 
determinado, devendo a mesma ser renovada: 
a) Em até cinco dias de antecedência da data de vencimento de 

sua validade, caso necessária a renovação. 
b) Em até três dias de antecedência da data de vencimento de sua 

validade, caso necessária a renovação. 
c) Em até vinte e quatro horas de antecedência da data de 

vencimento de sua validade, caso necessária a renovação. 
d) Em até quarenta e oito horas de antecedência da data de 

vencimento de sua validade, caso necessária a renovação.  
 
36. De acordo com o Código Tributário do Município de Onda 
Verde, a publicidade do estabelecimento deve ser mantida em bom 
estado de conservação e em perfeitas condições de segurança, 
sob pena de multa equivalente a: 
a) Dez por cento do valor da taxa de licença para publicidade e 

cassação de licença. 
b) Cem por cento do valor da taxa de licença para publicidade e 

cassação de licença. 
c) Cinqüenta por cento do valor da taxa de licença para 

publicidade e cassação de licença. 
d) Sessenta por cento do valor da taxa de licença para publicidade 

e cassação de licença. 
 
37. A certidão negativa de débitos tributários, nos termos do 
Código Tributário do Município de Onda Verde, terá validade de: 
a) Sessenta dias. 
b) Trinta dias. 
c) Cento e vinte dias. 
d) Noventa dias. 
 
38. De acordo com o Código Tributário do Município de Onda 
Verde, quando da adoção de medidas preliminares do 
procedimento fiscal, notadamente a fiscalização (Termo de 
Fiscalização), o agente fazendário, salvo quando houver justo 
motivo de prorrogação e mediante autorização da autoridade 
superior, deverá concluí-la no prazo máximo de: 
a) Quinze dias. 
b) Trinta dias. 
c) Sessenta dias. 
d) Quarenta e cinco dias. 
 
39. O Código Tributário do Município de Onda Verde prevê a 
impugnação de existência fiscal, pelo contribuinte, 
independentemente de prévio depósito, dentro do prazo de: 
a) Dez dias, contados da notificação do lançamento ou da infração, 

mediante defesa escrita e juntando os documentos 
comprobatórios das razões apresentadas. 

b) Vinte dias, contados da notificação do lançamento ou da 
infração, mediante defesa escrita e juntando os documentos 
comprobatórios das razões apresentadas. 

c) Trinta dias, contados da notificação do lançamento ou da 
infração, mediante defesa escrita e juntando os documentos 
comprobatórios das razões apresentadas. 

d) Quinze dias, contados da notificação do lançamento ou da 
infração, mediante defesa escrita e juntando os documentos 
comprobatórios das razões apresentadas. 

 
 

40. Os autos de processo administrativo tributário devidamente 
encerrados, de acordo com o Código Tributário do Município de 
Onda Verde, serão obrigatoriamente mantidos pela Administração 
pelo prazo de: 
a) Cinco anos da data do despacho de seu arquivamento, podendo 

então ser inutilizados. 
b) Dez anos da data do despacho de seu arquivamento, podendo 

então ser inutilizados. 
c) Dois anos da data do despacho de seu arquivamento, podendo 

então ser inutilizados. 
d) Vinte anos da data do despacho de seu arquivamento, podendo 

então ser inutilizados. 




