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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2019  

PREFEITURA MUNICIPAL DE  TAUBATÉ- SP 

AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

  
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, 
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 02 (duas ) horas do início da prova. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado.  

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE 
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO 
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

Destaque aqui 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ – SP – AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 
Marque aqui as suas respostas:  
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   27 28 29 30 

               

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

               

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59  

               

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Língua Portuguesa e Interpretação de Textos 
Matématica 
Conhecimentos Específicos 

20 
16 
23 

Total de questões  59 
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LÍNGUA PORTUGUESA E INTERPRETAÇÃO DE 
TEXTOS 

 
Leia o texto abaixo para responder as questões de 1 a 
8. 
 

 
 
1) A partir da análise do contexto, assinale a 
alternativa que apresenta uma interpretação 
CORRETA do trecho destacado: 
a) “Os primeiros sinais do escândalo surgiram no Festival 
de Sundance, há quase dois meses, quando o 
documentário „Deixando Neverland‟ („Leaving Neverland‟) 
foi exibido numa única sessão.” (linhas 1 a 5) – Não fosse 
por o documentário “Deixando Neverland” ser apresentado 
numa única sessão, não existiria escândalo. 
b) “Teve gente que não voltou ao cinema para assistir à 
segunda metade do filme.” (linhas 9 e 10) – O 
documentário “Deixando Neverland” não foi aceito pelo 
público. 
c) “Como todo mundo sabe hoje, em “Deixando 
Neverland” o cineasta britânico Dan Reed mergulha na 
sempre falada, mas nunca provada, acusação de que 
Michael Jackson era pedófilo (...)” (linhas 11 a 15) – O 
documentário “Deixando Neverland” conseguiu provar, 
pela primeira vez, as acusações de pedofilia contra o 
cantor Michael Jackson. 
d) “No filme de agora, Robson e Safechuck contam com 
detalhes como também sofreram abusos sexuais do 
cantor.” (linhas 32 a 35) – Apesar de Robson e Safechuck 
já terem defendido Jackson em julgamentos anteriores, 

sua posição atual é de eles sofriam abusos sexuais do 
cantor – e não foram os únicos que denunciaram Michael 
de pedofilia. 
 
2) “... o cineasta britânico Dan Reed mergulha na 
sempre falada, mas nunca provada, acusação (...)” 
(linhas 12 a 14). No contexto em que se insere, a 
palavra “mergulha” tem como melhor significado: 
a) Imergir na água ou em outro líquido, sendo utilizada em 
seu sentido denotativo. 
b) Entregar-se de corpo e alma a uma atividade, sendo 
utilizada em sua forma conotativa. 
c)Engolfar-se em certa situação ou determinado estado, 
sendo utilizada em sua forma denotativa. 
d) Considerar isoladamente alguns aspectos específicos 
de um todo que é geralmente inseparável, sendo utilizada 
em sua forma conotativa. 
 
3) Analise o trecho abaixo. Assinale a oração que 
transmite a ideia principal ao leitor: 
“Como todo mundo sabe hoje, em „Deixando 
Neverland‟ o cineasta britânico Dan Reed mergulha na 
sempre falada, mas nunca provada, acusação de que 
Michael Jackson era pedófilo e ia além dos limites 
impostos pela sociedade no trato com seus fãs 
menores de idade.” (linhas 11 a 17) 
a) Como todo mundo sabe hoje (...) 
b) ... em “Deixando Neverland” o cineasta britânico Dan 
Reed mergulha na sempre falada [...] acusação (...) 
c) ... mas nunca provada (...) 
d) ... de que Michael Jackson era pedófilo (...) 
 
4) As orações reduzidas não se iniciam por relativo 
nem por conjunção, contudo são repletas de 
significado em relação à principal. No período abaixo, 
“sendo o cantor absolvido” é uma oração reduzida, 
que possui em relação à oração principal valor: 
“Na segunda, chegou a ser levado algemado ao 
tribunal, mas as acusações da família do menino 
Gavin Arvizo não se sustentaram, sendo o cantor 
absolvido.” (linhas 23 a 26) 
a) Substantivo. 
b) Causal. 
c) Consecutivo. 
d) Adjetivo. 
 
5) Assinale a alternativa que substitui corretamente a 
palavra abaixo sublinhada, mantendo-se o sentido 
original da frase: 
“Os primeiros sinais do escândalo surgiram no 
Festival de Sundance, há quase dois meses, (...)” 
(linhas 1 e 2) 
a) Faz. 
b) Fazem. 
c) Existe. 
d) Tinha. 
 
6) “O julgamento foi interrompido, e Jackson ficou 23 
milhões de dólares mais pobre.” (linhas 21 a 23). 
Analisando-se o período acima retirado do texto, é 
CORRETO afirmar que: 
a) A primeira oração se encontra na voz passiva sintética 
e é equivalente, em sentido e correção gramatical, a 
“Interrompera-se o julgamento”. 
b) O verbo “ficou” é classificado como de ligação, 
dispensando qualquer tipo de complementação. 
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c) É um período composto por três orações, sendo uma 
delas reduzida de particípio. 
d) A vírgula foi corretamente utilizada, pois a segunda 
oração apresenta sujeito diferente da primeira. 

7) Verbos significativos são aqueles que trazem uma 
ideia nova ao sujeito. Podem ser intransitivos e 
transitivos. Sabendo-se que a transitividade de um 
verbo relaciona-se ao contexto em que está inserido, 
assinale a alternativa que apresenta um verbo ou 
locução verbal intransitiva: 
a) “Os primeiros sinais do escândalo surgiram no Festival 
de Sundance (...)” (linhas 1 e 2) 
b) "... o filme provocou algumas reações inesperadas da 
plateia.". (linhas 6 e 7) 
c) “...de que Michael Jackson era pedófilo (...)” (linhas 14 e 
15) 
d) “...e serviram como testemunhas de defesa do artista. 
(...)” (linhas 31 e 32) 
 
8) De acordo com as regras de pontuação, a vírgula 
presente imediatamente após o termo “tribunal” no 
trecho abaixo é de uso: 
“... algemado ao tribunal, mas as acusações da família 
(...)” (linhas 24 e 25) 
a) Obrigatório, para indicar uma elipse. 
b) Facultativo, para isolar um adjunto adverbial deslocado. 
c) Obrigatório, para isolar um aposto. 
d) Obrigatório, para isolar uma oração coordenada. 
 
Leia o texto abaixo para responder as questões de 9 a 
15. próximas sete questões: 
 

 

9) Assinale a alternativa cuja expressão completa a 
lacuna I (linha 17) presente no texto, mantendo a 
coesão entre as ideias e a correção gramatical: 
a) porque 
b) do que 
c) dos que 
d) em que 
 
10) Assinale a alternativa que apresenta o termo 
retirado do texto responsável por exigir a preposição 
sublinhada no trecho abaixo, devido à sua regência: 
“Capitã Marvel de casas em desalinho, ela atende a 
chamados com uma solução eficaz para devolver 
ordem e paz a famílias: basta aprender a arrumar e a 
descartar” (linhas 30 a 33) 
a) “atende” (linha 31) 
b) “aprender” (linha 33) 
c) “arrumar” (linha 33) 
d) “descartar” (linha 33) 
 
11) Sobre o estudo das classes gramaticais, é 
CORRETO afirmar que a palavra “muito” presente na 
oração abaixo exerce a mesma função morfológica 
que a seguinte palavra retirada do texto: 

“Não preciso de muito para me sustentar.” 
a) “contínuo” (linha 3) 
b) “Também” (linha 13) 
c) “tudo” (linha 14) 
d) “global” (linha 22) 
 
12) Acerca da partícula “que” presente na frase 
abaixo, é CORRETO afirmar que: 
“Os oito episódios dessa primeira temporada repetem 
à exaustão a fórmula que a consagrou.” (linhas 28 e 
29) 
a) É uma partícula de realce, não possuindo importância 
semântica ou morfossintática.  
b) Classifica-se como um elemento de intertextualidade, 
podendo ser substituído por “o qual”. 
c) Inicia uma oração que traz ideia subjetiva à principal. 
d) É um pronome relativo que exerce função sintática de 
sujeito simples. 
 
13) A crase utilizada no trecho “...e precisam tocá-la à 
margem da história. (...)” (linhas 17 e 18) é justificada 
pela mesma regra gramatical que em: 
a) Saímos às pressas do local da reunião. 
b) O rapaz deu àquele menino um belo brinquedo. 
c) À medida que estudo, desenvolvo-me. 
d) A moça era intolerante à situação. 
 
14)  Há presença de oração na voz passiva no seguinte 
trecho abaixo: 
a) “Na sexta-feira passada, Dia Internacional da Mulher, as 
homenagens e atos foram sendo noticiados em modo 
quase contínuo (...)” (linhas 1 a 3) 
b) “No fundo, o 8 de março lembra um pouco os fogos de 
artifício em cascata que celebram o Ano Novo: (...)” (linhas 
6 a 8) 
c) “Também houve silêncios notáveis, ou referências 
inadequadas (...)” (linhas 13 e 14) 
d) “Em meio a esse mundaréu cabe refletir um pouco 
sobre a mensagem utilitário-subliminar da guru japonesa 
Marie Kondo.” (linhas 18 a 21) 
 
15) Os dois pontos (:) presentes na frase “ela atende a 
chamados com uma solução eficaz para devolver 
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ordem e paz a famílias: basta aprender a arrumar e a 
descartar.” (linhas 30 a 33) são utilizados como forma 
de coesão pelo autor com o objetivo de: 
a) Indicar a continuidade de uma ação ou fato. 
b) Separar num período orações de mesma natureza. 
c) Anunciar um esclarecimento, uma síntese ou uma 
consequência do que foi dito anteriormente. 
d) Anunciar uma enumeração exemplificativa. 
 
Leia o texto abaixo para responder as questões 16 e 
17. 
 

 
 
16) Assinale a alternativa em que a partícula “se” 
exerce a mesma função morfológica que no trecho 
abaixo retirado do texto: 
“... e garantir que os bilhões arrecadados em impostos 
efetivamente se empreguem naquilo que temos de 
mais precioso, que é a vida humana." (Linhas 13 a 17) 
a) Ele foi-se embora. 
b) O rapaz se deitou. 
c) Não se resolviam os problemas. 
d) Precisa-se de novos médicos. 
 
17) “... empreguem naquilo que temos de mais 
precioso (...)” (linhas 15 e 16). Assinale a alternativa 
em que o termo retirado do texto exerce a mesma 
função sintática que a partícula “que” sublinhada no 
trecho acima: 
 
a) “indícios” (linha 1) 
b) “que” (linha 1) 
c) “o combate à corrupção” (linha 1) 
d) A partícula “que” em questão não exerce função 
sintática. 
 
18)  Mantendo-se o sentido original e a relação 
sintática entre as palavras, o termo sublinhado no 
período abaixo poderia ser corretamente substituído 
pela expressão: 
“...são números que impressionam e reforçam a 
necessidade de se prosseguir com as ações de 
combate.” 
a) aos quais. 
b) porque. 
c) por que. 

d) os quais. 
 
Leia a charge abaixo para responder as questões 19 e 
20. 
 
 

 
 
19) Na fala do personagem “A crise? ... Sim, está aí no 
meio – em todos os lugares.”, podemos afirmar que 
nele não há termo algum classificado gramaticalmente 
como: 
a) Preposição. 
b) Advérbio. 
c) Adjetivo. 
d) Substantivo. 
 
20) Levando-se em consideração que a charge acima 
diz respeito ao período de carnaval no Brasil deste 
ano, pode-se afirmar corretamente que nela há uma 
crítica à: 
a) Desigualdade social existente na classe baixa. 
b) Propagação de tendências nas diferentes classes 
sociais. 
c) Alienação da população causada pela crise. 
d) Relegação da crise frente à folia de carnaval. 
 

 
MATEMÁTICA 

 
21) Considere a seguinte afirmação: 
A soma de três números impares consecutivos é 135 

Se   representa o maior dos três números, é 
CORRETO afirmar que a expressão que representa a 
afirmação acima é: 

a)       . 
b)       . 

c)       . 

d)       . 
 

22) Se      e      , então é CORRETO afirmar 

que a expressão         é igual a: 
a) 12. 
b) 70. 
c) 35. 
d) 24. 
 
23) O comprimento do desenho de uma ferramenta é 
3/8 o comprimento da ferramenta real. Se o 
comprimento do desenho da ferramenta é 15 cm, o 
comprimento real da ferramenta, em metros, é de: 
a) 0,60 m. 
b) 0,40 m. 
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c) 0,50 m. 
d) 0,80 m. 
 
24) Se o comprimento de um paralelepípedo aumenta 
em 20%, a altura aumenta em 10% e a profundidade 
diminui em 30%, é CORRETO afirmar que o efeito 
dessas variações é responsável por: 
a) Um decréscimo no volume inicial do paralelepípedo de 
7,60%. 
b) Um decréscimo no volume inicial do paralelepípedo de 
12,50%. 
c) Um aumento no volume inicial do paralelepípedo de 
5,25%. 
d) Um aumento no volume inicial de paralelepípedo de 
11,15%. 
 
25) Um reservatório de uma fábrica de óleos de 
cozinha tem a forma de paralelepípedo retângulo, com 
24 metros de comprimento, 1,5 decâmetro de largura e 
0,025 hectômetro de profundidade. Sabendo que 
determinado tipo de óleo ocupa 1/3 da capacidade do 
reservatório e que um litro dele corresponde a uma 
massa de 890 g, é CORRETO afirmar que a massa do 
óleo no tanque é, em toneladas: 
a) 801 toneladas. 
b) 267 toneladas. 
c) 2.670 toneladas. 
d) 26,70 toneladas. 
 
26) Considere a seguinte lista de números a seguir: 

              

O número   é adicionado à lista acima. Se   é um 
número inteiro, qual dos seguintes valores, das três 
proposições abaixo, poderiam ser a mediana da nova 
lista de sete números? 

I.   

II.  
 

 
 

III. 7 
a) Proposição II, somente. 
b) Proposição I, somente. 
c) Proposições I e III, somente. 
d) Proposições I, II e III. 
 
27) Um cubo tem duas faces pintadas de preto e as 
remanescentes, pintadas de branco. A área total das 
faces brancas é de 64 cm². É CORRETO afirmar, 
portanto, que o volume do cubo em cm³ é de: 
a) 64. 
b) 128. 
c) 216. 
d) 256. 
 
28) Considere a seguinte expressão 

           

Se   e   são números inteiros positivos, é CORRETO 
afirmar que o valor de     é igual a: 
a) 2. 
b) 3/2. 
c) 81. 
d) 81/2. 
 
29) Edna e Maria deixam a casa de uma amiga em 
comum no mesmo tempo e caminham por 4 horas. 
Edna caminha em direção à Leste em uma velocidade 
média de 4 km/h. Já Maria, caminha em direção ao 
Norte em uma velocidade média de 3 km/h. É 

CORRETO afirmar que, em linha reta, a distância entre 
Edna e Maria, ao final das quatro horas é de: 
a) 15 km. 
b) 16 km. 
c) 12 km. 
d) 20 km. 
 
30) Sabendo-se que      , avalie as seguintes 
proposições e, ao final, assinale a alternativa 
CORRETA: 

I.       
II.       

III.      
a) Apenas as proposições II e III estão corretas. 
b) Apenas as proposições I e II estão corretas. 
c) Apenas as proposições I e III estão corretas. 
d) Todas as proposições estão corretas. 
 
31) Considere  ,   e   , três números inteiros positivos 
e distintos, de tal forma que: 

            
Visando obter uma solução para a expressão      
     , Joãozinho anotou as seguintes possibilidades 
de resultado: 

I.     . 
II.     . 

III.     . 

IV.     . 
Das possibilidades acima, aquelas que, de fato, são 
possíveis para serem uma solução para a expressão 
são: 
a) As possibilidades I e IV, somente. 
b) As possibilidades II e III, somente. 
c) As possibilidades I, II e III, somente. 
d) As possibilidades II, III e IV, somente. 
 
32) O gráfico abaixo mostra a distribuição das 
despesas de Ricardo em sua viagem, que totalizaram 
R$ 1.200,00. 

 
A quantia que Ricardo gastou com hotel, no entanto, 
foi somente uma parte do gasto total do custo do 
quarto do hotel, já que ele dividiu os gastos 
igualmente com outros 3 amigos. Dessa forma, é 
CORRETO afirmar que o gasto total do quarto de hotel 
foi de: 
a) R$ 1.200,00. 
b) R$ 960,00. 
c) R$ 240,00. 
d) R$ 480,00. 
 
33) Considere   um número inteiro positivo e    
      .  
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É CORRETO afirmar que, definindo      em termos de 

 , resulta-se: 

a)     . 
b)   . 

c)       . 

d)   . 
 
34) A planta de uma cidade do interior está desenhada 
na escala de 1:5.000. Ao fazer a representação, em um 
desenho de mesma escala, de uma tubulação 
enterrada de 120 metros de extensão, é CORRETO 
afirmar que o comprimento da tubulação no desenho 
será de: 
a) 2,4 cm. 
b) 6,0 cm. 
c) 24 cm. 
d) 60 cm. 
 
35) Em um plano cartesiano (coordenadas   e  ), a 
área de um quadrado com vértices opostos nos 

pontos         e       é: 
a) 8. 
b) 16. 
c) 32. 
d) 64. 
 
36) A média aritmética de três números positivos  ,   e 

  é 12. Quando o maior destes números é subtraído da 
soma dos outros dois, o resultado é 4. Se      , é 
CORRETO afirmar que o par de equações que 
satisfazem as informações expressas acima são: 

a) 
         

        

b) 
         

        

c) 
         

        

d) 
         

       

 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

 
37)  Conforme a  Lei complementar nº 181, de 21 de 
dezembro de 2007 e suas alterações.  Estatuto da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte no 
âmbito do município de Taubaté - SP e dá outras 
providências. Art. 1º Ficam estabelecidas normas 
gerais conferindo tratamento diferenciado, favorecido 
e simplificado às microempresas e empresas de 
pequeno porte, conforme legalmente definidas, no 
âmbito do município de Taubaté - SP, em especial ao 
que se refere: Analise as afirmativas e assinale 
verdadeiro (V) e falso (F)sobre o artigo citado acima: 
(  ) aos benefícios fiscais dispensados às 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
 (  ) à preferência nas aquisições de bens e serviços 
pela administração pública municipal. 
(  )ao associativismo e às regras de inclusão;  ao 
incentivo à geração de empregos. 
(  ) aos interessados as informações necessárias à 
emissão da inscrição municipal e alvará de 
funcionamento. 
(   )ao incentivo à formalização de empreendimentos. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a) V, F, V, V, F. 
b) V, V, F, V, F. 
c ) V, V, V, F, V. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
38) Com base no Código Tributário Municipal de 
Taubaté- SP. Lei complementar nº 2, de 17 de 
dezembro de 1990 e suas alterações , Art. 11 O valor 
venal dos terrenos será apurado em função dos 
seguintes elementos, considerados em conjunto ou 
isoladamente, a critério da Administração Tributária: 
Parágrafo Único - Na determinação do valor venal do 
terreno não serão considerados: Assinale a alternativa 
CORRETA que corresponde ao artigo e parágrafo 
citado acima: 
a) o valor dos bens imóveis nele mantidos, em caráter 
permanente ou temporário, para efeito de sua utilização, 
exploração, aformoseamento ou comodidade; as 
vinculações restritivas do direito de propriedade e o 
estatuto de comunhão; o valor das construções ou 
edificações, nas hipóteses previstas nos incisos I, II, III e 
IV, do art. 8º. 
b)  o valor corretamente declarado pelo contribuinte; o 
índice médio de valorização correspondente ao setor de 
situação do terreno;  o preço de terreno nas últimas 
operações de compra e venda realizadas nos respectivos 
setores. 
c)a existência de equipamentos urbanos, tais como água, 
esgoto, pavimentação, iluminação e limpeza pública e 
outros melhoramentos implantados pelo Poder Público; 
 os acidentes naturais e outras características físicas do 
setor;  índice de desvalorização da moeda. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
39) Analise os contextos abaixo proposto no Código 
Tributário Municipal de Taubaté- SP. Lei complementar 
nº 2, de 17 de dezembro de 1990 e suas alterações.  
[1]  A inscrição no Cadastro Fiscal Imobiliário é 
obrigatória, devendo ser promovida, separadamente, 
para cada terreno de que o contribuinte seja 
proprietário, titular do domínio útil ou possuidor, a 
qualquer título, mesmo que sejam beneficiados por 
imunidade ou isenção. [2] A falta de pagamento do 
imposto nos vencimentos fixados nos avisos de 
lançamento, sujeitará o contribuinte à multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor do imposto, à cobrança 
de juros moratórios à razão de 2% (dois por cento) ao 
mês e à correção monetária calculada mediante a 
aplicação dos coeficientes aprovados pelo Governo 
Federal, para atualização do valor do crédito tributário. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Estão corretos os  contextos  um e dois. 
b) Está correto somente o contexto um. 
c) Está correto somente o contexto dois. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
40)Relacione as colunas a respeito de 
alguns  princípios  e seus  conceitos que são  pilares 
no   Direito Tributário: 
(1) Estrita legalidade tributária: 
(2) Anterioridade da lei tributária: 
(3) Definição legal do fato gerador: 
(4) Convenções particulares: 
(  ) antes do inicio do exercício financeiro, lei tributária 
e lei orçamentária devem estar em vigência. 



8 

 

(  ) a responsabilidade pelo pagamento de tributos, 
não pode ser oposta à Fazenda Pública para alterar a 
definição legal do sujeito passivo tributário. 
(  ) todos os elementos integrantes do tributo devem 
estar definidos em lei. 
(  ) deve ser interpretada com abstração da validade 
jurídica dos atos efetivamente praticados pelo 
contribuinte, bem como da natureza do seu objeto ou 
dos seus efeitos. 
Assinale a alternativa que apresenta  a sequência 
CORRETA: 
a) 3-2- 1-4. 
b) 4- 3- 2-1. 
c) 2-4- 1- 3. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
41) Mediante a  Lei Orgânica do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo. Artigo 2º - Ao Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, nos termos da Constituição 
Estadual e na forma estabelecida nesta lei, compete: 
Assinale a alternativa  CORRETA que apresenta uma 
competência referente ao artigo citado acima: 
a) fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados 
pelo Estado, mediante convênio, acordo, ajuste ou 
instrumento congênere. 
b) elaborar a programação financeira de suas dotações 
orçamentárias para inclusão na programação geral da 
despesa. 
c) dispor  na forma do Regimento Interno, de serviços de 
natureza técnica e administrativa. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
42) De acordo com a  Lei Orgânica do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo. Artigo 28 - A decisão 
em processo de tomada ou prestação de contas pode 
ser preliminar, final ou terminativa. Assinale a 
alternativa que corresponde  a terminativa: 
a) é a decisão pela qual o Tribunal de Contas julga 
regulares, regulares com ressalvas ou irregulares as 
contas. 
b) é a decisão pela qual o Relator ou o Tribunal de Contas, 
antes de se pronunciar quanto ao mérito das contas, 
resolve sobrestar o julgamento, ordenar a notificação ou a 
audiência dos responsáveis ou, ainda, determinar outras 
diligências necessárias à instrução do processo. 
c) é a decisão pela qual o Tribunal de Contas ordena o 
trancamento das contas que forem consideradas 
iliquidáveis, nos termos desta lei. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
43) Em conformidade com o Decreto nº 8.538 de 2015. 
Art. 7º  Nas licitações para contratação de serviços e 
obras, os órgãos e as entidades contratantes poderão 
estabelecer, nos instrumentos convocatórios, a 
exigência de subcontratação de microempresas ou 
empresas de pequeno porte, sob pena de rescisão 
contratual, sem prejuízo das sanções legais, 
determinando: § 6º  São vedadas: EXCETO: 
a)  subcontratação das parcelas de maior relevância 
técnica, assim definidas no instrumento convocatório. 
b) a subcontratação de microempresas e empresas de 
pequeno porte que estejam participando da licitação. 
c)a subcontratação de microempresas ou empresas de 
pequeno porte que tenham um ou mais sócios em comum 
com a empresa contratante. 
d) Nenhuma das alternativas 

44) Baseado no Decreto nº 8.538 de 2015 assinale a 
alternativa CORRETA : 
a)Art. 3º  Na habilitação em licitações para o fornecimento 
de bens para pronta entrega ou para a locação de 
materiais,  será exigida da microempresa ou da empresa 
de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial 
do último exercício social.  
b)Art. 4º  A comprovação de regularidade fiscal das 
microempresas e empresas de pequeno porte somente 
será exigida para efeito de contratação, e  como condição 
para participação na licitação. 
c) Art. 5º  Nas licitações, será assegurada, como critério 
de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
d)Nenhuma das alternativas. 
  
45) Conforme a Lei Complementar Federal Nº 116 de 
31 de julho de 2003. Art. 2

o
 O imposto não incide 

sobre: Analise as afirmativas abaixo sobre o artigo 
citado acima: 
I- o serviço proveniente do exterior do País ou cuja 
prestação se tenha iniciado no exterior do País. 
II- as exportações de serviços para o exterior do País; 
III- a prestação de serviços em relação de emprego, 
dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros 
de conselho consultivo ou de conselho fiscal de 
sociedades e fundações, bem como dos sócios-
gerentes e dos gerentes-delegados; 
IV- o valor intermediado no mercado de títulos e 
valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o 
principal, juros e acréscimos moratórios relativos a 
operações de crédito realizadas por instituições 
financeiras. 
Estão CORRETAS apenas as afirmativas: 
a) I, III e IV. 
b) II, III e IV. 
c) I, II e III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
46)  De acordo com a  Lei Orgânica do Munícipio de 
Taubaté- SP e suas alterações. Art. 58 As leis e atos 
administrativos externos deverão ser publicados no 
órgão oficial do Município e na rede mundial de 
computadores para que produzam os efeitos 
regulares. (NR) § 1º Os atos administrativos a que se 
refere este artigo devem ser expedidos com 
observância às seguintes normas: II - portaria, nos 
seguintes casos: Analise as afirmativas  abaixo e 
assinale verdadeiro(V) e falso (F) a respeito das 
informações citadas no artigo acima: 
(  ) provimento e vacância dos cargos públicos e 
demais atos de efeitos individuais. 
(  ) lotação e relotação nos quadros do pessoal. 
(    )instituição, modificação e extinção de atribuições 
não privativas de lei.  
( ) abertura de sindicância e processos 
administrativos, aplicação de penalidades e demais 
atos individuais de efeitos internos. 
(  ) outros casos determinados em lei ou decreto. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a) V, V, F, V, V. 
b) V, F, F, V , V. 
c) V, V, V, F, V. 
d) Nenhuma das alternativas. 
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47) Mediante a Lei Orgânica do Munícipio de Taubaté- 
SP, Art. 27 As leis complementares serão aprovadas 
pela maioria absoluta dos membros da Câmara, 
observados os demais termos da votação das leis 
ordinárias. (NR).Parágrafo Único - São leis 
complementares as concernentes às seguintes 
matérias: EXCETO: 
a) Código Tributário; Código de Obras; Código de Postura; 
Código Sanitário Municipal; Código de Proteção ao Meio 
Ambiente. 
b) Estatuto dos Servidores; Plano Diretor de 
Desenvolvimento Integrado do Município;  Zoneamento 
Urbano. 
c) Instituto de Previdência do Município; Universidade de 
Taubaté;  preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, 
Arqueológico, Paleontológico, Ecológico, Arquitetônico, 
Paisagístico e Científico. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
48) Assinale a alternativa CORRETA sobre alguns 
poderes da administração pública e suas 
características. 
a) Vinculado :poder para a prática de determinado ato, 
estipulando todos os requisitos e elementos necessários à 
sua validade. 
b) Regulamentar: poder para a prática de determinado ato, 
com liberdade de escolha de sua conveniência e 
oportunidade. Existe uma gradação. 
c) Discricionário: distribuir e escalonar as funções dos 
órgãos públicos; estabelecer a relação de subordinação 
entre seus agentes. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
49) Conforme a  Lei complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e alterações, Art. 5º Os órgãos e 
entidades envolvidos na abertura e fechamento de 
empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, no âmbito 
de suas atribuições, deverão manter à disposição dos 
usuários, de forma presencial e pela rede mundial de 
computadores, informações, orientações e 
instrumentos, de forma integrada e consolidada, que 
permitam pesquisas prévias às etapas de registro ou 
inscrição, alteração e baixa de empresários e pessoas 
jurídicas, de modo a prover ao usuário certeza quanto 
à documentação exigível e quanto à viabilidade do 
registro ou inscrição. Parágrafo único.  As pesquisas 
prévias à elaboração de ato constitutivo ou de sua 
alteração deverão bastar a que o usuário seja 
informado pelos órgãos e entidades competentes: 
Analise as afirmativas abaixo a respeito do artigo e 
parágrafo citado acima: 
I-  da descrição oficial do endereço de seu interesse e 
da possibilidade de exercício da atividade desejada no 
local escolhido. 
II-identificação nacional cadastral única que 
corresponderá ao número de inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.    
III - de todos os requisitos a serem cumpridos para 
obtenção de licenças de autorização de 
funcionamento, segundo a atividade pretendida, o 
porte, o grau de risco e a localização. 
IV - da possibilidade de uso do nome empresarial de 
seu interesse. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) Apenas I, II e IV. 
b) Apenas I, III e IV. 
c) I, II, III e IV. 

d) Nenhuma das alternativas. 
 
50) Com base na  Lei complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e alterações Art. 64.  Para os efeitos 
desta Lei Complementar considera-se: agência de 
fomento: 
a) órgão ou entidade da administração pública que tenha 
por missão institucional, dentre outras, executar atividades 
de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou 
tecnológico. 
b) órgão constituído por uma ou mais  instituição científica 
e tecnológica  com a finalidade de gerir sua política de 
inovação. 
c) órgão ou instituição de natureza pública ou privada que 
tenha entre os seus objetivos o financiamento de ações 
que visem a estimular e promover o desenvolvimento da 
ciência, da tecnologia e da inovação. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
51) A respeito do  Código Tributário Nacional. Art. 96. 
A expressão "legislação tributária" compreende : 
a) as leis, os tratados e as convenções internacionais, os 
decretos e as normas complementares que versem, no 
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles 
pertinentes. 
b) normas complementares das leis, dos tratados e das 
convenções internacionais e dos decretos, os atos 
normativos expedidos pelas autoridades administrativas. 
c) as leis, fatos geradores futuros e aos pendentes, à 
natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à 
natureza ou extensão dos seus efeitos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
52) Disposto no Código Tributário Nacional, Art. 113. A 
obrigação tributária é principal ou acessória. 
Referente ao artigo acima assinale a alternativa 
CORRETA sobre obrigação principal: 
a)A obrigação principal surge com a ocorrência do fato 
gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou 
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o 
crédito dela decorrente. 
b) 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. 
c) A obrigação principal, pelo simples fato da sua 
inobservância, converte-se em obrigação acessória  
relativamente à penalidade pecuniária. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
53) Com base nas  Normas Brasileira de Contabilidade 
a respeito da  Demonstração dos Fluxos de Caixa. São 
exemplos de fluxos de caixa relacionados às 
atividades de financiamento: EXCETO: 
a) caixa recebido proveniente da emissão de debêntures, 
empréstimos contraídos, notas promissórias, títulos e 
valores, hipotecas e outros empréstimos contraídos de 
curto e de longo prazos. 
 b) amortização de empréstimos e financiamentos que 
foram contraídos. 
c) pagamentos em caixa por arrendatário, para redução do 
passivo relativo a arrendamento mercantil financeiro. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
54)  A auditoria tributária constitui-se na análise e 
revisão dos procedimentos de uma organização ou 
contribuinte, visando identificar as referidas 
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obrigações tanto principais ,quanto  secundárias . 
Assinale a alternativa CORRETA que corresponde as 
obrigações secundárias: 
a) pagamento de tributos devidos.  
b) demonstrativos e declarações a fisco. 
c) contribuições previdenciárias, tributárias e acessórias. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
55) Proposto nas Normas Brasileira de Contabilidade, 
apresentação das Demonstrações Contábeis. Quando 
a apresentação ou a classificação de itens nas 
demonstrações contábeis forem modificadas, os 
montantes apresentados para fins comparativos 
devem ser reclassificados, a menos que a 
reclassificação seja impraticável. Quando os 
montantes apresentados para fins comparativos são 
reclassificados, a entidade deve divulgar: Analise as 
afirmativas abaixo a respeito do contexto acima: 
I- a natureza da reclassificação. 
II- a razão para não reclassificar os montantes. 
III- o montante de cada item ou classe de itens que foi 
reclassificado. 
IV- a natureza dos ajustes que teriam sido feitos se os 
montantes tivessem sido reclassificados. 
V- a razão para a reclassificação. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) Apenas I, II. IV e V. 
b) Apenas II, III e V. 
c) Apenas I, III e V. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
56) Assinale a alternativa  CORRETA referente a  
alguns poderes do direito administrativo: 
a) Poder Instrumental: a Administração Pública, para 
atender à sua finalidade – que é a de satisfazer o 
interesse público –, é dotada de poderes administrativos, 
conferidos pelo ordenamento jurídico, caracterizando-se 
como instrumentos para a realização de suas atividades 
públicas. 
b) Poder Normativo: o poder hierárquico é o que capacita 
a Administração Pública a distribuir as funções de seus 
órgãos, caracterizando uma relação de subordinação entre 
esses últimos, bem como entre agentes e servidores do 
quadro de pessoal. 
c)Poder Hierárquico: pertence ao poder legislativo, 
também é estendido ao chefe do executivo do estado, e 
ao chefe do executivo do município, não autoriza criação, 
modificação ou extinção de direitos: ele os irá 
regulamentar; presta-se a explicitar aquilo que a lei trouxe 
e deseja. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
57)  Conforme  o Código Tributário Nacional Art. 35. O 
imposto, de competência dos Estados, sobre a 
transmissão de bens imóveis e de direitos a eles 
relativos tem como fato gerador: 
I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou 
do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por 
acessão física, como definidos na lei civil; 
II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais 
sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia; 
III - a cessão de direitos relativos às transmissões 
referidas nos incisos I e II. 
Assinale a alternativa CORRETA 
a) Apenas I e II 
b) Apenas II e III. 
c) I, II e III. 

d) Nenhuma das alternativas.  
 
58) Segundo o Código Tributário Nacional Art. 64. A 
base de cálculo do imposto é: 
Assinale verdadeiro ou falso. 
(     ) quanto às operações de debito , o montante da 
obrigação, compreendendo o principal e os juros; 
(     ) quanto às operações de câmbio, o respectivo 
montante em moeda nacional, recebido, entregue ou 
posto à disposição; 
(      ) quanto às operações de seguro, o montante do 
prêmio; 
(     ) quanto às operações relativas a títulos e valores 
mobiliários: 
a) F, V, V, V 
b) V, F, V, F 
c) F, V, V, F. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
59) Conforme o Código Tributário Nacional Art. 113. A 
obrigação tributária é principal ou acessória. Com 
base nessa informação assinale a alternativa 
INCORRETA 
a) A obrigação principal surge com a ocorrência do fato 
gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou 
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o 
crédito dela decorrente. 
b) A obrigação 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. 
c) A obrigação acessória, pelo simples fato da sua 
inobservância, converte-se em obrigação principal 
relativamente à penalidade pecuniária. 
d) Nenhuma das alternativas. 
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