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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

reclame ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS, mais de uma letra 

assinalada implicará anulação dessa questão.  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Responda a todas as questões. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 1 hora do início 

da mesma. 

- Você terá 4 horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

LEIA O TEXTO E A SEGUIR RESPONDA ÀS QUESTÕES 

 

Um bilhão de eleitores. Nenhuma ideia¹ 

 

O Brasil e outros grandes países emergentes oferecem hoje um cardápio bem variado de 

motivos para quem quiser reclamar da vida. Há crescimento incerto, manifestações violentas nas 

ruas, deficiências na infraestrutura, forte dependência de capital externo. Como se os problemas 

evidentes não bastassem, grandes investidores e administradores de fortunas mundo afora vêm 

apontando outra razão para recear colocar dinheiro nesses países: as eleições que vêm por aí. 

Os pleitos são motivo de júbilo para as sociedades. Fundamentais para a democracia (embora 

não suficientes), revelam civilidade, liberdade e participação política. Só que o mercado financeiro 

não vem apreciando a festa democrática global. Os motivos alegados pelos agentes do mercado 

frequentemente são tolos, mas os desta safra merecem alguma atenção. No tabuleiro global das 

eleições, o que se vê hoje é um deserto de esperanças de que os novos governos façam as mudanças 

necessárias para os países crescerem. 

Entenda-se, entre essas necessidades, facilitar os negócios e aumentar as garantias de 

estabilidade econômica. Elas são especialmente desejáveis num momento em que saem de cena 

outros fatores que contribuíam com o crescimento dessas nações, como a alta de preços de matérias-

primas. “Durante um ano de eleição, é normal que políticos não tomem decisões de ajuste. Desta 

vez, o resultado também preocupa. Não há expectativa de que surjam condições para as grandes 

reformas desejáveis”, diz o analista político Christopher Garman, diretor para mercados emergentes 

da consultoria Eurásia. O Brasil é um exemplo. “O modelo de crescimento se esgotou ou está a 

caminho de se esgotar. Até agora não se veem, nem no governo nem na oposição, condições e 

propostas para mudar o quadro”, afirma o consultor Marcelo Suano, do Centro de Estratégia, 

Inteligência e Relações Internacionais (CEIRI). 

Em 2014, esse desânimo aumentou por causa da concentração de eleições. Haverá pleitos em 

44 países emergentes, o maior número desde que passou o período de encanto com esses mercados, 

nos anos 2000. Alguns têm pouca relevância econômica, mas ocupam espaço importante na 

geopolítica mundial, como Afeganistão, Iraque ou Líbano. Outros têm importância política e 

econômica, incluindo gigantes populosos como Brasil, Índia e Indonésia. No total, cerca de 1 bilhão 

de eleitores definirão os governantes que, nos próximos anos, influenciarão a vida de mais de 2 

bilhões de pessoas, um terço da população da Terra. [...] É um ano belíssimo para a democracia. 

http://epoca.globo.com/?s=Afeganist%C3%A3o
http://epoca.globo.com/?s=Iraque
http://epoca.globo.com/?s=L%C3%ADbano
http://epoca.globo.com/?s=Brasil
http://epoca.globo.com/?s=%C3%8Dndia
http://epoca.globo.com/?s=Indon%C3%A9sia
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Mas, em nenhum dos países grandes, os investidores e administradores de fortunas veem grande 

chance de um resultado eleitoral ótimo para reformas [...]. 

Em alguns países, como o Brasil, não se detecta entre os favoritos nenhuma vontade de propor 

as mudanças necessárias. Noutros, como Índia e Turquia, o candidato com mais chances ou a 

formação mais provável do próximo Parlamento levarão a um governo fragmentado ou 

questionado, provavelmente fraco demais para levar adiante reformas difíceis. 

[...] 

O nervosismo do mercado em anos eleitorais é uma certeza. Ele ocorre mesmo quando não há 

nenhum maluco entre os candidatos com chances reais. O Brasil é um exemplo de país que sofrerá, 

mesmo que os principais nomes na disputa (Dilma Rousseff, Aécio Neves e Eduardo Campos) 

sejam moderados. Um estudo feito pela empresa americana Fidelity Investments sugere que, em 

países emergentes, o mercado acionário costuma cair no período de três a seis meses antes de uma 

eleição. “O risco e a incerteza política são os maiores fatores para a anormalidade, mais do que um 

candidato ou partido em particular”, afirma Bob von Rekowsky, estrategista na Fidelity. Caberá aos 

candidatos combater essa tendência colocando, sobre a mesa, boas ideias. 

¹ Revista Época 24/02/2014 - Marcos Coronato. Texto adaptado exclusivamente para essa prova. 

 

01. O assunto do texto é: 

A) Eleições nos países emergentes, a importância dessas eleições para a democracia e a ausência de 

reformas necessárias ao crescimento desses países. 

B) A insegurança dos mercados financeiros em tempos de eleição. 

C) A irrelevância dos países emergentes no cenário econômico mundial. 

D) Alerta aos eleitores na escolha de seus presidentes. 

 

02. O sentido da frase: “o que se vê hoje é um deserto de esperanças de que os novos governos 

façam as mudanças necessárias para os países crescerem” é que: 

A) Há muita esperança, como o tamanho do deserto, que os governos façam mudanças para os 

países crescerem. 

B) Não há esperança que os governos façam mudanças para os países crescerem. 

C) As mudanças para os países crescerem são como desertos. 

D) As mudanças são como desertos. 

 

03. “O Brasil e outros grandes países emergentes oferecem hoje um cardápio bem variado de 

motivos para quem quiser reclamar da vida”. Esse cardápio refere-se a: 

A) Comidas típicas dos países pela grande diversidade cultural existente. 

http://epoca.globo.com/?s=Turquia
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B) Aos candidatos aos cargos eletivos. 

C) Aos inúmeros problemas de ordem social, política, econômica e eleitoral. 

D) Nenhuma das alternativas. 

 

04. Assinale a alternativa em que todas as palavras são proparoxítonas: 

A) número – período – econômico – provável – política – tendência.  

B) número – período – econômico – geopolítica – desejáveis – belíssimo. 

C) ótimo – período – econômico – provável – desejáveis – belíssimo. 

D) ótimo – período – econômico – geopolítica – política – belíssimo. 

 

05. Assinale a alternativa em que o uso ou não da crase está adequado 

A) Quando saio às ruas vejo as pessoas preocupadas. 

B) Às ruas da cidade estão sujas. 

C) Fico à pensar como será a cidade e as ruas daqui a alguns anos. 

D) Fico a pensar como será a cidade e as ruas daqui à alguns anos. 

 

06. Assinale a série de palavras em que os sentidos estão corretos de acordo com a escrita das 

palavras: 

A) (flagrante = evidente)  (fragrante = perfumado); (inflação = alta dos preços); (infração = 

violação); (extrato = camada) (estrato = o que se extrai de). 

B) (flagrante = evidente)  (fragrante = perfumado); (inflação = alta dos preços); (infração = 

violação); (estrato = camada) (extrato = o que se extrai de). 

C) (fragrante = evidente)  (flagrante = perfumado); (inflação = alta dos preços); (infração = 

violação); (extrato = camada) (estrato = o que se extrai de). 

D) (fragrante = evidente)  (flagrante = perfumado); (infração = alta dos preços); (inflação = 

violação); (extrato = camada) (estrato = o que se extrai de). 

 

07. Assinale a série de palavras que todas estão grafadas corretamente: 

A) existe – necessidade – a partir de – sossego – atrás – análize.  

B) existe – necescidade – apartir de – sossego – atráz – análise.  

C) existe – necessidade – a partir de – sossego – atrás – análize.  

D) existe – necessidade – a partir de – sossego – atrás – análise.  
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08. Assinale a alternativa em que a pontuação está correta: 

A) Brasil, e a Indonésia, têm importância política e econômica, além de serem gigantes populosos.  

B) Brasil, e a Indonésia, têm importância política e econômica além de serem gigantes populosos.  

C) Brasil e a Indonésia têm importância política e econômica, além de serem gigantes populosos.  

D) Brasil e a Indonésia, têm importância política e econômica além de serem gigantes populosos.  

 

09. Assinale a alternativa na qual a frase está escrita corretamente, de acordo com a concordância: 

A) Neste ano haverá eleições em 44 países emergentes, incluindo gigantes como Brasil, Índia e 

Indonésia. 

B) Neste ano haverão eleições em 44 países emergentes, incluindo gigantes como Brasil, Índia e 

Indonésia. 

C) Neste ano haverá eleições em 44 países emergentes, incluindo gigante como Brasil, Índia e 

Indonésia. 

D) Neste ano haverão eleições em 44 países emergentes, incluindo gigante como Brasil, Índia e 

Indonésia. 

 

10. Assinale a alternativa em que todas as letras destacadas indicam encontro consonantal 

A) chapéu – quando – texto – incluindo – emergentes – antes.  

B) chapéu – quando – texto – incluindo – emergentes – antes.  

C) chapéu – quando – texto – incluindo – emergentes – antes.  

D) chapéu – quando – texto – incluindo – emergentes – antes.  

 

Raciocínio Lógico 

 

11. Seja uma Progressão Aritmética onde o conjunto possui 7 elementos. Então o primeiro elemento 

da sequência (__, __, __, __, __, 22 , 26) será? 

A) 2. 

B) 6. 

C) 14. 

D) -2. 

 

12. O Sr. João vai distribuir para seus três filhos um total de 46 moedas de Prata. Sabe-se que o 

primeiro filho ganhará a soma dos outros dois mais 6 moedas, o segundo ganhará o triplo do que 

ganhará o terceiro. Nesse caso quantas moedas ganhará o primeiro filho? 

http://epoca.globo.com/?s=Brasil
http://epoca.globo.com/?s=Indon%C3%A9sia
http://epoca.globo.com/?s=Brasil
http://epoca.globo.com/?s=Indon%C3%A9sia
http://epoca.globo.com/?s=Brasil
http://epoca.globo.com/?s=Indon%C3%A9sia
http://epoca.globo.com/?s=Brasil
http://epoca.globo.com/?s=Indon%C3%A9sia
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A) 12 moedas. 

B) 10 moedas. 

C) 15 moedas. 

D) 26 moedas. 

 

13. Temos uma figura plana determinada em centímetros e, desenhada fora de escala apresentada a 

seguir. Calcular a área da mesma, a partir dos dados que temos a disposição:  

A) (2π + 12)cm
2
. 

B) (π + 6)cm
2
. 

C) 10cm
2
. 

D) (2π + 24)cm
2
. 

 

 

14. No dia da Páscoa a Polícia Rodoviária Estadual de Iporã do Oeste realizou uma blitz na qual 

foram apreendidos carros pequenos e motocicletas. O Capitão fez uma brincadeira com os seus 

filhos e enunciou o seguinte problema para ser resolvido por sistemas de equações: (desprezar os 

pneus estepes). Se somarmos as motos e os carros teremos 6 aprendidos e, se somarmos os pneus 

dos carros com os pneus das motos teremos um total de 16. Quantos carros foram apreendidos 

naquele dia de blitz? 

A) 10 carros apreendidos. 

B) 4 carros apreendidos. 

C) 2 carros apreendidos. 

D) 6 carros apreendidos. 

 

15. O professor Jonas é mestre em Geografia populacional e trabalha no município de Chapecó - SC 

onde temos supostamente 156.000 (cento e cinquenta e seis mil) habitantes e a área aproximada 

dessa cidade é de 624.000Km² (seiscentos e vinte e quatro mil). Queremos calcular uma razão 

especial, qual é a Densidade Demográfica de Chapecó? 

A) a Densidade Demográfica é de 4Km²/Hab 

B) a Densidade Demográfica é de 156 habitantes por 1000. 

C) a Densidade Demográfica é de 0,25Hab/Km². 

D) a Densidade Demográfica é de 25Hab/Km². 
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Conhecimentos gerais 

 

16. Santa Catarina teve um importante papel na Revolução Farroupilha, uma vez que os 

catarinenses eram receptivos às ideias republicanas. Com o objetivo de utilizar a saída do estado 

Catarinense para o mar, os Farrapos tomaram uma cidade catarinense dos imperialistas, com o 

objetivo de nela estabelecer o governo provisório da “República Catarinense”. Assinale a 

alternativa que apresenta o nome atual da cidade tomada pelos farrapos: 

A) Imbituba. 

B) Jaguaruna. 

C) Laguna. 

D) Passo de Torres.  

 

17. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Maravilha, além da competência privativa e da 

competência complementar, o município ainda possui competências suplementares, elencadas no 

artigo 18 da já citada lei. Assim sendo, é competência suplementar do município:  

I. Sistema Municipal de Educação.  

II. Defesa e preservação do meio ambiente e conservação do solo. 

III. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. 

IV. Defesa do consumidor.  

V. Licitação e contratação, em todas as modalidades, para a administração pública direta, indireta e 

fundacional.  

 

Estão corretas:  

A) Apenas a I, II e a V.  

B) Apenas a II, III e a IV. 

C) Apenas a II, IV e a V. 

D) Todas estão corretas.  

  

18. No início do mês de março de 2014, uma aeronave que levava mais de 200 (duzentos) 

passageiros, desapareceu, acredita-se que no Oceano Indico. Até a data de 30/04/2014, segundo 

notícias veiculadas na mídia, não havia sido encontrado qualquer destroço da aeronave. Em relação 

ao fato narrado, assinale a alternativa incorreta:  

A) O voo MH370 da Malaysia Airlines saiu de Kuala Lumpur, na Malásia.  



Concurso Público Maravilha- SC 

Caderno de Provas 

Edital nº 001/2014 

 

8 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

B) O avião desapareceu dos radares cerca de 40 (quarenta) minutos após a decolagem, em uma ação 

deliberada, segundo as autoridades malaias, atravessando o Estreito de Malaca e seguindo na 

direção contrária a de seu trajeto inicial.  

C) O voo deveria chegar à Tóquio cerca de 6 (seis) horas após a sua decolagem. 

D) Um submarino não tripulado, Bluefin-21, continuará as buscas no leito marinho no local onde 

foi captado um sinal acústico que supostamente teria vindo da caixa-preta da aeronave.  

 

19. Até a data de 30/04/2014, responde pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

do Governo Federal:  

A) Neri Geller.  

B) Francisco José Coelho Teixeira. 

C) Guido Mantega.  

D) Eduardo Benedito Lopes.  

 

20. Segundo notícias divulgadas na mídia, no último dia 13/04/2014, uma mulher de 

aproximadamente 40 (quarenta) anos, ficou presa embaixo de um automóvel. De acordo com 

testemunhas, a mulher era passageira de uma motocicleta, conduzida pelo marido, que foi atingida 

pelo carro de um jovem, após uma discussão entre os dois condutores. No impacto a mulher caiu da 

moto e foi arrastada pelo veículo. Conforme a Polícia Militar, o capacete da mulher ficou preso ao 

eixo do automóvel e o condutor do veículo, mesmo com os gritos da vítima, não parou para socorrer 

a mulher que se soltou do veículo aproximadamente 800 (oitocentos) metros após o ponto de 

impacto. Esse fato ocorreu em uma cidade do estado de Santa Catarina. Assinale a alternativa que 

apresenta a cidade onde tal fato ocorreu:  

A) Rio do Sul. 

B) Itajaí.  

C) Florianópolis. 

D) Joinville.  

 

Conhecimentos específicos 

 

21. O lançamento feito unilateralmente pela autoridade administrativa, efetuado com base nos dados 

cadastrais, ou quando apurado diretamente junto ao contribuinte ou responsável ou a terceiros que 

disponha desses denomina-se: 

A) Homologação. 



Concurso Público Maravilha- SC 

Caderno de Provas 

Edital nº 001/2014 

 

9 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

B) Declaração. 

C) Inscrição.  

D) Direto ou de ofício. 

 

22. O imposto sobre o Serviço de Qualquer Natureza pertence ao grupo denominado: 

A) Imposto sobre o Patrimônio e a Renda. 

B) Imposto sobre a produção e Circulação. 

C) Impostos Especiais. 

D) Impostos Extraordinários. 

 

23. A receita tributária integra:  

A) Impostos, taxas e contribuições de melhoria. 

B) Multas e impostos. 

C) Taxas, impostos e cobrança da dívida ativa. 

D) Multas e cobranças da dívida ativa. 

 

24. São etapas do planejamento e execução da receita pública: 

A) Lançamento, Arrecadação, Recolhimento. 

B) Previsão, Lançamento, Arrecadação, Recolhimento. 

C) Fixação, Lançamento, Recolhimento. 

D) Fixação, Lançamento, Arrecadação, Recolhimento. 

 

25. Os §§1º e 2º, do art. 11 da Lei nº 4.320 de 1964, classificam as receitas públicas em “receitas 

correntes” e “receitas de capital”. Indique, entre as opções a seguir, aquela que representa 

corretamente as receitas de capital: 

A) Receitas tributárias, receitas de contribuição, operações de crédito, transferências de capital e 

outras receitas de capital. 

B) Operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e 

outras receitas de capital. 

C) Operações de crédito, receitas patrimoniais, receitas de serviços, receitas agropecuárias e receitas 

industriais. 

D) Receitas tributárias, receitas patrimoniais, amortizações de empréstimos, transferências de 

capital e outras receitas de capital. 
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26. A respeito das modalidades de licitação, de acordo com a legislação vigente, julgue os itens a 

seguir como verdadeiros (V) ou falsos (F): 

(   ) Concorrência é a modalidade de licitação que se aplica nos casos de concessões de direito real 

de uso e licitações internacionais, admitindo-se, neste último caso, a tomada de preços e o convite, 

observados os limites de licitações e as exceções previstas na legislação em vigor. 

(  ) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados, cadastrados ou não, 

devidamente qualificados técnica, econômica e financeiramente.  

(   ) Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis 

inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a 

alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao 

valor da avaliação. 

(   ) Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados, para a escolha de trabalho  

científico ou artístico, mediante outorga de título de cidadão honorário.   

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequencia correta. 

A) F, V, V, V. 

B) V, F, V, V. 

C) V, V, F, F. 

D) V, F, V, V.  

 

27. A Lei Federal nº 8.666 de 1993, em seu art. 22 determina as modalidades de licitação. Qual é a 

modalidade de licitação a seguir especificada? “___________ é a modalidade de licitação entre 

interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em 

número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia 

do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade 

que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação 

das propostas”. 

A) Tomada de Preços. 

B) Pregão. 

C) Convite. 

D) Concurso. 

 

28. Em relação a licitação, de acordo com o disposto na Lei Federal n 8.666 de 1993, marque F 

(falso) ou V (verdadeiro) conforme o caso: 
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(   ) As licitações serão efetuadas no local onde se situar a repartição interessada, salvo por motivo 

de interesse público, devidamente justificado. 

(   ) Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, 

reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 

não afetar a formulação das propostas. 

(  ) É dispensável a realização de  licitação quando houver inviabilidade de competição, em 

especial:  para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de 

empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 

(   ) Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente, sendo vedada a autenticação por servidor da 

administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

A) F, V, V, V. 

B) V, V, F, V. 

C) V, V, F, F. 

D) V, F, V, V.  

 

29. Com relação aos registros cadastrais e ao julgamento da licitação, marque V (verdadeiras) e F 

(falsas), a Lei Federal nº 8.666 de 1993 determina que: 

(  ) Os órgãos e entidades da Administração Pública que realizem frequentemente licitações 

manterão registros cadastrais para efeito de habilitação, na forma regulamentar, válidos por, no 

máximo, dois anos. 

(   ) O registro cadastral deverá ser amplamente divulgado e deverá estar permanentemente aberto 

aos interessados, obrigando-se a unidade por ele responsável a proceder, no mínimo 

quadrienalmente, através da imprensa oficial e de jornal diário, a chamamento público para a 

atualização dos registros existentes e para o ingresso de novos interessados. 

(   ) Aos inscritos será fornecido certificado, renovável sempre que atualizarem o registro. 

(   ) A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as propostas serão 

realizadas sempre em ato público previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, 

assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

A) F, F, V, V. 
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B) V, V, F, V. 

C) F, V, F, F. 

D) V, F, V, V.  

 

30. De acordo com o disposto na Lei Federal n 4.320 de 1964, marque F(falso) ou V(verdadeiro), 

conforme o caso: 

(   ) Sob o aspecto da execução orçamentária, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele 

legalmente arrecadadas. 

(   ) É vedada a realização de despesa sem prévio empenho. 

(   ) No caso de não se poder determinar o montante da despesa, o empenho será global. 

(   ) A ordem de pagamento poderá ser exarada somente após regular liquidação da despesa. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

A) F, V, V, V. 

B) V, V, F, V. 

C) V, V, F, V. 

D) V, F, V, V.  

 

31. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira: 

1. Despesa Orçamentária. (  ) São  recursos  financeiros  de  caráter  

temporário  e  não  integram  a  Lei  

Orçamentária  Anual.  O  Estado é mero 

depositário desses recursos, que 

constituem passivos exigíveis e cujas 

restituições  não se sujeitam à autorização 

legislativa. 

2. Despesa Extra-orçamentária. ( ) É toda transação que depende de 

autorização legislativa, na  forma de 

consignação de dotação orçamentária, 

para ser efetivada. 

3. Receita Orçamentária. ( ) São disponibilidades de recursos 

financeiros que ingressam durante o 

exercício orçamentário e constituem 

elemento novo para o patrimônio público. 
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Instrumento por meio do qual se viabiliza  

a  execução  das  políticas  públicas. 

4. Receita Extra Orçamentária. (  ) É  aquele  que  não  consta  na  lei    

Orçamentária  anual,  compreendendo  

determinadas  saídas  de  numerários  

decorrentes  de  depósitos, pagamentos  de  

restos  a  pagar,  resgate  de  operações  de  

crédito  por  antecipação  de  receita  e  

recursos  transitórios. 

 

Assinale a alternativa que demonstra a sequência correta: 

A) 3, 4, 1, 2. 

B) 2, 4, 3, 1.  

C) 4, 2, 3, 1. 

D) 3, 1, 4, 2. 

 

32. A Legislação Tributária do Município de Maravilha, salvo se no seu texto constar outra data, 

entra em vigor: 

A) 30 dias após a sua publicação. 

B) 30 dias após a sua aprovação. 

C) 45 dias após a sua publicação. 

D) 45 dias após a sua aprovação. 

 

33. Não suspende a exigibilidade do crédito tributário: 

A) A moratória. 

B) O depósito de seu montante integral. 

C) A concessão de medida liminar em mandado de segurança. 

D) A prescrição e a decadência.  

 

34. Não é forma de extinção do crédito tributário: 

A) O pagamento. 

B) O depósito de seu montante integral. 

C) A transação. 

D) A compensação.  
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35. São formas de exclusão do crédito tributário: 

A) O pagamento e a isenção. 

B) A moratória e decisão judicial passada em julgado. 

C) A isenção e a Anistia. 

D) A remissão e a decadência. 

 

36. Com relação ao poder de tributar, a Constituição Federal determina que, sem prejuízo de outras 

garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada a União, aos estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios: 

I. Exigir ou aumentar tributo sem decreto que o estabeleça.   

II. Utilizar tributo com efeito de confisco. 

III. Estabelecer limitação ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou 

intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservada pelo poder 

público. 

 

Assinale a alternativa correta: 

A) A alternativa I está correta. 

B) A alternativa I e II estão corretas. 

C) A alternativa I e III estão corretas. 

D) A alternativa II e III estão corretas. 

 

37. Em relação à fiscalização conforme determinado no Código Tributário do Município de 

Maravilha marque F (falso) ou V (verdadeiro), conforme o caso: 

(  ) O município poderá instituir livros e registrso obrigatórios de bens, serviços e operações 

tributáveis, a fim de apurar os elementos necessários a seu lançamento e fiscalização. 

(   ) Os agentes fazendários, no exercício de suas atividades, poderão ingressar nos estabelecimentos 

e demais locais onde são praticadas atividades tributáveis somente no período noturno, quando o 

estabelecimento não esteja em funcionamento, para fins de fiscalização. 

(  ) A exibição dos livros e documentos fiscais far-se-á sempre que exigida pelos agentes 

fazendários, independente de prévio aviso ou notificação. 

(  ) Em caso de embaraço ou desacato no exercício da função, os agentes fazendários poderão 

requisitar auxílio das autoridades policiais, somente quando se configure fato definido na legislação 

como crime ou contravenção.  
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Assinale a alternativa eu apresenta a sequência correta. 

A) F, F, V, V. 

B) V, V, F, V. 

C) V, F, V, F. 

D) V, F, V, V.  

 

38. Em relação ao processo administrativo fiscal, o Código Tributário do município de Maravilha, 

em seu art. 183 determina que esse terá início com os atos praticados pelos agentes fazendários, 

especialmente através de: 

A) Notificação de Lançamento, Termo de Apreensão, Termo de Intimação. 

B) Notificação de Lançamento, Lavratura do auto de infração ou de apreensão de mercadoria, livros 

e documentos fiscais; Representação. 

C) Notificação de infração, Termo de Apreensão, Requerimento de defesa. 

D) Termo de Notificação, Termo de Execução, Termo de Notificação ao sujeito passivo ou fiador 

para satisfazer o valor da condenação.  

  

39. Em relação ao cadastro fiscal, o Código Tributário do município de Maravilha, em seu art. 125 

determina que caberá ao fisco organizar e manter completo e atualizado o Cadastro Fiscal do 

Município, que compreenderá: 

A) Cadastro Imobiliário Fiscal e cadastro de Prestadores de Serviços. 

B) Cadastro Imobiliário Fiscal, Cadastro de Prestadores de Serviços e Cadastro de Produtores 

Rurais. 

C) Cadastro Imobiliário Fiscal, Cadastro de Prestadores de Serviços, Cadastro de Comerciantes, 

Produtores e Industriais. 

D) Cadastro Imobiliário Fiscal, Cadastro de Prestadores de Serviços, Produtores Rurais e Indústrias. 

 

40. Não é imposto da competência municipal segundo a Constituição Federal: 

A) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. 

B) Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e doação, de quaisquer bens e direitos. 

C) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. 

D) Nenhuma das opções anteriores.   


