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Simulado Especial 
Simulado ISS Uberlândia 

 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso do ISS; 

2 – A prova contém 55 itens que serão divididas em duas partes, conhecimentos gerais na parte da manhã e 
conhecimentos específicos na parte da tarde. que abordam conhecimentos cobrados nos últimos editais dos 
concursos; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca 
organizadora FUNDEP, com alternativas A, B, C, D. 

4 – Este PDF foi enviado por e-mail, disponibilizado na área do aluno e em um artigo publicado no blog do 
Estratégia Concursos; 

5 – Os participantes têm das 8h30 às 13h para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico; 

6 – O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado na última página deste PDF; 

7 – A partir das 14h, os nossos professores iniciarão a Correção da Prova AO VIVO no canal do 
Estratégia Concursos no YouTube. Eles resolverão todos os itens das questões. Aproveite para assisti-la AO 
VIVO e corrigir os erros, pois o vídeo ficará disponível apenas na área do aluno. 

8 – O Gabarito do Simulado e o Ranking Classificatório com nota serão divulgados durante a transmissão da 
correção da prova. 
 

 

 

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK - http://bit.ly/Simulado-ISS-Uberlândia-24-08  
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PORTUGUÊS 

 
TEXTO I 

 
“Um estudo realizado pela oncologista Luciana 

Landeiro, da equipe do Núcleo de Oncologia da Bahia 
(NOB)/Grupo Oncoclínicas, revela que mulheres com 
diagnóstico de câncer de mama, mesmo aquelas que já 
enfrentaram a doença, têm menos chances no mercado de 
trabalho. O estudo “Retorno ao trabalho após o diagnóstico do 
câncer de mama: Estudo prospectivo observacional no Brasil” é 
resultado da tese de doutorado da médica na Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e foi publicada na 
Revista Câncer, publicação científica norte-americana e uma das 
principais revistas internacionais na área de oncologia”. 

Tribuna da Bahia, 23/11/2018. 

 

01. Entende-se do texto que 

a) número de mulheres com câncer têm crescido no 

Brasil. 

b) o câncer é uma doença que prejudica o potencial de 

rendimento no trabalho. 

c) mulheres com câncer têm mais dificuldades de entrar 

ou permanecer no campo de trabalho. 

d) a pesquisa da oncologista serve de documento para 

ação judicial trabalhista. 
 

02. O autor teve como objetivo central do texto: 

a) explicar os efeitos negativos do câncer de mama no 

mercado de trabalho. 

b) criticar a discriminação dos empregadores contra a 

mulher com câncer no mercado de trabalho. 

c) argumentar que políticas públicas devem combater a 

discriminação contra as mulheres com câncer de mama. 

d) registrar que mulheres com diagnóstico de câncer de 

mama têm menos chances no mercado de trabalho. 
 

03. Marque a alternativa correta quanto ao emprego dos 

elementos linguísticos do período abaixo: 
Um estudo realizado pela oncologista Luciana Landeiro, 

da equipe do Núcleo de Oncologia da Bahia 
(NOB)/Grupo Oncoclínicas, revela que mulheres com 

diagnóstico de câncer de mama, mesmo aquelas que já 

enfrentaram a doença, têm menos chances no mercado 

de trabalho. 

a) O verbo “têm” está concordando com o seu sujeito 

plural “aquelas”. 

b) A preposição por, em “pela”, apresenta valor agente. 

c) Ambas as ocorrências da palavra “que” apresentam o 

mesmo valor morfológico. 

d) A expressão “de câncer” tem o mesmo valor sintático 

de “de mama”. 
 

04. Apresenta relação de causa e efeito, nesta ordem, o 

seguinte fragmento do primeiro parágrafo do texto: 

a) “Um estudo realizado” / “pela oncologista Luciana 

Landeiro”. 

b) “mesmo aquelas” / “já enfrentaram a doença”. 

c) “publicação cientifica norte-americana” / “uma das 

principais revistas internacionais”. 

d) “é resultado da tese...” / “O estudo”. 

 

05. Marque a alternativa em que os termos apresentam 

a mesma função sintática. 

a) “Retorno ao trabalho após o diagnóstico do câncer de 

mama: Estudo prospectivo observacional no Brasil” / 

“Luciana Landeiro” 

b) “mulheres com diagnóstico de câncer de mama” / “a 

doença” 

c) “menos chances” / “no mercado de trabalho”. 

d) “após o diagnóstico” / “de doutorado” 
 

06. As frases abaixo constituem um texto da redação ND 
(www.ndmais.com.br), Florianópolis, o qual foi 

adaptado. Marque a alternativa que apresenta 

pontuação correta. 

a) Segundo a nutricionista, funcional e oncológica 

Michelle Mendes um dos agravantes da doença é a má 

alimentação, que ocasiona muitas vezes, o sobrepeso e 

a obesidade. 

b) Movimento realizado mundialmente o Outubro Rosa 

visa conscientizar a população sobre a importância do 
diagnóstico, precoce do câncer de mama, tipo mais 

comum entre as mulheres, no mundo e no Brasil, depois 

do de pele não melanoma.  

c) De acordo com o Inca (Instituto Nacional de Câncer) o 

câncer de mama responde por quase 30% dos 

diagnósticos registrados anualmente.  

d) O Inca estimou 59,7 mil novos casos só para este ano; 

o câncer pode ser causado por diversos fatores, seja 

genético, endócrino ou até comportamental, como 
explica a nutricionista funcional e oncológica Michelle 

Mendes, da Aliança Instituto de Oncologia. 
 

07. Marque a alternativa correta quanto à concordância. 

a) É necessária política pública voltada à proteção contra 

o câncer de mama. 

b) É capaz de aumentar as probabilidades do surgimento 

de câncer a duração longa do período menstrual, os 

antecedentes familiares da doença, primeira 
menstruação precoce e ou menopausa tardia, após os 

50 anos.  

c) A incidência desse tumor é semelhante no Brasil e nos 
Estados Unidos, porém o número de mortes 

ocasionadas por ela são diferentes. 

d) 22% de novos casos de câncer de mama é 
diagnosticado anualmente. 
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08. Complete as lacunas e marque a alternativa correta. 

O prognóstico da patologia experimentou melhorias 
quanto ___ mortalidade nas últimas décadas.  Isso se 

refere ____ dados colhidos no Brasil, os quais não 
atingem níveis semelhantes _________ colhidos na 

Europa. 

a) à, a, àqueles 

b) a, a, aqueles 

c) à, aqueles, aos 

d) a, aqueles, àqueles 
 

09. Marque a alternativa correta quanto à estrutura 

sintática no texto: 

a) O texto é constituído somente de períodos simples. 

b) O texto é constituído somente de períodos compostos 

por coordenação. 

c) O texto é constituído somente de períodos compostos 

por subordinação. 

d) O texto é constituído de um período composto por 

subordinação e de outro por coordenação. 
 

10. O texto apresenta uma falha na concordância em: 

a) “...foi publicada na Revista Câncer”. 

b) “..é resultado da tese de doutorado...” 

c) “...publicação cientifica norte-americana...”. 

d) “...revela que mulheres com diagnóstico de câncer de 
mama, mesmo aquelas que já enfrentaram a doença..” 

 
TEXTO II 

 
Centro Integrado da Mulher 

 

 
O Centro Integrado da Mulher (CIM), foi criado em 

Uberlândia, no dia 18 de maio de 2012, vinculado a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação e 
tem como missão o atendimento à mulher vítima de violência 
doméstica, amparado pela Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha). 

O atendimento socioassistencial é realizado pela 
Diretoria de Proteção Social à Mulher, no CIM, que conta com 
os seguintes serviços: 

Núcleo de Apoio à Mulher – NAM 

Atende a mulher e a família através de orientações e 
encaminhamentos à rede socioassistencial, quando necessário. 
Tem por finalidade promover a implementação de políticas 
públicas afirmativas que estimulem social, cultural, econômica e 
politicamente as mulheres do Município, com ações articuladas 
e a consolidação de atividades educativas, informativas e 
preventivas sobre as questões da mulher e as relações de 
gênero. 

Defensoria Pública – DP 

Presta orientação e acompanhamento jurídico em 
questões envolvendo a violência doméstica. Oferece 
atendimento especializado para mulheres que não possuem 
condições financeiras para contratar um advogado. Ingressa-se 
em juízo, apenas processos relacionados ao Direito de família, 
tais como: divórcio, busca e apreensão de menores, guarda, 

pensão alimentícia, partilha de bens, reconhecimento e 
dissolução de união estável. 

Observação: O benefício neste órgão poderá ser 
utilizado apenas por mulheres vítimas de violência doméstica, e 

que tenham lavrado um BO – Boletim de Ocorrência. 

Delegacia Especializada de Atendimento à 
Mulher – DEAM 

Unidade da Polícia Civil, para atendimentos 
especializado à mulheres em situação de risco e violência. Tem 
caráter preventivo e repressivo e realiza ações de prevenção, 
apuração e investigação de crimes. Dentre algumas de suas 
atribuições, incluem: informar à mulher de seus direitos, 
instauração de inquérito policial, encaminhamento da solicitação 
de Medidas Protetivas ao órgão judiciário, expedição de guia 
para a realização do exame de corpo delito 
no IML (Instituto Médico Legal) e encaminhamento de vítimas 
para a Casa Abrigo, em caso de risco de morte e extrema 
urgência. 

http://www.uberlandia.mg.gov.br 

 

11. Entende-se como objetivo central do texto: 

a) posicionar-se sobre a necessidade de proteção da 

mulher. 

b) criticar as leis, pois elas não protegem efetivamente a 

mulher. 

c) informar a população sobre a criação de entidade de 

atendimento à mulher vítima de violência doméstica. 

d) descrever, de forma subjetiva, as características das 
mulheres atendidas. 

 

12. O texto apresenta alguns vícios gramaticais. Supondo 
que você tivesse que corrigir o primeiro parágrafo, 

marque a alternativa que apresenta a identificação dos 

erros e sua correção. 

a) Não cabe vírgula entre sujeito e predicado. Assim, 

deve-se excluir a vírgula após “(CIM)”. 

b) O vocábulo “vinculado” deve concordar com “mulher”, 
por isso deve se flexionar no gênero feminino: 

vinculada. 

c) A expressão “Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social, Trabalho e Habitação” é nome comum, por isso 

deve ser grafada com iniciais minúsculas. 

d) O adjetivo “Social” caracteriza “Trabalho”, por isso não 

pode haver vírgula entre essas duas palavras. 
 

13. Julgue as afirmações sobre o período abaixo e 
marque a alternativa correta. 

“Presta orientação e acompanhamento jurídico em 

questões envolvendo a violência doméstica.” 

I – O adjetivo “jurídico” pode se flexionar no plural 

(jurídicos), mantendo a correção gramatical. 

II – O verbo “Presta” é imperativo afirmativo, o qual 
se refere à segunda pessoa do singular. Porém, o 

contexto admite a terceira pessoa do singular: 

Preste. 

III – Deve haver a troca da preposição “em” pela 

preposição “de”. 
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a) Somente a afirmação I está correta. 

b) Somente as afirmações I e II estão corretas. 

c) Somente as afirmações II e III estão corretas. 

d) Somente a afirmação III está correta. 
 

Releia o último parágrafo, o qual serve de base para as 
questões 14 e 15. 

 

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher 

– DEAM 

“Unidade da Polícia Civil, para atendimentos 
especializado à mulheres em situação de risco e violência. Tem 
caráter preventivo e repressivo e realiza ações de prevenção, 
apuração e investigação de crimes. Dentre algumas de suas 
atribuições, incluem: informar à mulher de seus direitos, 
instauração de inquérito policial, encaminhamento da solicitação 
de Medidas Protetivas ao órgão judiciário, expedição de guia 
para a realização do exame de corpo delito no IML (Instituto 

Médico Legal) e encaminhamento de vítimas para a Casa Abrigo, 
em caso de risco de morte e extrema urgência.” 

 

14. Julgue as afirmações e marque a alternativa correta. 

I – A fim de corrigir o texto gramaticalmente, o 

adjetivo “especializado” deve se flexionar no plural. 

II– A expressão “à mulheres” apresenta vício de 

linguagem, por isso se pode corrigir o trecho de 
duas formas: excluindo o sinal indicativo de crase 

(a) ou acrescentando “s” (às). 

III –  A fim de corrigir o texto gramaticalmente, 
deve-se substituir “informar à mulher “ por 

informação à mulher. 

a) Somente a afirmação I está correta. 

b) Somente as afirmações I e II estão corretas. 

c) Somente as afirmações II e III estão corretas. 

d) Todas estão corretas. 
 

15. Das expressões abaixo enumeradas, uma não se 
refere ao subtítulo “Delegacia Especializada de 

Atendimento à Mulher – DEAM”: 

a) “Unidade da Polícia Civil” 

b) “Tem caráter preventivo e repressivo” 

c) “realiza ações de prevenção, apuração e investigação 

de crimes” 

d) “Casa Abrigo” 

 
 

ESTATUTO DOS SERVIDORES 

 

16. João é servidor do município de Uberlândia e sofreu 
limitação em sua capacidade física, verificada em 

inspeção médica. Considerando essa situação 

hipotética, de acordo com a Lei Complementar nº 

40/1992, 

a) o aproveitamento de João em cargo de atribuições e 

responsabilidades compatíveis com a limitação que 
tenha sofrido se dará por meio da recondução, que será 

efetivada em cargo de carreira de atribuições afins, 

respeitada a habilitação exigida; 

b) caso João seja julgado incapaz para o exercício de seu 

antigo cargo, será aposentado; 

c) João poderá ser reaproveitado, independentemente de 

existir cargo de carreira de atribuições afins, respeitada 

a habilitação exigida; 

d) João poderá ser readaptado em cargo de atribuições e 

responsabilidades compatíveis com a limitação que 
tenha sofrido, e, inexistindo cargo de igual vencimento, 

a readaptação dar-se-á em cargo de vencimento 
imediatamente superior. 

 

17. Junior é servidor municipal e, no exercício de suas 
funções, atuou como procurador ou intermediário, junto 

a repartições públicas, ajudando seu vizinho a resolver 
questões pendentes no órgão em que era lotado. Diante 

de tal situação, considerando o previsto na Lei 

Complementar nº 40/1992 

a) a lei veda a conduta de Junior e prevê a aplicação da 

penalidade de demissão, o que não ocorreria caso se 

tratasse de benefícios previdenciários ou assistenciais 
de parentes até segundo grau, e de cônjuge ou 

companheiro, situação em que ele poderia atuar como 

procurador ou intermediário; 

b) a atuação de Junior não encontra vedação na 

legislação, tendo em vista que somente auxiliou seu 
vizinho, sem ter logrado nenhum tipo de proveito 

pessoal; 

c) a conduta descrita é vedada pela legislação, que impõe 

a penalidade de demissão, em qualquer caso; 

d) a atuação de Junior faz incidir a penalidade de 

advertência, por ter inobservado seu dever funcional de 

manter-se isento, não podendo exceder o prazo de 
noventa dias. 

 
18. De acordo com a Lei Complementar nº 40/1992, a 

ajuda de custo: 

a) independe de mudança de domicílio em caráter 

permanente; 

b) é calculada sobre a remuneração total do servidor, não 

podendo exceder a importância correspondente a três 

meses desse valor; 

c) o servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo 

quando, injustificadamente, não se apresentar na sede, 

inexistindo essa obrigação quando for exonerado de 
ofício ou quando retornar por motivo de doença 

comprovada. 

d) mesmo que se afaste para exercício de mandato 
eletivo, o servidor faz jus à ajuda de custo. 
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LEI ORGÂNICA 

 

19. Assinale a alternativa que contém a afirmativa correta 

acerca da fiscalização contábil, financeira e 
orçamentária do Município de Uberlândia – MG, de 

acordo com as disposições de sua Lei Orgânica: 

a) Ficam todos os órgãos públicos municipais da 
Administração Direta, indireta e fundações, obrigados a 

publicar, semestralmente, pela imprensa, e afixar em 
local público o balancete mensal discriminado de receita 

e despesa. 

b) O controle externo da Câmara Municipal será exercido 

com auxílio do Tribunal de Contas do Município. 

c) As contas municipais ficarão disponíveis, durante 60 

dias, aos cidadãos, os quais poderão contestar sua 

legitimidade perante a Câmara Municipal, que deverá 

julgar tais objeções no prazo de 15 dias. 

d) No caso de apreciação das contas do prefeito após o 

encerramento do mandato, este será convidado a 
prestar esclarecimentos no prazo de 60 dias, podendo 

juntar documentos e requerer a produção de provas. 
 

20. Entre as competências privativas do Município de 

Uberlândia - MG, estabelecidas em sua Lei Orgânica, 

encontra-se a de:  

a) Prestar o serviço de transporte coletivo urbano 

mediante permissão. 

b) Elaborar suas leis orçamentárias: plano plurianual, 
diretrizes orçamentárias, normas gerais em matéria 

orçamentária e orçamentos anuais. 

c) Manter, com a cooperação do Estado e da União, 
programas de educação para os ensinos fundamental e 

médio. 

d) Criar, organizar e suprimir distritos, observada a 
legislação federal. 

 

 
ATUALIDADES 

 
21. Uma barragem rompeu-se, no dia 29 de janeiro de 

2019, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo 
Horizonte. A respeito desse fato, analise as proposições 

e assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Começou com o rompimento da barragem 1 da mina 
do Córrego do Feijão, que levou ao rompimento de 

outras duas. 

b) A barragem utiliza o método de alteamento a 

montante, para o armazenamento dos rejeitos. 

c) O volume de rejeitos vazados foi menor do que o da 

tragédia de Mariana, mas as perdas humanas foram 

maiores. 

d) A barragem que se rompeu não estava com o 

licenciamento ambiental em dia, o que ocasionou na 

aplicação de uma grande multa para a empresa 
mineradora Vale. 

 

22. O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro caiu 0,2% 

no 1º trimestre de 2019, na comparação com o último 
trimestre do ano passado. Os dados foram divulgados 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Em valores correntes, o PIB totalizou R$ 1,714 

trilhão. Trata-se da primeira queda desde o 4º trimestre 
de 2016 (-0,6%). 

Com base no enunciado, analise as proposições e assinale 

a alternativa correta: 

a) O PIB é a soma de todo papel-moeda disponível no 
país e serve para medir a evolução da economia ao 

longo do tempo. 

b) O setor primário (agropecuária) apresentou pequeno 
crescimento devido a entrada dos produtos brasileiros 

na Europa, em decorrência do acordo Mercosul-União 

Europeia. 

c) O setor secundário (indústria) apresentou a maior 

queda entre os setores no período, com grande recuo 
no setor extrativo, refletindo o rompimento da 

barragem da mineradora Vale. 

d) O setor terciário (serviços) apresentou, pela primeira 

vez nos últimos anos, crescimento. 
 

23. Na manhã do dia 13 de março de 2019, dois jovens 
entraram armados na escola estadual e efetuaram 

disparos que deixaram cinco alunos e dois funcionários 
mortos, além de 11 pessoas feridas. O caso retratado 

ocorreu  

a) em Campinas, São Paulo. 

b) em Suzano, no estado de São Paulo. 

c) em Goiânia, Goiás. 

d) em Realengo, no Rio de Janeiro. 
 

24. Tramita na Câmara do Deputados, o Projeto de Lei 

nº 6.299/02, que visa flexibilizar as regras sobre o uso, 
controle, registro e fiscalização de agrotóxicos. A 

respeito desse projeto, analise as proposições e assinale 

a alternativa correta: 

a) O Projeto de Lei em questão aumentará as 

possibilidades de acesso do consumidor a produtos 
orgânicos através da diminuição de impostos sobre 

esses alimentos.  

b) Se aprovado, o projeto pretende permitir agrotóxicos 

que estão banidos atualmente no Brasil, como o DDT. 

c) Através desse projeto de lei, as análises para novos 

produtos e autorização de registros passam a ser 

coordenadas pelo Ministério da Agricultura. 

d) O Projeto dará mais liberdade para os estados, o 

Distrito Federal e os municípios disporem sobre suas 

próprias regras a respeito da distribuição, 
comercialização e uso de agrotóxicos. 
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25. O Ministério da Saúde divulgou que 53 cidades estão 

na lista de surto de sarampo. Dessas, mais de 90% 
ficam no estado de São Paulo. Segundo o último boletim 

divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde de São 
Paulo, foram confirmados 1.319 casos da doença neste 

ano. Outros 6.556 aguardam resultado dos exames. 
Disponível em: https://tinyurl.com/yxvuay3e (com 

adaptações) 

Para prevenir que os casos de sarampo ocorram, a 
medida mais viável e recomendada a ser tomada deve 

ser: 

a) A utilização periódica de antibióticos nas áreas de risco 

para prevenir que se contraia a doença. 

b) A vacinação, a partir do primeiro ano de vida, em duas 

doses, conforme recomendação do Ministério da Saúde.  

c) O incentivo governamental a pesquisas voltadas para 

a extinção do mosquito transmissor, Aedes aegypty. 

d) Controlar rigorosamente a imigração de venezuelanos, 

que acabam trazendo o vírus para o Brasil. 
 

 
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

26. A média das idades dos 55 empregados de uma 
corporação é de 42 anos. Para os próximos meses, 

estão previstas as aposentadorias de onze empregados 

cuja média de idades é de 62 anos. 

Considerando essa situação hipotética, é correto afirmar 

que, após a efetivação de todas as aposentadorias, a 
média das idades da corporação passará a ser a 

seguinte:  

a) 35 

b) 36 

c) 37 

d) 38 
 

27. Guilherme está organizando na prateleira de seu 
escritório 4 livros de Matemática, 2 livros de 

Econometria e 3 livros de Estatística. Ao acomodar os 

livros lado a lado na prateleira, Guilherme quer que os 
livros de Matemática fiquem sempre juntos. Nessas 

condições, o número de maneiras que Guilherme tem 
para dispor os livros mencionados na prateleira é igual 

a: 

a) 288 

b) 1.728 

c) 2.880 

d) 5.760 
 

28. Em uma sala há homens, mulheres e crianças. Se 
todos os homens fossem retirados da sala, as mulheres 

passariam a representar 75% dos restantes. Se, ao 

contrário, fossem retiradas todas as mulheres, os 
homens passariam a representar 80% dos presentes na 

sala. Com relação ao número total de pessoas na sala, 

as crianças correspondem a: 

a) 12,5% 

b) 20% 

c) 25% 

d) 50% 
 

29. Considere que são verdadeiras as seguintes 

premissas:  

-Nenhum professor é rico.  

- Alguns matemáticos são ricos. Então, pode-se 

afirmar que:  

a)  Nenhum professor é matemático.  

b)  Alguns professores são matemáticos.  

c)  Alguns matemáticos são professores.  

d)  Alguns matemáticos não são professores.  

e)  Nenhum matemático é professor. 

 

30. Um reservatório está sendo abastecido de forma 
ininterrupta a uma vazão de 150 L/s. Se o volume do 

reservatório é igual a 240 m3 O tempo aproximado para 

abastecer 2/3 deste reservatório é, em h, 

a) 3,0 

b) 0,3 

c) 30 

d) 0,15 

e) 1,5 

 
 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

31. Aponte a alternativa correta, considerando as regras 
dispostas no Código Tributário Nacional a respeito da 

competência tributária: 

a) A competência tributária é delegável, em qualquer 

caso. 

b) A competência tributária é delegável, desde que a 

outra pessoa jurídica de direito público. 

c) O não exercício da competência tributária a defere a 
outro ente federativo diverso daquele a quem tenha 

sido atribuída. 

d) A capacidade tributária ativa não pode ser concedida a 

pessoa jurídica de direito privado. 
 

32. Constitui exceção ao princípio da anterioridade 

nonagesimal: 

a) a majoração da alíquota do ITBI. 

b) a majoração da base de cálculo do IPTU. 

c) a majoração da alíquota do IPTU. 

d) A majoração da base de cálculo do ITBI. 
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33. Acerca das modalidades de lançamento, aponte a 

alternativa incorreta: 

a) Todo tributo pode vir a ser lançado de ofício. 

b) Na sistemática do lançamento por homologação, a lei 

atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o 

pagamento sem prévio exame da autoridade 

administrativa. 

c) No lançamento por homologação, não influem sobre a 

obrigação tributária quaisquer atos anteriores à 
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por 

terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito. 

d) No lançamento por declaração, a retificação da 
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando 

vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível 
mediante comprovação do erro em que se funde, ou, 

em qualquer caso, antes de notificado o lançamento. 

 
34. Analise a situação hipotética a seguir, definindo a 

alternativa correta com base no que dispõe o Código 
Tributário Nacional e o Decreto-Lei 57/66, acerca dos 

impostos: 

João é proprietário de um imóvel com amplo terreno, 
onde cultiva legumes e verduras para vender na feirinha 

orgânica do Município. Este imóvel fica localizado em 

uma região dotada de abastecimento de água e sistema 
de esgotos sanitários construídos e mantidos pelo Poder 

Público. Contudo, não possui rede de iluminação pública 
tampouco escola primária e posto de saúde próximos 

daquele local.  

No caso apresentado, pode-se dizer que, em relação à 
propriedade do imóvel que possui, João deve pagar o 

seguinte imposto: 

a) IPTU, por haver exploração de atividade lucrativa no 

local. 

b) ITR, por se tratar de zona rural. 

c) ITR, por não haver rede de iluminação pública. 

d) ITR, porque há exploração de atividade agrícola. 
 

35. Em 28/12/18, ocorreu o fato gerador de determinada 

taxa de serviço, incidindo sobre a prestação de serviço 

público específico e divisível. O lançamento deste 
tributo, realizado de ofício, ocorreu em 20/05/2019. 

Considere as seguintes informações: 

A referida taxa foi instituída pela Lei 01, em 05/05/17, 

estabelecendo que a alíquota aplicável seria de 10%. 

Em 20/10/18, foi publicada a Lei 02, alterando a alíquota 

aplicável para 20%. 

A Lei 03, publicada, em 20/01/2019, alterou a alíquota 

para 15%. 

A Lei 04, publicada em 20/05/2019,  alterou a alíquota da 

referida taxa para 30%. 

Com base em tais informações, responda qual é a 
alíquota a ser aplicada pela autoridade fiscal 

competente, ao efetuar o lançamento da taxa: 

 

a) 10% 

b) 15% 

c) 20% 

d) 30% 
 

36. Aponte a única alternativa incorreta, no que se refere 

às repartições constitucionais das receitas tributárias: 

a) Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal 20% do 

produto da arrecadação dos impostos residuais; 

b) Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal 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; 

c) Pertencem aos Municípios 25% 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; 

d) Pertencem aos Municípios 25% do produto da 

arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade 
de veículos automotores licenciados em seus territórios; 

 
37. Assinale a resposta correta a respeito do Imposto 

Sobre Serviços de qualquer natureza. 

a) Incide sobre serviços de transporte interestadual. 

b) Incide sobre serviços de comunicação; 

c) O contribuinte do ISS é o prestador do serviço. 

d) Incide sobre operações de locação de bens móveis; 
 

38. Dentre as alternativas abaixo, aponte a que 

apresenta a única resposta correta: 

a) Compete tão somente à União legislar sobre direito 

tributário. 

b) Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios legislar concorrentemente sobre direito 

tributário. 

c) Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre direito tributário. 

Contudo, a competência da União se limita ao 

estabelecimento de normas gerais. 

d) A competência da União para legislar sobre normas 
gerais exclui a competência suplementar dos Estados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/inss-tecnico-do-seguro-social-101/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/inss-tecnico-do-seguro-social-101/


9 
Simulado Especial – Concurso ISS UBERLÂNDIA - 24/08/2019 

 

39. Assinale a alternativa incorreta: 

a) Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito 
dessa natureza, regularmente inscrita na repartição 

administrativa competente, depois de esgotado o prazo 

fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final 

proferida em processo regular. 

b) A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no 

CTN como de indicação obrigatória no termo de 
inscrição da dívida ativa, ou o erro a eles relativo, são 

causas de nulidade da inscrição e do processo de 
cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser 

sanada até a decisão de primeira instância, mediante 

substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito 
passivo prazo para defesa, que somente poderá versar 

sobre a parte modificada. 

c) A dívida regularmente inscrita goza da presunção 
absoluta de certeza e liquidez e tem o efeito de prova 

pré-constituída. 

d) Independentemente de disposição legal permissiva, 
será dispensada a prova de quitação de tributos, ou o 

seu suprimento, quando se tratar de prática de ato 

indispensável para evitar a caducidade de direito, 
respondendo, porém, todos os participantes no ato pelo 

tributo porventura devido, juros de mora e penalidades 
cabíveis, exceto as relativas a infrações cuja 

responsabilidade seja pessoal ao infrator. 
 

40. A Lei Complementar 123/2006 estabelece normas 

gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido 
a ser dispensado às microempresas e empresas de 

pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Aponte a 

única alternativa que não condiz com o que estabelece 

a LC 123/2006: 

a) apuração e recolhimento dos impostos e contribuições 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, mediante regime único de arrecadação, 

inclusive obrigações acessórias. 

b) isenção de contribuição previdenciária patronal. 

c) cumprimento de obrigações trabalhistas e 

previdenciárias, inclusive obrigações acessórias. 

d) acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à 
preferência nas aquisições de bens e serviços pelos 

Poderes Públicos, à tecnologia, ao associativismo e às 
regras de inclusão. 

 

41. De acordo com o Código Tributário Nacional, assinale 

a alternativa correta: 

a) A moratória somente pode ser concedida, em caráter 

geral, pela pessoa jurídica de direito público competente 
para instituir o tributo a que se refira, não cabendo a 

concessão pela União em relação aos tributos de 

competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios. 

b) A lei concessiva de moratória não pode circunscrever 

expressamente a sua aplicabilidade à determinada 
região do território da pessoa jurídica de direito público 

que a expedir, ou a determinada classe ou categoria de 

sujeitos passivos. 

c) Mesmo que haja disposição legal em sentido contrário, 

a moratória somente abrange os créditos 
definitivamente constituídos à data da lei ou do 

despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha 
sido iniciado àquela data por ato regularmente 

notificado ao sujeito passivo. 

d) A moratória não aproveita aos casos de dolo, fraude 
ou simulação do sujeito passivo ou do terceiro em 

benefício daquele. 

 
42. Aponte a alternativa que contém apenas hipóteses de 

extinção do crédito tributário: 

a) pagamento; compensação; conversão de depósito em 

renda. 

b) transação; remissão; parcelamento. 

c) decadência; moratória; prescrição. 

d) decisão judicial passada em julgado; pagamento; 

impugnação administrativa.  
 

43. São créditos que possuem privilégios em relação ao 

crédito tributário, exceto: 

a) Créditos trabalhistas e do acidente do trabalho. 

b) Na falência, créditos com privilégio especial. 

c) Na falência, as importâncias passíveis de restituição. 

d) Na falência, o crédito com garantia real no limite do 

valor do bem gravado. 
 

44. Considerando a suspensão, extinção e exclusão do 
crédito tributário, bem como a jurisprudência pacífica do 

STJ, julgue as assertivas a seguir, assinalando (V) para 
verdadeiras e (F) para falsas, e ao final marque a 

alternativa que corresponda à sequência correta. 

(  ) O prazo decadencial para a constituição do crédito 

tributário tem início, em regra, no primeiro dia do 
exercício subsequente àquele em que o lançamento 

poderia ter sido efetuado. O fato de o sujeito passivo 
ser notificado do termo de início de ação fiscal não 

influencia a contagem do prazo decadencial. 

(  ) O prazo prescricional do crédito tributário pode ser 

interrompido por ato do sujeito passivo. 

( ) A restituição de tributos que comportem, por sua 

natureza, transferência do respectivo encargo financeiro 

somente será feita a quem prove haver assumido o 
referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a 

terceiro, estar por este expressamente autorizado a 

recebê-la. 

(  ) A anistia abrange exclusivamente as infrações 

cometidas anteriormente à vigência da lei que a 

concede. 

a) F, V, V, V 

b) V, F, F, V 

c) F, F, V, V 

d) V, V, F, F 
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45. Aponte a seguir a única alternativa errada, no que diz 

respeito às imunidades tributárias: 

a) A imunidade dos fonogramas e videofonogramas 

musicais exige que sua produção ocorra no Brasil. 

b) A imunidade recíproca não impede que determinado 

ente federativo tenha que pagar contribuição de 

melhoria. 

c) Os partidos políticos e suas fundações são imunes aos 

impostos sobre o seu patrimônio. 

d) Os sindicatos de trabalhadores e empregadores são 
imunes à incidência de impostos sobre o seu patrimônio. 

 
46. O Código Tributário Nacional (CTN), em cumprimento 

ao disposto no art. 146, III, da CF/88, exerce a função 
de norma geral em matéria de legislação tributária. 

Nesse sentido, tomando como base as definições do 

CTN, julgue as assertivas a seguir, assinalando (V) para 
verdadeiras e (F) para falsas, e ao final marque a 

alternativa que corresponda à sequência correta. 

( ) A decisão de um órgão coletivo de jurisdição 
administrativa, a que a lei atribuiu eficácia normativa, 

entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

( ) Determinado convênio celebrado entre dois 
Municípios, tratando sobre as relações jurídicas relativas 

aos tributos de sua competência,  entra em vigor na 

data neles prevista. 

( ) Dada a rígida repartição de competência tributária, não 

se admite que a legislação tributária de determinado 

Estado ou Município vigore fora dos seus respectivos 

territórios. 

a) V, F, V 

b) F, F, F 

c) V, F, F 

d) F, V, F 

 
47. Considerando exclusivamente o que foi previsto no 

Código Tributário Nacional acerca dos tributos e suas 

espécies, aponte a alternativa incorreta: 

a) As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo 

Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas 
respectivas atribuições, têm como fato gerador o 

exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, 

efetiva de serviço público específico e divisível, que deve 

ser efetivamente prestado ao contribuinte. 

b) A natureza jurídica específica do tributo é determinada 

pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo 
irrelevantes para qualificá-la a denominação e demais 

características formais adotadas pela lei. 

c) A natureza jurídica específica do tributo é determinada 
pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo 

irrelevantes para qualificá-la a destinação legal do 

produto da sua arrecadação. 

d) Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato 

gerador uma situação independente de qualquer 

atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. 
 

48. Aponte a alternativa correta, em relação aos 

preceitos do Código Tributário Nacional, relativos à 
interpretação e integração da legislação tributária: 

a) O emprego da equidade, se devidamente 
fundamentado, poderá resultar na dispensa do 

pagamento de tributo devido; 

b) A lei tributária que define infrações, ou lhe comina 
penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao 

acusado, em caso de dúvida quanto à autoria, 

imputabilidade, ou punibilidade; 

c) Interpreta-se extensivamente a legislação tributária 

que disponha sobre isenção; 

d) Interpreta-se literalmente a legislação tributária que 

disponha sobre remissão; 
 

49. Em relação ao Simples Nacional, previsto na Lei 
Complementar nº 123/2006, assinale a alternativa 

correta: 

a) Considera-se receita bruta o produto da venda de bens 
e serviços nas operações de conta própria, o preço dos 

serviços prestados e o resultado nas operações em 

conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os 

descontos condicionais concedidos.  

b) Não poderá se beneficiar do Simples Nacional, para 

nenhum efeito legal, a pessoa jurídica a cooperativa de 

consumo 

c) O Simples Nacional constitui tratamento diferenciado e 

favorecido a ser dispensado às microempresas e 
empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
especialmente no que se refere à apuração e 

recolhimento dos impostos e contribuições da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
mediante regime único de arrecadação, exceto 

obrigações acessórias. 

d) Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade 
fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas 

de pequeno porte somente será exigida para efeito de 

assinatura do contrato. 
 

50. São responsáveis, exceto: 

a) O adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos 

bens adquiridos ou remidos. 

b) O sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos 

tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou 
adjudicação, limitada esta responsabilidade ao 

montante do quinhão do legado ou da meação. 

c) O arrematante de bens imóveis em hasta pública. 

d) O espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a 
data da abertura da sucessão. 
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LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIAPAL 

 

51. Acerca da legislação do ISS, em especial com base 

na Lei Complementar Federal nº 116, de 2003, e na Lei 
Complementar de Uberlândia nº 336, de 2003, assinale 

a alternativa incorreta. 

a) É nula a lei ou o ato do Município ou do Distrito Federal 
que não respeite as disposições relativas à alíquota 

mínima no caso de serviço prestado a tomador ou 
intermediário localizado em Município diverso daquele 

onde está localizado o prestador do serviço.  

b) A alíquota máxima do ISS é de 5% e a mínima de 2%, 

sem exceções para alíquota máxima. 

c) O responsável tributário que deixar de recolher o ISS 

retido na fonte, efetuar o seu recolhimento a menor, ou 

ainda, deixar de efetuar a retenção a que está obrigado, 
ficará sujeito à multa por infração equivalente a 100% 

(cem por cento) do imposto devido, sem prejuízo do 
lançamento e cobrança do imposto, acrescido dos 

respectivos encargos moratórios, uma vez iniciado o 

procedimento de fiscalização.  

d) Sempre que julgar necessário, à correta administração 

do tributo, o órgão fazendário competente poderá 

notificar o contribuinte para, no prazo de 10 dias, 
contados da data da cientificação, prestar declarações 

sobre as prestações de serviços, com base nas quais 
poderá ser lançado o imposto. 

 
52. Analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa 

correta, tendo por base o Código Tributário do Município 

de Uberlândia (Lei nº 1.448, de 1966). 

I - O Cadastro Fiscal da Secretaria Municipal de 
Finanças compreende o cadastro imobiliário e o 

cadastro mobiliário. 

II - O Cadastro Imobiliário compreende todos os 
imóveis edificados ou não, situados nas zonas 

urbanas ou destinadas à urbanização, inclusive 
aqueles que gozem de imunidade ou isenção, 

sendo: os terrenos vagos existentes ou que 

venham a existir nas áreas urbanas ou destinadas 
à urbanização; e as edificações existentes, ou que 

vierem a ser construídas, nas áreas urbanas e 

urbanizáveis. 

III - O Cadastro Mobiliário compreende os 

estabelecimentos de produção, inclusive 
agropecuários, de indústria e de comércio, 

habituais, exercidas no âmbito do Município, bem 

como os prestadores de serviços de qualquer 
natureza que são as empresas ou profissionais 

autônomos, com ou sem estabelecimento fixo 

sujeitos à tributação municipal. 

IV - Quanto ao Cadastro Imobiliário, deverão ser 

obrigatoriamente comunicadas à Secretaria 
Municipal de Finanças, dentro do prazo de 30 

dias, todas as ocorrências verificadas com relação 

ao imóvel que possam afetar as bases de cálculo 

do lançamento dos tributos municipais.  

V - A inscrição no Cadastro Mobiliário deverá ser 

permanentemente atualizada, ficando o 
responsável obrigado a comunicar à repartição 

competente, dentro de 60 dias, a contar da data 
em que ocorrerem as alterações que se 

verificarem em qualquer das características 

mencionadas no artigo anterior. 

a) V, F, F, V, V 

b) F, F, F, F, F 

c) V, V, V, V, V 

d) V, V, V, F, F 

 
53. De acordo com a Lei nº 4.012, de 1983, poderão ser 

concedidos os seguintes descontos ao contribuinte que 

optar pelo pagamento do imposto em parcela única: 

a) I - Imposto territorial até 40%; II - Imposto predial até 

30%. 

b) I - Imposto territorial até 30%; II - Imposto predial até 

20%.  

c) I - Imposto territorial até 20%; II - Imposto predial até 

40%.  

d) I - Imposto territorial até 10%; II - Imposto predial até 
10%. 

 

54. De acordo com o Decreto nº 10.957, de 2007, 

assinale a alternativa correta. 

a) As pessoas jurídicas, sujeitas ao Imposto Sobre Serviço 

de Qualquer Natureza - ISS, ficam obrigadas a manter 
em cada um de seus estabelecimentos o Livro de 

Registro de Serviços Prestados. 

b) As pessoas jurídicas, sujeitas ao Imposto Sobre Serviço 
de Qualquer Natureza - ISS, ficam obrigadas a manter 

em cada um de seus estabelecimentos o Livro de 

Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termo 

de Ocorrência. 

c) Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de 

livros, fichas, documentos, notas fiscais ou outros 
papéis de interesse da escrituração, o contribuinte fará 

publicar, por 02 dias consecutivos, em jornal de grande 
circulação do local de seu estabelecimento, aviso 

concernente ao fato, e deste dará minuciosa 

informação, no prazo de 10 dias, ao Fisco Municipal.  

d) A Nota Fiscal de Serviços é o comprovante da natureza 
e do valor do serviço prestado, expedida pelo Fisco. 

 
55. De acordo com o Decreto nº 3.082, de 1985, o 

Imposto Predial Urbano será cobrado mediante 

aplicação de alíquota diferenciada segundo: 

a) as 10 zonas sócio-econômicas definidas pelo aludido 

Decreto. 

b) as 8 zonas sócio-econômicas definidas pelo aludido 

Decreto. 

c) as 6 zonas sócio-econômicas definidas pelo aludido 

Decreto. 

d) as 4 zonas sócio-econômicas definidas pelo aludido 
Decreto. 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/inss-tecnico-do-seguro-social-101/
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Preencha o Gabarito! 
 

 

http://bit.ly/Simulado-ISS-Uberlândia-24-08     
 

Não é assinante? 
  

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e 
participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no banner! 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/inss-tecnico-do-seguro-social-101/
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https://www.estrategiaconcursos.com.br/assinaturas/
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