
 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
 

PROCESSO SELETIVO Nº 004/2021 
 
 

CADERNO DE PROVAS 
 
 

FISCAL DE TRIBUTOS 
 
 

NOME DO CANDIDATO: ___________________________________________________ 
 
 

 

• Você recebeu sua folha de resposta e este caderno contendo 30 questões objetivas. 

• Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta 
imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala. 

• Leia atentamente todas as questões e escolha a resposta que você considera 
correta. 

• Marque na folha do gabarito com caneta azul ou preta, a letra correspondente à 
alternativa que você escolheu. 

• A duração da prova é de 3 horas, já incluindo o tempo para o preenchimento do 
gabarito. 

• Só será permitida a saída da sala e do prédio após transcorridos 30 minutos do 
início da prova. 

• Os três últimos candidatos devem permanecer na sala até que o ultimo candidato 
entregue seu caderno de questões e folha de respostas. Os mesmos deverão 
assinar a ata de ocorrências.  

• Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas assinada e este caderno com 
todas as páginas rubricadas, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, 
localizado abaixo, para futura conferência.  

• Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas. 
 
 

 
AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVA 

 
 

 



QUESTÕES DE PORTUGUÊS 
 
 
1) Analise o texto e responda a questão abaixo: 
 

 

Luiz Alberto Marinho. Sociedade descartável. In: Vida Simples, dez./2008, p. 80 (com 
adaptações). 

Indique a alternativa que preserva a coerência da argumentação sem distorção da correção 
gramatical do texto: 

 
A) retirar o sinal indicativo da crase em “às relações” (l.11), generalizando o termo. 
B) substituir a vírgula logo depois de “modismos” (l.6) por ponto-e-vírgula. 
C) inserir a preposição de imediatamente antes de “que” em “A verdade é que a culpa acabará” 

(l.3). 
D) substituir o ponto empregado logo depois de “tecnologia” (l.4) pelo sinal de dois-pontos, 

escrevendo-se a palavra seguinte com letra minúscula 
E) inserir o pronome toda imediatamente antes de “informação” em “no acesso à informação farta, 

exata e imediata” (l.5-6). 
 

 
2) Observe as orações e indique a(s) alternativa(s) que possuí(em) as opções corretas na 

utilização da vírgula. 
 
I- Nunca tive boas memórias, não é professora? 
II- Os profissionais estavam trabalhando, mas, não compreendiam os afazeres. 
III- Durante as férias, as crianças comiam, todos os dias, hambúrguer com batatas fritas. 
IV- Fui ao supermercado e comprei arroz, feijão, carne etc. 
 
Marque a opção correta: 
 
A) I e II. 
B) II e IV 
C) I e IV 
D) I e III. 
E) II e III. 



 
3) Texto: 
 
 A procura de informações sobre sintomas e doenças na internet é comum e, muitas vezes, 
serve a propósitos úteis. De acordo com[1] Aiken e Kirwan (2012), a internet é um valioso recurso 
na busca de informações médicas e continuará sendo por muitos anos. Porém, a web possui, em 
paralelo, um poder potencial de aumentar a ansiedade dos sujeitos sem treinamento médico, no 
momento em que[2] estejam buscando diagnósticos em websites. Dessa forma, 
contemporaneamente, pessoas que são[3] excessivamente angustiadas ou muito preocupadas 
com a sua saúde realizam pesquisas constantes na internet. Porém, apenas se tornam mais 
ansiosas ou amedrontadas. Pense por um momento e, em sua reflexão, responda a si se nunca fez 
uma busca na internet após receber seu exame de sangue ou surgir uma mancha em alguma 
região do seu corpo. Esse tipo de comportamento é bem frequente, mas apenas uma minoria 
apresenta uma manifestação patológica (cibercondríaca) desse funcionamento. 
 

O elemento linguístico [2] funciona como: 
 
A) conjunção, responsável por introduzir um adjunto adnominal 
B) pronome, responsável por retomar uma informação. 
C) pronome, responsável por antecipar uma informação. 
D) Pronome, responsável por introduzir um adjunto adnomiminal. 
E) conjunção, responsável por introduzir um complemento nominal. 

 
4) Dentre as alternativas, assinale a que indica um erro no emprego da crase. 
 
A) “...nestas ruas coloniais onde começam à aparecer.” 
B) Dizem, à boca miúda, que são trezentas e sessenta e cinco.” 
C) Atende à súplica e vem. 
D) Você já foi àquele lugar? 
E) Estive à beira de um ataque de pânico. 

 
5) Texto: 
 O acesso à educação profissional e tecnológica pode mudar a vida de milhões de jovens em 
todo o país: há uma nova lei do estágio. Com a nova lei, o governo federal define o estágio 
profissional como ato educativo e determina medidas para que esta atividade contribua para 
familiarizar o futuro profissional com o mundo do trabalho. Entre as medidas estabelecidas, estão: 
a obrigatoriedade da supervisão por parte do professor da instituição de origem do estudante com 
o auxílio de um profissional no local de trabalho, a definição de jornada máxima de trabalho de 
quatro a seis horas. 

Carta na Escola. N° 32, dez. 2008/jan. 2009 (adaptado). 
 

Ao listar as mudanças ocorridas na legislação referente ao estágio, o autor do texto tem como 
objetivo: 

 
A) apresentar as novas normas que definem o estágio profissional para estudantes. 
B) incentivar a obrigatoriedade da supervisão por parte do professor. 
C) mostrar que as políticas públicas favorecem os trabalhadores da educação. 
D) familiarizar milhões de jovens estudantes com o seu futuro profissional. 
E) familiarizar o leitor com as instituições que definem o ensino profissionalizante. 
  
6) Observe as palavras sublinhadas. Como são chamadas as palavras que possuem a mesma 

pronúncia, mas significados diferentes? 
I- Quando coloco ocinto, eu me sinto mais protegido. 
II- Sempre uso umacolherpara colher alface. 



 
A) Sinônimos.  
B) Antônimos. 
C) Parônimos. 
D) Homônimos. 
E) Pronome. 
 
7) Associe as duas colunas, considerando o uso de crase.  
 

(1) Uso indevido  
 

(    ) Estou referindo-me àquelas semanas em que não 
pude vir trabalhar. 

(    ) Vamos conhecer a fazenda à cavalo 

(2) Uso facultativo 

(    ) Comunicarei à Vossa Alteza a sua decisão! 

(    ) À medida que amadurecemos, passamos a dar 
valor ao silêncio. 

(3) Uso obrigatório  
 

(    ) Ontem fomos até à nova estrada 

(    ) Foi oferecida excelente oportunidade à nossa filha 

 
A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta 
 
A) 2 – 3 – 1 – 2 – 2 – 2  
B) 1 – 1 – 1 – 2 – 3 – 3  
C) 1 – 1 – 3 – 3 – 2 – 2  
D) 3 – 1 – 1 – 3 – 2 – 2  
E) 2 – 2 – 1 – 3 – 3 – 1  

 
 
8) Texto: 
 

A melhor resposta é viver bem 
 

Viver muitos anos é uma bênção. Mas pode também se tornar uma maldição. As conquistas 
da medicina têm prolongado nossa vida e colocado a sociedade moderna diante de novos dilemas. 
Hoje, pouco mais de 10% da população brasileira tem mais de 60 anos. Essa proporção subirá 
para 30% até 2050, de acordo com as estimativas. Muito em breve, portanto, não seremos mais um 
país de jovens. A população idosa exigirá novas políticas públicas e novas atitudes. Por isso 
mesmo, ela tem se tornado um objeto de estudo cada vez mais frequente. Na tentativa de trazer 
não apenas mais anos à vida, mas também mais vida aos anos, os cientistas têm se debruçado 
sobre os segredos daqueles que conseguem manter sua independência, seu bem-estar e suas 
atividades até depois dos 80 anos. [...]  

A boa notícia, de acordo com as conclusões preliminares dos pesquisadores, é que não se 
trata apenas de uma questão genética. A qualidade de vida na velhice pode melhorar e ser mantida 
graças a hábitos saudáveis, como alimentação, atividades físicas, sociais ou intelectuais. Acima de 
tudo, os exemplos comprovam a importância do trabalho, do círculo de amizades e da família. [...]  

Também era assim com o escritor Ariano Suassuna, que morreu na semana passada aos 
87 anos. Seu exemplo revela como, diante do inevitável, a melhor resposta é viver bem.  

 
(HelioGurovitz. Época, julho de 2014. Adaptado.)  

 
 
É possível reconhecer posicionamentos do autor em alguns trechos do texto. Assinale a alternativa 
que apresenta um exemplo de tal ocorrência.  
 
A) “[...] ela tem se tornado um objeto de estudo cada vez mais frequente.” (1º§)  



B) “Hoje, pouco mais de 10% da população brasileira tem mais de 60 anos.” (1º§)  
C) “A boa notícia, de acordo com as conclusões preliminares [...]” (2º§)  
D) “As conquistas da medicina têm prolongado nossa vida [...]” (1º§) 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 
 
 
9) A construtora A pode fazer uma obra em 12 dias; a construtora B pode fazê-la em 20 dias e a 

construtora C pode fazê-la em 15 dias. Trabalhando juntos, em quantos dias farão a obra? 
 
A) 8 dias  
B) 6 dias  
C) 5 dias  
D) 7 dias  
E) 3 dias  
 
 
10) Uma fazenda tem uma superfície de 6 km² + 150 hm² + 2500 dam² + 35.000 m² + 4.500.000 

dm² . A sua área expressa em hectares é de:  
 
A) 783  
B) 792  
C) 767  
D) 798  
E) 788 
 
 
11) A medida de y na figura, em graus, é: 
 

 

A) 42º 

B) 109º 

C) 119º 

D) 87º 

E) 58º 

 
12) Avalie as equações e indique o maior resultado? 
 
A) 278 
B) 726 



C) 539 
D) 352 
E) 491 
 

13) Trinta operários constroem uma casa em 120 dias. Em quantos dias quarenta operários 
construiriam essa casa? 

 
A) 100 
B) 90 
C) 200 
D) 75 
E) 160 
 
 
14) Os números 14, x e 69 são, respectivamente, diretamente proporcionais aos números 98, 224 e 

y. Quais os valores de x e y? 
 
A) 64 e 496 
B) 64 e 153 
C) 32 e 483 
D) 196 e 251 
E) 32 e 316 
 
 
15) Um número inteiro é escolhido aleatoriamente entre 1, 2, 3, ..., 50. Qual a probabilidade de ser 

um múltiplo de 5? 
 
A)   1   

50 
B)  1 

10 
C) 23 

50 
D)  1 

3 
E)  1 

 5 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

16) Assinale a opção correta sobre Interpretação e Integração da Legislação Tributária. 

A) Os princípios gerais de direito privado não podem ser utilizados para pesquisa da definição, 

do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas utilizados pela legislação 

tributária. 

B) A lei tributária pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e 

formas de direito privado. 

C) Salvo disposição expressa, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha 

sobre parcelamento, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei e não 

extingue o crédito tributário. 

D) Somente a Constituição Federal, as Constituições dos Estados, ou as Leis Orgânicas do 

Distrito Federal ou dos Municípios podem alterar a definição, o conteúdo e o alcance de 

institutos, conceitos e formas de direito privado. 



E) O sistema tributário nacional é regido pelo disposto na Emenda Constitucional nº 18/65, em 

leis complementares, e, nos limites das respectivas competências, em leis federais, em leis 

estaduais, e em leis municipais. 

 

17) Acerca da competência legislativa sobre normas gerais de direito tributário, assinale a opção 

correta. 

A) A competência dos estados, ainda que suplementar, é excluída com o exercício, pela União, 

da competência para legislar sobre normas gerais de direito tributário. 

B) Os municípios não dispõem de competência para instituir normas gerais de direito tributário. 

C) Em nenhuma hipótese os estados e o DF exercerão competência legislativa plena. 

D) Pertence à competência concorrente a todas as pessoas políticas. 

E) Pertence à competência concorrente a todas as pessoas políticas, exceto o município. 

 

18) No caso de, após a ocorrência do fato gerador, advir lei que amplie os poderes de investigação 

das autoridades administrativas, o lançamento será regido pela lei que estiver em vigor na data:  

A) Da feitura do lançamento. 

B) Do pagamento do tributo. 

C) Da inscrição da dívida na repartição administrativa competente. 

D) Da ocorrência do fato gerador. 

E) Da data da notificação. 

 

19) Considere que determinada lei, publicada no dia 30/12/2020, que instituiu taxa de coleta 

domiciliar de lixo, tenha sido omissa em relação à data de início de sua vigência. Nesse caso, é 

correto afirmar que a taxa somente poderá ser cobrada a partir: 

A) Do primeiro dia do exercício financeiro de 2021. 

B) Da data de publicação desta lei. 

C) De 45 dias após a data de publicação da referida lei. 

D) De 90 dias após a data de publicação dessa lei. 

E) De 30 dias após a data de publicação dessa lei. 

 

 

20) Podem, em decorrência do sigilo profissional, recusar a fornecer a autoridades administrativas 

responsáveis pela fiscalização tributária informações sobre bens, negócios ou atividades de 

terceiros os: 

A) Leiloeiros. 

B) Inventariantes. 

C) Tabeliães. 

D) Advogados. 

E) Corretores. 

 

 

21) Analise as afirmativas e marque a opção correta: 

 

I -  as classificações das espécies tributárias são feitas por dois ramos distintos do direito, Direito 

Tributário e Direito Constitucional. O Código Tributário Nacional classifica três espécies 

pertencentes ao gênero tributo: impostos, taxas e contribuições de melhoria, e a Constituição 

Federal prevê além dessas três espécies os empréstimos compulsórios e as contribuições 

especiais.  

II -  a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva 

obrigação, sendo imprescindível para qualificá-la a denominação e a destinação legal do produto 

da sua arrecadação. 



III - igualmente aos impostos, as taxas são vinculadas a uma contraprestação do poder público 

federal, estadual ou municipal. 

IV - as contribuições de melhoria, assim como as taxas, devem estar vinculadas a uma 

contraprestação. A diferença é que, no caso dessas contribuições, o poder público deve fazer uma 

obra pública que gere valorização imobiliária. O cálculo do pagamento é feito com base no valor 

que será agregado a cada imóvel.  

 

A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas II e III estão erradas. 

C) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas.  

 

 

22) Analise as afirmativas e marque a alternativa correta: 

Conforme a Lei Municipal nº 011/96, que institui o Código Tributário do Município de Monte Belo, os 

contribuintes e o responsável por tributos são obrigados: 

I - a apresentar declaração e guias e a escriturar em livros próprios os fatos geradores da 

obrigação tributária segundo as normas desta Lei e dos respectivos regulamentos; 

II - a conservar e apresentar ao Fisco, quando solicitado, qualquer documento que, de algum 

modo, se refira a operações ou situações que 

constituam fato gerador de obrigações tributárias ou que sirva como comprovante da veracidade 

dos dados consignados em guias e documentos fiscais; 

III - a prestar, sempre que solicitados pelas autoridades competentes, informações e 

esclarecimentos que, a juízo do fisco, se refiram a fatos geradores de obrigações tributárias; 

IV - de modo geral, a facilitar, por todos os meios a seu alcance, as tarefas de cadastramento, 

lançamento, fiscalização e cobrança dos tributos devidos ao erário municipal. 

 

 

A) Todas as alternativas estão corretas 

B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas 

C) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas 

D)  Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas 

E)  Apenas as afirmativas III e IV estão corretas 

 

 

23) Sobre a competência tributária, é correto afirmar, exceto: 

A) Na qualidade de sujeito ativo da obrigação tributária, o Município de Monte Belo, estado de 

Minas Gerais, é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência privativa, para 

decretar a arrecadar os tributos especificados no Código Tributário do Municipal e nas leis e 

este subordinadas. 

B) A competência tributária é indelegável, admitindo-se exceção.   

C) É indelegável a competência tributária para a atribuição das funções de arrecadar ou 

fiscalizar tributos ou, ainda, de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em 

matéria tributária, conferida a outra pessoa de direito público. 

D) Não constitui delegação de competência o cometimento a pessoas de direito privado do 

encargo ou função de arrecadar tributos. 

E) A competência tributária é a atribuição dada pela Constituição Federal e pela legislação 

complementar aos entes políticos do Estado da prerrogativa de instituir os tributos.  

 

 



24) Conforme determina o Código Tributário Nacional, a atividade administrativa de lançamento é: 

A) Discricionária e facultativa. 

B) Discricionária e compulsória. 

C) Vinculada e delegável. 

D) Vinculada e obrigatória. 

E) Obrigatória e indelegável. 

 

 

25) Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta: 

Sobre o cadastro imobiliário é correto afirmar: 

I  - Os terrenos com testada para mais de um logradouro deverão ser inscritos pelo mais 

importante; não sendo possível a distinção sê-lo-ão pelo logradouro de maior testada. 

II - os responsáveis por loteamento ficam obrigados a fornecer à Fazenda Municipal, mensalmente, 

a compra e venda transcrita no registro imobiliário, com a indicação do lote alienado, mencionando 

o nome do comprador e o endereço, o número da quadra e do lote, e o valor do contrato de venda, 

a fim de ser feita a anotação no Cadastro Imobiliário. 

III - para o caso de os responsáveis por loteamento não proceder à declaração ou atualização da 

ficha do cadastro imobiliário, o fisco municipal poderá fazê-lo de ofício, com os elementos de que 

dispuser,expedindo notificação ao contribuinte, cientificando-lhe da multa de pecuniária de 1 (uma) 

UFPMB e fixando o prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento. 

IV - A inscrição ou a atualização da ficha do Cadastro Imobiliário deverá ocorrer por iniciativa do 

contribuinte sempre que houver alterações no imóvel e, por ocasião da transmissão “inter vivos”, 

“causa mortis”, doação do imóvel, permuta ou quaisquer outras formas de mutação de domínio e 

das características do lote ou das construções presentes. 

 

A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas 

B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 

C) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas 

D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas 

E) Todas as afirmativas estão corretas 

 

26) Sobre a inscrição da dívida ativa é correto afirmar, exceto: 

A) O termo de inscrição deverá ser feita em livros especiais e deverá conter o nome do 

devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência. 

B) O valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais 

encargos previstos em lei ou contrato; a indicação se for o caso, de estar sujeita à 

atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o 

cálculo. 

C) A data e o número da inscrição, no registro de dívida ativa; bem como o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado ou não o valor da 

dívida. 

D) Ao contribuinte não poderá ser negada certidão de débito ou quitação, desde que garantido 

o débito fiscal questionado, através de caução do seu valor, em espécie. 

E) Constitui dívida ativa tributária do Município a proveniente de impostos, taxas, contribuição 

de melhoria, e multas de qualquer natureza, decorrentes de quaisquer infrações à 

legislação tributária, inscrita na repartição administrativa competente, depois de transcorrido 

o prazo de 30 (trinta) dias da data do pagamento, independente de decisão judicial. 

 

 

27) São modalidades de lançamento do crédito tributário, segundo o Código Tributário Nacional: 

A) Por estimativa e de ofício apenas. 



B) Por declaração e por homologação apenas. 

C) Por declaração, por homologação e de ofício. 

D) Por declaração, por homologação e por estimativa. 

E) Por homologação e de oficio apenas. 

 

28) Em uma fiscalização de rotina o fiscal de tributos fulano de tal identificou que o contribuinte, 

pessoa jurídica de direito privado, não definiu o seu domicílio tributário. Nesse caso, o fiscal: 

A) Não terá como definir o domicílio do contribuinte. 

B) Deverá definir como domicílio a residência habitual do contribuinte. 

C) Deverá definir como domicílio o lugar onde está a sede do contribuinte. 

D) Deverá definir como domicílio qualquer uma das repartições do contribuinte. 

E) Deverá definir como domicílio a residência constante do cadastro eleitoral do contribuinte. 

 

29) Em uma fiscalização de rotina o fiscal de tributos fulano de tal identificou que o contribuinte, 

pessoa jurídica de direito privado, não definiu o seu domicílio tributário. Nesse caso, o fiscal: 

A) não terá como definir o domicílio do contribuinte. 

B) deverá definir como domicílio a residência habitual do contribuinte. 

C) deverá definir como domicílio o lugar onde está a sede do contribuinte. 

D) deverá definir como domicílio qualquer uma das repartições do contribuinte. 

E) deverá definir como domicílio o constante no cadastro eleitoral. 

 

 

30) No que se refere ao Sistema Tributário Nacional, julgue os itens subsequentes e marque a 

alternativa correta: 

I - Se dois tributos tiverem o mesmo fato gerador, embora um deles seja denominado taxa, e o 

outro, imposto, um deles estará com uma incorreta atribuição de natureza jurídica específica.  

II - A lei complementar em matéria tributária é, por exigência constitucional, aplicada para regular 

as limitações constitucionais ao poder de tributar. 

III – Por exigência constitucional, em matéria tributária, cabe à lei complementar estabelecer 

normas gerais e a legislação ordinária as normas de natureza especial.  

IV - Os tributos não têm apenas finalidade fiscal, que é arrecadar recursos, pois algumas espécies 

tributárias têm finalidade extrafiscal, que tem o escopo de estimular ou desestimular o uso ou 

consumo de determinados produtos ou mercadorias. 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 



PROCESSO SELETIVO Nº004/2021 

 

GABARITO 

PROVA DE FISCAL DE TRIBUTOS 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

D E B A B D D C C A 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C E B C E B D A D D 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

B A C D C C C C C C 

 

 


