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CONHECIMENTOS GERAIS (QUESTÕES DE 01 A 10) 

Questão 01 (Peso 1)                         

Leia o trecho a seguir e verifique a forma correta de preencher as lacunas de acordo com a norma 
culta. 
__________ vários registros errados no cadastro, mas não ___________ restrições para o 
atendimento. A circunstância dessas ocorrências _____________ retrabalho. 

Considerando as regras de concordância, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as 
lacunas do trecho acima é 

A) Havia / existe / ocasionam 

B) Haviam / existe / ocasiona 

C) Havia / existem / ocasiona 

D) Haviam / existem / ocasiona 

E) Haviam / existem / ocasionam 

 

Questão 02 (Peso 1) 

De acordo com o novo acordo ortográfico, a alternativa que contém o correto emprego do hífen é 

A) anti-social 
B) semi-rígido 
C) para-quedas 
D) afro-brasileiro 
E) afro-descendente 
 

Questão 03 (Peso 2) 

Considerando a regência verbal de acordo com a norma culta, preencha as lacunas. 

Precisamos _____________ Mulungu do Morro bem cedo, porém devemos __________________ 
limite de velocidade da via, porque o excesso de velocidade ______________ multas.   

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) chegar a / obedecer ao / implica 

B) chegar em / obedecer o / implica 

C) chegar em / obedecer ao / implica  

D) chegar a / obedecer ao / implica em 

E) chegar em / obedecer o / implica em 

Questão 04 (Peso 2)  
 

De acordo com o novo acordo ortográfico, a alternativa em que todas as palavras estão grafadas 
corretamente é 

A) períto / ruím / têxtil 

B) álibi / refém / inédito   

C) antídoto / rúbrica / miope 

D) álcool / álcoolatra / fortúito 

E) gratuíto / cônjuge / ínterim  
 

Questão 05 (Peso 3) 

De acordo com a norma culta, preencha as lacunas do trecho a seguir. 

O serviço foi ___________ e com capricho, por isso eu fico _______________ para indicar João para 
outras pessoas, ______________ informo que o preço é ___________ do mercado. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) bem feito / a vontade / com tudo / acima 

B) bem-feito / a vontade / com tudo / acima 

C) bem feito / à vontade / contudo / a cima 

D) benfeito / a vontade / com tudo / a cima 

E) bem-feito / à vontade / contudo / acima 
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Questão 06 (Peso 1) 

Um determinado contribuinte foi autuado e a multa de infração é de R$ 1.250,00. Considerando que o 
Código Tributário e de Rendas do Município de Mulungu do Morro concede 60% de desconto na multa 
de infração se o pagamento for efetuado no prazo de 30 dias, o valor da multa a ser pago se o 
contribuinte resolver pagá-la nesse prazo será 

A) R$ 375,00 
B) R$ 500,00 
C) R$ 625,00 
D) R$ 750,00 
E) R$ 875,00 

Questão 07 (Peso 1) 

O contribuinte que deixar de pagar o tributo, no prazo estabelecido no calendário fiscal, ou for autuado 
em processo fiscal ou ainda intimado em decorrência de lançamento de ofício, ficará sujeito, dentre 
outros acréscimos legais, a multa de mora de 5%. Considerando que o valor devido de um tributo é 
R$ 525,00, o valor da multa de mora é 

A) R$ 26,25 
B) R$ 52,50 
C) R$ 49,87 
D) R$ 262,50 
E) R$ 498,75 

Questão 08 (Peso 2) 

A taxa de licença para exposição de publicidade nas vias públicas e em locais expostos ao público é 
de R$ 5,00 por m² de muro. No ano passado, Joaquim pagou R$ 75,00. Considerando que, nesse ano 
a área do muro utilizada para publicidade irá aumentar em 30% e que o valor da taxa aumentou 20% 
por m², a alternativa que contém o valor que Joaquim pagará esse ano é 

A) R$ 92,50 
B) R$ 97,50 
C) R$ 90,00 
D) R$ 117,00 
E) R$ 115,00 

Questão 09 (Peso 2) 

Um determinado plano de trabalho de fiscalização tributária tem prazo de conclusão de 60 dias. O 
planejamento foi feito considerando dois agentes de tributos na equipe. Considerando que o plano 
de trabalho não foi alterado, e que foi autorizado o aumento da equipe com mais dois agentes de 
tributos, qual o novo prazo para conclusão dessa fiscalização? 

A) 15 dias 

B) 20 dias 

C) 30 dias 

D) 90 dias 

E) 120 dias 

Questão 10 (Peso 3) 

O faturamento de um determinado estabelecimento comercial no ano de 2017, em Reais, está 
apresentado na tabela 1. 

Tabela 1 

 Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Faturamento 7.590,00 11.100,00 8.900,00 10.335,00 5.250,00 6.295,00 8.150,00 13.000,00 7.950,00 

De acordo com a tabela 1, a média aritmética do faturamento no último trimestre 2017 é 

A) R$ 8.245,00 
B) R$ 8.497,00 
C) R$ 8.730,00 
D) R$ 9.197,00 
E) R$ 9.700,00 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (QUESTÕES DE 11 A 30) 

Questão 11 (Peso 1) 

De acordo com o Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, e suas alterações 
posteriores, o crédito tributário decorre da obrigação principal. Sobre o crédito tributário, é correto 
afirmar que 

A) pode ser extinto através da moratória. 
B) a única forma de extinção do crédito tributário é o pagamento. 
C) são formas de exclusão do crédito tributário: a isenção e a anistia. 
D) a moratória somente pode ser concedida mediante medida liminar em mandado de segurança. 
E) em decorrência de pagamento indevido, o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso 

do prazo de dois anos. 

Questão 12 (Peso 1)  

De acordo com o Código Tributário e de Rendas do Município de Mulungu do Morro, Lei n° 07, de 15 
de dezembro de 2005, “a exigência da obrigação tributária principal em razão de infringência de norma 
legal ou a imposição de penalidades por descumprimento de obrigação acessória será formalizada via 
__________________” (MULUNGU DO MORRO, 2005, p. 18). 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) intimação 
B) auto de infração 
C) certidão negativa 
D) inquérito administrativo 
E) reclamação de lançamento 

Questão 13 (Peso 1)  

De acordo com o art. 9º do Código Tributário Nacional (CTN), “[...] é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: I - instituir ou majorar tributos sem lei que o estabeleça [...]” (BRASIL, 
1966, p. 2).  

A alternativa que contém o princípio da administração pública a que esse artigo do CTN está 
relacionado é 
 

A) eficiência 
B) legalidade 
C) moralidade 
D) publicidade 
E) impessoalidade 

Questão 14 (Peso 2) 

De acordo com o Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940, quando um funcionário público 
exige vantagem indevida para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou 
antes de assumi-la, mas em razão dela, caracteriza a prática de 

A) peculato 

B) concussão 

C) peculato culposo 

D) corrupção passiva 

E) excesso de exação 

Questão 15 (Peso 2)  

“Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos 
[...]” (BRASIL, 1999, p. 6). Sobre os requisitos básicos dos atos administrativos, é correto afirmar que 
são: 

A) neutralidade, universalidade e equidade. 

B) competência, fato gerador e anterioridade. 

C) legalidade, anterioridade e poder de polícia. 

D) competência, finalidade, forma, motivo e objeto. 

E) neutralidade, poder de polícia, anterioridade e imparcialidade. 
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Questão 16 (Peso 2) 

A prevaricação é um dos crimes contra a administração pública previsto no Código Penal Brasileiro, 
Decreto-Lei nº2.848, de 7 de dezembro de 1940, e caracteriza-se quando o funcionário público 
_____________________________________________. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) concorre culposamente para o crime de outrem 

B) retarda ou deixa de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou pratica-o contra disposição expressa 

de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal 

C) se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem posse 

em razão do cargo, ou desvia-o em proveito próprio ou alheio 

D) exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega 

na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza 

E) insere ou facilita a inserção de dados falsos, altera ou exclui indevidamente dados corretos nos 

sistemas informatizados ou banco de dados da administração pública com a finalidade de obter 

vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano 

Questão 17 (Peso 2)  

De acordo com o Código Tributário Nacional, lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 e suas alterações 
posteriores, “as taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, 
no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder 
______________ [...]”, caracterizado como a atividade da administração pública que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de 
interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção 
e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do 
Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou 
coletivos. (BRASIL, 1966, p. 9).  

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) de polícia 
B) normativo 
C) legislativo 
D) hierárquico 
E) econômico 

Questão 18 (Peso 2)  

Sobre a capacidade tributária passiva, de acordo com o art. 126 do Código Tributário Nacional, Lei nº 
5.172, de 25 de outubro de 1966, e suas alterações posteriores, é correto afirmar que 

A) depende da capacidade civil das pessoas naturais. 

B) depende da disponibilidade financeira do sujeito passivo. 

C) depende de estar a pessoa jurídica regularmente constituída. 

D) independe de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade 

econômica ou profissional. 

E) depende de a pessoa natural se achar sujeita às medidas que impliquem em privação ou limitação 

do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais. 

Questão 19 (Peso 2)  

A obrigação tributária é principal ou acessória (BRASIL, 1966, p. 15). Sobre a obrigação tributária, de 
acordo com o Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, e suas alterações 
posteriores, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. 
(   ) A obrigação principal não se extingue com o crédito dela decorrente. 
(   ) A obrigação acessória tem por objeto principal o pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária. 
(   ) A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal 

relativamente à penalidade pecuniária. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V 
B) V V V F 
C) V V F V 
D) F V F V 
E) F F V F 
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Questão 20 (Peso 2)  

Sobre a obrigação tributária, de acordo com o Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172, de 25 de outubro 
de 1966, e suas alterações posteriores, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com 
F as falsas. 

(   ) O Sujeito ativo da obrigação tributária é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo. 
(   ) O Sujeito passivo é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu 

cumprimento. 
(   ) As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 

principal são solidárias da obrigação tributária.  

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F 
B) V F F 
C) V F V 
D) F V F 
E) F F V 

Questão 21 (Peso 2)  

Sobre a anistia, de acordo com o Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, 
e suas alterações posteriores, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 

(   ) A anistia não se aplica a atos qualificados em lei como crimes ou contravenções. 
(   ) A anistia só abrange as infrações cometidas posteriormente à vigência da lei que a concede. 
(   ) A anistia não se aplica às infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou 

jurídicas, salvo disposição em contrário. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V 
B) V F F 
C) V V F 
D) F F V 
E) F V F 

Questão 22 (Peso 2)  

Sobre as infrações e penalidades, previstas nas disposições gerais do Código Tributário e de Rendas 
do Município de Mulungu do Morro, Lei nº 07, de 15 de dezembro de 2005, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Aquele que cometer, mandar, constranger ou auxiliar alguém na prática da infração é considerado 
infrator. 

(   ) A aplicação de penalidade dispensa o pagamento do tributo, de sua atualização monetária e dos 
juros de mora. 

(   ) O servidor municipal encarregado da execução das leis que, tendo conhecimento da infração, deixar 
de autuar o infrator é, também, considerado infrator. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F F F 
B) F V F 
C) F V V 
D) V F V 
E) V V F 

Questão 23 (Peso 2)  

De acordo com o Código Tributário e de Rendas do Município de Mulungu do Morro, Lei nº 07, de 15 
de dezembro de 2005, “a prova de quitação de tributos, exigida por lei, será feita exclusivamente por 
certidão [...]” (MULUNGU DO MORRO, 2005, p.15).  

Sobre a certidão comprobatória da quitação de tributos, é correto afirmar que 

A) a prova de quitação de tributos é feita mediante a expedição de certidão positiva. 
B) o prazo de vigência dos efeitos da certidão negativa é de 180 (cento e oitenta) dias. 
C) a certidão negativa regularmente é expedida pela Secretaria de Administração do Município. 
D) a certidão negativa exclui o direito de a Fazenda Municipal cobrar os débitos porventura não 

apurados. 
E) o erro na expedição da certidão negativa, ainda que sem dolo ou fraude, responsabiliza 

funcionalmente o servidor. 
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Questão 24 (Peso 2) 

Sobre a incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), de acordo com o Código 
Tributário e de Rendas do Município de Mulungu do Morro, Lei nº 07, de 15 de dezembro de 2005, é 
correto afirmar que 

A) depende da destinação do serviço. 
B) depende da denominação dada ao serviço. 
C) independe da existência de estabelecimento fixo. 
D) depende do recebimento do preço ou do resultado econômico da prestação dos serviços. 
E) depende do caráter permanente da prestação de serviços. Não há incidência de ISS sobre serviços 

eventuais. 

 

Questão 25 (Peso 2)  

De acordo com o Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, e suas alterações 
posteriores, “os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria” (BRASIL, 1966, p. 1).  

Sobre os diversos tipos de tributos, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F 
as falsas. 

(   ) Taxa é o tributo instituído para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização 
imobiliária. 

(   ) Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer 
atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. 

(   ) Contribuição de melhoria é o tributo cujo fato gerador decorre da utilização, efetiva ou potencial, 
de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F 
B) V F V 
C) F V F 
D) F V V 
E) F F V 

 

Questão 26 (Peso 3)  

De acordo com a Lei nº 8.429, de 2 de junho 1992, e suas alterações posteriores, atos de improbidade 
são aqueles praticados por qualquer agente público, [...] contra a administração direta, indireta ou 
fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, [...]” 
(BRASIL, 1992, p.1). 

Sobre os agentes públicos, para efeitos dessa lei, analise as opções a seguir e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) São considerados agentes públicos apenas os servidores concursados que exercem cargo, 
emprego ou função na administração direta de qualquer dos poderes em todas as esferas de 
governo. 

(   ) São considerados agentes públicos todos os servidores públicos que exercem, ainda que 
transitoriamente ou sem remuneração, mandato, cargo, emprego ou função na administração 
direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios. 

(   ) São considerados agentes públicos, servidores públicos ou não, aqueles que exercem mandato 
cargo, emprego ou função na administração direta, indireta ou fundacional, em qualquer dos 
poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, decorrentes de eleição, 
nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F 
B) V F V 
C) F V F 
D) F V V 
E) F F V 
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Questão 27 (Peso 3)  

Sobre o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), de acordo com o Código 
Tributário Nacional, lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 e suas alterações posteriores, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A base do cálculo do IPTU é o valor fundiário do imóvel. 
(   ) O fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou 

por acessão física localizado na zona urbana do Município. 
(   ) O Contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor 

a qualquer título, ou aquele que, mesmo sem ter sua posse, tiver o imóvel como seu domicílio. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F 
B) V F V 
C) F F V 
D) F V V 
E) F V F 
 

Questão 28 (Peso 3) 

Sobre os atos de improbidade administrativa, de acordo com a lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, 
analise as opções a seguir e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tem a guarda em razão do cargo. 
(   ) Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de 

qualquer natureza. 
(   ) Exercer função pública antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar a exercê-la, sem 

autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. 
(   ) Adquirir, para si ou para outrem, no exercício do mandato, cargo, emprego ou função pública, bens 

de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do 
agente público. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V F V F 
C) F F V V 
D) F F V F 
E) F V F V 
 
Questão 29 (Peso 3)  

De acordo com o Código Tributário e de Rendas do Município de Mulungu do Morro, Lei n° 07, de 15 
de dezembro de 2005, sobre o contribuinte que deixar de pagar o tributo, no prazo estabelecido no 
calendário fiscal, ou for autuado em processo fiscal ou ainda intimado em decorrência de lançamento 
de ofício, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Em caso de reincidência específica relativa à obrigação acessória, será aplicada multa de infração 
em dobro. 

(   )  O contribuinte ficará sujeito aos seguintes acréscimos legais: atualização monetária, multa de 
infração, multa de mora e juros de mora. 

(   )  A atualização monetária será dispensada se o contribuinte fizer o recolhimento espontâneo do 
tributo após iniciado o procedimento fiscal. 

(   )  O contribuinte autuado, que reconhecer parcialmente o débito fiscal, poderá efetuar o pagamento 
da parte não impugnada com dispensa de qualquer dos acréscimos legais. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F V 
B) V F V F 
C) V V F F 
D) F V F F 
E) F F V V 
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Questão 30 (Peso 3)  

Sobre o fato gerador do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, Inter Vivos, a qualquer título, 
por ato oneroso, de acordo com o Código Tributário e de Rendas do Município de Mulungu do Morro, 
Lei nº 07, de 15 de dezembro de 2005, analise as opções a seguir e identifique com V as verdadeiras 
e com F as falsas. 

(   ) A transmissão de bens imóveis, por natureza ou acessão física. 
(   ) A transmissão de direitos reais sobre imóveis dados em garantia. 
(   ) A transmissão de bens e direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa 

jurídica. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F 
B) V F V 
C) F F F 
D) F V F 
E) F V V 
 


