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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS 

 

CONCURSO PÚBLICO 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 
 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 20 questões ESPECÍFICAS 
- 10 questões de PORTUGUÊS 
- 10 questões de MATEMÁTICA 
 

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
 * Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
 * O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de 
Respostas com o Fiscal de Sala. 
 * Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
do candidato. 
 * Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
 * Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem 
assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
 * Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por 
falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é 
obrigatória. 
 * O Gabarito desta prova estará disponível no dia 26/03/2012, no site www.acaplam.com.br, de acordo com o Edital de Retificação nº 
006/2012, em cumprimento a Recomendação nº 04/2012 da PmJ de Angicos. 
 * Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso 
Público nº 001/2011 da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS de 30/12/2011, em conformidade com o Calendário constante do Edital de 
Retificação nº 006/2012. 
  

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a 
mesma.  
  

BOA PROVA!! 

 Fiscal de Arrecadação 
 



 

PARTE I – FISCAL DE ARRECADAÇÃO 
 
01 - Segundo a doutrina dominante estes são considerados 
espécies de tributos, exceto:  

A) contribuição territorial.  
B) impostos.  
C) taxas.  
D) contribuições de melhoria.  
E) empréstimos compulsórios.  
 

02 - Sobre os princípios do direito tributário, assinale a 
alternativa correta. 

A) De acordo com o princípio da legalidade, o tributo 
somente pode ser criado ou majorado por meio de 
lei que o anteceda.  

B) Pelo principio da anterioridade, somente pode 
haver cobrança de tributo sobre fatos ocorridos 
antes da existência da lei. 

C) Pelo princípio da irretroatividade da lei tributária, 
somente pode haver cobrança de tributo após 90 
dias da vigência ou existência da lei. 

D) Não existem exceções ao princípio da 
irretroatividade.  

E) Não existem exceções ao princípio da 
anterioridade.  

 
03 - Assinale a alternativa correta sobre as contribuições 
de melhorias. 

A) Somente os Municípios podem instituir 
contribuições de melhorias. 

B) Somente o empregador tem o dever de pagar 
contribuições melhorias.  

C) As contribuições sociais também podem ser 
chamadas de contribuições de melhorias.  

D) O trabalhador empregado é contribuinte da 
seguridade social. 

E) A contribuição de melhoria pode ser cobrado pela 
união em razão de obra pública.    

 
04 - É imposto federal apenas:   

A) O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis 
(ITCMD).  

B) Imposto extraordinário de guerra (IEG).  
C) O Imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbana (IPTU).  
D) O Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA). 
E) As contribuições sociais. 
 

05 - Sobre o imposto de renda, podemos afirmar 
corretamente que:   

A) somente a renda proveniente do trabalho gera a 
obrigação de seu pagamento.  

B) é de competência dos Municípios.  
C) a renda proveniente de atos ilicitos não gera a 

obrigação de seu pagamento. 
D) é fundamentalmente fiscal, ou seja, sua finalidade 

é arrecadatória. 
E) não existe casos de imunidade de imposto de 

renda no Brasil.  
 

06 - É imposto de competência exclusiva dos Municípios 
somente o:  

A) Imposto sobre transmissão de bens inter vivos (ITBI). 
B) Imposto Territorial Rural (ITR). 
C) Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA). 
D) Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). 
E) Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS). 
 

07 - “Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e 
serão graduados 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, este fragmento se refere a qual princípio 
tributário?:  

A) Legalidade 
B) Anterioridade 
C) Capacidade contributiva 
D) Noventena 
E) Irretroatividade 
 

08 - A vedação expressão constitucional a cobrança de 
impostos sobre templos de qualquer culto, caracteriza: 

A) Imunidade Recíproca 
B) Isenção 
C) Anistia 
D) Imunidade Tributário 
E) Suspensão tributário 
 

09 - É o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma 
situação independente de qualquer atividade estatal específica, 
relativa ao contribuinte: 

A) Taxa 
B) Empréstimo Compulsório 
C) Contribuição de melhorias 
D) Imposto 
E) Contribuições parafiscais 
 

10 - Considere as assertivas abaixo. I - As taxas não poderão ter 
base de cálculo própria de impostos. II - Competem à União, 
em Território Federal, os impostos estaduais e, se o Território 
não for dividido em Municípios, cumulativamente, os impostos 
municipais; ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. 
III - O imposto sobre propriedade territorial rural somente será 
fiscalizado e cobrado pela União. Quais são corretas 

A) Apenas I 
B) Apenas III 
C) I, II e III 
D) Apenas II 
E) Apenas I e II 

 
11 - O exercício do poder de polícia, exercido pelo Estado, 
caracteriza: 

A) O uso da força 
B) A fiscalização 
C) Coação 
D) Arrecadação 
E) O Policial civil 



 

12 - Compete à União instituir impostos sobre: Exceto. 
A) importação de produtos estrangeiros 
B) exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou 

nacionalizados 
C) renda e proventos de qualquer natureza 
D) produtos industrializados 
E) operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a 

títulos ou valores mobiliários 
 
13 - Compete a união na iminência ou no caso de guerra 
externa, a União pode instituir, temporariamente, impostos 
extraordinários compreendidos ou não entre os referidos 
nesta Lei, suprimidos, gradativamente, no prazo máximo 
de quanto tempo: 

A) 10 anos 
B) 2 anos 
C) 3 anos 
D) 5 anos 
E) 4 anos 
 

14 - Constituem vedações ao poder de tributar. Exceto; 
A) Templos de qualquer culto 
B) Em relação a fatos geradores ocorridos antes do 

início da vigência da lei que os houver instituído 
ou aumentado 

C) Poder utilizar tributo com efeito de confisco 
D) Patrimônio, renda ou serviços dos partidos 

políticos, inclusive suas fundações, das entidades 
sindicais dos trabalhadores, das instituições de 
educação e de assistência social, sem fins 
lucrativos, atendidos os requisitos da lei 

E) Livros, jornais, periódicos e o papel destinado a 
sua impressão 

 
15 - Duas pessoas são proprietária de um imóvel na cidade 
de Natal/RN em parcelas desiguais de um imóvel urbano. 
Em se tratando de IPTU, pode-se afirmar que seu 
pagamento é da responsabilidade. 

A) Solidaria, podendo ser exigida de cada um deles a 
dívida toda 

B) solidária apenas para o majoritário, cabendo, 
porém, para o minoritário, o benefício de ordem 

C) de ambos, proporcionalmente à participação de 
cada qual 

D) principal do proprietário da quota majoritária e 
subsidiária do outro 

E) Cabe a justiça definir 
 

16 - É elemento essencial da definição de tributo, como 
estabelecido no Código Tributário Nacional. Exceto: 

A) constituir prestação pecuniária 
B) constituir a sua atividade administrativa 

plenamente vinculada 
C) estar submetido a lei 
D) ser sanção de ato ilícito 
E) ser pago em moeda 
 

 
 
 
 

17 - O nascimento da obrigação tributária para ser 
considerada ocorrida, podendo ser objeto de lançamento é 
necessário: 

A) lançamento 
B) base de cálculo 
C) fato gerador 
D) hipótese de incidência 
E) previsão abstrata em lei 
 

18 - A concessão, pela União, de incentivos fiscais 
destinados a promover o equilíbrio de desenvolvimento 
entre as regiões do País é exceção de qual princípio 
tributário. 

A) Legalidade 
B) Irretroatividade 
C) Isonomia 
D) não-cumulatividade 
E) Uniformidade geografia 
 

19 - Extinguem o crédito tributário: 
A) o pagamento e a moratória 
B) a suspensão e a isenção 
C) a transação e a anistia 
D) a pagamento e a decadência 
E) a compensação e o depósito integral 
 

20 - Os tributos não podem ter mesma base de calculo por 
caracterizar a bi tributação. Exceto:   

A) Contribuições de melhorias e impostos.  
B) Impostos e taxas.  
C) Contribuições de melhorias e contribuições 

parafiscais.  
D) Empréstimo compulsório e imposto.  
E) Taxas e contribuições paraficais.  

 



 

PARTE II – PORTUGUÊS – Nível Médio 
 
As questões  21 e 22 referem-se ao texto seguinte: 
 

Idade mínima de trabalho 
 
 O menor de 14 anos não pode ser empregado. É 
absolutamente incapaz para o trabalho, salvo na condição 
de aprendiz. Esta é a norma (Constituição, art. 7º, XXXIII, 
e Estatuto, art. 60). Portanto, o disposto no art. 403 da 
Constituição restou revogado. 
 A idade mínima é, por outro lado, estabelecida em 
18 anos no caso do trabalho noturno (art. 404 da 
Consolidação, e art. 7, XXXIII, da C F) e ainda: 
a) nos locais e serviços perigosos e insalubres; 
b) nos locais e serviços prejudiciais à sua moralidade, 

como em teatro de revistas, cinemas, cassinos, cabarés, 
dancings, cafés-concerto; em funções de acrobata, 
saltimbanco, ginasta; que se relacionem com escritos ou 
quaisquer objetos ofensivos à moralidade do menor; na 
venda, a varejo, de bebidas alcoólicas (art. 405 da 
Consolidação, e art. 67, III, do Estatuto); 

c) realizado em horário e locais que não permitam a 
frequência à escola (art. 67, IV, do Estatuto). Dependerá 
da autorização do juiz de menores o trabalho do menor 
de 18 anos nas ruas, praças e outros logradouros (§ 2º do 
art. 405). Poderá o juiz de menores autorizar o menor de 
18 anos o trabalho em casa de diversão ou em circos, 
desde que a representação não lhe possa ofender o pudor 
ou a moralidade, e quando a ocupação for indispensável 
à própria subsistência ou à de seus ascendentes ou 
irmãos (art. 406 da Consolidação). 

 
21 - Das afirmações seguintes: 
I – Entende-se por “insalubres” apenas os ambientes e 
serviços  que ofereçam risco de vida. 
II – Através do primeiro parágrafo do texto, é possível 
afirmar que o menor de 14 anos não possui inteligência 
formada para o trabalho. 
III – Os vocábulos do texto CABARÉS e É acentuam-se 
obedecendo a mesma regra de acentuação gráfica. 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
B) Todos estão incorretos. 
C) Apenas o item III está correto. 
D) Apenas o item I está correto. 
E) Apenas os itens I e III. 

 
22 - A única alternativa correta quanto as ideias do texto é: 

A) Apenas os maiores de 14 anos têm autorização 
para exercer o trabalho noturno. 

B) A autorização do juiz é imprescindível para que o 
menor de 14 anos possa ser empregado. 

C) É dada permissão para os menores de 18 anos 
trabalharem desde que seja para o sustento da 
família. 

D) Quando autorizado, o menor de 18 anos poderá 
trabalhar em lugares públicos. 

E) Os maiores de 14 anos não estão submissos ao 
juiz de menores. 

 
 

23 - Em “Distinguir” há: 
A) 8 fonemas – 1 dígrafos – 10 letras 
B) 8 fonemas – 2 dígrafos – 1 encontro consonantal 
C) 7 fonemas – 2 dígrafos – 10 letras 
D) 7 fonemas – 1 dígrafos – 1 encontro consonantal 
E) 7 fonemas – 2 dígrafos 

 
24 - Em todas as alternativas encontramos todas as 
palavras paroxítonas corretamente acentuadas, exceto em: 

A) fóruns – difícil – táxi 
B) órgão – túnel – ímpar 
C) sêmen – caráter – geléia 
D) cônsul – bênção – bíceps 
E) N. D. A. 

 
25 - Na formação das palavras FABRIL e ACARICIAR 
foram utilizados, respectivamente, os seguintes processos: 

A) derivação sufixal – derivação prefixal e sufixal 
B) derivação prefixal – derivação parassintética 
C) derivação prefixal – derivação prefixal e sufixal 
D) derivação prefixal e sufixal – derivação sufixal 
E) derivação sufixal – derivação parassintética 

 
26 - Assinale a alternativa em que os verbos classificam-
se, respectivamente, como “anômalo” e “defectivo”: 

A) ventar / ir 
B) expulsar / haver 
C) amar / fazer 
D) ser / latir 
E) vender / ouvir 

 
27 - Em “Os alunos estão aptos para o exército”, o termo 
destacado exerce a função sintática de: 

A) complemento nominal 
B) objeto direto 
C) objeto indireto 
D) agente da passiva 
E) objeto direto pleonástico 

 
A questão 28 refere-se a tira seguinte: 
 

 
 
28- Das afirmações seguintes: 
I – O humor produzido pela charge ocorre através da 
exploração do duplo sentido do verbo “PERDER”. 
II – O aluno da academia empregou o verbo “PERDER” 
no sentido de “emagrecer”. 
III – A oração “mas só porque saio daqui tão cansado” 
possui predicado verbo-nominal. 

A) Os itens I e II estão corretos. 
B) Os itens I e III estão corretos. 
C) Os itens II e III estão corretos. 
D) Apenas o item III está correto. 
E) Todos estão corretos. 



 

29 - Assinale a alternativa em que se verifica concordância 
verbal incorreta: 

A) Só um quarto dos alunos foi aprovado. 
B) Muita raiva e indignação dominava seus gestos. 
C) Ele ou tu carregarás a tocha olímpica. 
D) Mais de um político cumprimentaram-se. 
E) Tudo seria lembranças passageiras. 

 
30 - Identifique a alternativa que preenche corretamente a 
seguinte frase “Passo ___ passo, ele começou ___ 
exercitar-se e dedicou-se ___ ioga.” 

A) a – a – à 
B) a – a – a 
C) à – à – à 
D) à – a – à 
E) à – à – a 

 
PARTE II – MATEMÁTICA – Nível Médio 

 
31 - A embalagem de uma caixa de chocolate em pó tem a 
forma de um paralelepípedo retangular. Calcule a área do 
papelão utilizado nessa embalagem. 

 
A) 52 cm2 
B) 84 cm2 
C) 62 cm2 
D) 54 cm2 
E) 48 cm2 

 
32 - Na figura, ABCD é um quadrado e CDE é um 
triângulo equilátero. A medida do ângulo x é: 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) 45º 
B) 60º 
C) 75º 
D) 105º 
E) 95º 

 
 
 
 
 
 
 
 

33 - Uma coluna de ferro tem base quadrada. De cada uma 
de suas faces partem dois cabos de aço que ajudam na sua 

sustentação. Os cabos menores estão presos a 23  
metros de altura e formam com o solo um ângulo de 45º e 
os cabos maiores estão presos estão presos a 38 metros 
e formam com o solo um ângulo de 60º. Quantos metros 
de cabos de aço foram utilizados na sustentação da torre ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) 45 m 
B) 88 m    
C) 90 m 
D) 91 m 
E) 100 m 

 
34 - Preparou-se gelatina que foi colocada, ainda em 
estado líquido, em recipientes, como mostram as figuras 
abaixo. 

 
Sabendo que toda a quantidade de gelatina que foi 
preparada coube em cinco recipientes cilíndricos e em dois 
recipientes em forma de paralelepípedo, como 
representado na figura acima, a quantidade preparada, em 
litros, foi de: Use  = 3,14 

A) 1,95 
B) 1,64 
C) 1,58 
D) 1,19 
E) 1,46 

 
35 - Qual o valor da expressão abaixo: 

3log 276
13 4 33 2log 13 log 4 3 log 1 log 16     

A) 20 
B) 22 
C) 25 
D) 35 
E) 30   

 
36 - O preço de um artigo em promoção sofreu um 
desconto de 20%. Terminada a promoção, foi aumentado 
em 20%. Seu preço atual é : 

A) igual ao inicial 
B) 98% do inicial  
C) 90% do inicial   
D) 96% do inicial  
E) 92% do inicial 

 



 

37 - Se na figura abaixo a engrenagem pequena  tem 8 
dentes e a engrenagem grande tem 24  dentes, quantos 
giros dará a engrenagem pequena se a grande der 195 
giros? 

A) 4680 giros 
B) 585 giros 
C) 1560 giros 
D) 825 giros   
E) 25 giros 

 
38 - Para assistir a uma partida de futebol do time 
predileto, uma torcida organizada pretende realizar uma 
viagem e, para tal, fretar um avião com 100 lugares. A 
empresa aérea estipulou que cada torcedor deverá pagar 
R$ 400,00 acrescidos de um adicional de R$ 25,00 por 
cada lugar vago. Para que, com esse fretamento, a receita 
da empresa seja a maior possível, quantos torcedores 
deverão participar da viagem? 

A) 55 
B) 70 
C) 58 
D) 88 
E) 100 

 
39 - Uma loja vende miniaturas do cristo redentor 
confeccionadas em madeira. São dois tamanhos das 
miniaturas, sendo que uma delas tem metade da altura da 
outra. 
 
 
 
 
 
 
 
Sabendo que o preço é proporcional ao volume de madeira 
gasto na confecção das miniaturas, qual deve ser o preço 
da maior, se a menor custa R$ 5,00 ? 

A) Oito vezes mais que a menor  
B) Duas vezes mais que a menor 
C) Três vezes mais que a menor 
D) Quatro vezes mais que a menor 
E) Cinco vezes mais que a menor  

 
40 - Em uma pesquisa entre 3600 pessoas sobre os jornais 
que costumam ler, obteve-se o seguinte resultado: 
 1100 lêem o jornal Diário de Natal; 
 1300 lêem o jornal Tribuna do Norte; 
 1500 lêem o Jornal de Hoje; 
 300 lêem o Diário de Natal e a Tribuna do Norte; 
 500 lêem o Jornal de Hoje e a Tribuna do Norte; 
 400 lêem o Jornal de Hoje e o Diário de Natal; 
 100 lêem o Diário de Natal, a Tribuna do Norte e o 

Jornal de Hoje. 
É correto afirmar que: 

A) 500 pessoas lêem apenas a Tribuna do Norte. 
B) 900 pessoas não lêem nenhum dos três jornais. 
C) 600 pessoas lêem apenas o Diário de Natal. 
D) 400 pessoas  lêem apenas a Tribuna do Norte e o 

Jornal de Hoje. 
E) 1200 pessoas  lêem mais de um dos três jornais. 

 
 
 


