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CARGO: AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Estátua de ativista negra substitui a de traficante de escravos no Reino Unido 
 

Depois de ser derrubada durante atos antirracistas em Bristol, no Reino Unido, a escultura de Edward Colston, 
traficante de escravos do século 17, foi substituída nesta quarta-feira (15) pela estátua de uma mulher negra com o punho 
erguido no ar. 

O novo monumento homenageia Jen Reid, manifestante fotografada sobre o pedestal onde ficava a estátua de 
Colston. No início de junho, a imagem do escravocrata foi derrubada e jogada em um rio. 

De acordo com o jornal The Guardian, a obra é de autoria do artista britânico Marc Quinn, que planejou a substituição 
secretamente durante as últimas semanas. 

Em uma operação relâmpago antes do amanhecer, uma equipe de dez pessoas chegou ao local em dois caminhões 
às 5h. Quinze minutos depois, a nova estátua já estava posicionada e acompanhada de um cartaz em que se lia “black 
lives still matter” (vidas negras ainda importam). 

A frase faz referência ao slogan do movimento contra o racismo que ganhou novo fôlego após o assassinato de 
George Floyd, homem negro morto por um policial branco nos Estados Unidos, no final de maio. 

O crime, filmado e divulgado em redes sociais, deu origem a uma onda de protestos em milhares de cidades dos EUA 
e também em países da Europa, Ásia e Oceania. 

“Quando eu estava lá no pedestal e levantei meu braço, em uma saudação do movimento Black Power, foi totalmente 
espontâneo. Era como se uma carga elétrica estivesse passando por mim”, disse Reid em uma declaração conjunta com 
Quinn, divulgada pelo artista nas redes sociais. 

“Meus pensamentos foram para as pessoas escravizadas que morreram nas mãos de Colston e para lhes dar poder. 
Eu queria dar poder a George Floyd, queria dar poder a negros como eu, que sofreram injustiças e desigualdades.” 

Estima-se que a Companhia Real Africana, empresa com a qual Colston estava envolvido, transportou mais de 84 mil 
homens, mulheres e crianças para serem escravizados nas Américas e no Caribe. 

Dados históricos o relacionam às mortes de cerca de 19 mil negros escravizados no século 17. Ainda assim, Colston 
dá nome a pelo menos 20 estradas em Bristol, além de escolas, prédios e hospitais. 

A estátua do traficante foi retirada do rio e, de acordo com autoridades locais, está sendo restaurada para depois ser 
exibida em um museu ao lado de cartazes do movimento Black Lives Matter. 

O objetivo é que a história de 300 anos de escravidão e a luta pela igualdade racial possam ser melhor compreendidas. A 
substituição pela estátua de Jen Reid, entretanto, foi feita sem autorização da prefeitura. 

Segundo o artista responsável pela obra, a nova estátua não foi planejada como uma solução permanente, e sim 
como uma forma de atrair atenção contínua ao movimento antirracista. 

“Queremos continuar destacando o problema inaceitável do racismo estrutural e institucionalizado que todos têm o 
dever de enfrentar”, escreveu Quinn. 

“Essa escultura precisava acontecer no domínio público agora: essa não é uma questão nova, mas parece que houve 
um ponto de inflexão global. Agora é a hora de uma ação direta.” 

Uma onda de questionamentos impulsionada pelos atos após o assassinato de Floyd transformou em alvo outras 
estátuas de figuras históricas consideradas racistas. 

Nos EUA, os alvos foram imagens de militares que fizeram parte do Exército Confederado, lado da Guerra Civil 
americana que defendia a manutenção da escravidão. 

A presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, exigiu que 11 estátuas de confederados sejam 
removidas do Capitólio, sede do Legislativo americano. 

Estátuas de Cristóvão Colombo também foram atacadas. Uma foi incendiada e jogada em um lago em Richmond, na 
Virgínia. Outra, em Boston, foi decapitada. 

Em Londres, a estátua de Robert Milligan, que chegou a ter 526 negros escravizados em suas duas fazendas de 
plantação de açúcar na Jamaica, foi removida pelo Museu das Docas. 

Na Bélgica, ganhou força uma campanha já antiga para tirar de cena monumentos do rei Leopoldo 2º, e um busto do 
monarca que colonizou o Congo (atual República Democrática do Congo) foi para o depósito na Universidade de Mons. 

(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/07/estatua-de-ativista-negra-substitui-a-de-traficante-de-escravos-no-reino-
unido.shtml.) 
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01 
Considerando a estrutura linguística utilizada no primeiro parágrafo do texto, é possível afirmar que: 
A) De acordo com a intenção da enunciação, a omissão do agente da ação verbal é um recurso utilizado neste parágrafo.  
B) O segmento “estátua de uma mulher negra com o punho erguido no ar” indica, notadamente, o único e exclusivo agente de 

cada ação verbal descrita no parágrafo.  
C) As locuções verbais “ser derrubada” e “foi substituída” apresentam como opção possível de reescrita “que seja derrubada” e 

“sendo substituída” mantendo a correção gramatical e semântica.  
D) Os termos da oração “escultura” e “mulher negra” são elementos conflitantes em relação ao sentido produzido no texto, 

mas equivalentes em relação à função sintática exercida no parágrafo em análise.  
 

02 
Acerca dos dois fatos apresentados no texto, a saber:  o movimento contra o racismo após o assassinato de George 
Floyd e a substituição da escultura de Edward Colston é possível afirmar que: 
A) Ocorre, entre eles, uma controvérsia.  
B) Há uma sequência e confirmação de ideias e ideais.  
C) Pode ser identificada uma predominante indiferença por parte da sociedade. 
D) Demonstram dependência entre si, sendo o primeiro fato apresentado no texto a causa do segundo.  
 

03 
Em “Dados históricos o relacionam às mortes de cerca de 19 mil negros escravizados no século 17.” (10º§), pode-se 
afirmar que a forma verbal destacada possui: 
A) Dois complementos verbais indiretos.  
B) Apenas um complemento verbal direto. 
C) Apenas um complemento verbal indireto.  
D) Um complemento verbal direto e outro indireto. 
 

04 
De acordo com o contexto, está correto o sentido indicado em relação ao vocábulo destacado em:  
A) “parece que houve um ponto de inflexão global” / mudança, modificação. 
B) “a imagem do escravocrata foi derrubada” / aquele que é submetido à escravidão. 
C) “Estátua de ativista negra” / aquele que trabalha para determinada causa governamental. 
D) “traficante de escravos do século 17” / praticante de negócio de origem lícita e clandestina.  
 

05 
Acerca do trecho “A frase faz referência ao slogan do movimento contra o racismo que ganhou novo fôlego após o 
assassinato de George Floyd, [...]” (5º§), pode-se afirmar que: 
A) O termo racismo produz um efeito de ambiguidade no trecho em análise.  
B) Há registro de oralidade com a intenção de aproximar o texto do público-alvo. 
C) O sentido conotativo pode ser observado para produzir o efeito desejado pelo emissor.  
D) A ideia de oposição está presente no que se refere ao emprego das expressões “slogan” e “novo fôlego”. 
 

06  
Pode-se afirmar que os fatos apresentados no texto: 
A) Demonstram uma sequência de ações de alguma forma interligadas. 
B) São registros cotidianos e por isso podem ser veiculados no suporte textual citado na fonte.  
C) Constituem uma narrativa sequencial e subjetiva em que a opinião do emissor é predominante. 
D) São casos isolados e sem qualquer identificação de um com o outro indicando comportamentos sociais atípicos.  
 

07 
Em “Era como se uma carga elétrica estivesse passando por mim”, disse Reid em uma declaração conjunta com Quinn, 
divulgada pelo artista nas redes sociais.” (7º§), há o registro do raciocínio comparativo que se expressa mediante: 
A) Uma relação semântica e sintática que indica uma ideia de adição.  
B) A referência à quantificação da propriedade comum aos objetos comparados. 
C) Elementos que indicam uma comparação de superioridade entre duas situações distintas.  
D) A expressão composta “como se” seguida de verbo no pretérito do subjuntivo indicando, assim, uma comparação hipotética. 
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08 
Dentre os trechos a seguir, é possível a reescrita utilizando a voz passiva apenas em: 
A) “vidas negras ainda importam” 
B) “O novo monumento homenageia Jen Reid” 
C) “uma equipe de dez pessoas chegou ao local” 
D) “a obra é de autoria do artista britânico Marc Quinn” 
 

09 
De acordo com o emprego das classes de palavras, a palavra “que” em: “Meus pensamentos foram para as pessoas 
escravizadas que morreram nas mãos de Colston e para lhes dar poder.” (8º§), pode ser classificada como: 
A) Advérbio.   
B) Substantivo.   
C) Pronome adjetivo.   
D) Pronome relativo. 
 

10 
“Depois de ser derrubada durante atos antirracistas em Bristol, [...]” (1º§). O trecho destacado anteriormente pode ser 
substituído, mantendo-se a correção e o sentido original, por: 
A) Tendo sido derrubada. 
B) Podendo ser derrubada.  
C) De sorte que fora derrubada. 
D) Embora tenha sido derrubada. 
 

MATEMÁTICA 
 

11 
Considere as proposições lógicas a seguir, sabendo-se que todas são verdadeiras: 

 José mora no Rio Grande do Norte ou Maria mora no Rio Grande do Sul. 

 Maria e José foram casados ou Pedro é filho do casal. 

 Se Pedro é filho do casal, então Maria não mora no Rio Grande do Sul. 
Com bases nessas informações e sabendo-se que Maria mora no Rio Grande do Sul, qual das alternativas relacionadas 
apresenta uma sentença necessariamente verdadeira? 
A) Pedro é filho do casal e José mora no Rio Grande do Norte. 
B) Maria e José não foram casados e Pedro não é filho do casal. 
C) Se Pedro é filho do casal, então José mora no Rio Grande do Norte. 
D) Se Maria e José foram casados, então José mora no Rio Grande do Norte. 
 

12 
Analise a proposição a seguir:  
 

“A praia de Pipa fica no Rio Grande do Norte ou São Luís não pertence ao Maranhão.” 
 

Assinale, a seguir, a alternativa que contém uma sentença logicamente equivalente. 
A) Se a praia de Pipa fica no Rio Grande do Norte, então São Luís pertence ao Maranhão. 
B) Se a praia de Pipa fica no Rio Grande do Norte, então São Luís não pertence ao Maranhão. 
C) Se São Luís não pertence ao Maranhão, então a praia de Pipa fica no Rio Grande do Norte. 
D) Se a praia de Pipa não fica no Rio Grande do Norte, então São Luís não pertence ao Maranhão. 
 

13 
Considere a proposição lógica P apresentada por: “P: Se a modelo é bela, então é alta e faz sucesso”. Tem-se que a proposição 
~P (negação de P) é: 
A) A modelo é bela e não é alta e não faz sucesso. 
B) A modelo é bela e não é alta ou não faz sucesso. 
C) Se a modelo não é bela, então não é alta e não faz sucesso. 
D) Se não é alta ou não faz sucesso, então a modelo não é bela. 
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14 
Um clube recreativo é uma área que possui instalações para que seus usuários participem de atividades de lazer, 
oferecendo várias opções para seus associados como campos de futebol, quadras de vôlei, aulas de dança e outros 
esportes. Em determinado clube recreativo, os associados podem se inscrever para participar de quantas atividades 
desejarem. Após um levantamento de informações realizado no clube, a respeito das seguintes atividades: aulas de 
dança, futebol e tênis, constatou-se que: 

 de todas as 20 pessoas que optaram por fazer aula de dança, 8 delas se inscreveram, também, para praticar tênis.  

 30 pessoas se inscreveram para jogar futebol. 

 todas as 15 pessoas que se inscreveram para jogar tênis também se inscreveram em mais alguma atividade.  

 quem optou por jogar futebol não pôde fazer aula de dança devido à incompatibilidade de horários. 

 cada associado considerado no levantamento fez a inscrição em pelo menos uma das atividades. 
Com base nessas informações, quantas pessoas praticam apenas uma das três atividades entre futebol, tênis e dança? 
A) 7 
B) 23 
C) 35 
D) 42 
 

15 
Três grandes amigos: Gabriel, Hugo e Ingrid foram ao shopping passear. Ao chegarem, cada amigo comprou um dos seguintes 
itens: celular, televisão e bicicleta. Após realizarem a compra, os amigos se reuniram na praça de alimentação e foram 
almoçar juntos, sendo que cada um pediu um tipo diferente de comida entre as seguintes opções: massa; carne; e, vege-
tariana. Considerando-se que: 

 Hugo não comprou a televisão. 

 Quem comprou o celular comeu carne. 

 Quem comprou a televisão não comeu comida vegetariana. 

 Gabriel não comeu carne e nem comprou a televisão. 
Qual das alternativas apresenta uma proposição verdadeira? 
A) Gabriel comprou a bicicleta e comeu massa. 
B) Ingrid comeu massa e Hugo comprou o celular. 
C) Hugo comprou a televisão e Ingrid comeu massa. 
D) Gabriel comeu comida vegetariana e Hugo comprou a bicicleta. 
 

16 
Observe a seguinte sequência lógica: (AMOR, RODA, ADUBO, OBRA, ? ). A próxima palavra que completa a sequência é: 
A) ARTE 
B) RATO 
C) BERÇO 
D) ABRAÇO 
 

17 
Dadas duas proposições lógicas: P1, P2, qual das alternativas NÃO apresenta uma tautologia? 
A) Se P1 e P2, então P2 e P1. 
B) Se P1 ou P2, então P2 e P1. 
C) Se P1 e P2, então P2 ou P1. 
D) Se P1 ou P2, então P2 ou P1. 
 

18 
Quatro amigos, Antônio, Bernardo, Carlos e Daniel, estavam jogando um jogo de cartas em que apenas um deles poderia, ao 
final de cada rodada, ser o vencedor. Após um determinado número de rodadas, foi declarado que Antônio era o vencedor 
do jogo, pois havia vencido 3/7 das rodadas, Bernardo ficou em segundo lugar vencendo 1/3 das rodadas, enquanto Carlos e 
Daniel completavam a classificação com 1/6 e 1/14 das rodadas vencidas. Sabendo-se que todas as rodadas foram vencidas 
por apenas um dos amigos, qual foi o número mínimo de rodadas jogadas? 
A) 24  
B) 36  
C) 42  
D) 48  
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19 
Determinada empresa, com o objetivo de criar uma campanha de conscientização para a redução de gases poluentes 
através de veículos automotores, fez uma pesquisa com seus funcionários e pediu para que eles respondessem qual 
era o meio de transporte que eles usavam para ir ao trabalho. Os funcionários poderiam responder mais de uma opção 
entre veículo próprio (carro ou moto), transporte público (ônibus, metrô ou trem) ou meio de transporte não poluente 
(patins, bicicleta, a pé etc.). O resultado da pesquisa está descrito no gráfico de barras a seguir: 
 

 
 

Sabendo que: 

 5 funcionários vão para o trabalho alternando apenas entre veículo próprio e transporte público. 

 6 funcionários vão para o trabalho alternando apenas entre transporte público e meio de transporte não poluente. 

 3 funcionários vão para o trabalho alternando entre as três opções. 
Após o resultado da pesquisa, a empresa pôde concluir que: 
A) Dentre os 40 funcionários que responderam à pesquisa, 12 usam exclusivamente o veículo próprio para ir ao trabalho. 
B) Dentre os 43 funcionários que responderam à pesquisa, apenas 13 usam o veículo próprio alguma vez para ir ao 

trabalho. 
C) Dentre os 37 funcionários que responderam à pesquisa, apenas 6 usam exclusivamente o transporte público para ir ao 

trabalho. 
D) Dentre os 43 funcionários que responderam à pesquisa, nenhum alternava apenas entre veículo próprio e meio de 

transporte não poluente. 
 

20 
Observe a seguinte sequência lógica: 
 

(1, 3, 7, 6, 4, 8, 9, 2, 10, 5) 
 

Deseja-se adicionar à sequência o número 11 de tal forma que se mantenha a lógica usada na sua criação. Dessa forma, 
pode-se concluir que o número 11 será introduzido na posição localizada entre os números: 
A) 4 e 8 
B) 7 e 6 
C) 8 e 9 
D) 10 e 5 
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INFORMÁTICA 
 

21 
Considerando o Microsoft Word 2013, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, ao utilizar a tecla de função [F9], a 
ação a ser realizada no aplicativo é: 
A) Repetir a última ação. 
B) Estender uma seleção. 
C) Atualizar campos selecionados. 
D) Ativar os atalhos da faixa de opções.  
 

22 
No Microsoft PowerPoint 2013, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, para duplicar um objeto/texto selecionado, uma 
combinação de teclas de atalho pode ser utilizada; assinale-a. 
A) CTRL + P 
B) CTRL + Z  
C) CTRL + O 
D) CTRL + D 
 

23 
No Microsoft Excel 2013, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, na utilização de funções, alguns erros podem 
surgir como resposta, indicando que algo não saiu como esperado. Um desses erros pode ser: “#NUM!”. Sobre a origem 
desse erro, assinale a alternativa correta. 
A) Ocorre quando se usa um nome de função não existente no programa Excel.  
B) Acontece quando o tipo de valor é incorreto para o argumento da função em uso. 
C) Ocorre quando são fornecidos valores inválidos para a ação de uma função ou fórmula. 
D) Ocorre, geralmente, quando se utiliza um endereço de célula que existia na planilha, mas que foi removido por algum 

motivo. 
 

24 
No Sistema Operacional Linux, dois comandos podem ser empregados para remoção de processos do sistema; assinale-os. 
A) kali e kill. 
B) kill e killall. 
C) killal e kalix. 
D) kalix e killax.   
 

25 
Para se adicionar um novo usuário no Sistema Operacional Linux, o comando “useradd” é utilizado com algumas 
opções, que complementam a criação de um usuário no sistema. Uma dessas opções é “-M”. A sintaxe do comando é: 
“useradd <opções> <nome_do_usuário>”. O significado dessa opção é: 
A) O diretório do usuário não será criado. 
B) O diretório do usuário será criado, caso não exista. 
C) O nome ou número do grupo ao qual o usuário pertence. 
D) Cria um grupo com o mesmo nome do usuário que está sendo criado pelo comando.  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

26 
Considerando as disposições constantes do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, assinale a 
afirmativa correta. 
A) Nos casos em que o grau de risco da atividade seja considerado alto, os municípios deverão emitir Alvará de Funciona-

mento Provisório. 
B) A opção pelo Simples Nacional por pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e empresa de pequeno 

porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo retratável desde o mesmo ano-calendário. 
C) Estão isentos do imposto de renda, na fonte e na declaração de ajuste do beneficiário, os valores efetivamente pagos 

ou distribuídos ao titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, 
salvo os que corresponderem a pró-labore, aluguéis ou serviços prestados. 

D) O Simples Nacional implica o recolhimento anual, por meio de Guia Única de Arrecadação, dos seguintes tributos muni-
cipais: Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ); Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); e, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). 
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27 
Atuar no procedimento administrativo-tributário de primeira instância, em qualquer fase do processo, inclusive no 
julgamento e, em segunda instância, na qualidade de membro de órgão julgador ou de representante da Fazenda 
Municipal é apenas uma das muitas atribuições do Auditor Fiscal Municipal.  Por isso, é extremamente importante que 
ele conheça e exercite, diuturnamente, os preceitos éticos relacionados ao seu cargo. Sobre a ética profissional do 
servidor público, assinale a afirmativa correta. 
A) Em função das atribuições do cargo, cabe ao Auditor Fiscal Municipal, em razão do espírito de solidariedade, ser transi-

gente com erro ou infração à ética na Administração Pública. 
B) O Auditor Fiscal Municipal, por ser servidor público, tem como dever fundamental participar dos movimentos e estudos 

que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum. 
C) Sem exceções, a publicidade de qualquer ato administrativo é requisito de eficácia e moralidade. Por isso, restringir o 

acesso dos cidadãos aos atos e fatos ocorridos no âmbito da Administração Pública, enseja em comprometimento ético 
contra o bem comum. 

D) Na esfera social e, principalmente, no âmbito da Administração Pública, todo indivíduo tem direito a informações 
fidedignas. Entretanto, em certos casos, o Auditor Municipal pode omiti-las ou falseá-las em favor dos interesses da 
Administração Pública. 

 

28 
O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como 
fato gerador, dentre outros, a prestação dos seguintes serviços, EXCETO: 
A) Informática e congêneres. 
B) Medicina e assistência veterinária e congêneres. 
C) As exportações de serviços para o exterior do país, cujo resultado se verifique fora do país. 
D) Educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau 

ou natureza. 
 

29 
Considerando as disposições da Lei nº 10.257/2001 (Estatuto das Cidades) e alterações posteriores, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) Nos casos em que o Município, em cumprimento de determinação legal, aplicar o Imposto sobre a Propriedade Predial 

e Territorial Urbana (IPTU) progressivo no tempo, majorando a alíquota pelo prazo legalmente instituído, ficará vedada 
a concessão de isenções ou de anistia relativas à referida tributação. 

B) Políticas urbanas têm por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 
urbana. Por isso, uma lei municipal específica poderá tornar obrigatório o parcelamento, a edificação ou a utilização 
do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado em área incluída no plano diretor. 

C) Quando o proprietário de imóvel localizado em área incluída no Plano Diretor não atender às determinações legalmente 
impostas pela Prefeitura, no que tange à devida utilização do espaço urbano, o Município procederá à aplicação do imposto 
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo 
de cinco anos consecutivos. 

D) Decorrido o prazo legalmente instituído de cobrança do IPTU progressivo, sem que o proprietário do imóvel tenha 
cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o Município poderá proceder à desapropriação do 
imóvel, com pagamento em dinheiro pelo valor constante da avaliação da Prefeitura e utilizado como base de cálculo 
para o IPTU ou pelo valor de mercado, dos dois o menor. 

 

30 
Sobre o Processo Administrativo Fiscal, assinale a afirmativa correta. 
A) A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo, sendo imprescindível a assinatura na 

notificação de lançamento emitida por processo eletrônico. 
B) O auto de infração poderá ser lavrado por qualquer ocupante de cargo público, sendo obrigatória apenas a qualificação 

do autuado, a descrição do fato e a assinatura do autuante com a indicação do cargo e função. 
C) O início do Processo Administrativo Fiscal (Procedimento Fiscal) exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação 

aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas. 
D) A exigência do crédito tributário e a aplicação das penalidades serão formalizadas em autos de infração ou notificações 

de lançamento, conjuntos para todos os tributos, os quais deverão estar instruídos com todos os depoimentos, que 
são os únicos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. 
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31 
Considerando as disposições da Lei Orgânica do município de Macaíba, marque V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas.  
(     ) Pertencem ao município a totalidade das receitas oriundas da arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISSQN ou simplesmente ISS) sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.  

(     ) É direito do município se apropriar de 25% do produto de arrecadação do Imposto Sobre Renda e Provimentos de 
Qualquer Natureza (IRPF e IRPJ) incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título, por ele próprio, suas 
autarquias e pelas fundações que instituir e mantiver. 

(     ) A fixação dos impostos, devidos pela utilização efetiva ou potencial de bens e serviços e atividades municipais, tem 
de ser feita por meio de Decreto Municipal e deverá ser cobrado diretamente do cidadão beneficiado, cobrindo todo 
o custo dos serviços e/ou atividades. 

(     ) Em casos específicos, poderá ser estabelecida diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em 
razão de interesse público. Para que isso seja possível, as diferenças, anistias ou remissões, em matéria tributária, 
terão de ser aprovadas por meio de Decreto do Poder Executivo Municipal.  

A sequência está correta em 
A) F, F, F, F.  
B) V, F, F, F. 
C) V, F, V, F. 
D) V, V, F, V. 
 

32 
Conforme legalmente estabelecido na Lei nº 8.137/1990, que define crimes contra a ordem tributária, contra a ordem 
econômica e contra as relações de consumo, são considerados crimes funcionais contra a ordem tributária, EXCETO: 
A) Formar acordo ou convênio visando à fixação artificial de preços. 
B) Patrocinar interesse privado perante a administração fazendária valendo-se da qualidade de funcionário público. 
C) Sonegar ou inutilizar documento de que tenha a guarda em razão da função, acarretando pagamento indevido ou inexato 

de tributo. 
D) Exigir, ainda que fora da função ou antes de iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida para deixar 

de lançar ou de cobrar tributo.  
 

33 
Sobre as disposições constitucionais dos impostos federais, estaduais e municipais, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A União não pode instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. 
B) Os contratos, acordos, ajustes, convênios, parcelamentos ou renegociações de débitos tributários, firmados pela União 

com os municípios, conterão cláusulas para autorizar a dedução dos valores devidos dos montantes a serem repassados 
relacionados às respectivas cotas nos Fundos de Participação.  

C) Em decorrência das perceptíveis disparidades regionais em nível nacional, a União poderá instituir tributo não unifor-
me, distinção ou preferência em relação a determinado Estado ou Município em detrimento de outro, ou conceder 
incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões 
do País.  

D) A competência para instituir o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) é da União. Da arrecadação de referido 
Imposto, a União entregará 10% aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exporta-
ções de produtos industrializados. Por sua vez, do montante recebido pelo Estado, 25% deverão ser destinados aos 
seus municípios na forma legalmente estabelecida. 

 

34 
Sobre impostos federais, estaduais e municipais, conforme disposto na Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O imposto sobre produtos industrializados será seletivo, em função de sua essencialidade. 
B) O poder executivo federal tem faculdade, conforme ditames legalmente estabelecidos, de alterar as alíquotas do 

imposto de importação de produtos oriundos do exterior.  
C) O imposto sobre propriedade territorial rural é de competência exclusiva do município, mas a competência para 

fiscalização é privativa da União, não podendo ser delegada. 
D) O ouro, legalmente considerado ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do 

imposto sobre operações câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários. Referido imposto é devido na 
operação origem, sendo assegurada a transferência de 70% da arrecadação para o município de origem. 
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35 
A Lei Complementar Federal nº 116/2003, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), 
de competência dos Municípios e do Distrito Federal, determina que as alíquotas mínima e máxima do referido imposto 
serão, respectivamente, de: 
A) 1% e 3%. 
B) 2% e 3%. 
C) 2% e 5%. 
D) 3% e 5%. 
 

36 
Sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de competência dos Municípios e do Distrito Federal, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Contribuinte é o prestador do serviço. 
B) Os municípios não podem atribuir a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, mesmo que vinculada 

ao fato gerador da respectiva obrigação, e excluir a responsabilidade do contribuinte. 
C) A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. Contudo, em casos específicos, a exemplo de obras de engenharia 

civil, não se incluem na base de cálculo o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços. 
D) O ISSQN pelo fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores 

avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço, é devido ao município do local do estabelecimento do 
prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador. 

 
37 
Sobre os aspectos gerais do processo administrativo fiscal, assinale a afirmativa INCORRETA.  
A) O processo administrativo fiscal será finalizado com o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, 

cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto. 
B) A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou 

notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os 
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.   

C) A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e conterá, obrigatoriamente, a 
qualificação do notificado; o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;  a disposição legal 
infringida, se for o caso, e a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação de 
seu cargo ou função e o número de matrícula. 

D) O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá, obrigatoriamente,  
a qualificação do autuado; o local, a data e a hora da lavratura; a descrição do fato; a disposição legal infringida e a 
penalidade aplicável; a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo legalmente 
estabelecido e a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula. 

 

38 
Sobre o Processo Fiscal e os Atos e Termos Processuais, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Os prazos processuais serão descontínuos, incluindo-se na sua contagem o dia do início e, também, o dia do vencimento. 
B) Os prazos processuais só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva 

ser praticado o ato. 
C) Os atos e termos processuais poderão ser formalizados, tramitados, comunicados e transmitidos em formato digital, 

conforme disciplinado em ato da administração tributária.  
D) A autoridade local fará realizar, no prazo legalmente estabelecido, os atos processuais que devam ser praticados em 

sua jurisdição, por solicitação de outra autoridade preparadora ou julgadora. 
 

39 
Sobre a vigência e aplicação da legislação tributária, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Quando determinado ato ou fato deixar de ser definido como infração, a lei será aplicada aos mesmos, inclusive 

quando ocorridos no passado. 
B) A lei aplica-se a ato ou fato pretérito em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação 

de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. 
C) Entram em vigor, no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação, os dispositivos de lei 

referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda que instituem ou majoram tais impostos. 
D) A legislação tributária dos municípios vigora, única e exclusivamente, nos limites do município. Não existe possibilidade 

de que lhe reconheçam extraterritorialidade, em respeito à autonomia dos demais entes federativos. 
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40 
Sobre impostos municipais, assinale a afirmativa correta. 
A) Pertence aos Estados, a competência para instituir imposto sobre transmissão inter vivos. 
B) A instituição do imposto sobre prestações de serviços de transporte intermunicipal é de competência municipal. 
C) A competência para instituição do  imposto sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos, 

pertence aos municípios. 
D) O Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana é de competência municipal; pode ser progressivo em razão 

do valor do imóvel e ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel.   
 

41 
Considerando o disposto na Carta Magna sobre as limitações ao poder de tributar, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A União está proibida de instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional. 
B) Os entes federativos estão proibidos de instituir qualquer tipo de tributação sobre os templos de qualquer culto. 
C) A União não pode tributar a renda das obrigações da dívida pública dos municípios em níveis superiores aos que fixar 

para suas obrigações. 
D) Os entes federativos estão proibidos de instituir impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços de suas autarquias, 

desde que estejam vinculados às suas finalidades essenciais ou sejam delas decorrentes.  
 

42 
Sobre a repartição das receitas tributárias, assinale a afirmativa correta.   
A) Todo produto da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza pertence à União. 
B) Os municípios nada recebem do produto da arrecadação do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), 

pois todos os recursos arrecadados pertencem ao Estado. 
C) Todo o valor arrecadado com o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) pertence aos Estados. 
D) O montante da arrecadação oriunda do imposto  de renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre 

rendimentos pagos, a qualquer título, por autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo municipios, pertence aos 
próprios municipios. 

 

43 
Sobre legislação tributária, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Não existe amparo legal ou situação que autorize conversão de obrigação tributária acessória em obrigação tributária 

principal. 
B) A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à 

penalidade pecuniária. 
C) A obrigação tributária acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, 

nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 
D) A obrigação tributária principal nasce com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento de tributo ou 

penalidade pecuniária. Por sua vez, extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. 
 
44 
“Sempre que possível, os __________ terão caráter _____________ e serão graduados segundo a capacidade econômica do 
______________, facultado à administração tributária, especialmente para conferir _______________ a esses objetivos, 
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas 
do contribuinte.” Sobre tributos e contribuições, seus conceitos, características, natureza jurídica e classificação, assinale a 
alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) tributos / impessoal / devedor / legalidade 
B) impostos / pessoal / contribuinte / efetividade 
C) descontos / pessoal / cidadão / impessoalidade 
D) tributos / impessoal / responsável / legitimidade 
 

45 
O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo pode ser alterado nos seguintes casos, EXCETO: 
A) Por meio de recurso de ofício. 
B) Por impugnação do sujeito passivo. 
C) Quando a declaração tiver sido regularmente prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária. 
D) Por iniciativa de ofício da autoridade administrativa, quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude 

ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial. 
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46 
Sobre a interpretação da legislação tributária, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) O emprego da analogia sempre resulta em exigência de tributo não previsto em lei. 
B) Existe a possibilidade da interpretação com base no emprego da equidade, desde que não resulte na dispensa do 

pagamento de tributo devido. 
C) A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, 

em caso de dúvida quanto à capitulação legal do fato. 
D) Os princípios gerais de direito privado poderão ser utilizados para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance dos 

institutos da legislação tributária, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários. 
 

47 
Considerando o estabelecido no Código Tributário Nacional, em matéria de legislação tributária, a interpretação deve 
ser feita de forma literal quando dispor sobre os seguintes aspectos: 
A) Cálculo dos tributos; isenção de taxas; inclusão de crédito tributário. 
B) Cobrança de tributos; exclusão de receitas; cumprimento de obrigação tributária acessória. 
C) Renúncia de crédito tributário; isenção tributária; dispensa de obrigação tributária principal. 
D) Suspensão ou exclusão do crédito tributário; outorga de isenção; dispensa do cumprimento de obrigações tributárias 

acessórias. 
 
48 
Sobre legislação tributária, analise as afirmativas a seguir. 
I. A capacidade tributária passiva independe 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 de seus bens ou negócios; de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que 
configure uma unidade econômica ou profissional. 

II. A autoridade administrativa não pode recusar o domicílio eleito, mesmo que haja impossibilidade ou dificuldade de 
arrecadação ou a fiscalização do tributo. 

III. Em questão de solidariedade, o pagamento de créditos tributários efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I. 
B) III. 
C) I e III. 
D) II e III. 
 

49 
No que tange ao crédito tributário, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O crédito tributário regularmente constituído pode ser dispensado por conveniência do gestor público. 
B) A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. 
C) O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que 

posteriormente modificada ou revogada. 
D) As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as garantias ou os privilégios a 

ele atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem. 
 
50 
Os governos federal, distrital, estaduais e municipais podem instituir impostos e taxas, estas últimas em razão do exercício do 
poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte 
ou postos a sua disposição. Podem instituir, ainda, contribuição de melhoria, as quais decorrem de obras públicas. Obriga-
toriamente, os impostos terão caráter impessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facul-
tado 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. Considerando o 
anteriormente escrito e com base nas disposições constitucionais, assinale a afirmativa correta. 
A) Há um equívoco no excerto, pois os impostos não podem ser graduados segundo a capacidade econômica do contribu-

inte. 
B) A parte do excerto que afirma que os municípios podem instituir contribuições de melhoria está equivocada, pois eles 

não podem. 
C) O único equívoco existente no excerto é a parte que afirma que os impostos têm, obrigatoriamente, caráter impessoal, 

pois, sempre que possível, os impostos devem ter caráter pessoal.  
D) O único trecho errado no excerto é a parte que afirma que as taxas são instituídas em razão do poder de polícia, haja 

vista que administração tributária não tem relação direta com a área de segurança pública. 
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INSTRUÇÕES 

 
É facultativo o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso candidatos. 

 
1. Somente é permitido usar caneta esferográfica de tinta azul ou preta de corpo transparente.  
2. Terá suas provas anuladas e será automaticamente ELIMINADO do Concurso Público o candidato que, durante a 

realização da prova: retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização; for surpreendido 
dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua 
realização; utilizar-se de régua de cálculo, livros, máquinas de calcular 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; não permitir a coleta de sua assinatura ou impressão digital; 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; bem como se recursar a observar/cumprir quaisquer dos procedimentos de segurança em saúde que vierem a 
ser estabelecidos em razão da pandemia de Covid-19. 

3. A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas 
(Gabarito). Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em razão 
do afastamento de candidatos da sala de aplicação da prova. 

4. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, a Consulplan poderá, a seu critério, coletar 
impressões digitais dos candidatos, bem como utilizar detectores de metais. 

5. O caderno de questões consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Ao receber o material de realização 
das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de questões contém o número de itens 
correspondente ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes na Folha de Respostas 
(Gabarito) que lhe foi fornecida estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto 
ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A, B, C e D) e sendo 
apenas uma única resposta correta. 

7. Verifique se o TIPO/COR deste caderno de questões coincide com o registrado no rodapé de cada página do 
caderno de questões, assim como com o TIPO/COR registrado na Folha de Respostas (Gabarito). Caso contrário, 
notifique imediatamente o Fiscal de Aplicação para que sejam tomadas as devidas providências. 

8. No dia da realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou 
pelas autoridades presentes, informações referentes aos seus conteúdos e/ou critérios de avaliação, sendo dever 
do candidato estar ciente das normas contidas no Edital. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de Gabarito) em qualquer meio. 
10. O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas (Gabarito) e deixar definitivamente o local de realização da 

prova objetiva somente após decorridas, no mínimo, 2 (duas) horas do seu início; porém, não poderá levar o 
caderno de questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas. O candidato só poderá levar o caderno de 
questões após transcorridas, no mínimo, 3h30min (três horas e trinta minutos) do início da aplicação das provas, ou 
seja, nos 30 (trinta) minutos finais da prova. O candidato deverá, obrigatoriamente, devolver ao Fiscal de Aplicação 
a sua Folha de Respostas (Gabarito), devidamente preenchida e assinada. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e 
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e, ainda pelo Coordenador da Unidade de 
provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 
- O gabarito preliminar e o caderno de questões serão divulgados 1 (um) dia após a aplicação da prova objetiva, no 
endereço eletrônico www.consulplan.net. 
- Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Consulplan, no prazo de 2 (dois) dias úteis da publicação 
das decisões objetos dos recursos, contra as questões da prova objetiva, bem como do gabarito preliminar. 
- É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos recursos nos 
endereços eletrônicos www.consulplan.net e www.macaiba.rn.gov.br, sob pena de perda do prazo recursal. Os recursos 
deverão ser protocolados em requerimento próprio, através de link disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net. 




