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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Preso vai à delegacia no RS para registrar roubo de celular 
 

LUCAS AZEVEDO - ESPECIAL PARA O ESTADO  

PORTO ALEGRE - Reclamando de ameaças e do roubo de seu 

celular, um preso do regime fechado procurou a delegacia de 

polícia para registrar ocorrência. O episódio ocorreu na última 

sexta-feira, 7, na cidade de Júlio de Castilhos, na região central 

do Rio Grande do Sul.    

O fato chamou a atenção das autoridades. O detento, que não 

teve a identidade revelada, cumpre pena no Presídio Estadual 

de Julio de Castilhos. Ele foi conduzido até a delegacia local 

por agentes para que pudesse fazer o registro.    

À delegada Alessandra Padula, que instalou um inquérito para 

apurar as ameaças, ele informou que estava sendo coagido por 

dois colegas de cela que o teriam roubado. Entre os pertences 

que foram tomados, estaria seu aparelho de telefone celular, o 

qual ele usava frequentemente dentro da casa prisional.    

Um processo administrativo foi aberto para apurar o uso do 

telefone. A Superintendência dos Serviços Penitenciários 

(Susepe) realizou uma revista na cela, mas nada encontrou.     
 

01- O fato noticiado pode ser considerado, entre outras coisas: 

 

A. Insignificante 

B. Normal 

C. Inusitado 

D. Fictício 

E. Mentiroso 

 

02- A notícia trata do uso de celulares em presídios, algo que se 

tornou comum no país. Apesar disso, um aspecto chama a 

nossa atenção. Que aspecto é esse? 

 

A. O fato de o detento prestar queixa do roubo. 

B. A imprensa não ter revelado a identidade do detento. 

C. A desunião entre presos na mesma cela. 

D. A prática de ameaças entre presos.  

E. O dia em que ocorreu o episódio. 

 

03- ―À delegada Alessandra Padula, que instalou um inquérito 

para apurar as ameaças, ele informou que estava sendo coagido 

por dois colegas de cela que o teriam roubado.‖ Em qual das 

alternativas abaixo a reescrita do período NÃO comprometeu o 

sentido original do texto na frase? 

 

A. Alessandra Padula, a delegada, informou que ao apurar 

as ameaças, dois colegas do preso furtaram seu celular. 

B. A delegada Alessandra Padula instalou um inquérito para 

apurar ameaças a um preso, mas além de denunciar a 

coação ele afirmou que teve um celular roubado por eles. 

C. Dois colegas de cela roubaram um detento e a delegada 

Alessandra Padula instalou um inquérito para averiguar o 

roubo de um celular. 

D. O preso informou que foi roubado, mas ao ser coagido, 

revelou à delegada que tinha um celular e ela instalou um 

inquérito para apurar o caso. 

E. A delegada Alessandra Padula, ao descobrir o roubo do 

celular, instalou um inquérito para apurar as ameaças 

sofridas por uma preso por parte de seus companheiros 

de cela. 

04- Qual dos pares de termos abaixo pode ser considerado 

sinônimo no texto? 
 

A. Preso e detento. 

B. Ocorrência e episódio. 

C. Presídio Estadual e Cadeia Local. 

D. Aparelho e Celular. 

E. Nenhuma das alternativas. 

 

05-―O detento, que não teve a identidade revelada, cumpre pena 

no Presídio Estadual de Julio de Castilhos.‖ O trecho 

sublinhado tem no texto a função de: 
 

A. Especificar 

B. Explicar 

C. Revelar 

D. Ocultar 

E. Comparar 

 

06- Qual dos trechos abaixo indica finalidade? 
 

A. ―Reclamando de ameaças e do roubo de seu celular‖. 

B. ―Ele foi conduzido até a delegacia local por agentes. 

C. ―que estava sendo coagido por dois colegas de cela‖. 

D. ―para apurar o uso do telefone‖. 

E. ―mas nada encontrou‖. 

 

07- Em ―que o teriam roubado‖, o termo destacado refere-se a: 

 

A. Inquérito 

B. Ele 

C. Dois  

D. Colegas  

E. Teriam 

 

08- ―cumpre pena no Presídio Estadual de Julio de Castilhos.‖ 

Em qual das frases abaixo há uma frase em que pena tem o 

mesmo sentido do texto? 

 

A. ―Será que dessa vez vai valer a pena atualizar o iPhone 

4s para o iOS 8.1.1?‖ 

B. ―O duelo principal será entre o número dois e três da 

divisão pena.‖  

C. ―Chegou ontem à Assembleia Legislativa mensagem do 

governador Cid Gomes que prevê redução de penas por 

meio da leitura de livros.‖ 

D. "Alguns jogadores estão se arrastando para jogar. A 

gente até ficou com pena do nosso time, porque a gente 

não aguenta mais.‖ 

E. ―Sem previsão de retorno, pivô brasileiro dos Spurs pena 

para tratar dor muscular que o afeta desde setembro.‖ 

 

09- Os trechos da notícia reproduzida abaixo tiveram sua ordem 

alterada. Ordene-os e depois marque a alternativa que 

corresponde à sequência correta. 

 

I. ―O cérebro consegue assimilar uma perda de, no 

máximo, 1 quilo por semana‖, diz. Caso o ponteiro da 

balança diminua mais do que isso, o organismo provoca 

uma série de alterações hormonais. Por essa razão, a 

perda de peso gradual ajuda a manter o peso a longo 

prazo e a afastar o efeito sanfona.  
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II. A essa alimentação, que deve ser pobre em gorduras e 

açúcares, é preciso associar exercícios físicos. Caso a 

pessoa seja sedentária, a recomendação é escolher uma 

modalidade que lhe agrade — ciclismo, corrida, 

caminhada, musculação, tanto faz. Desse modo, ela terá 

mais motivação para se exercitar pelo menos 30 minutos 

por dia, o mínimo necessário para começar a perder 

peso.  

III. Não precisa ser assim. Até o réveillon — isto é, em seis 

semanas — é possível emagrecer 6 quilos de maneira 

saudável. Um dos segredos é seguir uma dieta 

balanceada, que não seja restritiva demais. De acordo 

com o endocrinologista Izidoro Flumignan, do Centro de 

Tratamento da Obesidade da Rede D’Or São Luiz, em 

São Paulo, o organismo tende sempre a voltar ao peso ao 

qual está acostumado. 

IV. Um corpo magro e tonificado deve ser conquistado 

pouco a pouco, por meio de hábitos de vida saudáveis. 

Com a aproximação do verão, entretanto, muitas pessoas 

que estão acima do peso desejado tentam compensar o 

tempo perdido com dietas malucas e uma rotina de 

exercícios exagerada. 

 

A. III- I-II-IV. 

B. II-III-IV-I. 

C. I- II- IV- III. 

D. I- III- II- IV. 

E. IV- III- I- II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- O comentário do jornalista à notícia contém: 

 

A. Uma constatação baseada em fatos verdadeiros. 

B. Uma ironia gerada a partir de uma situação amplamente 

noticiada. 

C. Um erro crasso de interpretação de uma recente notícia. 

D. Uma afirmação baseada nos ditames da legislação 

vigente. 

E. Uma heresia que desrespeita as bases religiosas da 

sociedade. 

 

11- Acerca da linguagem do texto e do que ditam as regras da 

norma padrão, assinale a alternativa correta: 

 

A. ―mantêm‖ é uma forma verbal e está no plural, cuja 

marca é o acento circunflexo. 

B. ―por‖  é uma forma verbal infinitiva que perdeu o acento 

na última reforma ortográfica. 

C. ―blasfêmia‖ é acentuada pela mesma regra que ―lábaro‖. 

D. Se ―agente‖ fosse substituída por ―policial‖, a preposição 

―a‖ receberia o acento grave indicativo de crase. 

E. ―trânsito‖ e ―tráfico‖ são sinônimos. 

 

12- Assinale a alternativa em que NÃO houve erro no emprego 

de nenhuma palavra no trecho reproduzido: 

 

A. Trazia um ar meio triste, meia cansada. "Acho que vou 

cansar de descansar", reclamava.  

B. A Polícia Militar (PM) flagrou um furto na madrugada 

desta quinta-feira (13), por volta das 3h, em um salão 

de cabeleireiro na Vila Falcão 

C. Friboi encerra campanha com Roberto Carlos: segundo 

jornal O Estado de S. Paulo, o rei não teria trago o 

retorno esperado pela fabricante de carnes que teria 

investido cerca de R$ 45 milhões. 

D. Carla Prata quase mostra demais com blusa degotada em 

noite de funk. 

E. O gráfico do jogo é interessante, e a aventura mantém 

qualquer um entertido durante horas, mas também serve 

apenas para passar o tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- O texto: 

 

A. É preconceituoso, pois leva o leitor a crer que só os 

nordestinos devem sofrer as agruras da estiagem. 

B. É bem humorado, pois exagera ao retratar a seca em São 

Paulo, que nada mais é do que um volume menor de 

chuvas e não a falta de água. 

C. Alerta os nordestinos a procurarem proteger sua terra, 

pois a migração já é uma realidade e pode prejudicar a 

vida daqueles que fugiram da seca. 

D. Ironiza prevendo que um dos resultados da seca no 

estado seria uma migração inversa, na qual paulistas 

iriam para o Nordeste fugindo da escassez de água. 

E. Cria uma imagem mais leve do que realmente é 

consequência da estiagem presente em todos os estados 

do Brasil. 
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14- A expressão ― tentar a sorte‖, no texto significa: 

 

A. Arriscar 

B. Voltar 

C. Viajar 

D. Trabalhar 

E. Migrar 

 

15- Em qual das alternativas a seguir houve a ocorrência da 

crase, mas o acento grave NÃO foi empregado? 

 

A. Nesta quinta-feira, dia 20, acontecerá a edição 2014 

do World’s Biggest Liar, competição realizada na 

Inglaterra para eleger o maior contador de mentiras da 

galáxia.  

B. O torneio acontece em uma hospedagem em Cumbria, 

em homenagem a Will Ritson, um dono de bar que se 

tornou lenda local por suas mentiradas.  

C. Uma das mais famosas dizia que os nabos de Lake 

District, uma região no noroeste da Inglaterra, cresciam 

tanto que as pessoas os esculpiam para transformá-los em 

estábulos. 

D. As regras da competição são bastante simples. Cada 

participante tem exatos cinco minutos para contar a 

melhor e mais convincente mentira que conseguir. 

E. Pode participar qualquer pessoa, a exceção de políticos e 

advogados. Segundo os organizadores, eles são 

considerados qualificados demais para mentiras. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- Da Lei de Responsabilidade Fiscal; Art. 14. A concessão 

ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária 

da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada 

de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício 

em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender 

ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos 

uma das seguintes condições:        

 

I. Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi 

considerada na estimativa de receita da lei 

orçamentária, na forma do art. 12 desta lei, e de que 

não afetará as metas de resultados fiscais previstas no 

anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias; 

II. Estar acompanhada de medidas de compensação, no 

período mencionado no caput desta lei, por meio do 

aumento de receita, proveniente da elevação de 

alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 

criação de tributo ou contribuição. 

III. Cancelamento de débito cujo montante seja inferior 

ao dos respectivos custos de cobrança. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I e II. 

B. I e III. 

C. II e III. 

D. I, II, III. 

E. Nenhuma das citações. 

 

17- Lei de Responsabilidade Fiscal - Da Receita Pública - ―O 

_______ de cada ente colocará à disposição dos demais 

Poderes e do Ministério Público, no mínimo ______  antes do 

prazo final para encaminhamento de suas propostas 

orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o 

exercício subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as 

respectivas memórias de cálculo.‖ 

 

A alternativa que preenche corretamente as lacunas é: 

 

A. Poder Executivo / trinta dias. 

B. Poder Legislativo / trinta dias. 

C. Poder Judiciário / trinta dias. 

D. Poder Executivo / sessenta dias. 

E. Poder Legislativo / sessenta dias. 

 

18- O art. 71 da Constituição Federal afirma que o controle 

externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o 

auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete, 

EXCETO: 

 

A. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente 

da República, mediante parecer prévio que deverá ser 

elaborado em trinta dias a contar de seu recebimento. 

B. Julgar as contas dos administradores e demais 

responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da 

administração direta e indireta, incluídas as fundações e 

sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público 

Federal, e as contas daqueles que resulte prejuízo ao 

erário público. 

C. Fiscalizar as contas nacionais das empresas 

supranacionais de cujo capital social a União participe, de 

forma direta ou indireta, nos termos do tratado 

constitutivo. 

D. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados 

pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros 

instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou 

a Município. 

E. Prestas as informações solicitadas pelo Congresso 

Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer 

das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil e 

patrimonial e sobre resultados de autorias e inspeções 

realizadas. 

 

19- Segundo a Lei 5.172/66 - Das Limitações da Competência 

Tributária é INCORRETO afirmar: 

 

A. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda 

com base em lei posterior à data inicial do exercício 

financeiro a que corresponda; 

B. É vedado à aos Estados e aos Municípios, não inclui 

união e Distrito Federal, estabelecer limitações ao 

tráfego, no território nacional, de pessoas ou 

mercadorias, por meio de tributos interestaduais ou 

intermunicipais; 

C. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios cobrar imposto sobre o patrimônio, a renda 

ou os serviços uns dos outros; 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2014 

  

 

MÉDIO – 54 – AGENTE DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA  

Página 4 

D. É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme 

em todo o território nacional, ou que importe distinção 

ou preferência em favor de determinado Estado ou 

Município. 

E. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios estabelecer diferença tributária entre bens de 

qualquer natureza, em razão da sua procedência ou do 

seu destino. 

 

20- De acordo com a Lei 5.172/66; Art. 32. O imposto, de 

competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e 

territorial urbana 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. 

 

Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a 

definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da 

existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) 

dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder 

Público que não inclui, EXCETO: 

 

A. Meio-fio ou calçamento, com canalização de águas 

pluviais. 

B. Abastecimento de água. 

C. Sistema de esgotos sanitários. 

D. Rede de iluminação pública, com ou sem posteamento 

para distribuição domiciliar. 

E. Escola primária ou posto de saúde a uma distância 

máxima de 6 quilômetros do imóvel considerado. 

 

21- Segundo o Código Tributário Nacional; Art. 82. A lei 

relativa à contribuição de melhoria observará a publicação 

prévia dos seguintes elementos, dos quais é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Memorial sucinto do projeto. 

B. Orçamento do custo da obra. 

C. Determinação da parcela do custo da obra a ser 

financiada pela contribuição. 

D. Delimitação da zona beneficiada. 

E. Determinação do fator de absorção do benefício da 

valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas 

diferenciadas, nela contidas. 

 

22- Contencioso administrativo é um sistema de controle da 

___________ dos atos administrativos que tem por objeto 

julgar os conflitos de interesse entre vários órgãos da 

Administração Pública ou entre estes e os particulares. 

 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna é: 

 

A. Legalidade 

B. Oficialidade 

C. Informalidade 

D. Verdade Material 

E. Liberdade de Prova 

 

 

 

 

23- A obrigação tributária é dividida por: 

 

A. Principal ou acessória 

B. Gerada ou difundida 

C. Relativa ou absoluta 

D. Própria ou particular 

E. Primária ou Secundária 

 

As questões de 24 a 27 referem-se ao Código Penal Brasileiro. 

 

24- Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, 

valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de 

que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito 

próprio ou alheio tem como pena: 

 

A. Reclusão, de um a dez anos, e multa. 

B. Reclusão, de um a cinco anos, e multa. 

C. Reclusão, de dois a cinco anos, e multa. 

D. Reclusão, de dois a doze anos, e multa. 

E. Reclusão, de dois a dezoito anos, e multa. 

 

25 - Art. 315 - Dar às verbas ou rendas públicas aplicação 

diversa da estabelecida em lei, tem como pena: 

 

A. Detenção, de um a três meses, e multa. 

B. Detenção, de um a três meses, ou multa. 

C. Reclusão, de um a três meses, ou multa. 

D. Reclusão, de um a três meses, e multa. 

E. Detenção, de um a seis meses, ou multa. 

 

26- Art. 316 - 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, tem como pena: 

 

A. Detenção, de um a seis anos, e multa. 

B. Reclusão, de um a seis anos, e multa. 

C. Detenção, de dois a oito anos, ou multa. 

D. Reclusão, de dois a oito anos, e multa. 

E. Reclusão, de dois a oito anos, ou multa. 

 

27- Art. 326 - Devassar o sigilo de proposta de concorrência 

pública, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo, tem 

como pena: 

 

A. Detenção, de três meses a um ano, e multa. 

B. Detenção, de dois meses a dois anos, e multa. 

C. Detenção, de três meses a dois anos, e multa. 

D. Reclusão, de três meses a um ano, e multa. 

E. Multa apenas 

 

28- O processo administrativo fiscal engloba duas etapas, ou 

fases, indique-as: 

 

A. Analítica e sintético. 

B. Relativa e absoluta. 

C. Produtiva e não produtiva. 

D. Não contenciosa e contenciosa. 

E. Primária e secundária. 
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29- Da Lei 6830/80 - Art. 4º - A execução fiscal poderá ser 

promovida contra: 

 

I. O devedor; 

II. O fiador; 

III. O espólio; 

IV. A massa; 

V. O responsável, nos termos da lei, por dívidas, 

tributárias ou não, de pessoas físicas ou pessoas 

jurídicas de direito privado ou público;  

VI. Os sucessores a qualquer título. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. II, IV, VI. 

B. II, III, V. 

C. I, II, IV, V. 

D. I, II, III, IV, VI. 

E. I, II, III, IV, V, VI. 

 

30- Lei 6830/80 - Art. 11 - A penhora ou arresto de bens 

obedecerá à seguinte ordem: 

 

I. Título da dívida pública, bem como título de crédito, 

que tenham cotação em bolsa 

II. Imóveis 

III. Móveis ou semoventes 

IV. Dinheiro 

V. Pedras e metais preciosos 

VI. Navios e aeronaves 

VII. Veículos 

VIII. Direitos e ações 

 

A ordem correta é: 

 

A. I, IV, II, VII, III, V, VI, VIII. 

B. I, II, IV, V, III, VIII, VI, VII. 

C. IV, I, V, II, VI, VII, III, VIII. 

D. IV, VIII, I, II, V, VII, III, VI. 

E. IV, I, V, II, III, VIII, VI, VII. 

 

31- Segundo a Constituição Brasileira, Art. 156. Compete aos 

Municípios instituir impostos sobre: 

 

I. Propriedade predial e territorial urbana; 

II. Transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato 

oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão 

física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 

garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; 

III. Vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, 

exceto óleo diesel; 

IV. Serviços de qualquer natureza, não compreendidos no 

art. 155, II, definidos em lei complementar.  

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, II, III e IV. 

B. Apenas I e II. 

C. Apenas I, II, IV. 

D. Apenas II e III. 

E. Apenas I, II, III. 

32- Segundo a Constituição Federal; Da Repartição das 

Receitas Tributárias, Pertencem aos Municípios, EXCETO: 

 

A. O produto da arrecadação do imposto da União sobre 

renda e proventos de qualquer natureza, incidente na 

fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por 

eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e 

mantiverem; 

B. Cinqüenta por cento do produto da arrecadação do 

imposto da União sobre a propriedade territorial rural, 

relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a 

totalidade na hipótese da opção a que se refere o art. 153, 

§ 4º, III da Constituição Federal; 

C. Cinqüenta por cento do produto da arrecadação do 

imposto do Estado sobre a propriedade de veículos 

automotores licenciados em seus territórios; 

D. Vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do 

imposto do Estado sobre operações relativas à circulação 

de mercadorias e sobre prestações de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação. 

E. O produto da arrecadação do imposto da União sobre 

renda e proventos de qualquer natureza, incidente na 

fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por 

eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e 

mantiverem. 

 

33- São características do Preço Público, EXCETO: 

 

A. Regime jurídico contratual. 

B. Cobrança compulsória. 

C. Admite rescisão. 

D. Só a utilização enseja cobrança. 

E. Não sujeito aos princípios tributários. 

 

34- É uma característica do Imposto Sobre a Propriedade 

Territorial Rural - ITR: 

 

A. Hipóteses de incidência: propriedade, domínio útil e 

posse de bem imóvel por natureza ou acessão física, 

desde que localizado na zona urbana do município. 

B. Finalidade: arrecadatória ou extrafiscal (regulatória). 

C. Base de calculo - o valor fundiário, correspondente ao 

Valor da Terra Nua – VTN, informado pelo próprio 

contribuinte (autodeclaração). 

D. Lançamento de ofício, mediante envio de carnê. 

E. Não incide sobre o imóvel declarado de interesse social 

para fins de reforma agrária, mesmo não transferida a 

propriedade. 

 

35- São características do Imposto de Transmissão de Bens 

Imóveis Inter-Vivos - ITBI: 

 

I. Incidência: transmissão de Bens de Caráter não 

onerosa 

II. Incidência: transmissão de Bens de Caráter onerosa 

III. Competência: Município de localização do bem 

transmitido 

IV. Competência: estado onde se localiza o bem 

transmitido. 
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V. Bens de cálculo: Valor 10 % acima de mercado do 

bem transmitido 

VI. Bens de cálculo: valor de mercado do bem transmitido 

VII. Alíquota: É determinada pelo próprio Município 

VIII. Alíquota: Fixa em 2%, mas podendo ser alterada pelo 

Estado através de Lei criada pela Assembleia 

Legislativa 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, VI, VI, VII 

B. I, III, V, VII 

C. II, III, VI, VII 

D. II, IV, VI, VIII 

E. II, III, V, VII 

 

36- Compromisso  financeiro  assumido em razão  de  mútuo,  

abertura  de crédito,  emissão e  aceite  de título,  aquisição  

financiada  de 

bens, recebimento antecipado de valores provenientes da vend

a a termo de bens e serviços,  arrendamento mercantil e  

outras  operações assemelhadas,  inclusive  com o  uso de 

derivativos financeiros;  

 

Esta é a definição de: 

 

A. Dívida Consolidada  Líquida   

B. Dívida Pública  Mobiliária 

C. Operação de Crédito 

D. Concessão de Garantia 

E. Refinanciamento da Dívida Mobiliária 

 

37- Sobre precatório judicial é INCORRETO afirmar: 

 

A. Precatório judicial significa requisição de pagamento do 

montante da condenação judicial feita pelo Presidente do 

Tribunal que proferiu a decisão objeto de execução 

contra a Fazenda, por conta de verba consignada na Lei 

Orçamentária Anual diretamente ao Poder Judiciário. 

B. Compete ao Presidente do Tribunal que proferiu a 

decisão exeqüenda ordenar o pagamento, dentro da 

ordem cronológica e segundo as possibilidades do 

depósito.  

C. No caso de quebra da ordem cronológica, cabe ao 

Presidente do Tribunal determinar o seqüestro de rendas 

para o pagamento do credor preterido, se este assim o 

requerer. 

D. O Município que descumpre o precatório judicial está 

sujeito à intervenção do Estado-membro respectivo, ao 

passo que o Estado-membro que não paga, no prazo, o 

precatório judicial, se sujeita à intervenção federal  

E. O governante que viola as normas orçamentárias, quer 

deixando de inserir no orçamento a verba regular e 

tempestivamente requisitada pelo Presidente do 

Tribunal, quer promovendo o desvio dessa verba, 

comete crime de responsabilidade, nos precisos termos 

do do Código Penal, cabendo multa de até R$ 

1.500.000,00. 

 

 

38- São características da Contribuição de melhoria, 

EXCETO: 

 

A. Natureza do tributo: Contribuição de melhoria, categoria 

especial de tributo, cujo pressuposto é o serviço público 

e sua melhoria. 

B. Ônus tributário: Imposto direto, de modo que repercute 

diretamente no patrimônio do sujeito passivo direto, ou 

seja, o próprio contribuinte, não sendo passível de 

repasse a terceiros. 

C. Quanto ao objeto: Imposto real, de modo que 

repercutem sobre coisas, independentemente da 

condição pessoal do contribuinte. 

D. Finalidade: Fiscal, visando arrecadar recursos para fazer 

frente ao gasto que o Poder Público teve com a 

realização de obra pública. É eminentemente retributivo. 

E. Método de cálculo: proporcional à valorização do 

imóvel do contribuinte, respeitados limites individuais e 

globais. 

 

39- Os tributos dividem-se em: 

 

A. Impostos, taxas e contribuições de melhoria. 

B. Impostos e tarifas. 

C. Tarifas, taxas e impostos. 

D. Tarifas, taxas, impostos e contribuição de melhoria. 

E. Empenhos, taxas, impostos, tarifas e contribuição de 

melhoria. 

 

40- É o perdão, dispensa, dar como pago. Pressupõe tenha 

havido o lançamento. É forma de extinção do crédito 

tributário, quer decorrente de penalidade, quer decorrente de 

tributo. 

 

Esta é a definição de: 

 

A. Transação 

B. Remissão 

C. Anistia 

D. Emissão 

E. Rescisão 

 

 

 


