ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES ALMEIDA-MA

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2018

=

CRESCER CONSULTORIAS

Cargo: Fiscal de Tributos
INSTRUÇÕES:
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
b)

Este Caderno de questões.
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,, 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 12 de março de 2018 até às 18h.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________
Duração:
3 (três) horas

Data da Prova:
11 de março de 2018

40 questões
04 alternativas

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

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

QUESTÕES DE 1 A 15

AS QUESTÃO DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO

1

TEXTO
O Brasil, como colônia submetida ao mais estrito monopólio, cresceu isolado do mundo,

2

apenas convivendo com aquele Portugal pobre e retrógrado. Tão retrógrado que proibia expressamente

3

a importação e venda de livros e punia severamente a instalação de qualquer tipografia. Tão

4

obscurantista que não permitiu a criação de um sistema popular de ensino no Brasil e, menos ainda, de

5

escolas superiores, ao tempo em que a Espanha mantinha cerca de duas dezenas de universidades em

6

suas colônias. Assim, o Brasil emerge para a Independência sem nenhuma universidade, com sua

7

população analfabeta e iletradas também suas classes dominantes. Em face dos 150 mil graduados

8

pelas universidades hispano-americanas durante o período colonial, o Brasil contou com cerca de 2.500

9

graduados em Coimbra. No momento da Independência, o país teria apenas umas poucas centenas de

10

patrícios nativos com formação universitária, aos quais se somariam alguns milhares de fâmulos

11

letrados expulsos de Portugal com a Corte. Aqueles poucos doutores graduados em Coimbra e estes

12

cortesãos que ficaram no país é que enfrentaram a tarefa de institucionalizá-lo como uma nação

13

autônoma, de criar seus sistemas de ensino primário, médio, e superior e de promover a criatividade

14

cultural erudita.

15

( ... ) à defasagem cultural se somaram efeitos globais de perpetuação da estrutura social

16

arcaica e de congelamento de alienação cultural, como obstáculo capital à superação do atraso. Com

17

efeito, uma sociedade que não incorpora o saber e as inovações tecnológicas do seu tempo não chega

18

a experimentar as transformações estruturais a eles correspondentes, permanecendo arcaica em amplas

19

esferas e reflexamente modernizada em outras. E, devido a isto, traumatizada pela interação conflitiva

20

entre conteúdos assincrônicos da cultura e da sociedade.

21

A alienação cultural consiste, em essência, na introjeção espontânea ou induzida em um povo

22

da consciência e da ideologia de outrem, correspondente a uma realidade que lhe é estranha e a

23

interesses opostos aos seus. Vale dizer, à adoção de esquemas conceituais que escamoteiam a

24

percepção da realidade social em beneficio dos que dela se favorecem, Ou ainda à criação autônoma

25

de representações consoladoras ou justificatórias do atraso que desviam a atenção de suas causas reais

26

para destacar, tão-somente, causas supostas.

27

Correspondem à primeira categoria de alienações muitas das concepções oriundas de todas as

28

matrizes da cultura brasileira, sobretudo as das populações subjugadas, cujos corpos de crenças

29

arcaicas, incapazes de explicar objetivamente a nova realidade, operaram como mistificações que
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30

contribuem para perpetuar a dependência. Sobressaem, contudo, por seus efeitos alienantes, os

31

conteúdos oriundos da matriz dominadora. Esta, ao lado das técnicas produtivas, dos procedimentos

32

empresariais e das formas de contingenciamento da população para o trabalho, introduziu todo um

33

corpo de doutrinas religiosas e leigas dignificadoras do homem branco e mistificadoras da dominação

34

colonial tida como um encargo divino dos povos mais adiantados em relação aos mais atrasados.

35

Correspondem à segunda categoria os esforços autóctones das elites eruditas por criar

36

representações fantasistas que buscavam explicar o atraso colonial como uma fatalidade inelutável,

37

decorrente da impropriedade do clima, da inferioridade das raças, difundindo atitudes de resignação

38

com o atraso. As representações concernentes à "raça" impregnaram toda a população. Foram até

39

alçadas à condição de teoria explicativa do atraso, que tomava uma inferioridade histórica, embora

40

efetiva, dos índios e negros avassalados, como prova de inaptidão congênita para o progresso. Estas

41

apreciações sobre a "raça" não só levam o branco mais humilde a sentir-se superior a qualquer preto,

42

mulato ou mestiço, como também levam a estes a reconhecer sua própria inferioridade como inata e

43

inelutável.

44

Tais estereótipos raciais, difundindo-se numa sociedade constituída majoritariamente por

45

"gente de cor", representam obviamente uma enorme carga de amargura. Tidas como verdades

46

indiscutíveis, porque sacramentadas com o poderio do consenso, essas representações, mesmo quando

47

atenuadas, se consolidam mais ainda. Este é o caso da "branquização social" de todo negro ou mulato

48

bem sucedido; das apreciações senhoriais de trato afetuoso para com a mucama doméstica ou para com

49

o negro que permanecesse humilde e trabalhador; e dos louvores à negra e à mulata como fêmeas.

50

Tanto nas suas formas mais brutais de tratamento do negro do eito como animal tosco e boçal, quanto

51

nas atenuadas, aquelas representações exercem a função de manter a estrutura de poder. Umas e outras

52

criam barreiras impeditivas da unificação das camadas subalternas contra as dominantes, isolando os

53

brasileiros claros dos escuros e tornando sua conscientização extremamente difícil. Obstaculizando a

54

ascensão social das pessoas que conduzem marcas raciais mais nítidas de sua ancestralidade negra,

55

mas admitindo alguns casos excepcionais, fazem crer que a posição superior de toda a classe dominante

56

decorre de qualidades inatas que só raramente comparecem em gente oriunda de pretos e de índios.

RIBEIRO, Darcy. Os brasileiros: I - Teoria do Brasil. 12. ed. Petrópolis: Vozes, 93, p. 149-52.
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01) No texto, o Autor
A) chama a atenção para o caráter irreversível do atraso
cultural do Brasil, consequente da apatia do elemento
nativo, no processo de aculturação.
B) mostra uma contradição entre a realidade da metrópole
colonizadora e a da colônia: aquela, com seus avanços
científicos e humanísticos, e esta privada de acessar tais
avanços.
C) enfatiza que há uma manipulação dos reais motivos do
atraso cultural do país, quando esse é apontado como
decorrente de fatores geográfico e racial.
D) afirma que o problema de uma suposta inferioridade
racial dos elementos negro e índio no processo
desenvolvimentista do Brasil é, sobretudo, de origem
popular, difundido e aceito pelas elites brancas.
02) O enunciador, na construção de seu discurso
A) denuncia a segregação do elemento nativo pelo
colonizador, fundamentada na teoria da superioridade
racial do povo europeu.
B) coloca o branqueamento do negro como solução para o
estado de desafeto em que vivem negros e brancos na
sociedade racista.
C) não manifesta intenção reformista do ideal cultural
cultivado no país.
D) mostra-se impassível na análise da realidade enfocada.

05) No que se refere aos recursos linguísticos usados no
texto, está INCORRETO o que se afirma sobre termo
transcrito e o sentido que ele expressa em
A) "para destacar” (L.26) - finalidade.
B) "como também levam a estes" (L.42) - adição.
C) "mesmo quando atenuadas" (L.46/47) - concessão.
D) "Com efeito" (L.16/17) - explicação.
06) A alternativa em há correspondência entre o termo
transcrito e o que ele expressa é
A) "apenas" (L.2)

- exclusão.

B) "ainda" (L.24) - tempo.
C) "tão-somente" (L.26) - inclusão.
D) "muitas" (L.27)

- intensidade.

07) Observando a função dos elementos linguísticos no
texto, é correto afirmar
A) "efeitos globais de perpetuação" (L.15) complementa
sentido do verbo.
B) "arcaica" (L.18) modifica o verbo.
C) "a nova realidade" (L.29) é agente da ação verbal.
D) "os conteúdos oriundos da matriz dominadora"
(L.30/31) exerce função subjetiva.

03) Com relação à formação do povo brasileiro, o autor
A) mostra-se orgulhoso do seu passado colonial.
B) revela-se conformista com relação ao futuro.
C) assume uma atitude crítica, ao refletir sobre a
democracia racial brasileira.
D) confia numa solução de caráter religioso para a
problemática racial existente no pais.
04) Há equivalência entre o termo transcrito e a ideia que
ele revela em

08) Tem função predicativa o termo transcrito em
A) "autônoma" (L.13).
B) "superior" (L.55).
C) "gente de cor" (L.45)
D) “atenuadas (L.51)
09) Possui o mesmo valor sintático que a expressão “da
cultura” (L.20) o termo

A) "como colônia submetida ao mais estrito monopólio"
(L.1) - comparação.
B) "que não permitiu a criação de um sistema popular de
ensino" (L.4) - consequência.
C) "por criar representações fantasistas" (L.35/36) explicação.

A) “de livros” (L.3)
B) “de qualquer tipografia” (L.3).
C) “de sua ancestralidade” (L.54).
D) “da estrutura social arcaica” (L.15/16).

D) "como uma fatalidade inelutável" (L.36) - conclusão.
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10) Na frase: “um povo da consciência e da ideologia de

outrem, correspondente a uma realidade que lhe é
estranha e a interesses opostos aos seus.” (L. 21/23), o

14) Atente para as frases:
1.

pronome “lhe” desempenha a função sintática de
A)
B)
C)
D)

Complemento nominal.
Objeto direto
Objeto indireto
Agente da passiva

11) Leia o trecho abaixo:
“( ... ) à defasagem cultural se somaram efeitos globais de
perpetuação da estrutura social arcaica e de congelamento
de alienação cultural, como obstáculo capital à superação
do atraso.” (L.15/16).
De referência ao período em destaque é correto afirmar:
A)
B)
C)
D)

O agente da ação verbal é indeterminado.
O acento indicativo de crase é facultativo.
O vocábulo “se” tem valor reflexivo.
O sujeito do verbo é simples.

12) A alternativa em que o termo transcrito tem função
adverbial é
A) “como colônia submetida ao mais estrito monopólio,”
(L.1).
B) “...que não permitiu a criação de um sistema popular de
ensino no Brasil” (L.4).
C) “concernentes” (L.38).
D) “de todo negro” (L.47).

2.
3.

“que proibia expressamente a importação e venda de
livros” (L.2/3).
“...que ficaram no país” (L.12).
“...que a posição superior de toda a classe dominante
decorre de qualidades inatas” (L.55/56).

O vocábulo “que” destacado nos períodos em evidência é
classificado, respectivamente, como
A) Conjunção subordinativa adverbial, pronome relativo,
conjunção integrante.
B) Pronome relativo, conjunção integrante, pronome
relativo.
C) Conjunção integrante, pronome reativo, pronome
relativo.
D) Pronome relativo, pronome relativo, pronome relativo.
15) A alternativa em que o fragmento destacado contém
uma ideia de estado do sujeito é
A) “...cresceu isolado do mundo” (L.1)
B) “...emerge para a Independência” (L.6).
C) “...escamoteiam a percepção da realidade social”
(L.23/24).
D) “...tomava uma inferioridade histórica” (L.39).

13) Leia o trecho abaixo:
“Aqueles poucos doutores graduados em Coimbra e estes
cortesãos que ficaram no país é que enfrentaram a tarefa de
institucionalizá-lo como uma nação autônoma, de criar seus
sistemas de ensino primário, médio, e superior e de
promover a criatividade cultural erudita.” (L.11/14).
Sobre a frase acima, pode-se afirmar
A) Os vocábulos “aqueles” e “estes” são têm valores
morfossintáticos diferentes.
B) A forma pronominal “-lo” tem função sintática de
objeto indireto.
C) A expressão “é que” tem valor apenas expletivo sem
valor sintático.
D) A palavra “país” é acentuada porque é oxítona
terminada em ‘-i’ seguida de ‘-s’.
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INFORMÁTICA
16) Sobre os conhecimentos de internet/intranet analise os

QUESTÕES DE 16 A 20
19) Sobre os conhecimentos de proteção e segurança julgue
os itens abaixo:

itens abaixo:
I-

II-

A Intranet é uma rede física similar em funcionamento

I-

A criptografia de chave simétrica é também chamada

à Internet, porém com a diferença de ser uma rede

de criptografia de chave secreta ou única, utiliza uma

particular. Em geral uma Intranet é criada fora de um

mesma chave tanto para codificar como para

ambiente empresarial ou educacional e tem seu acesso

decodificar informações, sendo usada principalmente

liberado ao público.

para garantir a confidencialidade dos dados.

A navegação na Internet é feita através de páginas que

II-

A criptografia de chave assimétrica é também

são interligadas por meio de hyperlinks, que são

conhecida como criptografia de chave pública, utiliza

ponteiros que indicam a localização de outra página.

duas chaves distintas.

III- http://gmail.com é um exemplo de URL.

III- A criptografia de chave assimétrica possui um
processamento bem mais rápido que a chave simétrica.

A) Os itens I e II são verdadeiros.
B) Os itens I e III são verdadeiros.

A) Apenas os itens I e II estão corretos.

C) Os itens II e III são verdadeiros.

B) Apenas os itens I e III estão corretos.

D) Todos os itens são verdadeiros.

C) Apenas os itens II e III estão corretos.
D) Todos os itens estão corretos.

17) Sobre os conhecimentos de Hardware julgue os itens

I-

abaixo:

20) Julgue os itens abaixo sobre o MS WORD 2016:

As memórias principais tem alta velocidade de acesso,

I-

o atalho Ctrl + J.

sendo três tipos principais: RAM, ROM e Cache.
II-

A memória Cache é do tipo não volátil.

III- A memória ROM é do tipo não volátil.

Para alinhar o texto a margem direita podemos utilizar

II-

Para justificar um texto selecionado podemos utilizar o
atalho Ctrl + E.

IV- A memória RAM é do tipo volátil.
A) Apenas o item I é falso.
A) Apenas o item II está incorreto.

B) Apenas o item II é falso.

B) Apenas o item III está incorreto.

C) Os itens I e II são falsos.

C) Apenas o item IV está incorreto.

D) Os itens I e II são verdadeiros.

D) Todos os itens estão corretos.
18) Pedro possui uma pasta em seu computador com vários
arquivos que totalizam 3GB. A mídia de backup
adequada, dentre outras, para receber uma cópia da
pasta é:
A) CD-R.
B) Memória cache.
C) Memória RAM.
D) DVD-R.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

21) A constituição do crédito tributário é efetuada através

25) Conforme disposições do Código Tributário de

do lançamento tributário nas seguintes modalidades,

Magalhães de Almeida, sobre a isenção tributária, não

EXCETO:

se pode afirmar que:

A) por retenção.

A) É sempre decorrente de lei que especifique as
condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os

B) de oficio.

tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua

C) por declaração.

duração.

D) por homologação.

B) Pode ser restrita a determinada região do município,
em função de condições a ela peculiares.

22) De acordo com o Código Tributário de Magalhães de

C) É irrevogável e não pode ser modificada por lei,

Almeida, são modalidades de extinção do crédito

produzindo efeitos a partir do exercício seguinte ao da

tributário, EXCETO:

publicação.
D) Quando não concedida em caráter geral, é efetivada,

A) a consignação em pagamento.

em

cada

caso,

por

despacho

da

autoridade

B) a decisão judicial passada em julgado.

administrativa, em requerimento com o qual o
interessado faça prova do preenchimento das condições

C) a prescrição e a decadência.
D) a concessão de medida liminar em mandado de
segurança.
23) A exclusão do crédito tributário não dispensa o

e do cumprimento dos requisitos previstos em lei,
regulamento ou contrato para sua concessão.
26) Os créditos tributários poderão ser parcelados

cumprimento das obrigações acessórias dependentes da

administrativamente de acordo com lei específica.

obrigação principal, cujo crédito seja excluído, ou dela

Sobre o assunto, analise a afirmativa abaixo e assinale a

consequentes. Exclui o crédito tributário:

alternativa que apresenta as palavras que completam

A) o depósito do seu montante integral.

corretamente as lacunas da afirmativa, na ordem

B) a conversão de depósito em renda.

apresentada:

C) a anistia.
D) o parcelamento.

O atraso do pagamento de ____

parcelas, _______ ,

por mais de _____ dias corridos, cancela o benefício,
24) O Responsável pela unidade administrativa de
finanças

poderá

conceder,

por

ficando o contribuinte sujeito à quitação total do

despacho

débito, passando a incidir sobre o saldo da dívida,

fundamentado, remissão total ou parcial do crédito

multa, juros e atualização monetária, a partir do seu

tributário, atendendo às seguintes situações, EXCETO:

inadirnplemento,

A) à diminuta importância do crédito tributário.
B) à situação econômica do sujeito ativo.
C) ao erro ou ignorância escusáveis do sujeito passivo,
quanto à matéria de fato.
D) às considerações de equidade, em relação com as

A) Três / consecutivas ou não / 30 (trintA) dias.
B) Duas / consecutivas / 15 (quinze) dias.
C) Três / consecutivas / 7 (sete) dias.
D) Cinco / consecutivas ou não / 15 (quinze) dias.

características pessoais ou materiais do caso.
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27) A prova da quitação de determinado tributo será feita
por certidão negativa, expedida à vista de requerimento

30) O Município de Magalhães de Almeida é competente
para a instituição do seguinte imposto:

do interessado. A certidão negativa expedida pelo
Município de Magalhães de Almeida tem prazo de

A) sobre rendas e proventos.

validade de:

B) sobre Serviço de Qualquer Natureza.

A) 30 (trinta) dias.
B) 60 (sessenta) dias.

C) sobre exportação, para o exterior, de produtos
nacionais ou nacionalizados.
D) sobre grandes fortunas.

C) 90 (noventa) dias.
D) 180 (cento e oitenta) dias.

31) São Taxas decorrentes do efetivo exercício do poder de
polícia administrativa e que compõem o Sistema

28) De acordo com o Código Tributário de Magalhães de

Tributário de Magalhães de Almeida, EXCETO:

Almeida, verificando-se omissão não dolosa de
pagamento do tributo, ou qualquer infração à legislação

A) Taxa de fiscalização epidemiológica.

tributária, de que possa resultar evasão de receita, será

B) Taxa de fiscalização de higiene e saúde.

expedida contra o infrator notificação para que:

C) Taxa de fiscalização da licença para execução de obras

A) pague imediatamente o montante devido.
B) no prazo de trinta dias, recolha o débito ou regularize

de construção civil e similares.
D) Taxa de fiscalização da licença para o exercido da
atividade de comércio ambulante ou eventual.

a situação.
C) no prazo de quinze dias recolha o montante devido.
D) caso queira parcelar o débito deverá comparecer à
Secretaria da Fazenda Municipal.
29) De acordo com o Código Tributário de Magalhães de
Almeida, o agente fiscal tributário que, em função do
cargo exercido, tendo conhecimento de infração da
legislação tributária, deixar de lavrar e encaminhar o
auto de infração e imposição de multa competente,
será:
A) Demitido por justa causa.
B) Imediatamente considerado responsável pela dívida
junto com o infrator.
C) Advertido pelo seu superior imediato sobre o
descumprimento de seu dever como servidor público e
a advertência constará em sua pasta funcional.
D) Responsável, pecuniariamente, pelo prejuízo causado à
Fazenda Pública Municipal, desde que a omissão, por
dolo, e a responsabilidade, sejam apuradas enquanto
não extinto o direito da Fazenda Pública Municipal.

CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS

32) A base de cálculo do imposto sobre a propriedade
predial e territorial urbana é o valor venal do bem
imóvel, ao qual se aplicam as alíquotas de:
A) Imóvel sem edificação (2,0%) e imóvel com edificação
(1,5 %).
B) Imóvel sem edificação (2,5%) e imóvel com edificação
(2,0 %).
C) Imóvel sem edificação (1,5%) e imóvel com edificação
(1,0 %).
D) Imóvel com ou sem edificação (3%).
33) Conforme disposto na Constituição Federal Brasileira,
compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir
impostos sobre:
A) importação de produtos estrangeiros.
B) propriedade territorial rural.
C) propriedade de veículos automotores.
D) produtos industrializados.
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34) O imposto sobre operações de crédito, câmbio e

C) Destruir, inutilizar ou danificar matéria-prima ou

seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários é de

mercadoria, com o fim de provocar alta de preço, em

competência do (s) seguinte (s) ente (s):

proveito próprio ou de terceiros.
D) Elevar o valor cobrado nas vendas a prazo de bens ou

A) Municípios.

serviços, mediante a exigência de comissão ou de taxa

B) Estados.

de juros ilegais.

C) União.
D) Municípios, Estados e União.
35) É classificado como um crime praticado por
funcionário público contra a administração em geral:
A) Exercício arbitrário das próprias razões.

38) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios instituir tratamento desigual entre
contribuintes que se encontrem em situação
equivalente, proibida qualquer distinção em razão de
ocupação profissional ou função por eles exercida,
independentemente da denominação jurídica dos
rendimentos, títulos ou direitos.

B) Patrocínio infiel.

É o que determina o seguinte princípio constitucional
tributário:

C) Descaminho.
D) Corrupção passiva.
36) São crimes contra a ordem tributária praticados por
particulares, EXCETO:
A) Extraviar livro oficial, processo fiscal ou qualquer
documento, de que tenha a guarda em razão da função;
sonegá-lo, ou inutilizá-lo, total ou parcialmente,
acarretando pagamento indevido ou inexato de tributo
ou contribuição social.
B) Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar
documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.
C) Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota
de venda, ou qualquer outro documento relativo à
operação tributável.
D) Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota
fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de
mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente
realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.
37) São crimes contra as relações de consumo, EXCETO:
A) Favorecer ou preferir, sem justa causa, comprador ou
freguês, ressalvados os sistemas de entrega ao consumo
por intermédio de distribuidores ou revendedores
B) Abusar do poder econômico, dominando o mercado ou
eliminando, total ou parcialmente, a concorrência

A)
B)
C)
D)

Legalidade.
Equidade.
Impessoalidade.
Isonomia.

39) Sobre o Sistema Tributário Nacional, pode-se afirmar
que:
A) Constitui delegação de competência o cometimento, a
pessoas de direito privado, do encargo ou da função de
arrecadar tributos.
B) Em regra, a competência tributária pode ser sempre
delegada.
C) O não-exercício da competência tributária a defere a
pessoa jurídica de direito público diversa daquela a que
a Constituição a tenha atribuído.
D) Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em
parte, a outras pessoas jurídicas de direito público
pertencerá à competência legislativa daquela a que
tenham sido atribuídos.
40) O Imposto sobre transmissão “inter vivos” por ato
oneroso de bens imóveis e direitos a eles relativos é de
competência do (s) seguinte (s) ente (s):
A)
B)
C)
D)

Estados.
Municípios.
Estados, Distrito Federal e Municípios.
União.

mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de
empresas.

CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS
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