PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA
Estado de São Paulo

CONCURSO PÚBLICO
01/2019

FISCAL MUNICIPAL

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM.
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA.
 Desligue o celular e outros aparelhos.
 Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões da Prova do seu Cargo. Verifique se este
caderno corresponde com a sua opção de inscrição.
 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões.
Responda a todas as questões.
 Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões após o tempo mínimo de permanência
na sala de Provas.
 Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados (Nome, RG, Data de
Nascimento) e assine no campo indicado para assinatura.
A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática
do mesmo.
 Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta.
 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão.
 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o
exemplo:
 Assinale apenas uma alternativa para cada questão. Mais de uma marcação anulará a resposta.
 Não será permitido substituir a Folha de Respostas. Não rasure, amasse ou dobre a Folha.
 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova.
 A prova terá duração de 2 horas.
O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora.
 Sairão simultaneamente os 3 (três) últimos candidatos de cada sala. Havendo insistência por parte
do candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Concurso Público.
 Deixe sobre a carteira apenas RG, Caneta, Lápis e Borracha.
 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala.
BOA PROVA !
REALIZAÇÃO
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¿?

¿?

Leia o trecho da crônica “Hobbies” de Luis Fernando
Veríssimo para responder às questões 04 e 05.

01
Com as alterações climáticas mundiais que tem sido
apontadas por diversos canais de comunicação (em
especial o aquecimento global), a Ecologia tomou
proeminência, como disciplina ligada à Biologia. Sobre
estes conceitos, assinale a alternativa errada:
(A)

Alteração climática diz respeito a mudanças de
temperatura, precipitação, nebulosidade e outros
fenômenos climáticos em relação às médias
históricas que tem sido registradas.

(B)

Ecologia é a ciência que estuda as relações dos
seres vivos entre si ou com o meio orgânico ou
inorgânico no qual vivem.

(C)

Por ser muito específica, não se pode considerar
que a Ecologia estude e discuta as relações
recíprocas entre o homem e o seu meio moral, social
e econômico.

(D)

Alteração climática (ou mudança climática) refere-se
à variação do clima em escala global ou dos climas
regionais da Terra ao longo do tempo.

02
A pintura é uma das mais belas formas da Arte se
expressar, podendo comunicar emoções, sentimentos ou
até mesmo fatos históricos relacionadas à época em que
foi concebida. Muitos pintores brasileiros ficaram
famosos não só em nossos país mas também no
estrangeiro. Abaixo temos, em quatro alternativas, quatro
obras plásticas muito conhecidas, antecedendo o nome
de pintores igualmente célebres. Assinale a alternativa
cuja obra nomeada não pertence ao artista apontado, e
sim a outro pintor famoso.
(A)

Abaporu – Tarsila do Amaral.

(B)

Baile Popular – Di Cavalcanti.

(C)

Operários – Anita Malfatti.

(D)

Criança Morta – Cândido Portinari.

03
Barack Obama, que serviu como 44º Presidente dos
Estados Unidos, pode ser considerado o mais popular
entre os políticos democratas americanos e um dos mais
admirados do mundo. Assinale abaixo a alternativa que
contém incorreção sobrea biografia este importante
personagem do cenário mundial:
(A)

Depois de deixar a Presidência Obama tem
realizado palestras e debates pelo mundo, cobrando
cachês de até 400 mil dólares, o salário anual do
Presidente dos Estados Unidos.

A maior coleção particular de pizzas do mundo
pertence ao jurista Domenico Corolário, de São Paulo,
que desenvolveu um método para preservá-las,
semelhante, segundo ele, ao embalsamamento. O doutor
Corolário começou com uma de mussarela (sic) e molho
de tomate simples, tamanho médio, para viagem. Levou
para casa, esqueceu-se de comê-la e duas semanas mais
tarde encantou-se com aquela coisa redonda, colorida e
incomível e teve a ideia da coleção. Hoje viaja sempre
que pode à procura de pizzas diferentes e tem
correspondentes em todo o mundo, que lhe enviam
espécimens novos. Quais são seus exemplares mais
raros?
- Bem, tenho uma pizza de bacalhau, páprica e
creme de leite. Esta aqui de creme de abacate, anchovas,
azeitona, rodelas de tomate e caramelo. Esta de mamão,
bacon e... Mas você está ficando verde!
VERÍSSIMO, Luis Fernando. Novas comédias da vida privada, Porto Alegre, L&PM,
1996, p.325.

04
Os referentes dos termos em destaque no texto são,
respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)

05
A palavra incomível pode ser substituída, sem prejuízo
de sentido no texto, por:
(A)
Intragável.
(B)
Impassível.
(C)
Indigerível.
(D)
Insaciável.

Leia a seguinte manchete, publicada no site 1News em
18/12/2018, para responder às questões 06 e 07.
“Luto na música: perda de Roberto Carlos perto do natal
comove o Brasil”
06
A ambiguidade da manchete ocorre, sintaticamente, pois:

(B)

Barack Obama foi Presidente de 2009 a 2017.

(A)

(C)

Obama foi o terceiro afro-descendente a ocupar o
cargo de Presidente da nação mais poderosa do
planeta.

(B)

(D)

Este advogado, nascido em 1961 no Havaí, é
casado com a também advogada Michelle Obama.

(C)
(D)

IPEFAE

São Paulo, pizzas, Domenico Corolário, casa.
Domenico Corolário, pizzas, método, uma de
mussarela e molho de tomate.
São Paulo, pizzas, método, casa.
Domenico Corolário, pizzas, Domenico Corolário,
uma de mussarela e molho de tomate.

Roberto Carlos pode ser sujeito ou objeto indireto
perda.
De Roberto Carlos pode ser adjunto adnominal
complemento nominal de perda.
Roberto Carlos pode ser sujeito ou objeto direto
perda.
De Roberto Carlos pode ser adjunto adverbial
oração ou complemento nominal de perda.

de
ou
de
da
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07

Texto para as questões 09 e 10

Assinale a alternativa que desfaz a ambiguidade do texto.
(A)

Brasil fica comovido com a perda de Roberto Carlos
perto do natal.
Luto na música: perda do Roberto Carlos perto de
natal comove o Brasil.
Perda sofrida por Roberto Carlos perto do natal
comove o Brasil.
Brasil se comove perto do natal pela perda de
Roberto Carlos.

(B)
(C)
(D)

SE TIVER UMA GUERRA
NUCLEAR, A VIDA DAS
BARATAS VAI FICAR
DIFÍCIL!

BARATAS NÃO
RESISTEM À
RADIAÇÃO?

SIM !

08

MAS QUEM
VAI PRODUZIR
O LIXO ?

FONTE: https://deposito-de-tirinhas.tumblr.com/post/139554811157/por-fernandogonsales

09

FONTE: https://acontecendoaqui.com.br/propaganda/marcca-cria-campanhapublicitaria-de-dia-das-maes-para-fcdlsc

Considere as
propaganda:

seguintes afirmações

a

respeito da

I-

“Ela” faz referência a “mãe”, articulando o
texto com a imagem da publicidade.

II -

O pronome “que”, no texto,
respectivamente, “Ela” e “você”.

III -

O uso da conjunção “mas” reforça “precisava”
em contraposição a “não precisava”.

IV -

A locução “vai dizer” poderia ser substituída,
sem prejuízo de sentido, por “diria”.

retoma,

Assinale a alternativa que apresenta uma reescrita do
texto do segundo quadro adequada à norma culta da
língua portuguesa.
(A)
(B)
(C)
(D)
10
Considere as seguintes afirmativas sobre a tira de
Fernando Gonsales:

É correto apenas o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

Baratas não suportam a raios radioativos?
Baratas não suportam à radiação?
Baratas não suportam à raios radioativos?
Baratas não suportam a radiação?

I e II.
II e III.
III e IV.
I e IV.

I-

A conjunção se estabelece uma relação de
condição entre a guerra nuclear e a piora de
vida para as baratas.

II -

Difícil é objeto direto de vai ficar e indica o
estado de vida das baratas após a guerra.

III -

A conjunção mas introduz uma consequência
que a falta de lixo trará à vida das baratas.

IV -

No último quadro, quem é sujeito da oração
que tem o lixo como objeto direto.

É correto apenas o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II.
III e IV.
I e IV.
II e III.

ÁREA PARA RASCUNHO
ÁREA PARA RASCUNHO

IPEFAE
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11
Observe a proposição abaixo e responda.
Y não é um número primo.
Qual proposição é logicamente equivalente?
(A)
(B)
(C)
(D)

X não é um número par.
X é um número ímpar e Y é um número par.
Se Y é maior que um, então Y é um número par.
Y é um número ímpar.

Leia o enunciado a seguir e responda às questões 12 e
13.
Em uma cidade turística, há um teleférico que conecta a
praça central da cidade a um mirante. A cabine teleférica
realiza seu trajeto guiada por um trilho de 1225 metros de
extensão, deslocando-se a uma velocidade média de 6
metros por segundos. Medido horizontalmente, sempre
em relação à mesma altitude de partida, o deslocamento
totaliza 980 metros.

ÁREA PARA RASCUNHO

12
Qual é, aproximadamente, o tempo total da viagem?
(A)
(B)
(C)
(D)

2 minutos e 20 segundos
3 minutos e 40 segundos
4 minutos e 15 segundos
6 minutos e 30 segundos

ÁREA PARA RASCUNHO

13
Qual a altitude total percorrida do ponto de partida ao
ponto de chegada?
(A)
(B)
(C)
(D)
IPEFAE

1245 metros
980 metros
735 metros
540 metros
3/
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14
Em uma determinada região estão ladeados cinco
municípios. Sabe-se que o município X é vizinho do
município W. O município Y tem como vizinho apenas o
município V e o município Z é vizinho do município W.
Quais municípios possuem certamente mais de um
vizinho?
(A)

XeW

(B)

XeZ

(C)

VeZ

(D)

VeW

ÁREA PARA RASCUNHO

15
Na vitrine de uma confeitaria, estão dispostos 23 doces.
Entre eles, 15 são feitos apenas com chocolate e 08 são
feitos apenas com frutas. Menos requisitados, há ainda
05 doces que não levam nem fruta nem chocolate.
Quantos desses doces são feitos de frutas com
chocolate?
(A)
(B)
(C)
(D)

05 doces
08 doces
15 doces
18 doces

ÁREA PARA RASCUNHO
16
Bernardo deu início a um tratamento estético na quintafeira. A esteticista lhe informou que as sessões devem
respeitar o agendamento de três em três dias e, no caso
da data cair em um domingo, como na segunda sessão,
será transferida para segunda-feira. Se o tratamento tem,
ao todo, 22 sessões, em qual dia da semana será a última
sessão?
(A)
(B)
(C)
(D)

IPEFAE

Segunda-feira
Terça-feira
Quinta-feira
Sábado
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17
Assinale a alternativa que corresponde à definição de
Planta baixa:
(A)
(B)

(C)

(D)

São os desenhos em que são indicadas as
dimensões verticais.
Desenho onde são indicadas as dimensões
horizontais. Este desenho é o resultado da
interseção de um plano horizontal com o volume
arquitetônico.
Representação gráfica da vista ortográfica principal
superior de uma edificação, ou vista aérea de seu
telhado, acrescida de informações do sistema de
escoamento pluvial.
São desenhos das projeções verticais e horizontais
das arestas visíveis do volume projetado, sobre um
plano vertical, localizado fora do elemento
arquitetônico.

de lançar ou de cobrar tributo, ou ainda para cobrálos parcialmente.
(D)

exigir, solicitar ou receber vantagem indevida ou
aceitar promessa de vantagem para deixar de lançar
ou de cobrar tributo ou mesmo cobrá-lo
parcialmente, ainda que para outra pessoa, de forma
direta ou indireta, independente de fazê-lo em razão
da função.

20
A Natureza Jurídica do tributo:
(A)

é determinada pelo nome do tributo.

(B)

é determinada pela destinação legal do produto de
sua arrecadação.

(C)

é determinada pelo fato gerador da obrigação,
independente da denominação ou da destinação
legal do produto da arrecadação.

(D)

é determinada pela Constituição Federal, podendo
variar com base na lei específica em razão da
denominação, da destinação legal e também do
produto da arrecadação.

18
Leia o trecho a seguir e assinale ao que segue:
“Qualquer obra em andamento, sejam elas construções,
ampliações ou reformas, poderá ter _________ imediato,
não cabendo notificação, quando: iniciar ou executar
obra sem o devido licenciamento, quando não estiverem
sendo respeitados os alinhamentos e índices
urbanísticos
estabelecidos;
executar
obra
sem
responsável técnico legalmente habilitado, quando
indispensável; construir, ampliar ou reformar em
desacordo com os termos da lei e do projeto aprovado;
executar obra em loteamentos não aprovados pelo
Município.”

21
A Competência Tributária:
(A)

É estabelecida no texto constitucional e é
indelegável, sendo admitida a delegação da das
atribuições de arrecadação e de fiscalização de
tributos.

(B)

É estabelecida pelo Código Tributário Nacional e é
indelegável, sendo admitida a delegação da das
atribuições de arrecadação e de fiscalização de
tributos.

(C)

Segue a norma estabelecida na Lei Orgânica do
Município, de forma que tal lei tem atribuição de
avocar a competência tributária constitucionalmente
prevista.

(D)

É estabelecida no texto constitucional e é
indelegável, sendo inadmitida a delegação da das
atribuições de arrecadação e de fiscalização de
tributos.

Assinale a alternativa que preenche a lacuna do trecho
sobre as obras e construções:
(A)
(B)
(C)
(D)

Início.
Demolição.
Embargo.
Alvará.

19
É crime, se praticado por funcionário público:
(A)

(B)

(C)

IPEFAE

exigir, solicitar ou receber vantagem indevida ou
aceitar promessa de vantagem para deixar de lançar
ou de cobrar tributo ou mesmo cobrá-lo
parcialmente, ainda que para outra pessoa, de forma
direta ou indireta, em razão da função, mesmo que
fora dela ou antes de iniciar seu exercício.
exigir, solicitar ou receber, exceto para o caso em
que fizer em nome de outra pessoa, ainda que fora
da função ou mesmo antes de iniciar seu exercício,
mas em razão da função, vantagem indevida, ou
mesmo aceitar promessa de vantagem, para deixar
de lançar ou de cobrar tributo, ou ainda para cobrálos parcialmente.
exigir, solicitar ou receber, ainda que para outra
pessoa, de forma direta ou indireta, exclusivamente
no exercício da função, vantagem indevida, ou
mesmo aceitar promessa de vantagem, para deixar

22
Acerca do Lançamento
seguintes afirmações:

Tributário,

considere

as

I-

Lançamento por declaração é feito com base
na declaração do sujeito passivo, apenas,
prestando
à
autoridade
administrativa
informações para a realização do lançamento

II -

O lançamento por arbitramento pode ser
utilizado quando haja omissão ou não mereçam
fé as informações prestadas pelo sujeito
passivo ou terceiro legalmente obrigado.

III -

O lançamento é efetuado de ofício quando a
pessoa legalmente obrigada, embora tenha
prestado declaração, deixe de atender a pedido
de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o
preste satisfatoriamente, a juízo daquela
autoridade.

5/

6

FISCAL MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

IV -

A revisão do lançamento de ofício pode ser
iniciada a qualquer tempo pela autoridade
competente.

V-

No lançamento por homologação, o sujeito
passivo tem o dever, por força da legislação
tributária,
de
antecipar
o
pagamento
independentemente de prévio exame por parte
da autoridade administrativa.

26
São requisitos para que o Microempreendedor Individual
(MEI) opte pelo recolhimento dos tributos abrangidos
pelo Simples Nacional em valores fixos mensais:
(A)

independentemente da atividade, que tenha receita
bruta de até R$ 81.000,00 no ano-calendário
anterior.

(B)

que exerça as atividades de industrialização,
comercialização e prestação de serviços no âmbito
rural, que tenha receita bruta de até R$ 81.000,00 no
ano-calendário anterior, optante pelo simples
nacional e que não tenha impedimento na opção
pela sistemática

(C)

independentemente da atividade, que tenha receita
mensal de até R$ 6.750,00 por mês após a
efetivação da opção.

(D)

que exerça as atividades de comercialização e
prestação de serviços no âmbito rural, exceto
industrialização, que tenha receita bruta de até R$
81.000,00 no ano-calendário anterior, optante pelo
simples nacional e que não tenha impedimento na
opção pela sistemática

Analise estas afirmações e responda:
(A)

As afirmações I, III e V estão corretas.

(B)

As afirmações I, III e IV estão corretas.

(C)

As afirmações III, IV e V estão corretas.

(D)

As afirmações II, III e V estão corretas.

23
Acerca do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza,
é correto afirmar que:
(A)

O imposto não incide sobre os serviços provenientes
do exterior do país.

(B)

Está previsto na constituição e na Lei Complementar
116/03, mas para sua cobrança é necessário a
edição de Lei municipal.

(C)

Não possui alíquota mínima para cobrança, sendo a
máxima de 5%

(D)

A lei municipal pode conceituar os serviços em que o
imposto será devido

(A)

prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens,
mercadorias ou valores.

24
O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é
devido:

(B)

fornecimento de mercadorias com prestação de
serviços não compreendidos na competência
tributária dos Municípios.

(A)

sempre na sede do prestador do serviço.

(C)

prestação de serviços de transporte municipal.

(B)

na sede do prestador dos serviços quando se tratar
de serviços de execução de limpeza.

(D)

(C)

no local da execução dos serviços de decoração.

(D)

sempre na sede do tomador do serviço.

operações relativas à circulação de mercadorias,
inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas
em bares, restaurantes e estabelecimentos
similares.

27
O Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços não
incide sobre:

28
25
São impedidas de recolher os tributos na Forma do
Simples Nacional:
I-

Empresas que prestem serviço de transporte
intermunicipal e interestadual de passageiros.

II -

Empresas que façam a administração e locação
de imóveis de terceiros.

III -

Empresas que produzam
atacado cigarros.

IV -

Empresas importadoras de combustíveis.

V-

Empresas que realizem transporte sob
fretamento contínua em área metropolitana
para transporte de estudantes.

ou

vendam

É contribuinte do ICMS:
I-

Qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize,
com habitualidade ou em volume que
caracterize intuito comercial, operações de
circulação de mercadoria ou prestações de
serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação, ainda que as
operações e as prestações se iniciem no
exterior.

II -

Quem importe mercadorias ou bens do
exterior, mesmo sem habitualidade, qualquer
que seja a sua finalidade.

III -

Quem adquira em licitação mercadorias ou
bens apreendidos ou abandonados.

IV -

Quem seja destinatário de serviço prestado no
exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no
exterior .

no

Analise estas afirmações e responda:
(A)

Todas as afirmações estão corretas.

(B)

As afirmações II e IV estão corretas

(C)

Apenas a afirmação V está errada

Analise estas afirmações e responda:

(D)

As afirmações I, III e IV estão corretas.

(A)

IPEFAE

Todas as afirmações estão corretas.
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(B)

Apenas as afirmações I e IV estão corretas

(C)

A afirmação III está errada

(D)

Apenas a afirmação I está correta

29
Compõem a receita bruta, para fins de apuração da Base
de Cálculo do Simples Nacional:
I-

o custo do financiamento nas vendas a prazo,
contido no valor dos bens ou serviços ou
destacado no documento fiscal.

II -

os juros moratórios, as multas e quaisquer
outros encargos auferidos em decorrência do
atraso no pagamento de operações ou
prestações.

III -

a venda de bens do ativo imobilizado.

IV -

as verbas de patrocínio.

V-

os juros moratórios, as multas e quaisquer
outros encargos auferidos em decorrência do
atraso no pagamento de operações ou
prestações.

Analise estas afirmações e responda:
(A)

Todas as afirmações estão incorretas.

(B)

As afirmações II e III estão incorretas

(C)

Apenas a afirmação IV está correta

(D)

Apenas as afirmações I e IV e V estão corretas

ÁREA PARA RASCUNHO

30
Acerca do Simples Nacional, é correto afirmar que:
(A)

A opção pelo Simples Nacional pode ser formalizada
a qualquer momento, sendo facultado ao optante
sair do regime por opção a qualquer momento do
exercício financeiro.

(B)

Enquanto não vencido o prazo para formalização da
opção, o contribuinte poderá cancelar, mesmo que já
tenha sido deferido.

(C)

A opção pelo Simples Nacional por empresa
previamente constituída poderá ser formalizada até
o último dia útil do mês de janeiro e surtirá efeitos a
partir do seu deferimento.

(D)

Caso se formalize, a opção pelo Simples Nacional
será irretratável para todo o ano-calendário.

___________

IPEFAE
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