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A B C

A 

D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.formosodoaraguaia2017@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA-TO 

A 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática Conhecimentos Específicos 

10 10 20 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

D

C 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fiscal de Arrecadação Tributária 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

A

 

B 

ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA-TO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

A 

Exemplo: 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 09. 

As questões de 1 a 5 têm como base o texto abaixo. Leia-o com atenção. 
 

Amai o próximo, etc...  

 

 Atendo o telefone na minha casa. “Victor está?” diz a voz do outro lado sem sequer um alô, um por favor, 

nada. Eu, amável, informo que Victor não está nem pode estar porque não mora aqui. O outro bate o telefone na 

minha cara. Dois minutos, e o telefone toca novamente. “Quero falar com Victor” vem a mesma voz. “O senhor é 

muito mal-educado”, ataco logo para não lhe dar tempo de desligar. “Acabou de ligar, nem me agradeceu, nem me 

pediu desculpas, e bateu com o telefone. Como já lhe disse, Victor não mora aqui.” A voz se faz mais mansa, “A 

senhora desculpe. Muito obrigado.” E desliga.  

 Exulto. Ponto a favor da educação. Pois, se com medo de infligir-lhe as regras, sempre me abstenho de 

reprimendas desse tipo, é justamente para mantê-las vivas – as regras, não as reprimendas – que convém fazê-las.  

Digo obrigada ____ caixa do supermercado, que não me responde. Peço por favor ao funcionário do guichê 

que nem levanta os olhos para a minha pessoa. Dou bom-dia ao sujeito do açougue que parece não entender de que 

dia ou de que qualidade estou falando. Sou uma otária? Não, sou uma resistente.  

 Minha amiga Claudine de Castro, socialite das mais elegantes, publicou um livro de etiqueta. Uma graça o 

livro, bem-humorado, prático. Fui ao lançamento. Todos ali éramos veteranos praticantes daquilo que se chamava 

“boas maneiras”. Um bando de micos-leões-dourados, pensei. Ameaçados de extinção. Uma amiga comum 

comentou que daria o livro ao sobrinho, ela não precisava. “Os jovens” acrescentou, “andam muito mal-educados”.  

 Os jovens? Não era jovem o senhor bem vestidérrimo que quase me segurou no meio da rua, interrompendo 

minha marcha célere, para pedir orientação ____ respeito de um endereço. Orientação fornecida, o cavalheiro, que 

certamente não fazia jus ____ definição, partiu sem dizer água vai. E fiquei eu, no resto da manhã, irritada pela 

brutalidade.  

 No Japão, a primeira expressão que me ensinaram quando cheguei foi sumi-masen. Equivale ao nosso por 

favor. Para ajudar-me a gravar essa chave fundamental em qualquer situação, sugeriram que lembrasse da nossa tão 

frequente corrupção e dissesse em português: sumiu mais cem. Cravou-se, indelével, na minha memória. E dela 

lancei mão infinitas vezes, com aquela segurança com que se saca um ás da manga. Nunca conheci povo tão bem-

educado. Todos te atendem sorridentes. Todos te ajudam. Ninguém te esbarra. Ninguém te esbarra mesmo em meio 

____ multidão. E multidão é coisa frequente no Japão. Sem grandes antropologismos, podemos deduzir que ____ 

viver tantos em país tão pequeno ou se entredevoravam ou se educavam. Preferiram educar-se.  

 Entre nós, os livros de etiqueta como o de Claudine vendem feito pão. Ânsia de educar-se para sobreviver? 

Não, necessidade de aprender as regras para ascender. Os recém-chegados ______ mesas de muitos talheres – e há 

sempre levas novas que chegam e mesas novas são postas – querem saber que garfo pegar. Pena que o garfo certo 

não seja fundamental, ou sequer importante, para a boa educação. Boa educação sendo, por exemplo, aquela que as 

pessoas da roça, de tão poucos talheres e tão pouca comida no prato, praticam com doçura e naturalidade. 

Cumprimentar o desconhecido com quem se cruza na trilha, coar café ou oferecer água ao visitante que chega.  

 Dar atenção é a essência da boa educação. Só isso. Em vez do humilde “por favor”, deveríamos dizer: peço a 

sua atenção. Pois não é favor algum atender o semelhante que precisa de nós. E nenhum contato pode ser gentil sem 

atenção. No entanto, em todas as línguas, quando se quer ser educado é por favor que se pede, ou desculpas, pois está 

estabelecido que necessitar do outro, tirar o outro do seu rumo por instantes é algo quase inconveniente, pelo qual 

devemos nos penitenciar.  Convenhamos, há um erro de base. Ou, se quisermos ir um pouco mais além no sentido 

desses mínimos encontros, há uma lamentável regra de desamor.  

 

COLASANTI, Marina. Antologia de crônicas – Crônica brasileira contemporânea. Organização de Manuel da 

Costa Pinto. São Paulo: Salamandra.   
 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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01) Assinale a alternativa que completa 

CORRETAMENTE as lacunas do texto, na ordem em 

que aparecem. 
 

A) a – à – à – a – à – às. 

B) à – a – à – à – a – às. 

C) a – à – a – a – a – as. 

D) à – à – à – à – à – as. 

 

02) Em todas alternativas a palavra destacada está 

corretamente interpretada, de acordo com o seu 

sentido no texto, EXCETO em: 

 

A) “Exulto. Ponto a favor da educação.” (= ALEGRO-ME)  

B) “...sempre me abstenho de reprimendas desse 

tipo...” (= APROVAÇÕES) 

C) “...interrompendo minha marcha célere, para pedir 

orientação...” (= RÁPIDA) 

D) “Cravou-se, indelével, na minha memória.” (= 

DEFINITIVAMENTE) 

 

03) Leia as seguintes afirmações: 

 

I- Há uma crítica à falta de educação das pessoas no 

cotidiano. 

II- O texto tem como principal propósito afirmar que a 

atenção ao outro é a base da boa-educação. 

III- Ao utilizar o verbo “exultar”, a autora sente-se 

vitoriosa, pois o homem com quem falava ao telefone 

mudou de atitude e foi educado com ela. 

IV- A repreensão à atitude do homem não foi bem aceita 

por ele. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 
 

A) I e IV, apenas. 

B) II, apenas. 

C) I, II, III, apenas. 

D) III, apenas. 

 

04) NÃO há uso da linguagem coloquial em: 
 

A) “Vou acabar chutando o pau da barraca.” 

B) “E dela lancei mão infinitas vezes, com aquela 

segurança com que se saca um ás da manga.” 

C) “Entre nós, os livros de etiqueta como o de Claudine 

vendem feito pão.” 

D) “Em vez do humilde “por favor”, deveríamos dizer: 

peço a sua atenção.” 

05) Leia a frase abaixo, retirada do texto: 

 

       “No entanto, em todas as línguas, quando se quer ser 

educado é por favor que se pede...” 

A locução conjuntiva destacada estabelece a seguinte 

relação de sentido: 

 

A) adversidade. 

B) conclusão. 

C) concessão. 

D) causa. 

 

06) Leia o fragmento abaixo, de Caetano Veloso: 

 

“Luz do Sol, 

Que a folha traga e traduz 

Em verde novo em folha, 

Em graça, em vida, em força, em luz... 

 

Céu azul 

E vem até onde os pés 

Tocam a terra 

E a terra inspira e exala seus azuis...” 

 

As palavras destacadas são formadas:  

 

A) Ambas por derivação regressiva. 

B) A primeira por derivação regressiva e a segunda por 

derivação imprópria. 

C) Ambas por derivação imprópria. 

D) A primeira por derivação imprópria e a segunda por 

derivação regressiva. 

 

07) Das frases abaixo, aquela em que o pronome relativo 

está empregado de forma INCORRETA é: 

 

A) Esses são os livros de que preciso para terminar 

minha monografia. 

B) As dificuldades com que tive de enfrentar para 

conseguir me formar foram imensas. 

C) Serão atendidos os pacientes cujos nomes constem 

na lista. 

D) Venceu a eleição o político a quem dei meu voto. 
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08) Numa das frases abaixo, a colocação do pronome 

pessoal átono NÃO obedece às normas vigentes. 

Assinale-a. 

 

A) Ter-lhe-iam dito alguma coisa a respeito de minha 

atitude? 

B) Nunca lhe daremos outra chance. 

C) Tinham-no comprado no centro da cidade. 

D) Os amigos tinham avisado-me de que ela era muito 

mal-educada. 

 

09) Quanto à regência verbal, nos trechos abaixo: 

 

I –    Lembrei a eles a data do exame médico. 

II –   Sua aprovação para o cargo implica fluência na 

língua inglesa. 

III –  Informou-lhes de que poderiam sair assim que 

terminassem o trabalho. 

IV –  Simpatizo com os apresentadores do telejornal. 

V-     O delegado procederá o inquérito. 

 

Estão corretas as proposições: 

 

A) II, III e V, somente. 

B) I, III e V, somente. 

C) II, III, IV e V, somente. 

D) I, II e IV, somente. 

 

10) Leia as seguintes frases: 

 

I- Como nenhum dos condôminos se interessou pelo 

projeto de reforma do prédio, a única opção foi 

cancelá-lo. 

II- A chuva caíra forte durante dias; acabara, pois, a seca. 

III- Ainda que ele me convidasse, eu não viajaria jamais 

de navio. 

IV- Como aumentou o desemprego, a situação agravou-

se. 

 

As orações destacadas estabelecem, correta e 

respectivamente, relação de: 

 

A) comparação, conclusão, causa, condição. 

B) finalidade, explicação, tempo, causa. 

C) causa, conclusão, concessão, proporção. 

D) condição, explicação, causa, finalidade. 
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11) Com relação a Intranet, marque a alternativa 
INCORRETA. 

 

A) A intranet está aberta a qualquer pessoa. 

B) A intranet é privada e protegida de visitas públicas 
por firewalls. 

C) As intranets utilizam HTML para programar páginas 
Web 

D) Trata-se de uma rede organizacional interna. 
 

12) “Tecnologia para processamento computacional, 
armazenamento, entrada e saída de dados.” 

 
A frase se refere a: 

 

A) Hardware 

B) Software 

C) Gerenciamento de Dados 

D) Telecomunicações 
 

13) Software de processamento de texto: 
 

A) Microsoft Word 

B) Microsoft Power Point 

C) Microsoft Excel 

D) Microsoft Acess 
 

14) Usado para trocar mensagens entre computadores. É 

uma importante ferramenta de comunicação e 

trabalho colaborativo. Além de fornecer serviço de 

mensagens eletrônicas, o software tem capacidade 

para encaminhar mensagens a destinatários 

múltiplos, retransmitir mensagens e anexar 

documentos: 

 

A) Correio eletrônico 

B) Navegadores Web 

C) Groupware 

D) Web Services 

 

15) A respeito dos serviços/componentes da Internet, 
marque a opção CORRETA: 

 

A) Browser – representação gráfica das informações na 

Internet. 

B) Home - Pages – São como as páginas de uma revista, 

com textos, figuras, animações e sons. 

C) Site – protocolo usado para transferir arquivos de 

um computador para outro. 

D) Web – programa que permite a fácil navegação na 

Internet para acessar dados e serviços. 

 

 
 

 

 

 

 

16) De acordo com as funções auxiliares dos aplicativos 
do pacote Microsoft Office, relacione a 2a coluna de 
acordo com a 1a e assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. Visualizar impressão  

B. Mala direta  

C. Localizar  

D. Ortografia e gramática  

 
(__)Exibe sugestão para corrigir erros de estilo de 
redação. 
(__) Agilizar o trabalho de busca por alguma 
frase/palavra. 
(__) Recurso para criação de cartas personalizadas. 
(__) Possibilita alterar as margens de um documento ou 
planilha. 
 

A) A,C,D,B 

B) C,A,D,B 

C) B,C,A,D 

D) D,C,B,A 
 

17) O menu “Dados” do Microsoft Excel permite: 
  

A) Proteger planilha e pasta de trabalho através de 
senhas. 

B) Inserir uma função matemática. 

C) Obter dados através de consultas na Internet. 

D) Criar macros. 
 

18) Os endereços dos sites visitados nos últimos dias, 
por meio de um computador, podem ser 
armazenados pelo Google Chrome e serão 
pesquisados na lista: 

 

A) Favoritos. 

B) Histórico. 

C) Pesquisar. 

D) Links acessados. 
 

19) Através do botão “Efeitos de Animação”, do 
Microsoft PowerPoint, é possível: 

  

A) Registrar atas de reunião. 

B) Ter acesso à janela que permite ordenar a aparição 
dos textos durante a apresentação do slide. 

C) Aplicar modelo de estrutura. 

D) Alterar o esquema de cores do slide. 
 

20) Através do menu “Formatar”, do Microsoft Word, é 
possível: 

 

A) Comparar e mesclar documentos. 

B) Configurar opções de Autocorreção. 

C) Contar palavras do texto. 

D) Definir marcadores e numeração. 

INFORMÁTICA                                                                             QUESTÕES DE 11 A 20 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 7  

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA-TO 

CARGO: FISCAL DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

21) Assinale a alternativa CORRETA em que se 

apresenta somente impostos da competência dos 

Municípios: 

 

A) Imposto sobre Propriedade Territorial Rural (ITR), 

Imposto sobre Transmissão de Bens e Imóveis Inter 

vivos (ITBI) e Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores (IPVA). 

B) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), 

Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial 

Urbana (IPTU) e Imposto sobre Transmissão de Bens 

e Imóveis Inter vivos (ITBI). 

C) Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial 

Urbana (IPTU), Imposto sobre Operações 

Financeiras (IOF) e Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores (IPVA). 

D) Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS), Imposto sobre Propriedade 

Predial e Territorial Urbana (IPTU) e Imposto sobre 

Transmissão de Bens e Imóveis Inter vivos (ITBI). 

 

22) Acerca do Imposto sobre Propriedade Predial e 

Territorial Urbana (IPTU), é CORRETO afirmar que: 

 

A) Não poderá ser progressivo no tempo. 

B) Poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel 

e ter alíquotas diferentes de acordo com a 

localização e o uso do imóvel. 

C) Poderá ter alíquotas diferentes de acordo com a 

localização, mas não em razão do uso do imóvel. 

D) Poderá ser progressivo no tempo, sendo vedada a 

fixação de alíquotas diferentes em razão do uso do 

imóvel. 

 

23) No que tange ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN), é CORRETO afirmar que: 

 

A) O imposto incide sobre o valor dos depósitos 
bancários. 

B) A alíquota máxima do imposto é 4% (quatro por 
cento). 

C) O imposto não incide sobre o serviço proveniente do 
exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado 
no exterior do País. 

D) A alíquota mínima do imposto é de 2% (dois por 

cento). 

 

 
 
 

 

 

 

 

24) Acerca das taxas, é CORRETO afirmar que: 
 
 

A) O serviço de iluminação pública pode ser remunerado 
mediante taxa. 

B) Municípios poderão instituir taxas, em razão do 
exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva 
ou potencial, de serviços públicos gerais e divisíveis, 
prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. 

C) As taxas poderão ter base de cálculo própria de 
impostos. 

D) O serviço de coleta, remoção e tratamento de lixo ou 
resíduos provenientes de imóveis pode ser 
remunerado mediante taxa. 

 

25) De acordo com a Lei n. 8.137/90, acerca dos crimes 
contra a ordem tributária, econômica e contra as 
relações de consumo, é CORRETO afirmar que: 

 
 

A) Pratica crime contra as relações de consumo o agente 
que culposamente vende matéria-prima ou 
mercadoria em condições impróprias ao consumo. 

B) Não pratica crime contra as relações de consumo o 
agente que culposamente vende mercadoria cuja 
embalagem, tipo, especificação, peso ou composição 
esteja em desacordo com as prescrições legais. 

C) Não pratica crime contra as relações de consumo o 
agente que culposamente misturar gêneros e 
mercadorias de espécies diferentes, para vendê-los ou 
expô-los à venda como puros. 

D) Pratica crime contra a ordem econômica o agente que 
vende mercadorias abaixo do preço de custo, com o 
fim de impedir a concorrência. 

 

26) No que tange aos crimes contra a administração 
pública, é CORRETO afirmar que: 
 
 

A) O funcionário público que se apropria de dinheiro, 
valor ou qualquer outro bem móvel, público ou 
particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou 
desviá-lo, em proveito próprio ou alheio, incide na 
prática do crime de prevaricação. 

B) Quando o funcionário público exigir, para si ou para 
outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da 
função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, 
vantagem indevida, incide na prática do crime de 
corrupção ativa. 

C) O funcionário que deixar, por indulgência, de 
responsabilizar subordinado que cometeu infração no 
exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, 
não levar o fato ao conhecimento da autoridade 
competente, incide na prática do crime de peculato. 

D) Exigir, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, 
caracteriza o crime de concussão. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 8  

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA-TO 

CARGO: FISCAL DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

27) De acordo com o Código Tributário Nacional, acerca 

da prescrição, é CORRETO afirmar que: 

 

A) A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data do fato 

gerador. 

B) A prescrição é causa de exclusão do crédito 

tributário. 

C) A prescrição não se interrompe pelo protesto 

judicial. 

D) A prescrição se interrompe pelo despacho do juiz 

que ordenar a citação em execução fiscal. 

 

28) Prescreve a Constituição Federal que: “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”. O referido disposto constitucional 

refere-se qual princípio tributário: 

 

A) Princípio da igualdade. 

B) Princípio da não-diferenciação tributária. 

C) Princípio da capacidade contributiva. 

D) Princípio da seletividade. 

 

29) De acordo com o Código Tributário Nacional, acerca 

da Dívida Ativa, é CORRETO afirmar que: 

 

A) A dívida regularmente inscrita goza da presunção de 

absoluta de certeza e liquidez e tem o efeito de prova 

pré-constituída. 

B) Constitui dívida ativa tributária a proveniente de 

crédito dessa natureza, regularmente inscrita na 

repartição administrativa competente, depois de 

iniciado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou 

por decisão proferida em processo regular. 

C) A dívida regularmente inscrita goza da presunção 

relativa de certeza e liquidez e tem o efeito de prova 

pré-constituída. 

D) O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado 

pela autoridade competente, indicará 

obrigatoriamente sempre que possível a origem e 

natureza do crédito, mencionada especificamente a 

disposição da lei em que seja fundado. 

30) Nos termos do Código Tributário Nacional, acerca da 

obrigação tributária, é CORRETO afirmar que: 

 

A) Sujeito ativo da obrigação acessória é a pessoa 

obrigada às prestações que constituam o seu objeto. 

B) Salvo disposições de lei em contrário, as convenções 

particulares, relativas à responsabilidade pelo 

pagamento de tributos, podem ser opostas à Fazenda 

Pública, para modificar a definição legal do sujeito 

passivo das obrigações tributárias correspondentes. 

C) A obrigação acessória, pelo simples fato da sua 

inobservância, converte-se em obrigação principal 

relativamente à penalidade pecuniária. 

D) A obrigação principal decorre da legislação 

tributária e tem por objeto as prestações, positivas 

ou negativas, nela previstas no interesse da 

arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 

 

31) No que concerne ao crédito tributário, é CORRETO 

afirmar que: 

 

A) A concessão de medida liminar em mandado de 

segurança para a suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário depende do depósito do seu 

montante integral. 

B) Compete privativamente à autoridade administrativa 

constituir o crédito tributário pelo lançamento, 

assim entendido o procedimento administrativo 

tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da 

obrigação correspondente, determinar a matéria 

tributável, calcular o montante do tributo devido, 

identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a 

aplicação da penalidade cabível. 

C) É vedada a concessão de medida liminar em 

mandado de segurança para suspender a 

exigibilidade do crédito tributário. 

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 afetam a obrigação tributária que lhe 

deu origem. 
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32) De acordo com o Código Tributário Nacional, acerca 

das garantias e privilégios do crédito tributário, é 

CORRETO afirmar que: 

 

A) Na hipótese de o devedor tributário, devidamente 

citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no 

prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade 

de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e 

entidades que promovem registros de transferência 

de bens, especialmente ao registro público de 

imóveis e às autoridades supervisoras do mercado 

bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no 

âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem 

judicial. 

B) Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre 

determinados bens, que sejam previstos em lei, 

responde pelo pagamento do crédito tributário a 

totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem 

ou natureza, do sujeito ativo, seu espólio ou sua 

massa falida, inclusive os gravados por ônus real ou 

cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, 

seja qual for a data da constituição do ônus ou da 

cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas 

que a lei declare absolutamente impenhoráveis. 

C) Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de 

bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo 

em débito para com a Fazenda Pública, por crédito 

tributário regularmente inscrito como dívida ativa, 

mesmo na hipótese de terem sido reservados, pelo 

devedor, bens ou rendas suficientes ao total 

pagamento da dívida inscrita. 

D) O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja 

qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, 

inclusive os créditos decorrentes da legislação do 

trabalho ou do acidente de trabalho. 

 

33) De acordo com a Constituição Federal de 1988, 

acerca das limitações do poder de tributar, é 

CORRETO afirmar que: 

 

A) É vedado à União instituir tratamento desigual entre 

contribuintes que se encontrem em situação 

equivalente, proibida qualquer distinção em razão de 

ocupação profissional ou função por eles exercida, 

independentemente da denominação jurídica dos 

rendimentos, títulos ou direitos. 

B) É assegurado aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios estabelecer diferença tributária entre 

bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de 

sua procedência ou destino. 

C) É vedado à União instituir tributo que seja uniforme 
em todo o território nacional ou que implique 
distinção ou preferência em relação a Estado, ao 
Distrito Federal ou a Município, em detrimento de 
outro, admitida a concessão de incentivos fiscais 
destinados a promover o equilíbrio do 
desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes 
regiões do País. 

D) É assegurado à União instituir isenções de tributos 
da competência dos Estados, do Distrito Federal ou 
dos Municípios. 

 

34) De acordo com o Código Tributário Nacional, acerca 
da interpretação e integração da legislação 
tributária, é CORRETO afirmar que: 

 

A) Na ausência de disposição expressa, a autoridade 
competente para aplicar a legislação tributária 
utilizará sucessivamente, na ordem indicada: os 
princípios gerais de direito tributário; os princípios 
gerais de direito público; a analogia e a equidade. 

B) Na ausência de disposição expressa, a autoridade 
competente para aplicar a legislação tributária 
utilizará sucessivamente, na ordem indicada: a 
analogia; os princípios gerais de direito tributário; os 
princípios gerais de direito público; e a equidade. 

C) Na ausência de disposição expressa, a autoridade 
competente para aplicar a legislação tributária 
utilizará sucessivamente, na ordem indicada: a 
equidade; os princípios gerais de direito tributário; 
os princípios gerais de direito público; e a analogia. 

D) Na ausência de disposição expressa, a autoridade 
competente para aplicar a legislação tributária 
utilizará sucessivamente, na ordem indicada: a 
equidade; os princípios gerais de direito público; os 
princípios gerais de direito tributário; e a analogia. 

 

35) Nos termos do Código Tributário Nacional, acerca 

dos tributos é CORRETO afirmar que: 

 

A) Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em 

moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 

constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e 

cobrada mediante atividade administrativa 

plenamente vinculada. 

B) A natureza jurídica específica do tributo é 

determinada pelo fato gerador da respectiva 

obrigação, sendo relevantes para qualificá-la a 

destinação legal do produto da sua arrecadação. 

C) Os tributos são impostos, tarifas e contribuições de 

melhoria. 

D) Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato 

gerador uma atividade estatal específica relativa ao 

contribuinte. 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 10  

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA-TO 

CARGO: FISCAL DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

36) Determinado contribuinte foi regularmente 

notificado em 01 de março de 2012 do lançamento 

do IPTU do exercício do ano de 2012. O prazo para a 

impugnação do crédito tributário expirou na data de 

30 de março de 2012. Desta forma, caso o 

contribuinte não pague o tributo, a prescrição será 

consumada em: 

 

A) 01 de março de 2017. 

B) 01 de janeiro de 2017. 

C) 30 de março de 2017. 

D) 31 de dezembro de 2016. 

 

37) Nos termos do Código Tributário Nacional, acerca da 

exclusão do crédito tributário, é CORRETO afirmar 

que: 

 

A) Salvo disposição de lei em contrário, a isenção é 
extensiva aos tributos instituídos posteriormente à 
sua concessão. 

B) Excluem o crédito tributário: a isenção, a anistia e a 
remissão. 

C) A isenção pode ser restrita a determinada região do 
território da entidade tributante, em função de 
condições a ela peculiares. 

D) A anistia, quando concedida em caráter geral, é 
efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade 
administrativa, em requerimento com a qual o 
interessado faça prova do preenchimento das 
condições e do cumprimento dos requisitos 
previstos em lei para sua concessão. 

 

38) Nos termos do Código Tributário Nacional, acerca do 

fato gerador, é CORRETO afirmar que: 

 

A) Fato gerador da obrigação acessória é qualquer 
situação que, na forma da legislação aplicável, impõe 
a prática ou a abstenção de ato que configure 
obrigação principal. 

B) A definição legal do fato gerador é interpretada 
levando-se em consideração a validade jurídica dos 
atos efetivamente praticados pelos contribuintes, 
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do 
seu objeto ou dos seus efeitos. 

C) Fato gerador da obrigação principal é a situação 
definida em lei como necessária e suficiente à sua 
ocorrência. 

D) A autoridade administrativa não poderá 
desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados 
com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato 
gerador do tributo ou a natureza dos elementos 
constitutivos da obrigação tributária, observados os 
procedimentos a serem estabelecidos em lei 
ordinária. 

 

39) A competência para a instituição da contribuição de 

melhoria é: 

 

A) Privativa da União. 

B) Privativa dos Estados e do Distrito Federal. 

C) Privativa dos Municípios. 

D) Comum da União, dos Estados, do Distrito Federal, e 

dos Município. 

 

40) De acordo com a Constituição Federal, acerca do 

ITBI, é CORRETO afirmar que: 

 

A) Incide sobre a transmissão de bens ou direitos 

incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em 

realização de capital. 

B) Incide sobre a transmissão de bens ou direitos 

decorrentes de fusão de pessoa jurídica, ainda que a 

atividade preponderante do adquirente não seja a 

compra e venda desses bens ou direitos. 

C) A competência para a instituição do tributo é a do 

Município da situação do bem. 

D) Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos 

decorrentes de extinção de pessoa jurídica, se a 

atividade preponderante do adquirente for a compra 

e venda desses bens ou direitos, locação de bens 

imóveis ou arrendamento mercantil. 

 

 

 


