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INSTRUÇÕES: 
 
Leia atentamente as instruções abaixo.                       
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno de questões. 
b) Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  

     

 

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo 
o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras 
(A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A 
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, compassos, MP3, 
Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início 
da prova. 
05. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta 
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do 
candidato. 
06. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em 
consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações 
relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas. 
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta) 
minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas. 
08. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no 
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas. 
09. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que 
descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do concurso. 
10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas 
dependências da escola. 
11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico 
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 05 de março de 2018 até às 18h. 
 
 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________ 

                      

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS - PI 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2018 
CRESCER CONSULTORIAS 

 

 Cargo:  
FISCAL DE TRIBUTOS 

 
 

 

Data da Prova:  
04 de março de 2018 

 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

Duração:  
3 (três) horas 

40 questões 
04 alternativas 

http://www.crescerconcursos.com.br/
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AS QUESTÕES DE 1 A 8 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO: 

 

TEXTO 

A produção de energia elétrica pouco mudou em 136 anos, quando a primeira linha de 1 

transmissão foi instalada em Nova Iorque. Hoje as empresas do setor ainda são incapazes de identificar 2 

um problema na rede até que um cliente telefone para reclamar da falta de luz. A ineficiência é tal, que 3 

10% da energia produzida no planeta é desperdiçada. Associados, os computadores e a internet 4 

prometem mudar esse quadro. 5 

A tecnologia da informação está transformando a captação e a distribuição da eletricidade, 6 

criando redes inteligentes - ou smart grids. Nesses sistemas, até a pequena tomada instalada numa casa 7 

pode ser conectada à internet e ajudar a aprimorar o desempenho do sistema. 8 

 RYDLEWSKI, Carlos. Computação sem fronteiras.  

 

01) Identifique as afirmativas verdadeiras com V e as falsas, com F. 

 

Depende-se da leitura do texto que o autor 

 

 ) sugere que se evite o desperdício de energia, eliminando a falta de sintonia entre oferta e demanda 

existente no sistema elétrico. 

 ) assegura o aprimoramento do sistema de energia elétrica para todos os usuários das diversas camadas 

sociais no mundo inteiro. 

 ) evidencia a importância da tecnologia da informação na mudança do cotidiano das pessoas, 

promovendo economia em amplo sentido. 

 ) deixa subentendido que o sistema de abastecimento elétrico, hoje uma via de mão única, será 

transformado em via de mão dupla. 

 ) destaca a inteligência" dos smart grids, que possuem capacidade para mudar tudo em matéria de 

eletricidade, tornando a energia mais potente e quase sem custo. 

 

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

 

(A) VFVVF  

(B) VVVFF  

(C) FVFVV  

(D) FVVFV  

 

 

 

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                            QUESTÕES DE 1 A 15 
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02) Constitui uma informação incorreta sobre o 

primeiro parágrafo do texto a que se apresenta 

na alternativa 

 

(A) "pouco" (L.1) modifica a forma verbal 

"mudou", expressando intensidade. 

(B) "quando a primeira linha de transmissão foi 

instalada em Nova Iorque." (L.1/2) é uma 

informação que pode ser reescrita, sem perda do 

sentido original, como quando se instalou, em 

Nova Iorque, a primeira linha de transmissão. 

(C) "Hoje as empresas do setor ainda são incapazes 

de identificar um problema na rede" (L.2/3) 

constitui uma declaração que contradiz a 

afirmativa inicial do texto, 

(D) "até que" (L.3) é um marcador de coesão 

textual, que estabelece a ideia de limite 

temporal, 

 

03) O texto apresenta 

 

a) Predomínio da linguagem conotativa. 

b) Emprego do discurso argumentativo. 

c) Estilo marcado por períodos curtos. 

d) Exploração de múltiplos recursos sensoriais. 

 

04)  
 

“...a primeira linha de transmissão foi instalada em 

Nova Iorque” (L.1/2). 

Transpondo-se o fragmento em evidência para a voz 

ativa, a forma verbal corresponderá a 

(A) Instalam 

(B) Instalou-se 

(C) Instalavam 

(D) Instalaram 

 

05) Expressa uma relação de causa x efeito a frase: 

 

(A) “A produção de energia elétrica pouco mudou 

em 136 anos, quando a primeira linha de 

transmissão foi instalada em Nova Iorque.” 

(L.1/2). 

(B) “Hoje as empresas do setor ainda são incapazes 

de identificar um problema na rede até que um 

cliente telefone para reclamar da falta de luz.” 

(L.2/3). 

(C) “A ineficiência é tal, que 10% da energia 

produzida no planeta é desperdiçada.” (L.3/4). 

(D) “Nesses sistemas, até a pequena tomada 

instalada numa casa pode ser conectada à 

internet e ajudar a aprimorar o desempenho do 

sistema.” (L.7/8). 

 

06) A forma verbal transcrita, à esquerda, 

corresponde à informação indicada, à direita, 

em 

 

(A) “mudou” (L.1) – ação que se esgota no 

presente. 

(B) “telefone” (L.3) - ação hipotética no presente. 

(C) “está transformando” (L.6) - ação passada que 

se prolonga no futuro. 

(D) “pode ser” (L.8) – ação durativa no presente. 

 

07) O nome é o núcleo da informação em 

 

(A) “A produção de energia elétrica pouco mudou 

em 136 anos” (L.1). 

(B) “a primeira linha de transmissão foi instalada 

em Nova Iorque.” (L.1/2). 

(C) “A tecnologia da informação está 

transformando a captação e a distribuição da 

eletricidade” (L.6). 

(D) “Hoje as empresas do setor ainda são 

incapazes” (L.2). 

 

08) Sobre os elementos linguísticos do texto, é 

correto afirmar; 

 

(A) “Associados, os computadores e a internet 

prometem mudar esse quadro.” (L.4/5).  A 

oração possui predicado verbo-nominal. 

(B) “de energia” (L.1) exerce a mesma função 

sintática que a expressão “de transmissão” 

(L.1/2). 

(C) A locução “numa casa” (L.7) constitui exemplo 

de adjunto adverbial nocional abstrato. 

(D) Na palavra “Hoje” (L.2), o “-h” representa uma 

consoante brasileira. 
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AS QUESTÕES DE 9 A 15 ESTÃO 

RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

Pequena crônica policial 

                                    Mário Quintana 

 

1. Jazia no chão, sem vida, 

2. E estava toda pintada! 

3. Nem a morte lhe emprestara 

4. A sua grave beleza… 

5. Com fria curiosidade, 

6. Vinha gente a espiar-lhe a cara, 

7. As fundas marcas da idade, 

8. Das canseiras, da bebida… 

9. Triste da mulher perdida 

10. Que um marinheiro esfaqueara! 

11. Vieram uns homens de branco, 

12. Foi levada ao necrotério. 

13. E quando abriam, na mesa, 

14. O seu corpo sem mistério, 

15. Que linda e alegre menina 

16. Entrou correndo no Céu?! 

17. Lá continuou como era 

18. Antes que o mundo lhe desse 

19. A sua maldita sina: 

20. Sem nada saber da vida, 

21. De vícios ou de perigos, 

22. Sem nada saber de nada… 

23. Com a sua trança comprida, 

24. Os seus sonhos de menina, 

25. Os seus sapatos antigos! 
 

 

09) Sobre a personagem focalizada pelo narrador, é 

correto afirmar: 

 

(A) É objeto de manifestação da solidariedade 

alheia. 

(B) Mostra-se um ser sonhador, que viveu um 

legítimo faz-de-conta da vida. 

(C) Morre em uma circunstância trágica, mas, 

antes, revela-se através da memória da infância. 

(D) Apresenta-se como um ser de natureza dualista, 

de existência marcada pelo antagonismo. 

 

 

10) O autor atribui a trajetória de vida da mulher de 

que trata o texto 

 

(A) Ao marinheiro. 

(B) Aos seus sonhos. 

(C) Ao determinismo 

(D) “Aos homens de branco”. 

 

11) No poema, a morte é vista como 

 

(A) Purificação 

(B) Contradição 

(C) Frustração 

(D) Expiação 

 

12) A alternativa cujo termo transcrito tem valor 

enfático é 

 

(A) “da” (v.7). 

(B) “Das” (v.8). 

(C) “da” (v.9). 

(D) “de” (v.11). 

 

13)  

 

“Jazia no chão, sem vida, / E estava toda pintada!” 

(v.1-2) 

Da frase em destaque, é correto afirmar: 

(A) O período é composto de orações 

interdependente. 

(B) O termo “sem vida” tem função predicativa. 

(C) As orações apresentam predicados verbais. 

(D) As expressões “no chão” e “toda” pintada” 

exercem a mesma função sintática. 

 

14) O fragmento que apresenta uma oração com 

função adjetiva é 

 

(A) “jazia no chão, sem vida” (v.1) 

(B) “Nem a morte lhe emprestara / A sua grave 

beleza...” (v.3-4). 

(C) “Com fria curiosidade, / Vinha gente a espiar-

lhe a cara” (v. 5-6) 

(D) “Triste a mulher perdida / Que um marinheiro 

esfaqueara” (v. 9-10). 
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15) Com referência ao texto, pode-se afirmar: 

 

(A) Os termos “lhe” (v.3) e “lhe” (v.6) completam 

o sentido do nome. 

(B) Os adjetivos “grave” (v.4) e “fria (v.5), se 

pospostos aos substantivos dos quais são 

modificadores, intensificam a carga afetiva 

que denotam. 

(C) O pronome “lhe” (v.6) tem o mesmo valor 

morfossintático de “sua” (v.19). 

(D) Os termos “uns” (v.11) e “Os” (v.24) são 

imprescindíveis para determinar o significado 

da declaração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Julgue os itens abaixo sobre conceitos de 

Internet/intranet e modos de utilização de 

tecnologias: 

 

I. O tipo de conexão da tecnologia ADSL 

utilizados em modens de internet é simétrico.  

II. O servidor Proxy é um servidor que realiza a 

função de medias as comunicações da rede da 

empresa com a internet. Colocar um servidor 

proxy na porta de uma rede pode fazer com 

que o fluxo de informações que entram na rede 

diminua. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item II é verdadeiro. 

(C) Os itens I e II são verdadeiros. 

(D) Os itens I e II são falsos. 

 

 

 

 

 

 

17) Analise os itens abaixo sobre os tipos de 

Hardware: 

 

I. Barramentos é o conjunto de fios paralelos que 

permite a transmissão de dados, endereços, 

sinais de controle e instruções. 

II. Os barramentos internos são aqueles que ligam 

o chipset aos equipamentos localizados dentro 

do gabinete. 

III. Os barramentos de expansão não fazem parte 

da placa-mãe. 

 

(A) Os itens I e II são verdadeiros. 

(B) Os itens II e III são verdadeiros. 

(C) Apenas o item I é verdadeiro. 

(D) Apenas o item III é verdadeiro. 

 

18) Julgue os itens abaixo sobre os tipos de 

software: 

 

I. Softwares Utilitários são programas que 

permitem a manutenção dos recursos da 

máquina, como ajustes em discos, memória, e 

reparação de outros programas. 

II. Softwares Aplicativos são softwares voltados 

para a solução de problemas dos usuários, 

como os programas para planilhas de cálculos, 

edição de textos, sistema operacional dentre 

outros.  

 

(A) Os itens I e II são verdadeiros. 

(B) Os itens I e II são falsos. 

(C) Apenas o item I é verdadeiro. 

(D) Apenas o item II é verdadeiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA BÁSICA                                                                      

QUESTÕES DE  16 A 20 
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19) Julgue os itens abaixo sobre proteção e 

segurança da informação: 

 

I. O princípio da Confidencialidade é de natureza 

restritiva. Estabelece que somente pessoas 

previamente autorizadas tenham 

conhecimentos do conteúdo da informação. 

II. O princípio da Integridade é de natureza 

conservativa. Estabelece que a informação só 

pode sofrer reduções, acréscimos ou 

atualizações por pessoas autorizadas. 

III. O princípio da Irretratabilidade é de natureza 

identificativa. Estabelece que pessoas 

identificadas e autenticadas em um sistema de 

informações não possam repudiar terem criado 

ou alterado dados contidos em informações, 

transações ou comunicações. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

20) Analise a imagem abaixo sobre o MS WORD 

2013 e responda: 

 

 

 

 

 

O grupo de opções acima (Citações e Bibliografia , 

Legendas e índice) está localizado na aba: 

 

(A) CORRESPONDÊNCIAS. 

(B) EXIBIÇÃO. 

(C) REFERÊNCIAS. 

(D) LAYOUT DA PÁGINA. 
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21) O Município de Fronteiras é competente para 

instituir o seguinte imposto: 
 

A) Imposto sobre a propriedade de veículos 

automotores. 

B) Imposto sobre a importação. 

C) Imposto sobre grandes fortunas. 

D) Imposto sobre serviço de qualquer natureza. 

 

22) Em relação às taxas, pode-se afirmar que: 
 

(A) As taxas não poderão ter base de cálculo própria 

de impostos, nem serão graduadas em função de 

valor financeiro ou econômico de bem, direito 

ou interesses do contribuinte. 

(B) As taxas poderão ter base de cálculo própria de 

impostos, e serão graduadas em função de valor 

financeiro ou econômico de bem, direito ou 

interesses do contribuinte. 

(C) As taxas poderão ter base de cálculo própria de 

contribuição de melhorias, e deverão ser 

graduadas em função de valor financeiro ou 

econômico de bem, direito ou interesses do 

contribuinte. 

(D) As taxas não poderão ter base de cálculo própria 

de impostos, mas serão graduadas em função de 

valor financeiro ou econômico de bem, direito 

ou interesses do contribuinte. 

 

23) A devolução dos tributos indevidamente pagos, 

ou pagos a maior, será feita pelo: 
 

(A) Valor efetivamente pago. 

(B) Valor corrigido até a sua efetivação. 

(C) Valor pago mais 10%. 

(D) Valor pago descontada a taxa administrativa da 

prefeitura. 

 

24) Sem prejuízo de outras garantias asseguradas 

ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios, instituir 

impostos sobre, exceto: 
 

(A) Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros. 

(B) Livros, jornais, periódicos e o papel destinado a 

sua impressão. 

(C) Patrimônio, renda ou serviços dos 

estabelecimentos privados de saúde. 

(D) Templos de qualquer culto. 

 

 

 
 

25) Não compete à União instituir  Imposto sobre: 

 

(A) transmissão causa mortis e doação, de 

quaisquer bens ou direitos. 

(B) operações de crédito, câmbio e seguro, ou 

relativas a títulos ou valores mobiliários. 

(C) propriedade territorial rural. 

(D) exportação, para o exterior, de produtos 

nacionais ou nacionalizados. 

 

26) Em razão do exercício do poder de polícia ou 

pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços 

públicos específicos e divisíveis, prestados ao 

contribuinte ou postos à sua disposição, poderá 

ser instituído o seguinte tributo: 

 

(A) Taxa. 

(B) Imposto. 

(C) Empréstimo compulsório. 

(D) Contribuição de melhorias. 

 

27) A alíquota do imposto sobre “Transmissão 

"Inter Vivos" de Bens Imóveis e de direitos 

reais sobre eles”  será de: 

 

(A) 1% (um por cento). 

(B) 2% (dois por cento). 

(C) 3% (três por cento). 

(D) 5% (cinco por cento). 

 

28) A prestação, por pessoa física ou jurídica, com 

ou sem estabelecimento fixo, ainda que não 

constitua a atividade preponderante do 

prestador, constitui o fato gerador do seguinte 

imposto municipal: 

 

(A) Imposto sobre produtos industrializados. 

(B) Imposto sobre operações relativas à circulação 

de mercadorias e sobre prestações de serviços 

de transporte interestadual e intermunicipal. 

(C) Imposto sobre importação de produtos 

estrangeiros. 

(D) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 

– ISSQN. 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                   QUESTÕES DE  21 A 40 
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29) Constitui crime contra a ordem econômica: 

 

(A) Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, 

duplicata, nota de venda, ou qualquer outro 

documento relativo à operação tributável. 

(B) Omitir informação, ou prestar declaração falsa 

às autoridades fazendárias. 

(C) Formar acordo, convênio, ajuste ou aliança 

entre ofertantes, visando ao controle, em 

detrimento da concorrência, de rede de 

distribuição ou de fornecedores.  

(D) Deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com 

o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de 

imposto liberadas por órgão ou entidade de 

desenvolvimento. 

 

30) Em relação aos crimes contra a ordem 

tributária, econômica e contra as relações de 

consumo, definidos na Lei 8.137/90, são 

circunstâncias que podem agravar de 1/3 (um 

terço) até a metade as penas previstas para cada 

crime, exceto: 
 

(A) ter sido cometido com culpa ou dolo. 

(B) ocasionar grave dano à coletividade. 

(C) ser o crime cometido por servidor público no 

exercício de suas funções. 

(D) ser o crime praticado em relação à prestação de 

serviços ou ao comércio de bens essenciais à 

vida ou à saúde. 

 

31) Exigir, para si ou para outrem, direta ou 

indiretamente, ainda que fora da função ou 

antes de assumi-la, mas em razão dela, 

vantagem indevida, representa o seguinte crime 

praticado por funcionário público contra a 

administração em geral: 
 

(A) Prevaricação. 

(B) Concussão. 

(C) Condescendência criminosa. 

(D) Peculato. 

 

32) De acordo com o Código Penal Brasileiro, é um 

crime praticado por particular contra a 

administração em geral, exceto: 
 

(A) Contrabando. 

(B) Fraude processual. 

(C) Comunicação falsa de crime ou de 

contravenção. 

(D) Denunciação caluniosa. 

33) Sem prejuízo de outras garantias asseguradas 

ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar 

tributos no mesmo exercício financeiro em que 

haja sido publicada a lei que os instituiu ou 

aumentou. É o que determina o seguinte 

princípio constitucional tributário: 

 

(A) Legalidade. 

(B) Anterioridade. 

(C) Irretroatividade. 

(D) Isonomia. 

 

34) A exclusão do crédito tributário não dispensa o 

cumprimento das obrigações acessórias 

dependentes da obrigação principal cujo crédito 

seja excluído, ou dela consequente. Exclui o 

crédito tributário: 

 

(A) a remissão. 

(B) o pagamento. 

(C) a anistia. 

(D) a transação. 

 

35) Na iminência ou no caso de guerra externa, a 

União pode instituir, temporariamente, 

impostos extraordinários compreendidos ou 

não entre os referidos no Código Tributário 

Nacional, suprimidos, gradativamente, após a 

celebração da paz, no prazo máximo de: 

 

(A) Um ano. 

(B) Três anos. 

(C) Cinco anos. 

(D) Dez anos. 

 

36) De acordo com as normas tributárias, a 

Moratória classifica-se como causa de: 

 

(A) extinção do crédito tributário 

(B) suspensão do crédito tributário. 

(C) exclusão do crédito tributário 

(D) isenção do crédito tributário. 
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37) Em relação ao Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana (IPTU), não se 

pode afirmar que: 
 

(A) Compete aos Municípios a instituição deste 

imposto. 

(B) Tem como fato gerador a propriedade, o 

domínio útil ou a posse de bem imóvel por 

natureza ou por acessão física, como definido 

na lei civil, localizado na zona urbana do 

Município. 

(C) A base do cálculo do imposto é o valor do 

imóvel declarado pelo contribuinte. 

(D) Contribuinte do imposto é o proprietário do 

imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu 

possuidor a qualquer título. 

 

38) Sobre a interpretação e integração da legislação 

tributária, pode-se afirmar que: 
 

(A) Os princípios gerais de direito privado utilizam-

se para definição dos respectivos efeitos 

tributários. 

(B) O emprego da equidade poderá resultar na 

dispensa do pagamento de tributo devido. 

(C) A lei tributária que define infrações, ou lhe 

comina penalidades, não será interpretada da 

maneira mais favorável ao acusado, em caso de 

dúvida quanto outorga de isenção. 

(D) Interpreta-se literalmente a legislação tributária 

que disponha sobre dispensa do cumprimento 

de obrigações tributárias acessórias. 

 

39) A dívida ativa regularmente inscrita: 
 

(A) goza da presunção de certeza e liquidez e tem o 

efeito de prova pré-constituída. 

(B) goza da presunção de certeza e liquidez, mas 

não tem o efeito de prova pré-constituída. 

(C) não goza da presunção de certeza e liquidez e 

não tem o efeito de prova pré-constituída. 

(D) não goza da presunção de certeza e liquidez, 

mas tem o efeito de prova pré-constituída. 

 

40) Contados da data da sua constituição definitiva, 

a ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em: 
 

(A) Seis meses. 

(B) Um ano. 

(C) Três anos. 

(D) Cinco anos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


