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
Tauá e Formação de Cadastro de Reserva
Edital Nº 01/2014 – PMT, 06 de outubro de 2014

UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO CEARÁ

UECE

Comissão Executiva do
Vestibular - CEV

PROVA OBJETIVA
PARA O CARGO DE
AUDITOR FISCAL
DATA DA APLICAÇÃO: 21 DE DEZEMBRO DE 2014
DURAÇÃO: 4 HORAS
INÍCIO: 9 horas TÉRMINO: 13 horas

Após receber o seu cartão-resposta, copie, nos locais apropriados, uma vez com letra cursiva e outra, com
letra de forma, a seguinte frase:

Bons pensamentos fortalecem a mente.

ATENÇÃO!
Este Caderno de Prova contém:
 Língua Portuguesa – 10 questões;
 Atualidades – 05 questões;
 História de Tauá – 05 questões;
 Informática – 10 questões;
 Conhecimento Específico – 20 questões.

NÚMERO DO GABARITO

Marque, no local apropriado do
seu cartão-resposta, o número
2, que é o número do gabarito
deste caderno de prova e que
se encontra indicado no rodapé
de cada página.

Ao sair definitivamente da sala, o candidato deverá assinar a folha de presença e
entregar ao fiscal de mesa:
 o CARTÃO-RESPOSTA preenchido e assinado;
 o CADERNO DE PROVA.
IMPORTANTE!
 SERÁ ATRIBUÍDA NOTA ZERO, NA PROVA, AO CANDIDATO QUE NÃO ENTREGAR SEU
CARTÃO-RESPOSTA.



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA PROVA ENCONTRAM-SE NA FOLHA DE INSTRUÇÕES
QUE VOCÊ RECEBEU AO INGRESSAR NA SALA DE PROVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ – 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 TAUÁ – PROVA OBJETIVA REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2014

LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
Os Negócios que Vêm do Lixo
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A urbanista Raquel Rolnik publicou um
artigo mostrando o que acontece com a coleta
seletiva e a reciclagem na cidade de São Paulo,
a mais populosa do País e a que mais gera
resíduos, de todas as classes, recicláveis ou
não. Ela aponta que a cidade tem 46% de
domicílios servidos por coleta seletiva, no
entanto apenas 2% dos resíduos são de fato
reciclados.
Essa é uma realidade que em maior ou
menor grau se espraia por todas as cidades
brasileiras, apesar de coleta seletiva e
reciclagem estarem previstas na Política
Nacional de Resíduos Sólidos, de dezembro de
2010 (depois de 20 anos dormitando no
Congresso), e que tem 2014 como prazo para a
eliminação completa dos lixões e implantação
de aterros sanitários em todo o País.
Minha opinião é que nada disso vai dar
certo se não houver também um esforço
consistente para a geração de novos produtos e
negócios com base em matérias-primas obtidas
a partir da separação dos resíduos coletados,
seja em residências ou em empresas. Negócios
capazes de gerar inovação, empregos e renda a
partir do uso de materiais que podem ser
obtidos a partir da mineração dos resíduos
gerados pela atividade humana.
O primeiro desafio que se impõe é a
necessidade de que esses negócios sejam
espalhados por todo o País, uma vez que
transportar resíduos por longas distâncias pode
tornar o custo da operação incompatível com
qualquer negócio. Então, será preciso envolver
não apenas cooperativas de recicladores
(capazes de coletar, separar e dar destinação
adequada a cada classe de resíduo), mas
também fomentar o empreendedorismo para a
formação de milhares de pequenas empresas
que utilizem esses materiais para a produção de
uma miríade de produtos que satisfaçam as
mais diversas necessidades da sociedade.
Isso não acontecerá de forma
espontânea, será preciso um planejamento e
um esforço coordenado de empresas, governos,
universidades, institutos de pesquisa e
organismos financeiros capazes de produzir
inovações, design e modelos de negócios viáveis
e espalhá-los por todo o Brasil. Desta forma não
apenas as principais questões relativas aos
resíduos podem ser encaminhadas, como
também haverá muito mais oportunidades de
negócios e empregos à disposição da sociedade.
Já existem iniciativas na direção de
transformar lixo em matéria-prima para
produtos de bom valor econômico e alto
benefício social. Um exemplo interessante é o
desenvolvimento de produtos a partir da
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reciclagem de embalagens longa-vida. Hoje já
existem no mercado telhas e uma série de tipos
de painéis feitos a partir da reciclagem desses
materiais, com grande vantagem frente a
materiais tradicionais no mercado.
Para se chegar a esse formato de
produto e negócio, a Tetra Pak, maior empresa
global de embalagens longa-vida apostou no
desenvolvimento de tecnologias e apoio às
cooperativas de catadores e produtores de
telhas e placas. “O resultado foi a criação de um
mercado novo, algo que não existia antes e que
a demanda é ainda bem maior do que a
capacidade de oferta”, explica Fernando von
Zuben, diretor de meio ambiente da empresa.
A inovação neste caso foi planejada e
não veio apenas porque a empresa é boazinha,
mas também porque ela deve ser responsável
pelos resíduos que coloca no mercado. Centenas
de pequenas empresas estão sendo criadas em
todo o Brasil para o aproveitamento dessa
matéria-prima com bons resultados nos
negócios. Outros materiais têm mais valor e,
por isso, são mais demandados, é o caso das
latas de alumínio, onde o Brasil detém recordes
de reciclagem. Vidros e PETs estão entrando
nessa linha de materiais com valor comercial,
mas ainda em escala insuficiente para cumprir
as metas da Política Nacional de Resíduos
Sólidos.
A chave para a solução dos resíduos
está basicamente em dois vetores, a redução na
produção e a inovação na geração de novos
produtos e negócios a partir dos resíduos
coletados. Sem isso a coleta seletiva
simplesmente vai fazer com que as prefeituras
tenham de manter imensos depósitos de
materiais recicláveis que não serão reciclados
por falta de uma cadeia de negócios que os
utilize.

www.cartacapital.com.br/colunistas/ Dal-Marcondes

01.

Ao ler todo o texto, pode-se inferir
acertadamente que
A)

a Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma
realidade que vem acontecendo em todas as
cidades brasileiras.

B)

exemplos como o da Tetra Pak é uma iniciativa
louvável, mas que não dará certo nas pequenas
cidades brasileiras.

C)

a coleta seletiva e a reciclagem dos resíduos
sólidos só passarão a ser uma realidade quando
houver uma mobilização de todos e um
planejamento logístico.

D)

a coleta seletiva e a reciclagem dos resíduos
sólidos são grandes empreendimentos para o
Brasil, mas só darão certo se ocorrerem de
forma natural.
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02.

Assinale a opção que exprime corretamente a
opinião do autor do texto.
A)

A coleta seletiva é uma atividade que está
desaparecendo, devido o surgimento de novos
produtos.

B)

A coleta seletiva e a separação de resíduos
sólidos é uma atribuição das grandes empresas.

C)

A coleta seletiva e a separação de resíduos
sólidos só darão lucros as cooperativas e as
pequenas empresas.

D)

A coleta seletiva e a separação dos resíduos
sólidos podem gerar negócios lucrativos para
todo o país.

06.

No texto, a afirmação “A chave para a solução
dos resíduos está basicamente em dois vetores, a
redução na produção e a inovação de novos produtos
e negócios, a partir dos resíduos coletados” (linhas
89-93) quer dizer que
A)

a saída é a redução da produção dos reciclados
já saturados, e o investimento na criação de
novos produtos, o que acarretará novos
negócios.

B)

o ideal é diminuir a produção de materiais
reciclados para atender a demanda.

C)

a solução é reduzir a coleta de lixo para gerar
inovação de produtos e negócios.

D)

se deve diminuir a produção para evitar o
acúmulo de resíduos sólidos que demandam
grandes depósitos.

03.

No texto, a ideia de “transformar lixo em
matéria-prima” (linha 55) envolve a possibilidade de
A)

transportar resíduos por longa distância.

B)

criar novas oportunidades, gerando emprego e
renda.

C)

separar os resíduos coletados em residências ou
empresas.

D)

colocar no mercado produtos sem valia para a
sociedade.

04.

07.

No texto, as palavras “espraia” (linha 11),
“miríade” (linha 41) e “vetores” (linha 90) têm
respectivamente o mesmo sentido de
A)

limita, imensidão, diretrizes.

B)

derrama, imensidão, propósitos.

C)

desdobra, infinidade, objetivos.

D)

estende, infinidade, direções.

O autor do texto cita dois grandes desafios
para transformar o lixo em matéria-prima. Assinale a
opção que resume corretamente esses desafios.

08.

A)

As grandes empresas assumirem a
responsabilidade da coleta e reciclagem do lixo,
a partir de incentivos governamentais.

A)

O termo “é que” (linha 19) é uma oração
subordinada.

B)

B)

O planejamento e a produção em grande escala
de materiais irrecuperáveis que satisfaçam as
diversas necessidades dos consumidores.

O vocábulo “seja” (linha 24) é uma conjunção
tanto quanto a conjunção ou.

C)

O predicado de “existem” (linha 54) é
“iniciativas na direção de transformar lixo em
matéria-prima para produtos de bom valor
econômico e alto benefício social” (linhas 5457).

D)

O pronome “los” (linha 49) é objeto direto de
“empresas, governos, universidades, institutos
de pesquisa e organismos financeiros” (linhas
45-47).

C)

D)

O planejamento coordenado entre várias
instituições, a fim de transformar e propagar a
necessidade da coleta seletiva e da reciclagem
dos resíduos sólidos, como oportunidades de
negócios e empregos.

Assinale a proposição correta de acordo com o

texto.

O fomento às pequenas empresas e residências
que passam a coletar e reciclar o lixo
adequadamente, a partir de um planejamento
cooperado.

09.
05.

No texto, as expressões “apesar de” (linha 12),
“uma vez que” (linha 31) e “mas também” (linhas
37-38) indicam respectivamente a ideia de
A)

contradição, causa, acréscimo.

B)

explicação, contradição, acréscimo.

C)

acréscimo, conclusão, contradição.

D)

causa, conclusão, contradição.
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Assinale a opção em que os termos hifenizados
obedecem à mesma regra do uso do hífen da palavra
“longa-vida” (linhas 59 e 66).
A)

Guarda-noturno, bem-te-vi, anti-inflamatório.

B)

Anti-higiênico, circum-navegação, afrobrasileiro.

C)

Primeira-dama, decreto-lei, bota-fora.

D)

Quarta-feira, conta-gotas, super-homem.
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10.

Em “O primeiro desafio que se impõe é a
necessidade de que esses negócios sejam espalhados
por todo o País, uma vez que transportar resíduos
por longas distâncias pode tornar o custo da
operação incompatível com qualquer negócio” (linhas
29-34), a oração grifada tem a função de
A)

complemento nominal.

B)

objeto indireto.

C)

adjunto adnominal.

D)

predicativo.

ATUALIDADES
11.

O relatório final da Comissão Nacional da
Verdade, entregue nesta quarta-feira (10) à
presidente Dilma Rousseff, aponta 377 pessoas como
responsáveis diretas ou indiretas pela prática de
tortura e assassinatos durante a ditadura militar
entre 1964 e 1985.
Comissão da Verdade responsabiliza 377 por
crimes durante a ditadura
http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/12/comi
ssao-da-verdade-responsabiliza-377-por-crimesdurante-ditadura.html10/12/2014 10h48 -

13.

De janeiro a junho de 2014, a economia do
Ceará teve crescimento de 3,49%. Considerando os
quatro últimos trimestres, as taxas do PIB, no
Estado, mostram crescimento de 3,32%, enquanto a
do Brasil foi de 1,4%.
Economia do Ceará cresce 3,04% no segundo trimestre de
2014, diz Ipece
http://g1.globo.com/ceara/noticia/2014/09/economia-doceara-cresce-304-no-segundo-trimestre-de-2014-dizipece.html. 04/09/2014 14h48 - Atualizado em 04/09/2014
14h48

No Ceará, os principais setores da economia
responsáveis por este crescimento foram
A)

telecomunicações, serviços bancários e
transportes.

B)

educação, transportes e telecomunicações.

C)

agropecuária, serviços e comércio.

D)

mineração, pesca e transportes.

14.

O indiano Kailash Satyarthi e a paquistanesa
Malala Yousafzay receberam o prêmio Nobel da Paz
de 2014 por suas atuações
A)

no combate ao tráfico de drogas.

Esse relatório, dentre outras recomendações, propõe

B)

na luta pela educação de crianças e jovens.

A)

C)

na luta pela igualdade das mulheres.

D)

em defesa dos animais em extinção na Ásia.

B)

que os responsáveis pelos crimes de tortura e
crimes contra a humanidade sejam
integralmente anistiados.
o fortalecimento e o aparelhamento das forças
de segurança policiais e militares.

C)

a criação de uma lei que permita o
monitoramento das ações policiais pela
Comissão Nacional da Verdade.

D)

que os apontados como responsáveis de
cometer crimes contra a humanidade respondam
na Justiça.

15.

O Palácio do Planalto anunciou nesta quintafeira (27) os primeiros nomes de ministros da equipe
do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff –
Joaquim Levy (Fazenda), Nelson Barbosa
(Planejamento) e Alexandre Tombini, que
permanecerá como presidente do Banco Central,
cargo com status de ministro.
Veja a repercussão do anúncio da nova equipe econômica
http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/11/vejarepercussao-do-anuncio-da-nova-equipeeconomica.html27/11/2014 15h44 - Atualizado
em 27/11/2014 18h52.

12.

A operação lava-jato, deflagrada pela Polícia
Federal em março de 2014, tinha como principal
objetivo investigar
A)

a atuação das facções criminosas dentro dos
presídios brasileiros.

B)

o tráfico de seres humanos nas fronteiras
brasileiras.

C)
D)

A nova equipe econômica terá grandes desafios pela
frente. Porém, no momento atual, seu principal
objetivo é
A)

fazer os ajuste das contas públicas do País.

B)

o esquema de lavagem de dinheiro e o desvio de
recursos da Petrobras.

garantir a lisura nas investigações do escândalo
da Petrobras.

C)

concluir as obras inacabadas da copa do mundo.

a atuação ilegal de madeireiras no sul do Pará.

D)

estimular as importações de soja e minério de
ferro.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.

Página 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ – 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 TAUÁ – PROVA OBJETIVA REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2014

HISTÓRIA DE TAUÁ
16.

O município de Tauá teve sua primeira
denominação de
A)

Vila Marrecas.

B)

Vila São João do Príncipe.

C)

Vila João Tomé.

D)

Vila Trici.

INFORMÁTICA
21.

Para imprimir as páginas 2, 4, 5, 6 e 8 de um
documento usando o comando Imprimir do menu
Arquivo do Microsoft Word 2003, deve-se
especificar:
A)

2:4a6:8

B)

2-4-6;8

C)

2;4a6;8

D)

2,4-6,8

17.

O sertão dos Inhamuns, onde se localiza o
município de Tauá, foi historicamente marcado pela
presença indígena, com a maior presença dos índios
A)

Tremembés.

B)

Tapuias.

C)

Inhamuns.

D)

Jucás.

22.

Relacione, corretamente, os itens da Coluna I
aos atalhos do Microsoft Word 2003, em português,
listados na Coluna II.
Coluna I

Coluna II

1.

Fecha documento

( )

CTRL + W

2.

Refaz última ação

( )

CTRL + R

3.

Desfaz última ação

( )

CTRL + Z

A colonização dos Inhamuns teve início em
1707, através da invasão do Planalto dos Inhamuns,
patrocinada por grupos familiares em que se destaca
a Família

4.

Salva documento

( )

CTRL + B

A)

3, 2, 4, 1.

A)

Fiúza.

B)

4, 3, 2, 1.

B)

Coutinho.

C)

1, 2, 3, 4.

C)

Feitosa.

D)

2, 4, 1, 3.

D)

Gonçalves.

18.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

23.

A)

Surubim.

B)

Malabar.

Dois computadores de uma mesma rede local
têm IPs conflitantes, i.e., compartilham
acidentalmente o mesmo endereço IP. Supondo que,
em suas configurações de rede, ambos apontam para
DNS distintos, o que ocorre se os dois computadores
efetuam simultaneamente um ping para um mesmo
servidor?

C)

Cardão.

A)

D)

Giboro.

Nenhum dos computadores receberá o resultado
do ping, pois os headers dos pacotes enviados
para o servidor contêm servidores de nomes
diferentes.

B)

O servidor DNS detectará um ataque de força
bruta e bloqueará futuras requisições advindas
da referida rede.

C)

O servidor “pingado” irá reagir de forma
indistinta a ambas as requisições como se
partissem de um mesmo remetente.

D)

Apenas um dos computadores com IP em
conflito receberá a resposta do servidor
“pingado”, pois o datagrama ECHO_RPING tem
apenas um header ICMP.

19.

Sobre a introdução da criação bovina em Tauá,
é correto afirmar que a primeira raça a ser criada e
que dominou seus pastos por quase um século foi a

20.

A igreja matriz de Tauá, denominada Nossa
Senhora do Rosário, foi construída em
A)

1740.

B)

1762.

C)

1752.

D)

1758.
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24.

Considere as seguintes afirmações a respeito
do Microsoft Access 2007:
I.

II.
III.

Pode-se implementar a integridade referencial
em relacionamentos um para muitos entre duas
tabelas.
Pode-se definir exclusão em cascata em um
relacionamento um para muitos.
Não se pode definir atualização em cascata em
um relacionamento um para muitos.

É correto o que se afirma em
A)

I e II apenas.

B)

I, II e III.

C)

II e III apenas.

D)

I e III apenas.

25.

O que acontece com um sistema operacional
quando um programa antivírus instalado no
computador informa que sua base de dados com
informações sobre os vírus existentes está
desatualizada?
A)

O sistema fica vulnerável a ataques internos e
externos de DoS, DDoS, GSM e CDMA/CD.

B)

C)

D)

27.

Um sistema operacional (S.O.) informa ao
administrador do sistema a existência de uma
atualização de segurança importante do S.O. Com o
fim de manter a segurança do sistema, a integridade
dos dados dos usuários, e a confiabilidade dos
aplicativos instalados, sejam eles do S.O. ou de
terceiros, a primeira atitude a ser tomada pelo
administrador do sistema será
A)

desligar o computador imediatamente e
reinstalar o sistema operacional.

B)

desconectar o cabo de rede e a rede sem fio, e
esperar novas instruções do sistema.

C)

desinstalar de vez o aplicativo inseguro e seus
dados a fim de evitar o futuro uso dele.

D)

proceder com a atualização de segurança
sugerida pelo sistema operacional.

28.

No que tange ao uso de serviços Internet, são
feitas as seguintes afirmações:
I.

A transferência de arquivos disponíveis na
Internet para um computador local pode ser
feita usando o protocolo FTP.

II.

O disco rígido, o teclado e o mouse correm o
risco de ser fisicamente danificados por
programas maliciosos.

Cookies são informações gravadas no servidor
WEB contendo preferência de navegação do
usuário como idioma, cores, etc.

III.

Por segurança, o sistema operacional irá impedir
a execução de programas não essenciais até a
base de dados ser atualizada.

Ao usar webmail, as mensagens recebidas são
automaticamente excluídas do servidor de email e armazenadas na máquina do usuário.

É correto o que se afirma em

Os arquivos do sistema podem ser corrompidos
por ameaças não contidas na base de dados
atual do antivírus.

A)

I, II e III.

B)

I e II apenas.

C)

I e III apenas.

D)

II e III apenas.

26.

No Windows 7 é possível escolher a pasta onde
será instalado um programa. Esta atitude, porém,
pode trazer alguns problemas, dependendo do
software. Supondo que, por alguma razão, foi movida
para outro diretório a pasta de um programa já
instalado, qual das alternativas abaixo mostra uma
maneira correta de ajustar, no sistema, a pasta de
instalação desse programa para que passe a ser o
caminho do novo diretório usado?
A)

Finalizar a execução do programa, criar a pasta
padrão vazia e reabrir o programa.

B)

Reinstalar o programa com a senha de um
usuário não administrador e desta vez optar pelo
endereço novo.

C)

Usar o regedit, localizar o item “InstallLocation”
referente ao programa e corrigir o valor do item.

D)

Entrar no Painel de Controle, localizar o
programa, clicar com o botão direito e corrigir o
valor do item “InstallDirectory”.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.

29.

Constitui-se uma das funções de um sistema
operacional
A)

promover os sites mais acessados para a
memória virtual.

B)

recuperar a senha de arquivos corrompidos do
administrador.

C)

gerenciar os processos em execução no sistema.

D)

proteger o backup semanal do conteúdo estático
dos sites acessados.
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30.

Considere uma planilha Excel com os valores
100, 100, 100 e 100 nas células A1, B1, A2 e B2
respectivamente. Ao digitar a fórmula
=MÉDIA(A1:B2;600) na célula C3, obtém-se nesta
célula o valor

34.

Acerca da legislação tributária, cuja matéria
somente a lei poderá estabelecer, assinale com V ou
F conforme sejam verdadeiros ou falsos os itens
abaixo.
( )

Instituição, extinção, majoração ou redução de
tributos.

100.

( )

Instituição de obrigações acessórias.

C)

350.

( )

D)

500.

Definição de fato gerador de obrigação
tributária e do seu sujeito passivo.

( )

Fixação, majoração ou redução de alíquota de
tributo e da sua base de cálculo.

( )

Atualização do valor monetário da respectiva
base de cálculo ou do seu valor fixo
estabelecido na legislação tributária.

( )

Cominação de penalidades para as ações ou
omissões contrárias a seus dispositivos, ou
para outras infrações nela definidas.

A)

200.

B)

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
31.

O tributo que deverá ter, sempre que possível,
caráter pessoal e ser graduado segundo a capacidade
econômica do contribuinte, facultado à administração
tributária, especialmente para conferir efetividade a
esses objetivos, identificar, respeitados os direitos
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os
rendimentos e as atividades econômicas do
contribuinte é denominado
A)

imposto.

B)

contribuição de melhoria.

C)

taxa.

D)

contribuição de intervenção no domínio
econômico.

32.

Conforme disposto no art. 149-A da
Constituição Federal de 1988, com redação inserta
através da Emenda Constitucional nº 39, de
20/12/2002, o tributo que os Municípios e o Distrito
Federal poderão instituir na forma de lei, é o(a)
A)

taxa para o custeio do serviço de iluminação
pública.

B)

taxa para o custeio do serviço de limpeza
urbana.

C)

contribuição para o custeio do serviço de
iluminação pública.

D)

imposto sobre a propriedade predial e territorial
urbana.

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

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

B)

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

C)

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

D)

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

35.

Conforme disposto no inciso II, do art. 3º da
Lei nº 8.137, de 27/12/1990, constitui crime contra a
ordem tributária praticado por funcionário público,
exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem,
direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou
antes de iniciar seu exercício, mas em razão dela,
vantagem indevida; ou aceitar promessa de tal
vantagem, para deixar de lançar ou cobrar tributo ou
contribuição social, ou cobrá-los parcialmente. A
pena prevista para esse crime é
A)

detenção, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

B)

reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

C)

detenção, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.

D)

reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.

36.
33.

Interpreta-se literalmente a legislação
tributária que disponha sobre
A)

anistia, diferimento ou anulação do crédito
tributário.

B)

cumprimento de obrigações tributárias
acessórias.

Conforme previsto no art. 13 da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional
implica o recolhimento mensal, mediante documento
único de arrecadação, dos seguintes impostos e
contribuições:
A)

IRPJ, IPI, CSLL, PIS/Pasep, CPP, ICMS e ISS.

C)

substituição Tributária.

B)

IRPF, IPI, CSLL, CPMF, IOF, ICMS e ISS.

D)

suspensão ou exclusão do crédito tributário.

C)

IRPJ, IOF, CIDE, PIS/Pasep, CPP, ICMS e ITR.

D)

IRPJ, II, CSLL, PIS/Pasep, CPP, ICMS e ISS.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.
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37.

Conforme previsto no art. 33 da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006, a
competência para fiscalizar o cumprimento das
obrigações principais e acessórias relativas ao
Simples Nacional e para verificar a ocorrência das
hipóteses de exclusão de ofício do referido regime
pertence à

41.

A)

Secretaria da Receita Federal, Secretarias de
Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito
Federal.

B)

Secretarias de Fazenda ou de Finanças do
Estado ou do Distrito Federal.

C)

Secretaria da Receita Federal, Secretarias de
Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito
Federal ou do Município.

D)

Considera-se um sujeito ativo da relação
tributária o
A)

contribuinte.

B)

município de Tauá.

C)

responsável.

D)

substituto Tributário.

42.

Relacione, corretamente, os conceitos da
coluna I aos itens listados na coluna II, no que se
refere à legislação tributária do Município de Tauá:
Coluna 1
1.

Decorre da legislação
tributária e tem por objeto
as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no
interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.

( )

Lançamento
do crédito
tributário

2.

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

( )

Obrigação
tributária
acessória

3.

Procedimento administrativo
tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador
da obrigação
correspondente, determinar
a matéria tributável,
calcular o montante do
tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo o
caso, aplicar a penalidade
cabível.

( )

Auto de
Infração

4.

Utilização na formalização
de crédito tributário em que
não haja aplicação de multa
punitiva, exceto encargos
moratórios.

( )

Obrigação
tributária
principal

5.

Utilização na formalização
de crédito tributário, por
meio de lançamento de
ofício, nos casos em que
haja infração à legislação
tributária que motive a
aplicação de multa punitiva.

( )

Notificação
de
Lançamento

Secretarias de Fazenda ou de Finanças do
Estado, do Distrito Federal ou o Município.

38.

Conforme indicado no art. 4º da Lei Municipal
nº 1.768, de 29/12/2010, compete ao Município de
Tauá a instituição e a cobrança dos seguintes
impostos:
A)

ISSQN, ICMS e IPTU.

B)

ITCMD, IPTU e ITBI.

C)

ITBI, ISSQN e IPVA.

D)

ISSQN, IPTU e ITBI.

39.

Tratando-se de ato não definitivamente
julgado, a lei se aplica a ato ou fato pretérito,
A)

quando se refere à falta de pagamento de
tributo.

B)

quando indica penalidade mais severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

C)

quando deixa de defini-lo como infração.

D)

quando é expressamente interpretativa,
inclusive quanto à aplicação de penalidade à
infração dos dispositivos interpretados.

40.

Assinale a opção que corresponde à
modalidade de lançamento que ocorre quando a
legislação atribui ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento do tributo sem prévio exame
da autoridade administrativa, e opera-se pelo ato em
que a referida autoridade, tomando conhecimento da
atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente efetua esse lançamento.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

A)

Por auto de infração.

A)

1, 4, 3, 5, 2.

B)

Por homologação.

B)

4, 1, 2, 5, 3.

C)

Por declaração.

C)

5, 3, 1, 4, 2.

D)

De ofício.

D)

3, 1, 5, 2, 4.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.

Coluna II
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43.

Assinale a opção que NÃO corresponde a
cadastro tributário do Município de Tauá.
A)

cadastro de fornecedores do município

B)

cadastro de pessoas

C)

cadastro imobiliário

D)

cadastro de inadimplentes com o município

44.

No que se refere à fiscalização do cumprimento
de normas tributárias no Município de Tauá, pode-se
afirmar corretamente que
A)

a fiscalização tributária compete aos servidores
municipais da carreira de Fiscal de Tributos,
podendo ser auxiliado pelo Auditor Fiscal de
Tributos do Município.

B)

A fiscalização tributária compete aos servidores
municipais da carreira de Auditor Fiscal de
Tributos do Município, podendo ser auxiliado
pelo Fiscal de Tributos.

C)

Apenas as pessoas naturais e jurídicas,
contribuintes ou responsáveis, estabelecidas no
território do Município de Tauá estarão sujeitas à
fiscalização tributária municipal.

D)

Compete, privativamente, à Secretaria de
Gestão e Finanças do Município de Tauá a
fiscalização do cumprimento das normas
tributárias e conjuntamente com a Secretaria de
Planejamento do Município, o acompanhamento
das transferências constitucionais, nos termos
da legislação específica.

45.

Conforme disposto nos incisos I e II do art.
287 do Regulamento do Código Tributário do
Município de Tauá, os procedimentos fiscais terão os
seguintes prazos para sua conclusão:
A)

30 (trinta) dias, nos casos de Ordem de Serviço
de Auditoria Fiscal e 30 (trinta) dias, nos casos
de Ordem de Serviço de Diligência.

B)

120 (cento e vinte) dias, nos casos de Ordem de
Serviço de Auditoria Fiscal e 60 (sessenta) dias,
nos casos de Ordem de Serviço de Diligência.

C)

60 (sessenta) dias, nos casos de Ordem de
Serviço de Auditoria Fiscal e 30 (trinta) dias, nos
casos de Ordem de Serviço de Diligência.

D)

180 (cento e oitenta) dias, nos casos de Ordem
de Serviço de Auditoria Fiscal e 90 (noventa)
dias, nos casos de Ordem de Serviço de
Diligência.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.

46.

São informações protegidas por sigilo fiscal
previsto no art. 302 do Regulamento do Código
Tributário do Município de Tauá as
A)

inscrições na dívida ativa da Fazenda Pública.

B)

informações cadastrais do sujeito passivo, assim
entendidas as que permitam sua identificação e
individualização, tais como nome, data de
nascimento, endereço, filiação, qualificação e
composição societária.

C)

informações relativas a rendas, rendimentos,
patrimônio, débitos, créditos, dívidas e
movimentação financeira ou patrimonial do
sujeito passivo ou de terceiros.

D)

representações fiscais para fins penais.

47.

A modalidade de procedimento administrativo
que tem a finalidade de orientar o sujeito passivo no
tocante ao cumprimento das suas obrigações
tributárias, realizar cobranças diversas e obter
informações ou elementos de interesse da
Administração Tributária, inclusive para instrução
processual, assim como para coletar informações e
documentos de terceiros destinados a subsidiar
procedimento de auditoria fiscal relativo a outro
sujeito passivo é denominada
A)

Auditoria Fiscal.

B)

Regime Especial de Fiscalização.

C)

Diligência Fiscal.

D)

Ação Fiscal Pedagógica.

48.

São responsáveis pela inscrição de imóveis no
Cadastro Imobiliário do Município (CIM):
A)

o proprietário, o titular do domínio útil ou o
possuidor a qualquer título.

B)

o proprietário, o titular do domínio útil ou o
locatário.

C)

o proprietário, o inventariante ou o possuidor a
qualquer título.

D)

o titular do domínio útil, o locatário ou o
possuidor a qualquer título.

49.

O tempo mínimo de atraso, para inscrição no
Cadastro de Inadimplentes (CADIM), das pessoas
que se encontram com débito vencido, tributário ou
não, com o Município de Tauá é
A)

90 (noventa) dias.

B)

120 (cento e vinte) dias.

C)

60 (sessenta) dias.

D)

180 (cento e oitenta) dias.
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50.

Quando o tributo alcançado por isenção ou por
outro benefício fiscal for lançado por período certo de
tempo, o reconhecimento do direito do sujeito
passivo a esse benefício será feito em cada período.
Qual dos tributos abaixo fica dispensado desse
reconhecimento periódico, considerando-se que tal
benefício será renovado automaticamente em cada
exercício?
A)

ITBI.

B)

IPTU.

C)

CIP.

D)

ISSQN.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.
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