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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES

Informações ao candidato:

■ Para a realização desta prova, você esta recebendo este CADERNO DE QUESTÕES. No momento oportuno, lhe será entregue a sua FOLHA DE RESPOSTAS 
personalizada.

■ Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde à sua opção de cargo e possui 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40. Do contrário, solicite 
outro ao FISCAL, imediatamente. Não serão aceitas reclamações posteriores.

■ Para cada questão existe apenas uma resposta correta, que deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
Mais de uma resposta assinalada implica na anulação da questão.

■ Você terá 04(quatro) horas para responder a todas às questões e preencher a FOLHA DE RESPOSTAS.

■ Nenhum candidato poderá sair da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os casos de emergência médica.

■ O PORTE de quaisquer fontes de consulta, aparelhos de comunicação - inclusive telefone celular - e/ou de registro de dados, no recinto da prova, a qualquer 
momento, caracteriza TENTATIVA DE FRAUDE, procedendo-se à retirada imediata do candidato e a sua ELIMINAÇÃO SUMÁRIA do concurso. Será igualmente 
excluído o candidato surpreendido em comunicação com outros candidatos.

■ Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente ASSINADA, bem como este CADERNO DE QUESTÕES. A não 
devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato.

■ Os 03 (três) últimos candidatos a concluírem a prova deverão sair juntos e assinar em local apropriado na ATA DA PROVA. Não deixe de também assinar a LISTA 
DE FREQUÊNCIA. 

■ Este CADERNO DE QUESTÕES e o GABARITO OFICIAL serão divulgados em até 02 (dois) dias úteis após a aplicação desta prova, no endereço eletrônico 
www.institutolegatus.com.br, conforme Edital do Concurso.
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Utilize o texto abaixo para responder às questões de 1 
até 07. 
 

TEXTO I 
 
Numa sociedade fortemente hierarquizada, em que as 
pessoas se ligam entre si e essas ligações são 
consideradas como fundamentais (valendo mais, na 
verdade, do que as leis universalizantes que governam 
as instituições e as coisas), as relações entre senhores 
e escravos podiam se realizar com muito mais “intimi-
dade, confiança e consideração”. Aqui, o senhor não se 
sente ameaçado ou culpado por estar submetendo um 
outro homem ao trabalho escravo, mas, muito pelo 
contrário, ele vê o negro como seu “complemento 
natural”, como um “outro” que se dedica ao trabalho 
duro, mas complementar às suas próprias atividades 
que são as do espírito. Assim a lógica do sistema de 
relações sociais no Brasil é a de que pode haver 
intimidade entre senhores e escravos, superiores e 
inferiores, porque o mundo está realmente 
hierarquizado, tal qual o céu da Igreja Católica, também 
repartido e totalizado em esferas, círculos, planos, 
todos povoados por anjos, arcanjos, querubins, santos 
de vários méritos etc., sendo tudo consolidado na 
Santíssima Trindade, todo e parte ao mesmo tempo; 
igualdade e hierarquia dados simultaneamente. O ponto 
crítico de todo nosso sistema é a sua profunda 
desigualdade. (...)       Neste sistema, não há 
necessidade de segregar o mestiço, o mulato, o índio e 
o negro, porque as hierarquias asseguram a supe-
rioridade do branco como grupo dominante. 

 
(Roberto da Matta, Relativizando - Uma Introdução à 
Antropologia Social)  
 
QUESTÃO 01  
 
O autor do gênero textual em análise tem a intenção 
comunicativa de 
 
(A) Ressaltar que em uma sociedade, em que as 

ligações são mais importantes do que as leis univer-
sais, não existem hierarquias. 

(B) Realçar a tese de que os senhores e escravos se 
estimam quando há intimidade, confiança e 
consideração e, portanto, não há discriminação 
social.  

(C) Demonstrar que só há discriminação social quando 
as leis que governam valem menos que as ligações 
entre as pessoas.  

(D) Ratificar que quando leis universalizantes são 
consideradas fundamentais, então é                  
possível haver intimidade, confiança e 
consideração. 

(E) Defender que hierarquia, intimidade, confiança e 
consideração não estão necessariamente em 
oposição.  

 

QUESTÃO 02  
 
É correto afirmar sobre o texto em análise: 
 
(A) O escravo nem sempre ameaçava o senhor quando 

havia intimidade, confiança e consideração.  
(B) As relações familiares celebradas entre senhores e 

escravos acabaram lançando as bases das leis 
universalizantes.  

(C) Em sistemas sociais fortemente hierarquizados, o 
trabalho escravo substituía as atividades do 
espírito.  

(D) Em sociedade hierarquizada, senhores e escravos 
eram percebidos naturalmente como 
complementares.  

(E) Hierarquia e complementaridade são concebidas 
como formas naturais de relações sociais.  

 
QUESTÃO 03  
 
Releia o excerto: 
 

“igualdade e hierarquia dados simultaneamente. O 
ponto crítico de todo nosso sistema é a sua 
profunda desigualdade.”  

 
No contexto, ao fazer essa afirmação, o autor dá a 
entender que: 
  
(A) há uma certa  contradição nos seus próprios  

postulados.  
(B) na verdade,  hierarquia e desigualdade são 

palavras com sentidos opostos.  
(C) a igualdade a que se refere é apenas aparente, é 

geradora de diferenças  sociais. 
(D) hierarquia deveria ser simultânea a desigualdade.  
(E) o ponto crítico da igualdade é a desigualdade.  
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QUESTÃO 04  
 
Releia o trecho retirado do texto e em seguida analise 
os itens, levando em consideração os recursos 
linguísticos empregados no período: 

 

 Numa sociedade fortemente hierarquizada, em 
que as pessoas se ligam entre si e essas ligações 
são consideradas como fundamentais (valendo 
mais, na verdade, do que as leis universalizantes 
que governam as instituições e as coisas), as 
relações entre senhores e escravos podiam se 
realizar com muito mais “intimidade, confiança e 
consideração”. 

 
I. A oração “...e essas ligações são 

consideradas como fundamentais” 
apresenta um predicativo do sujeito 
introduzido pela preposição como. 

II. O elemento coesivo “que”, em “em que as 
pessoas se ligam entre si” e “do que as 
leis universalizantes” apresenta uma 
função sintática, nas duas ocorrências. 

III. “...que governam as instituições e as 
coisas”, essa oração destacada pode ser 
classificada como um adjunto adnominal 
oracional. 

 
Está (ão) correto (s) o (s) item (ns): 

 
(A) Apenas o I. 
(B) I e III. 
(C) I e II. 
(D) Apenas o III. 
(E) II e III. 
 
QUESTÃO 05  
 
O vocábulo “Aqui”, no segundo período, é considerado 
um organizador textual e faz uma referência a  

 
(A) “relações entre senhores e escravos”  
(B) “igualdade e hierarquia ”  
(C) “instituições e coisas”  
(D) “no Brasil” 
(E) “sociedade fortemente hierarquizada”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analise o excerto a seguir para responder às questões 
6 e 7:  
 

[...] ele vê o negro como seu “complemento natural”, 
como um “outro” que se dedica ao trabalho duro, mas 
complementar às suas próprias atividades que são as 
do espírito. Assim, a lógica do sistema de relações 
sociais no Brasil é a de que pode haver intimidade 
entre senhores e escravos, superiores e inferiores. 

 
 
QUESTÃO 06  
 
Quanto à estrutura morfossintática do período, julgue os 
itens assinalando (V) para as proposições verdadeiras 
e (F) para as falsas. 
 
1. (   ) O predicado da primeira oração é classificado 
como verbal. 
2. (    ) O pronome SE da segunda oração apresenta a 
função sintática de objeto indireto. 
3. (     ) Se reescrevêssemos o trecho “às suas próprias 
atividades” passando  o  termo atividades para o 
singular, o uso do sinal indicativo da crase seria 
facultativo. 

 
A sequência correta de V ou F, de cima para baixo é 
 
(A) V, V, V 
(B) V, F, V 
(C) F, F, V 
(D) F, F, F 
(E) V, V, V 
 
QUESTÃO 07  
 
Está correto acerca das estruturas sintáticas das 
orações que compõem o excerto o que se afirma em 
 
(A) “às suas  próprias atividades ” funciona como 

adjunto adnominal. 
(B) “como seu “complemento natural”, como um “outro” 

– é  objeto indireto. 
(C) “...a de que pode haver intimidade entre senhores 

e escravos, superiores e inferiores.  Locução verbal 
transitiva direta e pessoal. 

(D) “...que são as do espírito.” é um adjunto adnominal. 
(E) “...que são as do espírito.”  O marcador coesivo 

apresenta função sintática de predicativo do sujeito. 
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Analise a charge para responder às questões de 08 a 
10. 
 

TEXTO II 
 

 
Charge de Angeli, coletada de https://www.google 
.com.br/search?q=charges+de+angeli+2012 - acesso 
08 de março de 2015 
 
 
QUESTÃO 08  
 
Analisando o sentido global do texto, pode-se inferir 
que:  

 
(A) o sentimento de culpa do senhor, gerado pelo grau 

de intimidade com o negro escravo, ficava 
mascarado, e assim ainda hoje permanece.  

(B) a ideia de trabalho escravo era relativizada pelas 
relações existentes entre senhores e escravos.  

(C) a Igreja Católica é um aparelho ideológico que  
possui um modelo hierárquico herdado de um 
sistema escravocrata de relações.  

(D) dadas as relações amigáveis, havia, embora de 
modo mistificado, igualdade entre senhores e 
escravos.  

(E) numa sociedade em que um grupo social é 
superior,  é necessário manter a segregação de 
grupos considerados menos favorecidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 09  
 
Assinale a alternativa que faz uma correta leitura sobre 
o sentido da charge. 
 
(A) A charge denota a postura elitista de uma classe 

social preocupada apenas com as aparências. 
(B) Há a intenção de chocar o leitor ao mostrar a 

segregação social entre pobres e ricos. 
(C) A charge apresenta, com humor, atitudes 

semelhantes a de políticos em época de eleição. 
(D) Infere-se, a partir do emprego dos recursos 

linguísticos da charge, muitos problemas sociais, 
especialmente o da violência e o da pobreza. 

(E) A imagem do homem e da mulher denota que eles 
estão pretendendo ajudar apenas causas de maior 
abrangência. 

 
QUESTÃO 10  
 
Acerca dos recursos linguísticos empregados na charge 
em análise, assinale a alternativa CORRETA. 
 
(A) “seus imundos” é o sujeito da oração em que esse  

termo se insere. 
(B) Internacionais é adjetivo formado pelo processo da 

parassíntese. 
(C) O verbo sair, nesse contexto, compõe uma 

sequência textual injuntiva. 
(D) Saiam está flexionado no presente do modo 

subjuntivo, na terceira pessoa do plural. 
(E) Como Só é um adjetivo, poderia ser passado para 

o plural sós, caso a oração fosse empregada para 
os dois personagens principais da charge. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO 11  
 
A imagem abaixo exibe algumas opções de 
configuração de layout de página no Microsoft Word. 
Análise a imagem e julgue os itens abaixo: 
 

 

 
 

I. Na guia “Tamanho” é possível alterar as 
configurações laterais da página, como por 
exemplo margens superior e esquerda com 3 
cm e inferior e direita com 2cm. 

II. Na guia “Orientação” é possível escolher entre 
as opções de retrato (vertical) ou paisagem 
(horizontal) para o documento. 

III. Na opção “Colunas” é possível adicionar várias 
colunas, porém não é possível criar colunas 
com larguras diferentes. 

 
É correto afirmar que: 
 
(A) Apenas o item I está correto. 
(B) Apenas o item II está correto. 
(C) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(D) Apenas os itens II e III estão corretos. 
(E) Todos os itens estão corretos. 
 
QUESTÃO 12  
 
Manter o computador atualizado contra ameaças é 
essencial para preservar a segurança dos dados do 
usuário e manter o bom funcionamento do computador. 
Sobre os conceitos de vírus, julgue os itens abaixo em 
verdadeiro (V) ou falso (F): 
 
( ) Antivírus é um programa de computador que 
detecta, evita e atua na neutralização ou remoção de 
programas mal intencionados. 
( ) São exemplos de antivírus AVG, Avast, Avira 
e Kaspersky. 
( ) Spam é um tipo de vírus de computador que 
cria cópias funcionais de si mesmo e infecta outros 
computadores. 
 
A sequência correta é: 
 
(A) V V V 
(B) V F V 
(C) V V F 
(D) F V V 
(E) F V F 
 

QUESTÃO 13  
 
Em uma campanha realizada em uma cidade com o 
objetivo de arrecadar doações para a creche “Tia 
Maria”, alguns comerciantes da cidade se 
comprometeram a doar uma determinada quantia em 
dinheiro. Para controlar o recebimento de doações, foi 
criada a planilha abaixo no Microsoft Excel. Na planilha 
é possível ver o valor que cada comerciante prometeu 
doar e uma coluna com a situação do pagamento (“S” 
para aqueles que já pagaram o valor e “N” para aqueles 
comerciantes que ainda não pagaram). 
 

 
 
A fórmula que foi aplicada na célula B10 para calcular o 
Valor Total apenas dos comerciantes que já pagaram é: 

(A) =SOMASE(C3:C8;"S";B3:B8) 
(B) =SOMA(C3+C8;"S";B3+B8) 
(C) =SOMASE(B3:B8;"S";C3:C8) 
(D) =SOMA(C3:C8;B="S") 
(E) =SOMATOTAL(B3:B8;C=”S”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/AVG
http://pt.wikipedia.org/wiki/Avast
http://pt.wikipedia.org/wiki/Avast
http://pt.wikipedia.org/wiki/Avira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Avira
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QUESTÃO 14  
 
Sobre os conceitos básicos de navegação na Internet e 
uso do correio eletrônico (e-mail), assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
(A) Intranet é uma rede restrita que usa as mesmas 
tecnologias da Internet, porém é de uso exclusivo de um 
determinado local, como por exemplo, a rede interna de 
uma empresa. 
(B) Um cliente de e-mail é essencialmente um programa 
de computador que permite compor, enviar e receber e-
mails a partir de um servidor de e-mail. 
(C) Em uma mensagem de e-mail, o anexo é o nome 
dado a qualquer arquivo que não faça parte da 
mensagem principal e que é vinculada a essa 
mensagem para ser enviada ao destinatário. 
(D) Internet Explorer é um site de busca que tem a 
função de auxiliar a procura de informações 
armazenadas na Internet, sendo o site de busca mais 
utilizado atualmente. 
(E) Um recurso presente atualmente na maioria dos 
navegadores é a navegação em modo anônimo (ou 
privado), onde o histórico de acesso ou de downloads 
não fica gravado no computador. 
 
QUESTÃO 15  
 
A figura abaixo foi extraída de uma pasta do sistema 
operacional Microsoft Windows. Analise a imagem e 
julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F): 
 

 
 
( ) Os arquivos estão organizados na pasta pelo 
tipo de arquivo. 
( ) Os arquivos estão armazenados em uma 
pasta chamada “Área de Trabalho”. 
( ) Para selecionar apenas os arquivos do tipo 
“Documento de Texto” utilizando o mouse, a tecla 
SHIFT precisa estar pressionada durante a seleção.  
( ) O arquivo da pasta que está ocupando mais 
espaço de armazenamento no disco rígido é o arquivo 
de imagem com o nome “Foto de Perfil”. 
 
A sequência correta é: 
 
(A) V V V V 
(B) V F V F 
(C) F V F V 
(D) F F V V 
(E) F F F V 

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 
 
QUESTÃO 16  
 
Qual é o maior número natural de três algarismos que é 
múltiplo de 20 e múltiplo de 30, simultaneamente? 
 
(A) 999 
(B) 990 
(C) 960 
(D) 940 
(E) 900 

 
 
 
 

 
 
 
 
QUESTÃO 17  
 
Um atleta percorre 20 km em dois dias se andar durante 
4 horas por dia. Em quantos dias ele percorrerá 50 km, 
se andar à mesma velocidade durante 5 horas por dia? 
 
(A) 3  
(B) 4 
(C) 5 
(D) 6 
(E) 7 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 18 

 

 
O proprietário de uma loja paga a seus funcionários 
uma comissão de 5% na venda de cada produto. Nessa 
loja, uma televisão custa R$ 1.500,00, um computador 
custa R$ 1.800,00 e um aparelho de som custa R$ 
480,00. Se um vendedor desse um desconto de 10% 
para o computador e vendesse os três produtos, quanto 
ele ganharia de comissão? 
 
(A) R$ 180,00 
(B) R$ 188,00 
(C) R$ 169,20 
(D) R$ 200,00 
(E) R$ 192,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
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QUESTÃO 19  
 
Com uma lata de tinta é suficiente pintar 40 m2 de 
parede. A sala de uma casa tem o formato de um 
paralelepípedo de 5 m de comprimento, 4 m de largura 
e 3 m de altura. Quantas latas de tinta, no mínimo, o 
proprietário desta casa deve comprar para pintar todas 
as paredes e o teto desta sala?   
 
(A) 5 
(B) 3 
(C) 4 
(D) 1 
(E) 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 20  
 
Paulo comprou algumas canetas e pagou R$ 24,00 no 
total. Se fosse dado um desconto de R$ 1,00 no preço 
de cada caneta, ele poderia ter comprado quatro 
canetas a mais do que comprou, gastando os mesmos 
R$ 24,00. Quantas canetas Pedro comprou, no total? 
 
(A) 5 
(B) 6 
(C) 7 
(D) 8 
(E) 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 21  
 
Entre as alternativas abaixo, assinale corretamente a 
que cita o tributo cuja instituição é de competência 
municipal, de acordo com a Constituição Federal de 
1988. 

 
(A) Imposto sobre a propriedade territorial rural. 
(B) Imposto sobre transmissão Inter vivos. 
(C) Imposto sobre transmissão causa mortis. 
(D) Imposto Sobre a propriedade de veículos 

automotores. 
(E) Imposto sobre operações relativas à circulação de 

bens e sobre prestações de serviços de transportes 
interestadual e intermunicipal e de comunicação. 

 
QUESTÃO 22  
 
Pau D´Arco do Piauí instituiu um aumento de 20% ao 
IPTU em 2014, a vigorar em 2015, através de Decreto 
publicado no dia 20/09/2014. Como contribuinte 
atingido pela medida, entre as alternativas abaixo, qual 
a que corretamente cita o princípio que foi violado pelo 
município? 

 
(A) Anterioridade nonagesimal 
(B) Anterioridade anual 
(C) Capacidade contributiva 
(D) Confisco 
(E) Legalidade 
 
QUESTÃO 23  
 
A Constituição Federal de 1988 conferiu aos municípios 
a capacidade de instituir tributos na área de sua 
competência. Caso o município resolva instituir, através 
de Lei, Taxa aos ambulantes das cidades vizinhas que 
venham comercializar bens aos domingos na feira 
municipal, como deverá ser avaliada esta ação 
municipal? 

 
(A) Correta, a instituição de taxa é competência 

municipal no exercício da boa administração. 
(B) Correta, a instituição da referida taxa não se 

caracteriza como pedágio. 
(C) Errada, os entes federativos não podem instituir 

taxa pela origem. 
(D) Errada, cabe aos estados, DF e à União a 

instituição de taxas sobre ambulantes. 
(E) Errada, a instituição de taxas a comerciantes é 

competência do estado e DF. 
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QUESTÃO 24  
 
A prefeitura do Município X lançou campanha nas 
rádios e jornais locais incentivando os habitantes locais 
a licenciarem seus veículos na agência do DETRAN 
recentemente instalada no município. Assinale a 
alternativa que define corretamente a participação do 
município na arrecadação dos impostos sobre a 
propriedade de veículos ali licenciados: 

 
(A) 17% 
(B) 25% 
(C) 35% 
(D) 45% 
(E) 50%. 
 
QUESTÃO 25  
 
O município, através da Lei nº 100, de 01/07/2014, 
instituiu empréstimo compulsório sobre o consumo de 
combustíveis no período de 01/11/2015 a 31/07/2015, 
com previsão de devolução em títulos da dívida agrária 
no prazo de cinco anos. De acordo com o Código 
Tributário Nacional-CTN, a iniciativa do município deve 
ser considerada: 

 
(A) Correta, pois os entes da federação têm 

competência similar. 
(B) Correta, pois atendeu ao princípio da anterioridade 

anual. 
(C) Correta, pois atendeu ao princípio da anterioridade 

nonagesimal. 
(D) Errada, pois está em desacordo com o CTN, que 

prevê tal proibição. 
(E) Errada, pois está em desacordo com a CF/88, que 

prevê proibição de limitações ao tráfego com a 
cobrança de pedágios. 

 
QUESTÃO 26  
 
O Município X efetuou despesas de R$ 180.000,00 com 
obra de asfaltamento da Rua XY, beneficiando um 
conjunto de 36 imóveis. Os imóveis tiveram uma 
valorização de 34% sobre o seu valor venal. Sabe-se 
que a alíquota do IPTU atualmente é de 4% do valor 
venal. Com base no CTN, marque a assertiva que 
define corretamente o valor de contribuição de melhoria 
do imóvel do Sr. Manoel Noya, cujo imóvel tem valor 
venal de R$ 80.000,00. 

 
(A) 5.000,00 
(B) 100.000,00 
(C) 27.200,00 
(D) 3.200,00 
(E) 7.000,00. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 27  
 
O município ABCD instituiu, através da lei nº 100 de 
12/12/2013, taxa pelo exercício regular do poder de 
polícia. Entre as assertivas abaixo, faça a opção por 
aquela que atende ao correto conceito de taxa cuja 
cobrança é permitida aos municípios no exercício do 
poder de polícia, assim definido no CTN. 

 
(A) Taxa de Manutenção da Ordem Pública no 

município ABCD. 
(B) Taxa de emissão de certidão negativa criminal. 
(C) Taxa de fiscalização da polícia nos bairros. 
(D) Taxa de emissão de certidão negativa civil 
(E) Taxa de Alvará. 
 
QUESTÃO 28  
 
O IPTU do imóvel do Sr José Pereira referente ao ano 
de 2004 teve seu lançamento efetuado em 01/02/2005. 
Como não foi pago, teve o seu débito lançado em dívida 
ativa em 01.05.2008. O município impetrou ação para a 
cobrança do referido débito em 15/07/2010. Em 
11/11/2010 o MM Juiz de execução despachou 
ordenando a citação.  Analise as assertivas abaixo e 
assinale aquela correta. 
 
(A) O debito prescreveu, pois passaram-se mais de 

cinco anos do lançamento. 
(B) O débito prescreveu pois passaram-se cinco anos 

do Fato Gerador. 
(C) Não houve prescrição pois esta dá-se com 10 anos 

da constituição definitiva. 
(D) Não houve prescrição pois houve despacho do MM. 

Juiz ordenando a citação. 
(E) Não houve a prescrição pois o prazo conta-se da 

impetração da ação. 
 
QUESTÃO 29  
 
Diante de um caso onde não há disposição expressa na 
legislação municipal, o fiscal de tributos utilizará no 
caso concreto, sucessivamente, determinados 
princípios, na seguinte ordem: 

 
(A) equidade, princípios gerais do direito público, 

princípios gerais do direito tributário, analogia. 
(B) equidade, princípios gerais do direito público, 

princípios gerais do direito tributário, analogia. 
(C) equidade, princípios gerais do direito tributário, 

princípios gerais do direito público, analogia. 
(D) analogia, princípios gerais do direito público, 

princípios gerais do direito tributário, equidade. 
(E) analogia, equidade, princípios gerais do direito 

tributário, princípios gerais do direito público, 
equidade. 
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QUESTÃO 30  
 
Entre as alternativas abaixo, selecione aquela que 
contêm obrigação tributária principal. 
 
(A) Emissão de documento fiscal. 
(B) Declaração de Imposto de renda anualmente. 
(C) Entrega dos livros fiscais. 
(D) Emissão de documento fiscal adulterado. 
(E) Não pagamento de multa por não entrega dos livros 

ao fiscal. 
 
QUESTÃO 31  
 
José da Silva foi aquinhoado pelo seu pai com um carro 
zero. No entanto, este impôs como condição para sua 
entrega, que ele fosse aprovado na OAB. Entre as 
alternativas abaixo, qual a que define corretamente a 
situação apresentada? 
 
(A) O pai de José da Silva impôs uma condição sem 

previsão no ordenamento legal brasileiro. 
(B) O pai de José da Silva impôs uma condição 

suspensiva que é exigível desde o momento da 
prática do ato previsto. 

(C) O pai de José da Silva impôs uma condição 
suspensiva que é exigível desde o implemento da 
condição. 

(D) O pai de José da Silva impôs uma condição 
resolutória que é exigível desde o implemento da 
condição. 

(E) O pai de José da Silva impôs uma condição 
resolutória que é exigível desde o momento da 
prática do ato previsto. 

 
QUESTÃO 32  
 
José do Egito, proprietário de um Restaurante no 
Município A, recebeu a visita de Manoel Fiscal da Silva, 
para verificar a regularidade de sua empresa.  Após 
uma rápida análise, o fiscal aplicou uma multa 
legalmente prevista. Identifique corretamente os 
personagens envolvidos. 
 
(A) O Sujeito ativo é o Sr. Manoel Fiscal da Silva, que 

efetuou a fiscalização. 
(B) O Sujeito ativo é o Sr. José dos Anzóis, legítimo 

proprietário do restaurante. 
(C) O Sujeito Passivo é o Município A, que receberá a 

multa aplicada. 
(D) O Sujeito Ativo é o Município A, que receberá a 

multa aplicada. 
(E) O Sujeito Passivo é o Sr. Manoel Fiscal da Silva que 

aplicou a multa em nome do Município A. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 33  
 
Respondem solidariamente pelos tributos, entre as 
alternativas abaixo, no caso de impossibilidade de 
exigência do cumprimento da obrigação principal pelo 
contribuinte, nos termos do CTN, com EXCEÇÃO: 
 
(A) Os pais pelos seus filhos menores. 
(B) Os tutores pelos seus curatelados. 
(C) Os tabeliães pelos atos praticados por eles. 
(D) Os sócios no caso de liquidação de sociedade de 

pessoas. 
(E) O Síndico pela massa falida. 
 
QUESTÃO 34  
 
Manoel Pereira faleceu ainda em 2013. Em 2014, José, 
filho mais velho, foi nomeado inventariante. Sua esposa 
Maria era casada em comunhão de bens. Um dos 
imóveis do de cujus estava atrasado com o IPTU. Quem 
responde solidariamente pelo imposto em questão? 
 
(A) Manoel Pereira por ainda estar em seu nome. 
(B) Maria, sua esposa, com quem viveu 30 anos. 
(C) José, o inventariante. 
(D) Manoel Pereira, pois foi quem contraiu a dívida. 
(E) Maria, casada em comunhão de bens. 
 
QUESTÃO 35  
 
Em 30/09/2014, o Sr. José Antônio adquiriu um terreno 
no valor de R$ 100.000,00 no município X, cuja alíquota 
de ITBI, à época, era de 4%. Em 01/01/2015 entrou em 
vigor nova Lei municipal que alterou a alíquota do ITBI 
para 2,5%. Em 02/02/2015, ele registrou o referido 
imóvel. Assinale a alternativa correta com base no CTN. 
 
(A) A alíquota que irá pagar é de 4%, por ser a alíquota 

vigente à época do fato gerador. 
(B) A alíquota que irá pagar é de 2,5%, por ser a 

alíquota vigente à época do fato gerador. 
(C) A alíquota que irá pagar é de 2,5% por ser a mais 

benéfica ao contribuinte. 
(D) A alíquota que irá pagar é 4% por ser a mais 

benéfica à Fazenda Municipal. 
(E) Cabe ao contribuinte o poder de escolha da alíquota 

conforme prescreve o CTN. 
 
QUESTÃO 36  
 
Suspende a exigibilidade do crédito tributário: 
 
(A) A homologação do lançamento nos termos do art. 

150 e §§ 1º e 4º da CF/88. 
(B) A compensação. 
(C) A conversão do depósito em renda. 
(D) Depósito do seu montante integral. 
(E) A transação. 
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QUESTÃO 37  
 
Extingue o crédito tributário: 
 
(A) A remissão. 
(B) A concessão de medida liminar em mandado de 

segurança. 
(C) O parcelamento integral da dívida. 
(D) O parcelamento parcial da dívida. 
(E) A Moratória. 
 
QUESTÃO 38  
 
O Sr. José Afonso impetrou ação de contestação do 
lançamento de IPTU de 2013 efetuado pelo Município 
X em 01/01/2014. Atualmente o processo encontra-se 
concluso para sentença do MM. Juiz da Vara de 
execução do Município X. Em 15/03/2014, o Sr. José 
Afonso propôs celebrar transação de concessões 
mútuas, vez que prestou serviços ao Município X em 
valor equivalente. Em relação aos fatos narrados, 
aponte a alternativa correta. 
 
(A) O Secretário de Fazenda pode autorizar a 

transação pois é legitimo o crédito com o Município 
X. 

(B) O Secretário de Fazenda não pode autorizar a 
concessão por ser interino no cargo. 

(C) O Secretário de Fazenda pode autorizar a 
transação pois o valor do crédito é superior ao 
débito. 

(D) O Secretário de Fazenda não pode autorizar a 
concessão da transação pois a ação ainda não 
transitou em julgado. 

(E) O Secretário de Fazenda não pode autorizar a 
concessão da transação por não ser de interesse 
da administração. 

 
QUESTÃO 39  
 
Pau D´Arco do Piauí limita-se territorialmente com os 
seguintes municípios, EXCETO: 

 
(A) Altos 
(B) Demerval Lobão 
(C) Coivaras 
(D) Nazária 
(E) Beneditinos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 40  
 
O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil é uma 
plataforma de consulta ao Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM) dos municípios brasileiros. O 
Atlas traz, além do IDHM, mais de 200 indicadores de 
demografia, educação, renda, trabalho, habitação e 
vulnerabilidade, com dados extraídos dos Censos 
Demográficos de 1991, 2000 e 2010. Considerando as 
informações constantes no Atlas sobre o município de 
Pau D´Arco do Piauí, analise os itens seguintes: 
 

I. O IDHM de Pau D´Arco do Piauí passou de 
0,282 em 2000 para 0,514 em 2010 - uma taxa 
de crescimento de 82,27%. 

II. A dimensão que mais contribui para o IDHM do 
município de Pau D´Arco do Piauí é 
Longevidade, com índice de 0,742, seguida de 
Renda, com índice de 0,488, e de Educação, 
com índice de 0,376. 

III. A renda per capita média de Pau D'Arco do 
Piauí cresceu de R$ 72,03, em 2000, para R$ 
367,01, em 2010. 

 
Está(ão) correto(s): 
 
(A) Apenas I 
(B) Apenas I e II 
(C) Apenas II 
(D) Apenas II e III 
(E) Apenas III 
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