
 
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ - RJ 
EDITAL Nº 01/2016 - CONCURSO PÚBLICO 
                                                                                                                                         VESPERTINO – 22/01/2017 
PROVA OBJETIVA – OPÇÃO 1                                                                                NÍVEL SUPERIOR  
 
CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS 
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
 
1. Não é permitido ao candidato realizar a prova usando óculos escuros (exceto para correção visual ou fotofobia, 
desde que informe no ato da inscrição) ou portando: aparelhos eletrônicos, qualquer tipo de relógio, chaves e 
acessórios que cubram a cabeça e/ou rosto. 
 
2. Caso o candidato porte algum dos itens mencionados anteriormente, antes do início das provas deverá 
acomodá-lo(s) EMBAIXO DE SUA CADEIRA, sob sua guarda e responsabilidade, mantendo o(s) aparelho(s) 
eletrônico(s) desligado(s), sob pena de ser eliminado deste Concurso Público. 
 
3. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu. 
 
4. Assine seu cartão-resposta.  
 
5. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o caderno 
de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão será aceita 
depois de iniciada a prova.    
 
6. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão. 
 
7. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo, 
ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas. 
 
8. Sua prova tem 40 questões, com 4 alternativas. 
 
9. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. 
 
10. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas, incluído o tempo para a realização da Prova 
Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
11. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) hora após o seu início, sem 
levar o caderno de provas. 
 
12. O candidato poderá levar o caderno de provas, assim como anotação contendo transcrição do seu cartão-
resposta, somente 1h30min (uma hora e trinta minutos) após o início da realização das provas.  
 
13. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
14. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair 
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e 
assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado. 
 
15. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o concurso, o candidato deverá, 
manter o celular desligado e sem bateria, só sendo permitido ligar depois de ultrapassar o portão de saída do 
prédio. 
 
16. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências. 
 
17. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto onde está ocorrendo o certame, não lhe sendo 
mais permitido o uso do banheiro e bebedouro. 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia o texto para responder às próximas duas questões. 
 
Lixo  (Luís Fernando Veríssimo) 
 
Encontraram-se na área de serviço. Cada um com o seu pacote de lixo. É a primeira vez que se falam. 
- Bom dia. 
- Bom dia. 
- A senhora é do 610. 
- E o senhor do 612. 
- Eu ainda não lhe conhecia pessoalmente... 
- Pois é... 
= Desculpa a minha indiscrição, mas tenho visto o seu lixo... 
- O meu quê? 
- O seu lixo. 
- Ah... 
- Reparei que nunca é muito. Sua família deve ser pequena. 
- Na verdade sou só eu. 
- Humm. Notei também que o senhor usa muito comida em lata. 
- É que eu tenho que fazer minha própria comida. E como não sei cozinhar. 
- Entendo. 
- A senhora também. 
-Me chama de você. 
- Você também perdoe a minha indiscrição, mas tenho visto alguns restos de comida em seu lixo. Champignons, 
coisas assim. 

 
01. Com relação ao texto, assinale a alternativa incorreta. 
a) Ele é narrativo, tem a finalidade de contar uma história baseada numa situação cotidiana. 
b) São duas as personagens que participam da história, um homem e uma mulher, moram no mesmo prédio, 
portanto são vizinhos. 
c) Eles já se conheciam antes do encontro narrado através do diálogo. 
d) O primeiro a dizer que observava o lixo do outro foi a mulher.  
  
02. Analise as informações dadas a seguir e marque a alternativa correta: 
I - A reação do homem foi de surpresa, porque ele perguntou: “O meu quê?”, revelando que aquela era 
uma informação inesperada... 
II - O texto não apresenta diálogo, já que os dois personagens não estabeleceram um contato duradouro. 
III - O texto é construído por meio de um diálogo, cujo objetivo é estabelecer um contato entre os 
participantes. 
IV - Quanto ao gênero literário, o texto é uma crônica. 
a) Apenas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas I, III e IV estão corretas. 
 
03. Leia os itens e assinale a opção correta: 
I - São ditongos crescentes: indício, malícia, matéria. 
II - São ditongos decrescentes: rói, criação, saudade. 
III - São hiatos: suado, comeríamos, país. 
IV - São tritongos: Paraguai, quando, herói. 
a) Apenas I, II e III estão corretos. 
b) Apenas I, II e IV estão corretos. 
c) Apenas II, III e IV estão corretos. 
d) Apenas I, III e IV estão corretos. 
 
04. Substantivo é toda palavra que usamos para identificar objetos, pessoas, coisas, sensações, 
sentimentos, acidentes geográficos. Enfim, tudo recebe um nome, que é sempre representado pelo 
substantivo. 
Os substantivos classificam-se em: comum, próprio, concreto, abstrato, primitivo, derivado, simples, 
composto e coletivo. 
Depois de lida tal nomenclatura, marque a alternativa incorreta. 
a) Substantivos primitivos: cabelo, pé, música. 
b) Substantivos derivados: pedal, dançarina, obra-prima. 
c) Substantivos Abstratos: vantagem, leitura, pressa. 
d) Substantivos concretos: dinheiro, livro, monte. 
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05. Numeral é a palavra que determina a quantidade ou a sucessão de elementos. O numeral pode ser 
cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. 
Leia os itens e assinale a alternativa correta: 
I - O numeral cardinal indica a quantidade; o ordinal indica a sequência, a ordem. 
II - Podemos usar os numerais “ambos” e “ambas” para indicar, respectivamente, dois, duas. Exemplo: 
Ambas as crianças estavam com febre. (Ou, As duas crianças estavam com febre). 
III - Palavras como último, penúltimo, anterior, terciário, quinzenal, embora guardem ideia de número, são 
classificados como adjetivos. 
IV - “Um” e “uma,” em qualquer contexto, são sempre numerais. 
a) Apenas I, II e IV estão corretos. 
b) Apenas II, III e IV estão corretos. 
c) Apenas I, II e III estão corretos. 
d) Apenas I, III e IV estão corretos. 
 
06. Pronome é a palavra que pode substituir ou acompanhar um substantivo, relacionando-o às pessoas 
do discurso ou indicando sua posição no tempo e no espaço. 
Analise os itens e marque a alternativa que contém um pronome relativo: 
I - Os pronomes pessoais representam as pessoas do discurso (eu, tu, ele, nós, vós, eles). 
II - Os pronomes possessivos indicam ideia de posse em relação às pessoas do discurso. 
III - Pronomes demonstrativos são os que indicam a posição no tempo e no espaço, dos seres a que se 
referem. 
IV - Pronomes relativos são os que retomam alguma palavra que já tenha aparecido na frase, evitando que 
tenhamos de repeti-la. 
a) Os próprios sábios podem enganar-se. 
b) Quer trocar seu carro pela minha moto? 
c) Eu lhes pedi que não chegassem atrasadas. 
d) Sejamos gratos a Deus, a quem tudo devemos. 
 
07. Quando falamos em grau do adjetivo, queremos nos referir à dimensão da qualidade atribuída a um 
ser. Esse grau pode ser comparativo ou superlativo. 
Ao comparar dois ou mais seres, a relação entre eles poderá ser de igualdade, inferioridade ou 
superioridade. 
O superlativo pode ser absoluto ou relativo e apresenta as seguintes modalidades: 
Absoluto: Analítico e sintético.  
Relativo: de superioridade e inferioridade.  
Assinale a alternativa onde temos um superlativo absoluto sintético. 
a) O presidente saiu humilhadíssimo. 
b) Minha casa é menor que a sua. 
c) Júlia é mais inteligente que Lívia. 
d) Alice é muito inteligente. 
 
08. Ortografia é a parte da gramática que estuda a correta representação dos sons ou fonemas, isto é, a 
correção na escrita. Cada idioma tem seu próprio sistema ortográfico. 
Leia os itens e assinale a alternativa correta: 
I - Emprega-se o “s” nos sufixos ês e esa, ao indicarem nacionalidade, título ou origem. Exemplos: 
burguês (burguesa), chinês (chinesa). 
II - Emprega-se o “s” nos sufixos formadores de adjetivos ense, oso e osa. Exemplos: catarinense, 
gostoso, amorosa. 
III - Emprega-se o “s” nos sufixos gregos, ese, isa, ose. Exemplos: catequese, poetisa, metamorfose. 
IV - Usa-se o “s” após ditongos. Exemplos: coisa, pouso, náusea. 
V - Não se usa o “s” nas formas dos verbos pôr e querer, bem como em seus derivados. Exemplos: 
puzesse, quiz. 
a) Apenas I, II, III e V estão corretos. 
b) Apenas I, II, III e IV estão corretos. 
c) Apenas II, III, IV e V estão corretos. 
d) Apenas III, IV e V estão corretos. 
 
09. A linguagem tem várias funções ou finalidades, conforme as intenções ou pontos de vista do emissor. 
Veja com atenção os textos, procurando perceber os objetivos do emissor e assinale a alternativa 
incorreta. 
a) Ela não vai conseguir outro namorado tão sincero!  
    (Função emotiva ou expressiva).  
b) Pensar eu que o teu destino  
    Ligado ao meu, outro fora,  
    Pensar que te vejo agora,  
    Por culpa minha, infeliz...   
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    (Função poética). 
c) O que é o amor? É um sino sem badalo.  
    O que é o casamento? É o túmulo do amor. 
    (Função referencial ou cognitiva).   
d) Ei, qual é mesmo o seu maior sonho? Hem? 
    (Função fática). 
 
10. Assinale a alternativa incorreta. 
a) No discurso direto, o narrador reproduz na íntegra a fala das personagens ou interlocutores. Geralmente essa 
fala é introduzida por travessão. 
b) No discurso indireto, o narrador exprime indiretamente a fala da personagem. O narrador funciona como 
testemunha auditiva e passa para o leitor o que ouviu da personagem. 
c) O discurso indireto livre é resultante da mistura dos discursos direto e indireto. 
d) O discurso indireto geralmente apresenta verbos de elocução (declarativos ou dicendi) que indicam quem está 
emitindo a mensagem. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
11. Mariana dispõe de 4 cores diferentes para pintar a bandeira abaixo. Deseja-se pintar a bandeira de 
forma que partes adjacentes não sejam pintadas com a mesma cor. Quantas bandeiras diferentes Mariana 
conseguirá pintar?  

 
a) 24 
b) 36 
c) 108 
d) 256 
 
12. Rose e Carlos estão planejando ter 4 filhos. Utilizando o conceito de probabilidade, qual das opções 
abaixo é mais provável de acontecer? 
a) 4 meninos 
b) 3 meninos e 1 menina 
c) 2 meninos e 2 meninas  
d) 1 menino e 3 meninas 
 
13. Qual das seguintes sentenças é classificada como uma proposição simples? 
a) Será que vou ser aprovado no concurso? 
b) Ele é goleiro do Bangu.  
c) João fez 18 anos e não tirou carta de motorista. 
d) Bashar al-Assad é presidente dos Estados Unidos. 
 
14. A tabela-verdade da proposição  possui: 
a) 4 linhas 
b) 8 linhas 
c) 16 linhas 
d) 32 linhas 
 
15. Suponha que, para um homem se aposentar pelo INSS, a única regra seja: “ter a soma de sua idade 
com o tempo de contribuição ao INSS igual a 95”. Suponha que João comece a contribuir com o INSS aos 
27 anos de idade. Se João contribuir ininterruptamente e as regras permanecerem inalteradas até que ele 
se aposente, com que idade João se aposentará? 
a) 61 anos 
b) 65 anos 
c) 68 anos 
d) 75 anos 
 
INFORMÁTICA BÁSICA  
16. O Windows 10 disponibiliza o software Alarmes e Relógio. Sobre essa ferramenta, é correto dizer: 
I - Você receberá uma notificação quando um alarme ou timer for acionado em seu computador, mesmo se 
o aplicativo estiver fechado ou o computador estiver bloqueado. 
II - Se o computador entrar em suspensão, talvez os alarmes e timers não funcionem.  
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III - Somente os notebooks e tablets mais recentes com um recurso chamado InstantGo podem despertar 
do modo de suspensão para soar um alarme ou timer.  
IV - Até mesmo com o InstantGo, o dispositivo poderá não despertar se não estiver ligado na tomada. 
a) Apenas as opções I, II e IV estão corretas. 
b) Apenas as opções I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as opções II e IV estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
17. Antes de compartilhar um documento importante com colegas ou clientes, você provavelmente toma a 
precaução de ler ou revisar o conteúdo do documento para garantir que tudo está correto e que o 
documento não contém nada que você não deseja compartilhar com outras pessoas. Se você planeja 
compartilhar uma cópia eletrônica de um documento do Microsoft Office 2007, seria uma boa ideia realizar 
uma etapa extra de revisão do documento a procura de dados ocultos ou informações pessoais que 
podem ser armazenados no próprio documento ou nas propriedades do documento (metadados). Os 
documentos do Office podem conter os seguintes tipos de dados ocultos e informações pessoais: 
I - Comentários, marcas de revisão de alterações controladas, versões e anotações à tinta. 
II - Propriedades de documento e informações pessoais. 
III - Cabeçalhos, rodapés e marcas d’água. 
IV - Linhas, colunas e planilhas ocultas. 
Estão corretas: 
a) I, II, III e IV. 
b) Apenas as opções II, III e IV. 
c) Apenas as opções III e IV. 
d) Apenas as opções II e IV. 
 
18. A segurança da informação está diretamente relacionada com proteção de um conjunto de 
informações, no sentido de preservar o valor que possuem para um indivíduo ou uma organização. São 
características básicas da segurança da informação os atributos de confidencialidade, integridade, 
disponibilidade e autenticidade, não estando esta segurança restrita somente a sistemas computacionais, 
informações eletrônicas ou sistemas de armazenamento. A propriedade que garante que a informação 
manipulada mantenha todas as características originais estabelecidas pelo proprietário da informação, 
incluindo controle de mudanças e garantia do seu ciclo de vida é a: 
a) Confidencialidade 
b) Integridade  
c) Disponibilidade 
d) Autenticidade 
 
19. Para inserir uma tabela no Microsoft Word 2016, basta clicar na Guia Inserir, na opção Tabela e mover o 
cursor sobre a grade até realçar o número correto de colunas e linhas desejado. Uma outra maneira de 
executar essa mesma tarefa é através da Guia Inserir, e na opção Tabela clicar em Inserir Tabela. Assim, 
você pode criar uma tabela com mais de dez colunas e oito linhas, além de definir o comportamento de 
largura das colunas. As alternativas abaixo apresentam as opções disponíveis na seção Comportamento 
de ajuste automático para configurar a largura das colunas, exceto a alternativa: 
a) Largura automática da coluna: você pode deixar o Word definir automaticamente a largura das colunas que se 
ajustará ao tamanho de seu documento. 
b) Largura de coluna fixa: você pode deixar o Word definir automaticamente a largura das colunas com Automático 
ou pode definir uma largura específica para todas as colunas. 
c) Ajustar-se automaticamente ao conteúdo: isso criará colunas muito estreitas que serão expandidas conforme 
você adicionar conteúdo. 
d) Ajustar-se automaticamente à janela: isso mudará automaticamente a largura de toda a tabela para ajustar-se 
ao tamanho de seu documento. 
 
20. No Microsoft Office Excel 2016, usando nomes, você pode facilitar muito o entendimento e a 
manutenção das fórmulas. É possível definir um nome para um intervalo de células, uma função, uma 
constante ou uma tabela. Depois que você adotar a prática de uso de nomes na pasta de trabalho, poderá 
atualizar, auditorar e gerenciar facilmente esses nomes. As alternativas abaixo apresentam algumas 
opções disponíveis para definir um nome, exceto a alternativa: 
a) Usando a lista suspensa de Preenchimento Automático de Fórmula, onde os nomes válidos são 
automaticamente listados para você. 
b) Digitando o nome, por exemplo, como um argumento para uma fórmula.  
c) Selecionando a lista suspensa de Preenchimento Automático de Nome, onde os nomes válidos são 
automaticamente listados para você. 
d) Selecionando um nome definido em uma lista disponível no comando Usar em Fórmula, no grupo Nomes 
Definidos na guia Fórmulas. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
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21. Leia o texto a seguir e assinale a alternativa que completa a lacuna.  
“Em conformidade com os objetivos e princípios da Política Nacional para os Recursos do Mar - PNRM, o 
foco dos diversos Planos Setoriais para os Recursos do Mar - PSRM, ao longo das oito versões anteriores, 
esteve centrado na geração de conhecimento sobre o ambiente marinho e na formação de recursos 
humanos, objetivando ______________________________________________________________, existentes 
no leito do mar, em seu subsolo e suas águas sobrejacentes, nas áreas costeiras adjacentes e em outras 
áreas marinhas de interesse nacional. O IX Plano Setorial para os Recursos do Mar, com vigência de 2016 
a 2019, constitui um aprimoramento do VIII IX Plano Setorial para os Recursos do Mar e mantém o modelo 
de gestão participativa integrada por Ministérios, órgãos de fomento, comunidades acadêmica e científica 
e iniciativa privada, representados, tanto na sua elaboração quanto na execução de ações conjuntas, de 
acordo com as respectivas competências e em consonância com as diretrizes estabelecidas na PNRM e 
com as demais políticas e planos afins.” (Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2016/Decreto/D8907.htm). 
a) buscar indícios de petróleo em camadas rochosas do pré-sal   
b) oferecer suporte para o uso sustentável dos recursos vivos e não vivos na Amazônia Azul   
c) o desenvolvimento de tecnologias para exploração de petróleo  
d) oferecer suporte para o uso sustentável dos recursos vivos e não vivos no oceano Pacífico 
 
22. À luz da Lei Orgânica, atribua C (certo) ou E (errado) aos itens e marque a alternativa correta.  
(  ) Os direitos e deveres individuais e coletivos, na forma prevista nas Constituições Federal e Estadual, 
integram a Lei Orgânica e devem ser afixados em todas as repartições do Município. 
(  ) O Território de Tanguá só poderá sofrer alterações em seus limites com o Município de Itaboraí para 
ajustes geográficos. 
(  ) O território do Município poderá ser dividido em Regiões Administrativas ou Distritos, criados, 
organizados e suprimidos por lei municipal, observadas a legislação, a consulta plebiscitária e o disposto 
na Lei Orgânica. 
(  ) Depende de prévia aprovação da Câmara Municipal a participação do Município em região 
metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião.  
a) C – C – C – C. 
b) E – C – C – C. 
c) C – E – C – C. 
d) C – C – C – E. 
 
23. De acordo com o art. 11 da Lei 0946/14, que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do 
Município de Tanguá, a Administração Municipal, na gestão dos seus recursos humanos, promoverá: 
I - o incentivo aos servidores que buscam constante aprimoramento profissional, com aplicabilidade no 
desempenho de suas funções;  
II - a criação de cargo por lei, de iniciativa do Poder a que se vinculam;  
III - a transformação de cargos, de mesma natureza, desde que não implique em aumento de despesas, no 
âmbito de cada Poder, mediante ato próprio.  
É correto o que está posto  
a) apenas no item I. 
b) apenas no item II.   
c) apenas nos itens I e II. 
d) nos itens I, II e III. 
 
À luz do Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Município de Tanguá, responda às 
próximas duas questões. 
 
24. Leia as assertivas e aponte a incorreta. 
a) O desenvolvimento funcional tem por objetivo permitir ao servidor o melhor uso de seu potencial e o 
consequente reconhecimento do seu mérito pela Administração, no exercício de cargo efetivo. 
b) O desenvolvimento funcional far-se-á por quinquênio, até o limite máximo do nível estabelecido para cada 
cargo, após o período do estágio probatório. 
c) A Progressão Horizontal será concedida ex-ofício quando o servidor completar o período exigido, bem como 
atender aos critérios estabelecidos. 
d) A progressão vertical ocorrerá mediante requerimento e comprovação da elevação do grau de escolaridade até 
o limite máximo do nível estabelecido para cada cargo, após o período do estágio probatório. 
 
25. Conforme o Decreto nº 8.903, de 16 de novembro de 2016, que institui o Programa de Proteção 
Integrada de Fronteiras e organiza a atuação de unidades da administração pública federal para sua 
execução, analise as assertivas e assinale a incorreta.   
a) O Programa de Proteção Integrada de Fronteiras terá como diretrizes: a atuação integrada e coordenada dos 
órgãos de segurança pública, dos órgãos de inteligência, da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério 
da Fazenda e do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, nos termos da legislação vigente; e a cooperação e 
integração com os países vizinhos. 
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b) O Programa de Proteção Integrada de Fronteiras terá como objetivos, dentre outros, integrar e articular ações 
de segurança pública da União, de inteligência, de controle aduaneiro e das Forças Armadas com as ações dos 
Países situados na faixa de fronteira, incluídas suas águas interiores, e na costa marítima.  
c) A participação dos Estados nas ações referentes ao Programa de Proteção Integrada de Fronteiras se dará com 
base em instrumentos de cooperação com os Ministérios participantes; e criação de Gabinetes de Gestão 
Integrada de Fronteiras pelos Estados, na forma do art. 8º.  
d) Os Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteiras serão constituídos por ato do respectivo Governo estadual e 
serão compostos por representantes de órgãos federais e estaduais que atuem na prevenção, no controle, na 
fiscalização e na repressão aos delitos transfronteiriços. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
À luz da Lei Orgânica do Município de Tanguá – RJ, responda às próximas cinco questões.  
 
26. Assinale a alternativa incorreta. 
a) São tributos municipais os impostos, as taxas e a contribuição de melhoria, instituídos por Lei Federal, 
atendidos os princípios estabelecidos na Constituição e nas normas gerais de Direito Tributário. 
b) O Prefeito Municipal promoverá, periodicamente, a atualização da base de cálculo dos tributos municipais, 
através da UFIR - Unidade Fiscal de Referência. 
c) O exercício financeiro abrange as operações relativas às despesas e receitas autorizadas por Lei, dentro do 
respectivo ano financeiro, bem como todas as verificadas no patrimônio municipal, decorrentes da execução do 
orçamento. 
d) A concessão de remissão e de anistia de tributos municipais dependerá de autorização legislativa, aprovada 
por maioria absoluta dos membros da Câmara Vereadores. 
 
27. Aponte a alternativa que completa, respectivamente, as lacunas do seguinte texto. 
Pertencem ao município: __________ do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade 
territorial rural, relativamente aos imóveis situados no Município; __________ do produto da arrecadação 
do imposto da União sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores 
mobiliário sobre ouro, observado o disposto no artigo 153, § 5º da Constituição Federal; _________ dos 
produtos da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores; 
a) 70% - 40% - 50% 
b) 50% - 70% - 50% 
c) 30% - 40% - 60% 
d) 50% - 60% - 70% 
 
28. Atribua C (certo) ou E (errado) aos itens e marque a alternativa correta. 
(  ) O Município poderá criar colegiado constituído paritariamente por servidores designados pelo Prefeito 
Municipal e contribuintes indicados por entidades rep categorias econômicas e profissionais, com atribuições de 
decidir, em grau de recurso, as reclamações sobre lançamentos e demais questões tributárias. 
(  ) A administração tributária é atividade vinculada, essencial ao Município, e deverá estar dotada de recursos 
humanos e materiais necessários ao fiel exercício atribuições, principalmente no que se refere a: cadastramento 
dos contribuintes e das atividades econômicas; lançamento dos tributos; fiscalização do cumprimento das 
obrigações tributárias; inscrições dos inadimplentes em dívida ativa e respectiva cobrança amigável ou 
encaminhamento para cobrança judicial. 
(   ) Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica 
do contribuinte, facultado à administração m especialmente para conferir efetividade a esse objetivo, identificar, 
respeitados os direitos individuais e nos termos da Lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades do 
contribuinte. 
a) C – E – E.  
b) E – C – C. 
c) C – E – C. 
d) C – C – C. 
 
29. Leia as assertivas e aponte a incorreta. 
a) A remissão de créditos tributários somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública ou de comprovada 
pobreza extrema do contribuinte. 
b) A atualização da base de cálculo de tributos municipais obedecerá aos índices oficiais de atualização monetária 
e poderá ser realizada mensalmente.  
c) A lei que instituir tributo municipal observará, no que couber, as limitações do poder de tributar, estabelecidas 
nos artigos 150 e 152 da Constituição Estadual.  
d) Nenhuma despesa será ordenada ou satisfeita sem que exista recurso disponível e crédito votado pela Câmara 
Municipal, salvo a que ocorre por conta de extraordinário. 
 
30. Analise os itens e marque a alternativa correspondente. 
(i) A receita municipal constituir-se-á da arrecadação dos tributos municipais, da participação em 
impostos da União e do Estado, de recursos resultantes do Fundo de Participação dos Municípios e da 
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utilização de seus bens, serviços, atividades e de outros ingressos. 
(ii) Compete ao Município instituir imposto sobre: propriedade predial e territorial urbana; transmissão 
intervivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de 
direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia cessão de direitos a sua aquisição; serviços de 
qualquer natureza definidos em Lei.  
(iii) A fixação dos preços públicos devidos pela utilização de bens, serviços e atividades municipais, será 
feita pelo Prefeito, mediante edição de decreto. As tarifas dos serviços públicos deverão cobrir os custos, 
sendo reajustáveis quando se tornarem deficientes ou excedentes. 
(iv) O imposto previsto no inciso II, do art. 135 da Lei Orgânica, incide sobre a transmissão de bens ou 
direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem transmissão de bens 
ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo, se nesses 
casos, a atividade preponderante da compra e venda desses bens ou direito, locação de bens imóveis ou 
arrendamento mercantil.  
a) Não é correto o item (i). 
b) Não é correto o item (ii). 
c) Não é correto o item (iii). 
d) Não é correto o item (iv). 
 
De acordo com o Plano Diretor Participativo do Município de Tanguá - RJ, responda às próximas três 
questões.  
 
31. Dentre outros, são objetivos da Educação, exceto: 
a) Estimular a instalação de centros técnicos e científicos, bem como promover e apoiar as iniciativas em ciência e 
tecnologia em benefício do desenvolvimento social, ambiental e econômico do Município.  
b) garantir a participação do corpo docente e discente nos Conselhos de Educação, de Merenda Escolar e de 
Gestão e Fiscalização dos recursos destinados à educação, quer sejam próprio ou transferidos do Estado e da 
União, garantindo-lhes autonomia plena em sua atuação. 
c) articular a política educacional ao conjunto de políticas públicas, desenvolvendo ações integradas da educação 
com as relacionadas ao esporte, ao lazer, à cultura, à assistência social, à saúde, à profissionalização com vistas 
à geração de emprego e renda, além daquelas voltadas para as questões de etnia, orientação sexual, credo 
religioso e ideologia político-partidária, buscando a otimização de ideias, ações e recursos com vistas à promoção 
da cidadania e exercício pleno de seus direitos. 
d) Promover e garantir nas áreas de influência imediata de cada escola, num raio de quinhentos metros, condições 
adequadas de iluminação e segurança pública.  
 
32. Dentre outros, são diretrizes do campo de esportes, lazer e recreação, a ampliação e a otimização da 
capacidade dos equipamentos esportivos municipais, adotando-se como padrão mínimo de atendimento a 
possibilidade de uso por  
a) 5% da população 
b) 10% da população 
c) 15% da população 
d) 20% da população 
 
33. Relacione a primeira coluna com a segunda e marque a alternativa com a sequência correta.  
 
(1) São diretrizes da Saúde:  ( ) Modificação do quadro epidemiológico, reduzindo os principais 

agravos, danos e riscos à saúde.   
( ) Implantação da Vigilância à Saúde no Município de Tanguá, 
incorporando a vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e saúde 
do trabalhador. 

(2)São ações estratégicas no 
campo da Saúde: 

(  ) Implementar processos gerenciais fundados na utilização de sistemas 
informatizados. 
(  ) Efetivar o planejamento descentralizado nos níveis regionais, com  
foco nas necessidades de saúde da população local. 

a) 1 – 1 – 2 – 2.  
b) 1 – 2 – 1 – 2. 
c) 2 – 2 – 1 – 1. 
d) 2 – 1 – 2 – 1. 
 
34. À luz do Código Tributário do Município de Tanguá - RJ, leia as alternativa e aponte a incorreta. 
a) O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana incide sobre os imóveis edificados, com “habite-se”, 
ocupados ou não, ou construídos em terreno alheio. O imposto incide sobre imóveis edificados e ocupados, ainda 
que o respectivo “habite-se” não tenha sido concedido, ou quando concedido não tenha, quem de direito, ido 
recebê-lo.  
b) A base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é o valor venal da unidade 
imobiliária, assim entendido o valor que esta alcança para compra e venda à vista, segundo as condições do 
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mercado. Na determinação da base de cálculo considera-se o valor dos bens móveis mantidos, em caráter 
permanente ou temporário, no imóvel para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade.  
c) Fica isento do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) os ex-combatentes da Segunda 
Guerra Mundial, assim considerados os que participaram de operações bélicas, como integrantes do Exército, 
Aeronáutica ou Marinha; e no caso de óbito, suas viúvas ou companheiras legalmente reconhecidas, em relação 
ao imóvel de sua propriedade ou do qual seja promitente comprador ou concessionário, quanto a um único imóvel, 
que seja utilizado para sua residência.  
d) Para efetivar a inscrição no cadastro imobiliário, são os responsáveis obrigados a preencher e entregar, na 
repartição competente, uma ficha de inscrição para cada imóvel, conforme modelo fornecido pela Prefeitura, 
instruída com o título de propriedade ou domínio útil.  
 
35. A Constituição da República de 1988 estabelece no art. 145 que cabe à lei complementar: 
a) Estabelecer imunidade tributária ao contribuinte. 
b) Estabelecer normas gerais que permitam o tratamento igualitário entre todos os tipos de empresas 
contribuintes. 
c) Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre obrigação, lançamento, 
crédito, prescrição e decadência tributários. 
d) Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre tarifas de pedágios. 
 
36. De acordo com a Constituição da República de 1988, a União não tem competência para instituir o 
seguinte tributo: 
a) Empréstimos compulsórios. 
b) Imposto sobre a propriedade territorial rural. 
c) Imposto de importação. 
d) Transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. 
 
37. O Código Tributário Nacional (CTN), instituído pela Lei n.º 5172, de 25 de outubro de 1966, foi elevado 
ao status de Lei Complementar pelo Supremo Tribunal Federal em inúmeros julgados, concretizando o art. 
145, da Constituição da República de 1988. Segundo o CTN, qual conceito abaixo está correto? 
a) Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 
b) Contribuição de melhoria é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de 
qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. 
c) As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas 
respectivas atribuições, têm como fato gerador o custeio de obra pública, que enseja valorização imobiliária. 
d) Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação dependente de atividade estatal 
específica, relativa ao contribuinte. 
 
38. Segundo a contabilidade, é correto afirmar que: 
a) “Ativo” significa os bens e obrigações pertencentes a uma entidade. 
b) O patrimônio de uma entidade é formado pelo ativo e passivo. 
c) “Passivo” significa o patrimônio pertencente a uma entidade. 
d) O patrimônio líquido de uma entidade é obtido pelo resultado da diferença entre o ativo e o passivo, multiplicado 
pelo balanço patrimonial. 
 
39. Assinale a alternativa correta: 
a) O Livro Diário é um registro facultativo para a contabilidade de uma entidade. 
b) Custo é o gasto efetuado para se obter receita. 
c) Pelo Princípio da Competência, as receitas e despesas realizadas em um exercício podem ser misturadas a 
outras despesas e receitas em outros exercícios. 
d) O método das partidas dobradas significa que toda vez que se faz o lançamento de um fato ocorrido, dois 
registros devem ser efetuados. 
 
40. Segundo o Código Tributário Nacional, assinale a alternativa correta que corresponde à relação entre 
tributo e seu fato gerador: 
a) Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, e a doação de bem móvel. 
b) As taxas, e serviço público geral e indivisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 
c) Imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos, e a transmissão, a qualquer título, 
de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia. 
d) Imposto predial territorial rural, e a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido 
na lei civil, localizado na zona urbana do Município. 
 
RASCUNHO 


