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FISCAL TRIBUTÁRIO I

NOME:
Nº DO PRÉDIO:

SALA:

ASSINATURA

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração
errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno.
03 - Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se
isso acontecer, a resposta não será computada.
04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha
.
05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.
06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A
SUA PROVA SERÁ ANULADA.
07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças.
08

Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno.

09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno.

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das
provas. É proibido o uso de boné.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões numeradas de 01 a 10
QUESTÃO 01
Na contabilidade aplicada ao setor público, a classificação contábil por natureza é a de nível mais analítico da
receita. Ela auxilia a elaboração de análises econômico-financeiras sobre a atuação estatal. Para identificar o saldo
correspondente a Imposto sobre Transmissão Intervivos (ITBI) de determinado município na execução orçamentária
no exercício de 2018, qual nível analítico da codificação da receita desse município deve ser acessado?
A) Categoria econômica.
B) Origem.
C) Desdobramento da receita.
D) Espécie.
E) Tipo.
QUESTÃO 02
A respeito das receitas públicas, assinale a alternativa CORRETA.
A) As receitas públicas originárias decorrem do exercício do poder de império (expropriatório) do Estado.
B) O regime jurídico das receitas públicas originárias é predominantemente de direito público, enquanto as receitas
públicas derivadas seguem o regime jurídico de direito privado.
C) O tributo é gênero e as receitas públicas originárias e derivadas são espécies de fontes de recursos que
financiam as ações do Estado.
D) As receitas públicas derivadas originam-se da exploração, pelo Estado, do seu próprio patrimônio.
E) São exemplos de receitas públicas originárias as decorrentes das empresas públicas e das sociedades de
economia mista.
QUESTÃO 03
Acerca do empréstimo compulsório, analise as afirmativas abaixo:
I - É um tributo de competência exclusiva da União que só pode ser instituído mediante lei complementar.
II - São duas as espécies de empréstimo compulsório: excepcional, para atender a medidas de caráter
emergencial, e especial, para atender a necessidades de caráter urgente.
III - A finalidade do empréstimo compulsório especial é atender a despesas extraordinárias relacionadas a
calamidades e guerra.
IV - O fato gerador do empréstimo compulsório é a própria calamidade ou guerra.
Marque a alternativa CORRETA.
A) Apenas I e II são verdadeiras.
B) Apenas III é verdadeira.
C) Apenas I e III são verdadeiras.
D) Apenas I, II e IV são verdadeiras.
E) Apenas I e IV são verdadeiras.
QUESTÃO 04
Um município deseja criar um tributo com a finalidade específica de custear o serviço de coleta seletiva de lixo. Nos
termos da CRFB/1988 e do CTN, o município deve criar um(a)
A) contribuição.
B) taxa.
C) imposto.
D) tarifa.
E) preço público.
QUESTÃO 05
Considerando o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), é CORRETO afirmar, de acordo com a Lei
Complementar n.º 116/2003, que:
A) A sua incidência tem como fato gerador o serviço prestado, independentemente da denominação dada a ele.
B) Sua incidência recai sobre serviços realizados no país e sobre os provenientes do exterior ou realizados fora do
país.
C) O ISSQN incide sobre a prestação de serviços de transporte intermunicipal, sendo devido ao município onde
iniciar a prestação do serviço.
D) Não é admitida a hipótese de substituição tributária, sendo vedado aos municípios atribuir a terceiro a
responsabilidade de cumprir a obrigação pelo seu recolhimento, ainda que mediante lei.
E) A alíquota máxima do ISSQN é de 5%, ou seja, cada município pode fixar, para os serviços relacionados no
anexo da Lei Complementar n.º 116/2003, alíquotas entre 1% e 5%.
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QUESTÃO 06
Considerando os princípios de direito tributário, julgue as afirmativas abaixo e marque V para as verdadeiras e F para
as falsas.
( ) O princípio da reserva legal proíbe que os entes federados exijam ou aumentem tributos sem lei que o
estabeleça. A fixação do prazo para recolhimento do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbano (IPTU)
submete-se a esse princípio.
( ) O princípio da isonomia tem por fundamento a igualdade substancial e proíbe a instituição de tratamento
desigual entre contribuintes.
( ) O princípio da irretroatividade veda a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos depois do
início de vigência da lei.
( ) O princípio da anterioridade proíbe a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que a lei for
publicada. São exemplos de exceções a ele as alterações ocorridas na base de cálculo do IPTU e IPVA.
( ) A uniformidade da tributação da renda e a vedação às isenções heterônomas são exemplos de princípios
aplicados apenas à União.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A) F – V – V – F – V.
B) V – V – V – F – F.
C) V – F – F – V – V.
D) V – F – F – F – V.
E) F – V – F – F – V.
QUESTÃO 07
A RTR Sociedade de Advogados, sediada no município de Carneirinho – MG, prestou serviços advocatícios às
empresas TW2, localizada no município de Belo Horizonte – MG, e K2K, localizada no munícipio de São Paulo – SP.
Nessa situação hipotética, o ISSQN deve ser recolhido para o(s) município(s)
A) de São Paulo, para os serviços prestados à K2K, desde que a RTR seja optante pelo Simples Nacional.
B) de Belo Horizonte, para os serviços prestados a TW2, caso a RTR não seja optante pelo Simples Nacional.
C) em que ocorre a prestação de serviços, nesse caso em Belo Horizonte e São Paulo, independentemente do
regime tributário da RTR.
D) de Carneirinho-MG, em ambas as prestações de serviços.
E) de domicílio da empresa prestadora, exceto quando a tomadora do serviço for de outro estado da federação, de
forma que, para os serviços tomados pela K2K, será recolhido em favor do município de São Paulo.
QUESTÃO 08
Sobre as limitações constitucionais do poder de tributar, naquilo que se refere aos municípios, identifique como
verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:
( ) O município pode cobrar IPTU de imóveis pertencentes a uma autarquia federal.
( ) O município pode cobrar IPTU de imóveis pertencentes a um templo religioso que seja destinado à exploração
de aluguéis.
( ) Em obediência à imunidade tributária cultural, não pode ser exigido das editoras e dos jornais o IPTU sobre
seus bens imóveis.
( ) Nos termos da CRFB/1988, o município não pode cobrar ITBI sobre a transmissão de bens e direitos
incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A) V – V – F – V.
B) V – F – V – F.
C) F – V – F – V.
D) F – F – F – V.
E) V – F – F – V.
QUESTÃO 09
Suponha que o município de Carneirinho publicou, em 1/10/2019, uma lei que majorou as alíquotas de ISSQN de
determinados serviços e reduziu a multa de mora em 50%. Nessa hipótese, é CORRETO afirmar:
A) A lei retroage para alcançar prestações de serviço realizadas e sujeitas à incidência do ISS ocorridas até a
publicação da lei.
B) A lei retroage para as infrações tributárias não julgadas e cometidas entre 1/1/2018 e 1/10/2018.
C) A lei não retroage, tendo efeitos apenas para ato ou fato futuro, ocorridos cumulativamente após 90 dias de sua
publicação e no exercício seguinte.
D) A lei não retroage para infrações tributárias, independentemente de julgadas ou não, ou do momento de seu
cometimento em obediência ao princípio da não surpresa em matéria tributária.
E) A lei só pode retroagir para as infrações tributárias definitivamente julgadas, quando cominar ao ato praticado
pena mais severa que a lei vigente, ao tempo de sua prática.
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QUESTÃO 10
Nos termos da Lei n.º 8.666/1993, é CORRETO afirmar que:
A) Alienação é toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente.
B) Execução indireta é a que é feita pelos órgãos e entidades da Administração, pelos próprios meios.
C) Projeto básico é o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra.
D) Serviço é toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração.
E) Administração pública é o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a comissão opera e atua
concretamente.
PROVA DE LÍNGUA PROTUGUESA
Questões numeradas de 11 a 20
INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto a seguir para responder às questões que a ele se referem.

Por que desenvolver a inteligência emocional
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Foi em 1995 que o termo inteligência emocional surgiu nas prateleiras das livrarias. O psicólogo, escritor e
jornalista científico norte americano Daniel Goleman popularizou o tema, que na verdade é discutido desde 1960, em
seu best-seller Inteligência Emocional: a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente (Editora Objetiva).
Contrariando as aparências, o conceito não é autoajuda e sim um aprimoramento comportamental ao alcance
de todos os indivíduos com respaldo na neurociência, para mostrar que sucesso pessoal ou profissional não é
destino, é técnica. O assunto será uma das palestras do Festival Path 2019, festival de inovação e criatividade que
acontece em São Paulo.
A partir da próspera publicação, que vendeu mais de 5 milhões de cópias ao redor do mundo, Goleman
basicamente desmembra a mente em duas partes, a racional e a emocional, colocando a consciência das emoções
como chave para a vitória, da escola à vida adulta. Segundo ele, muitos dos circuitos cerebrais da mente humana
são flexíveis, abrindo chances para o desenvolvimento das relações pessoais e profissionais de forma mais saudável
e, consequentemente, promissora, já que seria impossível obter qualquer tipo de sucesso sem fortalecer os
relacionamentos sociais.
Os trabalhos desenvolvidos pelo especialista são pautados por cinco pilares: autoconsciência, autogestão,
motivação, empatia e habilidades sociais. Tais domínios seriam responsáveis por guiar pensamentos e ações mais
assertivas. O aprimoramento se encaixa no que chamamos de “tecnologia humana”, algo que está dentro de cada
um, mas que nem sempre é acessado ou administrado da melhor maneira. Portanto, é preciso treiná-lo. “A primeira
competência que cultivamos é a autoconsciência, que é conhecer com mais profundidade as nossas emoções,
sentimentos e pensamentos. Dessa forma, desenvolvemos uma maior clareza sobre quem somos, como
funcionamos, o que importa para nós, quais são nossos valores e propósitos, elementos fundamentais para o
autoconhecimento”, explicou Felipe Rech, cofundador do Instituto Pacífico de Desenvolvimento Humano, em Porto
Alegre.
Relembrar a natureza científica da inteligência emocional é o primeiro passo para que o conceito se abra na
mente das pessoas. Existe uma série de pesquisas realizadas ao redor do mundo, inclusive no Brasil, que procuram
investigar e mensurar a validade da percepção de emoções. Por ser um assunto tão complexo e variável quanto
cada indivíduo presente na Terra, os resultados são igualmente inconclusivos em termos de eficácia.
Porém, há estudos — como o de Bastian, Burns e Nettelbeck, publicado na revista acadêmica Personality and
Individual Differences, em 2005 — apontando que indivíduos com “alto índice” de inteligência emocional têm maior
satisfação de vida, capacidade de resolução de problemas, habilidade de enfrentamento e menores índices de
ansiedade.
Foi com base na eficácia e no saldo positivo apresentado pelas pesquisas que a gigante Google uniu experts
em neurociência, negócios e psicologia para ensinar liderança com técnicas de inteligência emocional e mindfulness,
um tipo de exercício meditativo milenar propagado pelo budismo, que propõe a atenção plena em apenas uma
tarefa. Nesse caso, existem provas reais de que a prática dedicada é mais responsiva, promovendo alterações
cerebrais no córtex pré-frontal, responsável por tomadas de decisões. Felipe complementa dizendo que “a prática de
mindfulness tem o poder de desenvolver as competências da inteligência emocional, e isso pode ser feito de uma
forma simples, com pequenos exercícios que podem ser facilmente incluídos em nossa rotina”.
Iniciado em 2007 dentro da empresa e a partir de 2012 em expansão para além dos funcionários, o
curso Search Inside Yourself (SIY), do qual Goleman é um dos cocriadores, já chegou a 100 cidades em 30 países,
com o objetivo de reduzir o estresse, melhorar o foco, a alta performance sustentada e os relacionamentos
interpessoais.
Após adquirir experiência na área da comunicação, Felipe foi até a Califórnia para uma série de retiros
espirituais. Lá conheceu o programa do Google e gostou tanto que virou professor certificado. “As principais
questões de quem procura o curso giram em torno de uma maior capacidade de orientar a atenção para o seu foco,
ter mais habilidade na gestão de suas emoções, mais clareza sobre os seus valores e propósitos, despertar a
motivação, ser mais resiliente, desenvolver mais empatia com os outros, liderar de uma forma plena e experimentar
mais bem-estar de uma forma geral”.
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A partir desse mesmo mecanismo desenvolvido pelo Google, Lígia Costa teve uma carreira executiva
próspera no mundo corporativo, mas também virou professora e especialista no assunto. Ao transitar de carreira,
50 fundou o Thank God it’s Today, uma agência focada no ensino de habilidades socioemocionais para líderes.
Para ela, existe uma junção de fatores que tornam as pessoas mais inseguras, como o cenário econômico do
país, as incertezas no campo do trabalho, a velocidade da informação e a desconexão de si mesmas. “A intolerância
aumenta, a falta de paciência, as disputas de ego são cada vez mais comuns gerando uma frustração e trazendo um
questionamento quase que existencial. Diante de um cenário complexo, precisamos criar um novo conjunto de forças
55 internas”, recordou.
Diante do caos cotidiano, ela aproveita para reforçar a concentração no agora e não no que já aconteceu e no
que está por vir. “Viver no momento presente é a única realidade que temos. O passado não existe e o futuro ainda
está para chegar. Controlar nossos pensamentos, fazer escolhas conscientes com bondade e generosidade para
com nós mesmos é a única coisa que podemos fazer para enfrentar o mundo VUCA (volátil, incerto, complexo e
60 ambíguo, em tradução livre)”.
Disponível em: <https://vidasimples.co/ser/por-que-desenvolver-a-inteligencia-emocional/>. Acesso em: 2 jun. 2019. Adaptado.

QUESTÃO 11
Considere o trecho: “Contrariando as aparências, o conceito não é autoajuda e sim um aprimoramento
comportamental ao alcance de todos os indivíduos com respaldo na neurociência, para mostrar que sucesso pessoal
ou profissional não é destino, é técnica.” (Linhas 4-6)
Sobre o trecho, é CORRETO afirmar que nele o autor
A) afirma que, embora os livros de autoajuda tenham grande valor, a obra referida não se encaixa nesse gênero.
B) deixa claro que a obra de Daniel Goleman, conforme aparenta, é de fato uma obra de autoajuda.
C) defende que o sucesso pessoal e profissional depende não só de sorte, mas também de técnica.
D) previne-se em relação à ideia do senso-comum, segundo a qual os livros de autoajuda são de menor valor
científico e literário.
E) assevera que, mesmo tendo respaldo da neurociência, o conceito de inteligência emocional constitui autoajuda.
QUESTÃO 12
Tendo em vista os argumentos apresentados, infere-se que o autor considera que o conceito de inteligência
emocional está relacionado, inclusive, a
A) valorização do passado.
B) conhecimento de si mesmo.
C) liberdade irrestrita.
D) foco contínuo no futuro.
E) priorização do ego.
QUESTÃO 13
Considere o trecho: “Os trabalhos desenvolvidos pelo especialista são pautados por cinco pilares: autoconsciência,
autogestão, motivação, empatia e habilidades sociais. Tais domínios seriam responsáveis por guiar pensamentos e
ações mais assertivas.” (Linhas 14-16)
O termo “assertivas”, destacado no trecho acima, poderia ser substituído, sem alteração de sentido por
A) negativas.
B) retificadoras.
C) afirmativas.
D) específicas.
E) pacificadoras.
QUESTÃO 14
Considere o trecho: “As principais questões de quem procura o curso giram em torno de uma maior capacidade de
orientar a atenção para o seu foco, ter mais habilidade na gestão de suas emoções, mais clareza sobre os seus
valores e propósitos, despertar a motivação, ser mais resiliente, desenvolver mais empatia com os outros, liderar de
uma forma plena e experimentar mais bem-estar de uma forma geral”. (Linhas 43-47)
As palavras “resiliente” e “empatia” têm como antônimos, respectivamente:
A) Tolerante; identificação.
B) Paciente; ligação.
C) Cauteloso; tolerância.
D) Tranquilo; compreensão.
E) Intolerante; antipatia.
QUESTÃO 15
De acordo com o texto, o termo “tecnologia humana” (Linha 16) relaciona-se à
A) habilidade que a maioria das pessoas possui e a qual consegue acessar.
B) competência que poucas pessoas possuem de constantemente se aprimorar.
C) aprimoramento adquirido somente pelas pessoas que se capacitam.
D) capacidade que as pessoas possuem e com a qual muitas não conseguem lidar.
E) possibilidade que algumas pessoas têm para diariamente se aprimorar.
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QUESTÃO 16
Transformando o título do texto em uma interrogativa direta “Por que desenvolver a inteligência emocional?”, a
resposta que se apresenta inadequada, de acordo com o texto, é:
A) Para desenvolver a capacidade de competição egoica.
B) Para saber lidar com as situações difíceis do cotidiano.
C) Para adquirir capacidade de resolver os problemas.
D) Para aprender a se relacionar melhor com as pessoas.
E) Para ter serenidade e, consequentemente, bem-estar.
QUESTÃO 17
Considere o título do texto “Por que desenvolver a inteligência emocional” e assinale a alternativa em que a lacuna
deve ser preenchida com a mesma grafia do termo destacado.
A) Não se sabe ____________algumas pessoas não se interessam em desenvolver a sua inteligência emocional.
B) No texto lido, aparecem muitos ___________________para explicar a importância de se ter inteligência
emocional.
C) Grande parte das pessoas não agem com inteligência emocional, ____________?
D) Desenvolver a inteligência emocional é importante ______________ se aprende a lidar com as próprias
emoções.
E) É preciso compreender os ________________ da aquisição da inteligência emocional.
QUESTÃO 18
Considere o trecho: “Porém, há estudos — como o de Bastian, Burns e Nettelbeck, publicado na revista
acadêmica Personality and Individual Differences, em 2005 — apontando que indivíduos com ‘alto índice’ de
inteligência emocional têm maior satisfação de vida, capacidade de resolução de problemas, habilidade de
enfrentamento e menores índices de ansiedade.” (Linhas 27-30)
Sobre a organização morfossintática desse trecho, é CORRETO afirmar que
A) O verbo “ter” encontra-se acentuado por ser uma palavra oxítona terminada por “em”.
B) As vírgulas depois da palavra “vida” separam adjuntos adverbiais deslocados.
C) O verbo “haver” foi usado como impessoal, por isso encontra-se no singular.
D) O trecho inicia-se por uma conjunção que insere nele uma ideia de conclusão.
E) As aspas simples usadas marcam o uso da ironia como recurso de expressão.
QUESTÃO 19
Assinale a alternativa que apresenta uma palavra do texto cujo processo de formação é a composição por
justaposição.
A) Pré-frontal.
B) Autoconsciência.
C) Cofundador.
D) Interpessoal.
E) Bem-estar.
QUESTÃO 20
Assinale a alternativa que apresenta pelo menos uma palavra que foi acentuada graficamente por ser paroxítona
terminada em ditongo oral crescente.
A) “Diante do caos cotidiano, ela aproveita para reforçar a concentração no agora e não no que já aconteceu e no
que está por vir” (Linhas 56-57).
B) “Os trabalhos desenvolvidos pelo especialista são pautados por cinco pilares: autoconsciência, autogestão,
motivação, empatia e habilidades sociais.” (Linhas 14-15)
C) “Nesse caso, existem provas reais de que a prática dedicada é mais responsiva, promovendo alterações
cerebrais no córtex pré-frontal, responsável por tomadas de decisões.” (Linhas 34-35)
D) “Segundo ele, muitos dos circuitos cerebrais da mente humana são flexíveis, abrindo chances para o
desenvolvimento das relações pessoais e profissionais de forma mais saudável [...]” (Linhas 10-11)
E) “O assunto será uma das palestras do Festival Path 2019, festival de inovação e criatividade que acontece em
São Paulo.” (Linhas 6-7)
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