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PROVA OBJETIVA PARA O CARGO DE
AUDITOR DE TRIBUTOS
DATA DA APLICAÇÃO: 25 DE SETEMBRO DE 2016
DURAÇÃO: 3 HORAS E TRINTA MINUTOS

Após receber sua folha de respostas, copie, nos locais apropriados, uma vez com letra cursiva e outra, com
letra de forma, a seguinte frase:

Vencedor é o que vence a si mesmo.

ATENÇÃO!
Este Caderno de Prova contém:
 Língua Portuguesa – 10 questões;
 Atualidades – 08 questões;
 Informática – 07 questões;
 Conhecimentos Específicos – 20 questões.

NÚMERO DO GABARITO
Marque, no local indicado na
folha de respostas, o número 1,
que é o número do gabarito
deste caderno de prova e que se
encontra no rodapé de cada
página.

Ao sair definitivamente da sala, o candidato deverá assinar a folha de presença e
entregar ao fiscal de mesa:
 a FOLHA DE RESPOSTAS preenchida e assinada;
 o CADERNO DE PROVA.
IMPORTANTE!



SERÁ ATRIBUÍDA NOTA ZERO, NESTA PROVA, AO CANDIDATO QUE NÃO ENTREGAR SUA FOLHA DE
RESPOSTAS.
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA ENCONTRAM-SE NO VERSO DESTA PÁGINA.
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LEIA COM ATENÇÃO!

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
1. A Prova Objetiva, com duração de 3 horas e 30 minutos, contém 45 (quarenta e cinco) questões de múltipla escolha.
2. O candidato deverá examinar se o seu caderno de prova está completo ou se há falhas ou imperfeições gráficas que causem
qualquer dúvida. A CEV poderá não aceitar reclamações após 30 minutos do início da prova.
3. A folha de respostas será o único documento válido para a correção da prova. Ao recebê-lo, o candidato deverá verificar se o
seu nome e o número de sua inscrição estão corretos. Se houver discrepância, comunique imediatamente ao fiscal de sala.
4. A folha de respostas não deverá ser dobrada ou amassada para que não seja rejeitada pela leitora óptica.
5. Após receber a folha de respostas, o candidato deverá ler as instruções nela contidas e seguir as seguintes rotinas:
a) copiar, no local indicado, duas vezes, uma vez com letra cursiva e outra, com letra de forma, a frase que consta na capa
do caderno de prova;
b) marcar, na folha de respostas, pintando completamente, com caneta transparente de tinta azul ou preta, o interior do
círculo correspondente ao número do gabarito que consta no caderno de prova;
c) assinar a folha de respostas 2 (duas) vezes.
6. As respostas deverão ser marcadas, na folha de respostas, seguindo as mesmas instruções da marcação do número do
gabarito (item 5 b), indicando a letra da alternativa de sua opção. É vedado o uso de qualquer outro material para marcação
das respostas. Será anulada a resposta que contiver emenda ou rasura, apresentar mais de uma alternativa assinalada por
questão, ou, ainda, aquela que, devido à marcação, não for identificada pela leitura eletrônica, uma vez que a correção da
prova se dá por meio eletrônico.
7. O preenchimento de todos os campos da folha de respostas da Prova Objetiva será da inteira responsabilidade do candidato.
Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
8. Será eliminado do Concurso o candidato que se enquadrar, dentre outras, em pelo menos uma das condições seguintes:
a) não marcar, na folha de respostas, o número do gabarito de seu caderno de prova, desde que não seja possível a
identificação de tal número;
b) não assinar a folha de respostas;
c) marcar, na folha de respostas, mais de um número de gabarito, desde que não seja possível a identificação do número
correto do gabarito;
d) fizer, na folha de respostas, no espaço destinado à marcação do número do gabarito de seu caderno de prova, emendas,
rasuras, marcação que impossibilite a leitura eletrônica, ou fizer sinais gráficos ou qualquer outra marcação que não seja
a exclusiva indicação do número do gabarito de seu caderno de prova.
9. Para garantia da segurança, é proibido ao candidato copiar o gabarito em papel, na sua roupa ou em qualquer parte de seu
corpo. No entanto, o gabarito oficial preliminar e o enunciado das questões da prova estarão disponíveis no endereço
eletrônico http://www.uece.br/cev a partir das 17 horas do dia 26 de setembro de 2016 e a imagem completa de sua folha
de respostas estará disponível a partir das 17 horas do dia 28 de setembro de 2016 no referido endereço eletrônico.
10. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a sua eliminação do Concurso.
11. Por medida de segurança, não será permitido ao candidato, durante a realização da prova, portar (manter ou carregar
consigo, levar ou conduzir), dentro da sala de prova, nos corredores ou nos banheiros: armas, aparelhos eletrônicos (bip,
telefone celular, smartphone, tablet, iPod, pen drive, mp3 player, fones de ouvido, qualquer tipo de relógio digital ou
analógico, agenda eletrônica, notebook, palmtop, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, gravador, etc.),
gravata, chaves, chaveiro, controle de alarme de veículos, óculos (excetuando-se os de grau), caneta (excetuando-se aquela
fabricada em material transparente, de tinta de cor azul ou preta), lápis, lapiseira, borracha, corretivo, e outros objetos
similares. Todos esses itens deverão ser acomodados em embalagem porta-objetos, disponibilizada pelo fiscal de sala, e
colocados debaixo da carteira do candidato, somente podendo ser de lá retirados após a devolução da prova ao fiscal,
quando o candidato sair da sala de prova em definitivo.
12. Bolsas, livros, jornais, impressos em geral ou qualquer outro tipo de publicação, bonés, chapéus, lenços de cabelo, bandanas
ou outros objetos que não permitam a perfeita visualização da região auricular deverão ser apenas colocados debaixo da
carteira do candidato.
13. Na parte superior da carteira ficará somente a caneta transparente, o documento de identidade, o caderno de prova e a
folha de respostas.
14. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair do recinto juntos, após a aposição
em ata de suas respectivas assinaturas; estando nessa condição, o candidato que se recusar a permanecer na sala de prova,
no aguardo dos demais candidatos, será eliminado do Concurso, de acordo com o subitem l do item 6.19 do Edital que rege
o Concurso.
15. O candidato, ao sair definitivamente da sala, deverá entregar a folha de respostas e o caderno de prova, assinar a lista de
presença e receber seu documento de identidade, sendo sumariamente eliminado, caso não faça a entrega da folha de
respostas. Em hipótese alguma será permitido ao candidato levar consigo o caderno de prova.
16. Os recursos relativos à Prova Objetiva deverão ser interpostos no site do Concurso, localizado a partir do endereço
eletrônico http://www.uece.br/cev, das 08 horas do dia 29 de setembro de 2016 às 17 horas do dia 30 de setembro de
O 2016.
número do gabarito deste caderno de prova é 1.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto – Saudade
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Conversávamos sobre saudade. E de
repente me apercebi de que não tenho
saudade de nada. (...) Nem da infância
querida, nem sequer das borboletas azuis,
Casimiro. Nem mesmo de quem morreu. De
quem morreu sinto é falta, o prejuízo da
perda, a ausência. A vontade da presença,
mas não no passado, e sim presença atual.
Saudade será isso? Queria tê-los aqui, agora.
Voltar atrás? Acho que não, nem com eles.
A vida é uma coisa que tem de passar,
uma obrigação de que é preciso dar conta.
Uma dívida que se vai pagando todos os
meses, todos os dias. Parece loucura lamentar
o tempo em que se devia muito mais.
Gostaria de ter palavras boas, eficientes,
para explicar como é isso de não ter
saudades; fazer sentir que estou exprimindo
um sentimento real, a humilde, a nua verdade.
Você insinua a suspeita de que talvez seja isso
uma atitude.(...) Pois então eu lhe digo que
essa capacidade de morrer de saudades, creio
que ela só afeta a quem não cresceu direito;
feito uma cobra que se sentisse melhor na
pele antiga, não se acomodasse nunca à pele
nova. (...)
Fala que saudade é sensação de perda.
Pois é. E eu lhe digo que, pessoalmente, não
sinto que perdi nada. Gastei, gastei tempo,
emoções, corpo e alma. E gastar não é perder,
é usar até consumir.
E não pense que estou a lhe sugerir
tragédias. Tirando a média, não tive quinhão
por demais pior que o dos outros. Houve
muito pedaço duro, mas a vida é assim
mesmo, a uns traz os seus golpes mais cedo e
a outros mais tarde; no fim, iguala a todos.
Infância sem lágrimas, amada, protegida.
Mocidade - mas a mocidade já é de si uma
etapa infeliz. Coração inquieto que não sabe o
que quer, ou quer demais. Qual será, nesta
vida, o jovem satisfeito? Um jovem pode nos
fazer confidências de exaltação, de
embriaguez; de felicidade, nunca. Mocidade é
a quadra dramática por excelência, o período
dos conflitos, dos ajustamentos penosos, dos
desajustamentos trágicos. A idade dos
suicídios, dos desenganos e, por isso mesmo,
dos grandes heroísmos. É o tempo em que a
gente quer ser dono do mundo - e ao mesmo
tempo sente que sobra nesse mesmo mundo.
A idade em que se descobre a solidão
irremediável de todos os viventes. (...)
Não sei mesmo como, entre as inúmeras
mentiras do mundo, se consegue manter essa
mentira maior de todas: a suposta felicidade
dos moços. Por mim, sempre tive pena deles,
da sua angústia e do seu desamparo.
Enquanto esta idade a que chegamos, você e

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.

eu, é o tempo da estabilidade e das batalhas
ganhas. Já pouco se exige, já pouco se espera.
E mesmo quando se exige muito, só se espera
o possível. Se as surpresas são poucas,
poucos também os desenganos. A gente vai
se aferrando a hábitos, a pessoas e objetos.
(...)
E depois há o capítulo da morte, sempre
presente em todas as idades. Com a diferença
de que a morte é a amante dos moços e a
companheira dos velhos. Para os jovens ela é
abismo e paixão. Para nós, foi se tornando
pouco a pouco uma velha amiga, a se anunciar
devagarinho: o cabelo branco, a preguiça, a
ruga no rosto, a vista fraca, os achaques.
Velha amiga que vem de viagem e de cada
porto nos manda um postal, para indicar que
já embarcou.
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QUEIROZ, Rachel de. Um alpendre, uma rede, um
açude. Rio de Janeiro: José Olympio, 2006.
Texto adaptado.

01.

A seguir encontram-se listados aleatoriamente
assuntos tratados ao longo do texto. Coloque-os na
sequência em que são apresentados pela autora
numerando-os de 1 a 10.
(

)

Definição da vida

(

)

Concepção da morte

(

)

Exaltação da idade madura

(

)

Explicitação do desejo de explicar bem o
que é não ter saudades

(1)

Percepção de que não sente saudade de
nada

(

)

Aceitação de como é a vida

(

)

Opinião sobre o que é morrer de saudades

(

)

Descrição da mocidade

(

)

Descrição da própria infância

(

)

Análise da definição de saudade defendida
pelo interlocutor

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A)

2 – 10 – 9 – 3 – 1 – 6 – 4 – 8 – 7 – 5.

B)

10 – 9 – 3 – 2 – 1 – 4 – 6 – 8 – 5 – 7.

C)

3 – 10 – 2 – 9 – 1 – 8 – 7 – 4 – 5 – 6.

D)

10 – 2 – 3 – 4 – 1 – 5 – 6 – 7 – 9 – 8.

02.

Com base nas ideias apresentadas no texto, é
correto afirmar que a autora demonstra ser
A)

lúcida, sonhadora e conformada.

B)

racional, crítica e resignada.

C)

romântica, saudosista e inconformada.

D)

rebelde, saudosista e realista.
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03.

A autora associa a capacidade de “se morrer
de saudades” às pessoas

08.

A)

imaturas.

A)

B)

suicidas.

“Conversávamos sobre saudade.” (linha 1) —
LUGAR.

C)

românticas.

B)

“Gostaria de ter palavras boas, eficientes, para
explicar” (linhas 16-17) — CAUSA.

D)

conformadas.

C)

“...morrer de saudades, creio que ela só
afeta...” (linhas 22-23) — CONSEQUÊNCIA.

D)

“Infância sem lágrimas, amada, protegida.”
(linha 38) — AUSÊNCIA.

04.

É correto afirmar que a autora

A)

discorda de que a suposta felicidade dos jovens
seja uma mentira.

B)

considera a mocidade a melhor fase da vida.

C)

defende que a morte é inesperada para todas as
idades.

D)

dirige-se a um interlocutor que é seu
contemporâneo.

05.

Assinale a opção em que todas as palavras
foram formadas pelo processo de derivação.
A)

irremediável – infeliz – inquieto

B)

infância – independente – inúmeras

C)

desapego – desamparo – irreal

D)

irremediável – desengano – insinua

06.

Na frase: “Saudade será isso?” (linha 9), o
pronome destacado
A)

amplia a informação sobre saudade.

B)

resume reafirmando o que foi dito.

C)

anuncia algo que ainda vai ser dito.

D)

indica ordenação de ideias no texto.

O valor semântico da preposição destacada nas
orações está corretamente identificado em

09.

Sobre a sintaxe da frase “Gastei, gastei tempo,
emoções, corpo e alma.” (linhas 29-30), é correto
afirmar que
A)

as duas orações não têm sujeito.

B)

o sujeito das duas orações é o mesmo.

C)

o sujeito da primeira oração é oculto e o da
segunda é composto.

D)

o sujeito da segunda oração é “tempo, emoções,
corpo e alma”.

10.

Assinale a opção em que a anteposição ou a
posposição do adjetivo ao substantivo implica
mudança de significado.
A)

“Nem da infância querida, nem sequer das
borboletas...” (linhas 3-4).

B)

“Gostaria de ter palavras boas...” (linha 16).

C)

“...a suposta felicidade dos moços.” (linhas
56-57).

D)

“...foi se tornando pouco a pouco uma velha
amiga...” (linhas 70-71).

07.

Assinale a opção em que a relação de ideias
estabelecida nas orações está identificada
corretamente.

ATUALIDADES
11.

A) “Nem da infância querida, nem sequer das
borboletas azuis, Casimiro.” (linhas 3-5) —
TEMPO.

Em agosto de 2016, a cidade brasileira do Rio
de Janeiro sediou com muito sucesso os Jogos
Olímpicos. O país que sediou a primeira Olimpíada da
Era Moderna foi

B)

A)

a Inglaterra.

B)

os Estados Unidos.

C)

a Grécia.

D)

o Japão.

“... ela só afeta a quem não cresceu direito;
feito uma cobra que se sentisse melhor na pele
antiga.” (linhas 23-25) — COMPARAÇÃO.

C)

“Houve muito pedaço duro, mas a vida é assim
mesmo.” (linhas 34 a 36) — CAUSA.

D)

“Se as surpresas são poucas, poucos também os
desenganos.” (linhas 63 a 64) — OPOSIÇÃO.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.

Página 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS E DE PROVAS PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE
DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ – PROVA OBJETIVA REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2016

12.

Atente ao que se diz a respeito da Operação
Lava Jato, a maior investigação de corrupção e
lavagem de dinheiro realizada pela Polícia Federal no
Brasil, e assinale com V o que for verdadeiro e com F
o que for falso.

15.

(

)

(

)

No Supremo Tribunal Federal, os processos
da Lava Jato têm como relator o Ministro
Teori Zavascki.
Não houve, até agora, mandados de busca e
apreensão nas residências ou empresas das
pessoas investigadas.

(

)

As investigações realizadas pela Polícia
Federal são direcionadas somente a políticos
e empresários.

(

)

Houve mandados de prisão preventiva e de
condução coercitiva.

(

)

Houve delação de políticos, empresários,
servidores públicos e doleiros.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A)

V, F, V, F, V.

B)

F, V, F, V, F.

C)

V, F, F, V, V.

D)

F, V, V, F, V.

13.

Com o afastamento da Presidente Dilma
Rousseff, o político que respondeu interinamente pela
Presidência da República até o julgamento final de
seu processo de impeachment foi
A)

Renan Calheiros.

B)

Michel Temer.

C)

Valdir Maranhão.

D)

Rodrigo Maia.

14.

Considere as seguintes afirmações acerca do
município de Tianguá.
I.

Paredões do Janeiro, que abriga cachoeiras e
bicas naturais, é um dos pontos turísticos de
Tianguá.

II.

O município de Tianguá não é limítrofe com
nenhum município do estado do Piauí.

III.

A altitude do município de Tianguá é inferior a
900 metros.

Está correto o que se afirma em
A)

I e II apenas.

B)

I e III apenas.

C)

II e III apenas.

D)

I, II e III.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.

A Diocese, com sede em Tianguá, abrange 13
municípios, dentre os quais se encontram
A)

Barroquinha, São Benedito e Coreaú.

B)

Camocim, Ubajara e Frecheirinha.

C)

Granja, Moraújo e Viçosa do Ceará.

D)

Guaraciaba do Norte, Ibiapina e Graça.

16.

Foram eleitos para o cargo de prefeito
municipal de Tianguá:
A)

Erasmo Coelho Moita, João Nunes Menezes e
Flávio Terceiro Teles.

B)

Francisco Virgílio Filho, Mário Frota de
Vasconcelos e Luiz Menezes Lima.

C)

José Evangelista de Souza, Gilberto Moita e
Monsenhor Tibúrcio.

D)

Mário Frota de Vasconcelos, Aldy Nunes e
Natália Félix da Frota.

17.

Considere as seguintes afirmações a respeito
do município de Tianguá:
I.

Arapacá é distrito de Tianguá.

II.

O município de Tianguá foi criado no ano de
1890.

III.

O território do município de Tianguá está
totalmente localizado na Serra da Ibiapaba.

IV.

O município de Tianguá não tem vegetação de
mangue.

Está correto o que se afirma somente em
A)

I.

B)

II e III.

C)

II e IV.

D)

I, III e IV.

18.

O número de municípios do estado do Ceará
que são limítrofes com o município de Tianguá é
A)

3.

B)

4.

C)

5.

D)

6.
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INFORMÁTICA
19.

Relacione corretamente as extensões de
arquivo aos aplicativos do pacote Microsoft Office,
numerando a Coluna II de acordo com a Coluna I.
Coluna I

Coluna II

1.

xlsx, xls

(

)

Microsoft Office Word

2.

docx, doc

(

)

Microsoft Office Power Point

3.

pptx, ppt

(

)

Microsoft Office Excel

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A)

2, 3, 1.

B)

2, 1, 3.

C)

1, 3, 2.

D)

1, 2, 3.

20.
I.
II.
III.

22.

Em um microcomputador com Windows 7 em
português, foram criadas, usando-se o Windows
Explorer, três novas pastas P1, P2 e P3 no disco C:.
Em seguida, foram criadas duas planilhas, Pla1 e
Pla2, e gravadas na pasta P1.
Considerando que a pasta P3 foi compartilhada e
está em uso por outro computador da rede, analise
as afirmações abaixo.
I.

A pasta P1 não pode ser excluída, porque não
está vazia.

II.

A pasta P2 não pode ser renomeada, porque
está vazia.

III.

Para incluir um arquivo na pasta P3 é preciso
antes eliminar o compartilhamento.

É INCORRETO o que se afirma em

Analise as afirmativas abaixo.

A)

I e II apenas.

B)

I e III apenas.

C)

II e III apenas.

O pacote Open Office é gratuito apenas para
usuários pessoais.

D)

I, II e III.

O pacote Microsoft Office é gratuito apenas na
plataforma Linux.

23.

Os softwares do pacote Open Office funcionam
tanto em ambiente Windows quanto em Linux.

Relacione corretamente as teclas de atalho do
Microsoft Office Word 2010 em português no
ambiente Windows às finalidades, numerando a
Coluna II de acordo com a Coluna I.
Coluna I

É correto apenas o que se afirma em
A)

I.

B)

I e II.

C)

III.

D)

II e III.

Coluna II

1.

CTRL + N

( )

Sublinha ou elimina
sublinhado do texto
selecionado.

2.

CTRL + I

( )

Negrita ou elimina
negrito do texto
selecionado.

3.

CTRL + S

( )

Relacione corretamente os comandos do
sistema operacional Linux com sua finalidade,
numerando a Coluna II de acordo com a Coluna I.

Torna itálico ou elimina
itálico do texto
selecionado.

4.

CTRL + B

( )

Salva o documento.

Coluna I

A sequência correta, de cima para baixo, é:

21.

Coluna II

1.

mv

(

)

Copiar arquivo ou diretório.

A)

1, 2, 3, 4.

2.

cp

(

)

Renomear ou mover arquivo.

B)

3, 1, 2, 4.

3.

rm

(

)

Listar conteúdo do diretório.

C)

2, 1, 4, 3.

4.

ls

(

)

Remover arquivo.

D)

2, 3, 4, 1.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A)

1, 2, 3, 4.

B)

2, 1, 4, 3.

C)

2, 4, 3, 1.

D)

3, 1, 2, 4.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.
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24.

Considere uma planilha Excel em português
em ambiente Windows com as células A1 a A6, B1 a
B6, C2 e C4 preenchidas conforme abaixo.
A

B

1

3

5

2

4

6

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

C

27.

Conforme disposto no Código Tributário do
Município de Tianguá, os tributos que compõem o
Sistema Tributário do Município são:
A)

ISSQN, IPTU, IPVA, Taxa decorrente do poder de
polícia, Taxa de utilização efetiva ou potencial de
serviços públicos e Contribuição de Melhoria
decorrente de obras públicas.

B)

ITBI, IPTU, ISSQN, Taxa decorrente do poder de
polícia, Taxa de utilização efetiva ou potencial de
serviços públicos, Taxa de Iluminação Pública e
Contribuição de Melhoria decorrente de obras
públicas.

C)

IPTU, ITBI, ISSQN, Taxa decorrente do poder de
polícia, Taxa de utilização efetiva ou potencial de
serviços públicos e Contribuição de Melhoria
decorrente de obras públicas.

D)

IPTU, ITCD, ISSQN, Taxas decorrentes do poder
de polícia, Taxas de utilização efetiva ou
potencial de serviços públicos, Contribuição
sobre a Intervenção no Domínio Econômico e
Contribuição de Melhoria decorrente de obras
públicas.

=SOMASE(A1:A6;”>6”)

=SOMASE(A1:A6;”>6”;B1:B6)

O resultado obtido pela aplicação das fórmulas nas
células C2 e C4 é
A)

15 e 19.

B)

15 e 15.

C)

15 e 34.

D)

19 e 34.

25.

O navegador, também conhecido como
browser, é um programa de computador que permite
aos seus usuários interagir com documentos virtuais
da Internet. Assinale a opção que NÃO corresponde
a navegadores Internet.
A)

Internet Explorer, Opera.

B)

Mozilla Firefox, Google Chrome.

C)

Opera, Mozilla Firefox.

D)

Google Safari, Windows Explorer.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

28.

Atente às afirmações a seguir e assinale com V
as verdadeiras e com F as falsas.
(

)

A estimativa e o arbitramento constituem
tipos de Regime Especial de Recolhimento do
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza
— ISSQN — no Município de Tianguá.

(

)

Os contribuintes incluídos no regime de
cálculo do imposto por estimativa ficam
dispensados da emissão de nota fiscal, porém
não ficam dispensados da escrituração dos
livros fiscais.

(

)

Entende-se por local da prestação do serviço,
o local onde o mesmo é executado, mesmo
que a sede da empresa esteja localizada fora
do Município de Tianguá.

(

)

As casas de caridade ou estabelecimentos de
fins humanitários e assistenciais, sem
finalidade lucrativa são isentos do ISSQN,
bastando para isso um requerimento da parte
interessada.

(

)

Não são contribuintes do ISSQN os que
prestam serviço em relação de emprego, os
trabalhadores avulsos, os diretores e
membros do Conselho Consultivo ou Fiscal de
Sociedade.

26.

Conforme disposto no Código Tributário do
Município de Tianguá, o contribuinte do IPTU é o
proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do
imóvel a qualquer título, localizado na zona urbana
do município. No que diz respeito aos responsáveis
pelo pagamento do imposto, também definidos no
referido código, assinale a opção INCORRETA.
A)

O adquirente do imóvel, quando não liquidado
pelo vendedor cedente.

B)

O espólio, pelos tributos devidos pelo “de cujus”
na data da abertura da sucessão.

C)

Os sucessores a qualquer título.

D)

A pessoa jurídica de direito público ou privado,
que resultar da fusão, transformação ou
incorporação, pelos tributos devidos.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.

A sequência correta, de cima para baixo, é
A)

F, V, F, F, V.

B)

V, F, V, F, V.

C)

F, V, F, V, F.

D)

V, F, V, V, F.
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29.

De acordo com o que dispõe o Código
Tributário do Município de Tianguá, é correto afirmar
que correspondem a Fato Gerador do Imposto sobre
transmissão “inter vivos” de bens imóveis – ITBI:
A)

a transmissão de bens imóveis, por natureza ou
acessão física; a transmissão de direitos reais
sobre imóveis, exceto os de garantia; a cessão
de direitos relativa a essas transmissões.

B)

a transmissão de bens imóveis, a qualquer título
ou acessão física; a transmissão de direitos reais
sobre imóveis, exceto os de garantia; a cessão
de direitos relativa a essas transmissões.

C)

a transmissão de bens imóveis, por natureza ou
acessão física; a transmissão de direitos reais
sobre imóveis, a qualquer título; a cessão de
direitos relativa a essas transmissões.

D)

a transmissão de bens imóveis, por natureza ou
acessão física; a transmissão de direitos reais
sobre imóveis, exceto os de garantia; a cessão
de direitos relativa apenas à transmissão de
bens imóveis, por natureza ou acessão física.

30.

Considerando o Código Tributário do Município
de Tianguá, assinale a opção que NÃO corresponde
aos serviços elencados como Fato Gerador do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza —
ISSQN.
A)

Serviços de medicina e assistência veterinária e
congêneres.

B)

Serviços relativos a turismo, hospedagem,
viagens e congêneres.

C)

Serviços relacionados ao setor bancário e
financeiro, inclusive aqueles prestados por
instituições financeiras autorizadas a funcionar
pela União ou por quem de direito.

D)

Serviços de transporte de natureza
intermunicipal.

31.

Considerando o Código Tributário do Município
de Tianguá, assinale a opção que NÃO corresponde a
uma taxa cobrada pelo município.
A)

Taxa de licença para localização e
funcionamento.

B)

Taxa de iluminação pública.

C)

Taxa de Alvará Sanitário.

D)

Taxa de expediente e serviços diversos.

32.

No que se refere às obrigações tributárias
insertas no Código Tributário do Município de
Tianguá, relacione as colunas a seguir, numerando a
Coluna II de acordo com a Coluna I.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.

Coluna I
1. Sujeito
passivo da
obrigação
principal

2. Sujeito ativo
da obrigação
tributária

Coluna II
( )

Decorre da legislação
tributária e tem por
objeto a prática ou a
abstenção de atos nela
previstos, no interesse
da Fazenda Municipal.

( )

Surge com a ocorrência
do fato gerador e tem
por objeto o pagamento
de tributo ou de
penalidade pecuniária,
extinguindo-se
juntamente com o
crédito dela decorrente.

( )

Situação definida em lei
como necessária e
suficiente para justificar
o lançamento e a
cobrança de cada um
dos tributos de
competência do
Município.

( )

Pessoa física ou jurídica
obrigada, nos termos da
lei, ao pagamento dos
tributos e penalidades
pecuniárias de
competência do
Município ou imposto
por ele.

( )

Pessoa jurídica de
direito público interno
titular da competência
privativa, para decretar
e arrecadar os tributos
específicos definidos em
lei.

3. Obrigação
tributária
acessória

4. Fato gerador
da obrigação
principal

5.Obrigação
tributária
acessória

A sequência correta, de cima para baixo, é
A)

3, 5, 4, 1, 2.

B)

4, 3, 5, 2, 1.

C)

5, 4, 3, 2, 1.

D)

3, 4, 2, 1, 5.

33.

Dentre as normas apresentadas a seguir,
assinale as que NÃO são observadas pela legislação
tributária do Município de Tianguá.
A)

Normas constitucionais vigentes.

B)

Normas gerais do Direito Tributário
estabelecidas no Código Tributário Nacional.

C)

Disposições do Código Tributário do Município de
Tianguá e das leis a ele subsequentes.

D)

Normas gerais relativas ao direito das
sucessões.
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34.

A constituição do crédito tributário do
Município, pelo lançamento, é atividade privativa da
autoridade tributária, configurando diversos
procedimentos e objetivos. Assinale a opção que
NÃO corresponde a um desses procedimentos.
A)

Verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente.

B)

Calcular o montante do tributo devido.

C)

Identificar o sujeito ativo.

D)

Propor, sendo o caso, a aplicação da penalidade
cabível.

35.

O lançamento do crédito tributário é efetuado
com base nas diversas modalidades definidas no
Código Tributário do Município de Tianguá. Assinale a
opção em que a modalidade de lançamento
corresponde ao tipo de tributo municipal correto.
A)

ITBI – lançamento por homologação.

B)

IPTU – lançamento de ofício ou direto.

C)

ISS devido por profissionais autônomos ou por
sociedade de profissionais – lançamento por
homologação.

D)

Taxas de Licença para Localização e
Funcionamento – lançamento por declaração.

36.

O índice utilizado para atualização de débitos
fiscais e que também é utilizado como base de
cálculo de diversos tributos no Município de Tianguá
é denominado
A)

Unidade Fiscal de Referência do Estado do Ceará
(UFIR-CE).

B)

Unidade Fiscal de Referência do Município de
Tianguá (UFIR-M).

C)

Unidade Fiscal de Referência (UFIR).

D)

Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC).

38.

Atente ao seguinte enunciado: “Conforme
disposto no Código Tributário do Município de
Tianguá, a base de cálculo do Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza — ISSQN — será
arbitrada nos seguintes casos:
I.

sempre que o contribuinte embarace o
procedimento fiscal, seja pelo não envio da
documentação solicitada pelos agentes
fazendários, ou qualquer meio que dificulte ou
torne imprecisa a apuração do imposto devido;

II.

quando o contribuinte perder ou extraviar
documentação fiscal de exibição obrigatória ou
não, desde que solicitada e pertinente à
apuração do tributo;

III.

a critério da autoridade fiscal, nos casos em
que o contribuinte não fizer prova de sua
inscrição no Cadastro Econômico Fiscal do
município;

IV.

quando a autoridade fiscal, mesmo tendo
recebido do contribuinte toda a documentação
contábil e fiscal solicitada, em tempo hábil,
entender como insuficiente para a realização da
apuração do tributo devido”.

Estão corretas somente as complementações
contidas em
A)

I, II e IV.

B)

I, II e III.

C)

II, III e IV.

D)

I, III e IV.

39.

No que diz respeito ao Cadastro Fiscal
Imobiliário, relativo ao IPTU no Município de Tianguá,
é correto afirmar que
A)

a inscrição do contribuinte no Cadastro Fiscal
Imobiliário é obrigatória, exceto para os
beneficiados com isenção fiscal.

B)

o contribuinte poderá fazer uma única inscrição
centralizada abrangendo todos os imóveis de
sua propriedade na zona urbana do município de
Tianguá.

C)

fica o contribuinte obrigado a requerer sua
inscrição no Cadastro Fiscal Imobiliário no prazo
de 30 (Trinta) dias, a partir da convocação feita
pela Prefeitura ou da posse do imóvel a qualquer
título.

D)

as construções ou edificações realizadas sem a
devida licença ou em desacordo com as normas
técnicas não poderão ser inscritas no Cadastro
Fiscal Imobiliário enquanto seu proprietário não
efetuar as adaptações da construção às normas
e prescrições legais.

37.

Assinale a opção que NÃO corresponde a um
dos serviços de natureza industrial, comercial e civil
prestados pelo Município de Tianguá em caráter de
empresa e susceptíveis de serem explorados por
empresas privadas, sujeitos ainda à fixação de
preços públicos, por parte do Poder Executivo
Municipal.
A)

Transporte coletivo.

B)

Mercados e entrepostos.

C)

Matadouros.

D)

Coleta de lixo.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.
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40.

No que diz respeito ao tributo municipal
Contribuição de Melhoria, assinale a afirmação
verdadeira.

ações. Dentre as ações apresentadas a seguir,
assinale a que NÃO condiz com as exigências da
fiscalização.

A)

A)

Exigir, a qualquer tempo, a exibição de livros e
comprovantes dos atos e operações que
constituam ou possam constituir fato gerador de
obrigação tributária.

B)

Ingressar no estabelecimento da empresa,
embora fora do horário de funcionamento, sem
autorização judicial e sem a presença de alguém
responsável pela empresa.

C)

Fazer inspeções, vistorias, levantamentos e
avaliações nos locais e estabelecimentos onde
estejam exercidas atividades passíveis de
tributação ou nos bens e serviços que
constituam matéria tributável.

D)

Requisitar o auxílio da Força Pública ou requerer
ordem judicial, quando indispensável à
realização de diligências, inclusive inspeções
necessárias ao registro dos locais e
estabelecimentos, assim como dos bens e
documentação dos contribuintes responsáveis.

B)

A Contribuição de Melhoria é instituída para
fazer parte do custeio de obras públicas, e tem
como fato gerador, a valorização imobiliária para
cada imóvel ou unidade imobiliária beneficiada,
tendo como limite de cobrança o valor total do
benefício apurado, independentemente do valor
total da obra pública.
Por ocasião do respectivo lançamento da
Contribuição de Melhoria, cada contribuinte
deverá ser notificado do montante da
contribuição, da forma e dos prazos de seu
pagamento e dos elementos que integram o
respectivo cálculo.

C)

Ficam excluídos da incidência da Contribuição de
Melhoria os imóveis de propriedade do Poder
Público, com exceção apenas dos submetidos a
regime de enfiteuse.

D)

A Contribuição de Melhoria relativa a cada
imóvel será determinada pelo rateio da parcela
do custo da obra, pelos imóveis situados na zona
beneficiada independentemente dos fatores
individuais de valorização.

41.

Atente ao seguinte enunciado: “A capacidade
tributária passiva independe:
I.
II.

III.

IV.

da capacidade civil das pessoas naturais;
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 dos
bens ou negócios;
de estar a pessoa jurídica regularmente
constituída no município de Tianguá e de ter
praticado qualquer ato considerado fato
gerador de tributo no município;

43.

Conforme disposto na Lei Complementar
Nº 123/2006, e suas alterações posteriores, os
limites de receita bruta anual poderão definir o
enquadramento das empresas optantes do Simples
Nacional como microempreendedores individuais —
MEI —, microempresas — ME — ou empresas de
pequeno porte — EPP. No que se refere aos limites
da Receita Bruta, assinale a opção correta.
A)

MEI: Igual ou inferior a R$ 60.000,00 (sessenta
mil reais); ME: Igual ou inferior a R$ 180.000,00
(cento e oitenta mil reais); e EPP: Superior a R$
180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e igual ou
inferior a R$ 1.800.000,00 (um milhão e
oitocentos mil reais).

B)

MEI: Igual ou inferior a R$ 90.000,00 (noventa
mil reais); ME: Igual ou inferior a R$ 240.000,00
(duzentos e quarenta mil reais); e EPP: Superior
a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)
e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois
milhões e quatrocentos mil reais).

C)

MEI: Igual ou inferior a R$ 60.000,00 (sessenta
mil reais); ME: Igual ou inferior a R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais); e EPP: Superior
a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais)
e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três
milhões e seiscentos mil reais).

D)

MEI: Igual ou inferior a R$ 90.000,00 (noventa
mil reais); ME: Igual ou inferior a R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais); e EPP: Superior
a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais)
e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três
milhões e seiscentos mil reais).

de estar a pessoa jurídica regulamente
constituída, bastando que configure uma
unidade econômica ou profissional”.

Estão corretas somente as complementações
contidas em
A)

I, II e III.

B)

II, III e IV.

C)

I, III e IV.

D)

I, II e IV.

42.

A fim de obter elementos que lhe permitam
verificar a exatidão das declarações apresentadas
pelos contribuintes e responsáveis, e de determinar
com precisão a natureza e o montante dos créditos
tributários, o Fisco Municipal poderá adotar diversas
O número do gabarito deste caderno de prova é 1.
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44.

Considerando a tabela para cobrança do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza —
ISSQN —, constante como anexo do código tributário
do Município de Tianguá, assinale a opção
INCORRETA.
A)

Hospedagem de qualquer natureza em hotéis,
apart-service condominiais, flat, apart-hotéis,
hotéis residência, residence-service, suite
service, hotelaria marítima, motéis, pensões e
congêneres: alíquota de 3% (três por cento)
sobre o serviço prestado.

B)

Serviços de engenharia, agronomia,
agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo,
paisagismo e congêneres: alíquota de 4%
(quatro por cento) sobre o serviço prestado ou
valor fixo anual de 150 UFIRCE.

C)

Medicina veterinária e zootecnia: alíquota de 3%
sobre o serviço prestado ou valor fixo anual de
110 UFIRCE.

D)

Agenciamento, organização, promoção,
intermediação e execução de programas de
turismo, passeios, viagens, excursões,
hospedagens e congêneres: alíquota de 5%
(cinco por cento) sobre o serviço prestado.

45.

Assinale a opção que NÃO faz parte dos tipos
de suspensão do crédito tributário.
A)

Moratória.

B)

Depósito de seu montante integral.

C)

Concessão de medida liminar em mandato de
segurança.

D)

Prescrição e decadência.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.

Página 11

