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INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

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

2 – A prova contém 55 itens, que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso; 

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-08-12  
 
 
        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://bit.ly/Simulado-ISS-Uberlândia-08-12


2 
Simulado ISS Uberlândia 08/12/2019 

 

 

PORTUGUÊS 

 
 

Aumenta o número de adultos que não consegue 

focar sua atenção em uma única coisa por muito tempo. São 

tantos os estímulos e tanta a pressão para que o entorno seja 

completamente desvendado que aprendemos a ver e/ou fazer 

várias coisas ao mesmo tempo. Nós nos tornamos, à 

semelhança dos computadores, pessoas multitarefa, não é 

verdade? 

Vamos tomar como exemplo uma pessoa dirigindo. 

Ela precisa estar atenta aos veículos que vêm atrás, ao lado e à 

frente, à velocidade média dos carros por onde trafega, às 

orientações do GPS ou de programas que sinalizam o trânsito 

em tempo real, às informações de alguma emissora de rádio 

que comenta o trânsito, ao planejamento mental feito e refeito 

várias vezes do trajeto que deve fazer para chegar ao seu 

destino, aos semáforos, faixas de pedestres etc. 

Quando me vejo em tal situação, eu me lembro que 

dirigir, após um dia de intenso trabalho no retorno para casa, já 

foi uma atividade prazerosa e desestressante. 

O uso da internet ajudou a transformar nossa 

maneira de olhar para o mundo. Não mais observamos os 

detalhes, por causa de nossa ganância em relação a novas e 

diferentes informações. Quantas vezes sentei em frente ao 

computador para buscar textos sobre um tema e, de repente, 

me dei conta de que estava em temas que em nada se 

relacionavam com meu tema primeiro. 

Aliás, a leitura também sofreu transformações pelo 

nosso costume de ler na internet. Sofremos de uma tentação 

permanente de pular palavras e frases inteiras, apenas para 

irmos direto ao ponto. O problema é que alguns textos exigem 

a leitura atenta de palavra por palavra, de frase por frase, para 

que faça sentido. Aliás, não é a combinação e a sucessão das 

palavras que dá sentido e beleza a um texto?  

 Se está difícil para nós, adultos, focar nossa 

atenção, imagine, caro leitor, para as crianças. Elas já nasceram 

neste mundo de profusão de estímulos de todos os tipos; elas 

são exigidas, desde o início da vida, a dar conta de várias coisas 

ao mesmo tempo; elas são estimuladas com diferentes objetos, 

sons, imagens etc. 

Aí, um belo dia elas vão para a escola. Professores e 

pais, a partir de então, querem que as crianças prestem atenção 

em uma única coisa por muito tempo. E quando elas não 

conseguem, reclamamos, levamos ao médico, arriscamos 

hipóteses de que sejam portadoras de síndromes que exigem 

tratamento etc. 

A maioria dessas crianças sabe focar sua atenção, 

sim. Elas já sabem usar programas complexos em seus 

aparelhos eletrônicos, brincam com jogos desafiantes que 

exigem atenção constante aos detalhes e, se deixarmos, 

passam horas em uma única atividade de que gostam. 

Mas, nos estudos, queremos que elas prestem 

atenção no que é preciso, e não no que gostam. E isso, caro 

leitor, exige a árdua aprendizagem da autodisciplina. Que leva 

tempo, é bom lembrar. 

As crianças precisam de nós, pais e professores, para 

começar a aprender isso. Aliás, boa parte desse trabalho é 

nosso, e não delas. 

Não basta mandarmos que elas prestem atenção: 

isso de nada as ajuda. O que pode ajudar, por exemplo, é 

analisarmos o contexto em que estão quando precisam focar a 

atenção e organizá-lo para que seja favorável a tal exigência. E 

é preciso lembrar que não se pode esperar toda a atenção delas 

por muito tempo: o ensino desse quesito no mundo de hoje é 

um processo lento e gradual. 

SAYÃO, Rosely. Profusão de estímulos. Folha de São Paulo, - adaptado. 

 

01. De acordo com o texto, é correto afirmar que: 

a) O excesso de estímulos do entorno faz com que nós, 
adultos, prestemos mais atenção em apenas uma coisa 

por vez. 

b) Para a autora, dirigir é uma atividade prazerosa e 

desestressante. 

c) Com o uso da internet, tendemos a buscar as 

informações pontualmente, pulando palavras e até 

frases.  

d) As crianças, atualmente, já nascem com síndromes e 
distúrbios de atenção, que se agravam com a exposição 

a diferentes objetos, sons, imagens etc. 
 

02. Podemos depreender do texto, EXCETO: 

a)  Os adultos precisaram aprender a ver e/ou fazer várias 
coisas ao mesmo tempo. Enquanto as crianças já 

nasceram num mundo multitarefado. 

b) As crianças precisam aprender a focar sua atenção 

naquilo que é necessário, pois já focam naquilo de que 

elas gostam. 

c) É tarefa de pais e professores ensinar a autodisciplina 

para as crianças. 

d) Quando recorrem à internet para pesquisar, todos os 
adultos desviam sua atenção do objetivo inicial e 

pesquisam temas nada relacionados a ele. 
 

03. A expressão “para que o entorno seja completamente 
desvendado” pode ser substituída, sem alteração de 

sentido e conforme a norma-padrão da língua, por 

a) afim de que o entorno seja completamente 

desvendado. 

b) embora seja completamente desvendado o entorno. 

c) contanto que seja completamente desvendado o 

entorno. 

d) a fim de que seja completamente desvendado o 
entorno. 

 

04. Marque a alternativa correta quanto à concordância 

a) A maioria dessas crianças sabem focar sua atenção, 

sim. 

b) Mais de uma criança sabem focar sua atenção, sim. 

c) Uma ou outra criança sabem focar sua atenção, sim. 

d) 50% das crianças sabe focar sua atenção, sim. 
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05. A pontuação empregada em “Se está difícil para nós, 
adultos, focar nossa atenção...” ocorre pelo mesmo 

motivo que em: 

a) “... imagine, caro leitor, para as crianças”. 

b) “As crianças precisam de nós, pais e professores, para 

começar a aprender isso.”  

c) “Professores e pais, a partir de então, querem que as 

crianças prestem atenção...” 

d) “elas são exigidas, desde o início da vida, a dar conta 
de várias coisas ao mesmo tempo...” 

 
06. Marque a alternativa cujo modo e tempo verbal seja 

o mesmo na palavra sublinhada abaixo: 

Aumenta o número de adultos que não consegue focar 
sua atenção em uma única coisa por muito tempo. 

a) “...para que o entorno seja completamente 

desvendado...” 

b) “...para chegar ao seu destino...” 

c) “Quando me vejo em tal situação...” 

d) “...já foi uma atividade prazerosa e desestressante.” 
 

07. Marque a alternativa correta quanto ao emprego e à 

colocação pronominal: 

a) Tornamos-nos, à semelhança dos computadores, 

pessoas multitarefa, não é verdade? 

b) Quando vejo-me em tal situação, eu me lembro que 

dirigir. 

c) Esses são temas que em nada se relacionavam com 

meu tema primeiro. 

d) Isso de nada ajuda-as. 
 

08. A reescrita do período abaixo com correção e mesmo 

sentido é: 

E é preciso lembrar que não se pode esperar toda a 
atenção delas por muito tempo: o ensino desse quesito 

no mundo de hoje é um processo lento e gradual. 

a) E é necessário lembrar que não se deve esperar toda 
a atenção dela por muito tempo, se o ensino desse 

quesito no mundo de hoje é um processo lento e 

gradual. 

b) Mas não se pode esquecer-se de que não se deve 

esperar toda a atenção dele por muito tempo, já que o 
ensino desse quesito no mundo de hoje é um processo 

lento e gradual. 

c) E é preciso lembrar-se de que não se pode esperar toda 

atenção delas por muito tempo, contanto que o ensino 
desse quesito no mundo de hoje seja um processo lento 

e gradual. 

d) E é necessário lembrar-se de que não se pode esperar 
toda a atenção delas por muito tempo, porquanto o 

ensino desse quesito no mundo de hoje é um processo 

lento e gradual. 

 

 

09. Formam locuções verbais as seguintes expressões 

sublinhadas, exceto: 

a) “Não basta mandarmos que elas prestem atenção...” 

b) “Aumenta o número de adultos que não consegue 

focar sua atenção em uma única coisa por muito 

tempo.” 

c) “Vamos tomar como exemplo uma pessoa dirigindo.” 

d) “O que pode ajudar, por exemplo, é analisarmos o 

contexto...” 
 

10. Complete as lacunas abaixo e marque a alternativa 

correta. 

Queremos que ____ crianças vão ___ escola e que 

prestem atenção em tudo que é ensinado. Porém, elas 
não conseguem, por isso acabamos levando ___ 

médicos, sob alegação de possível síndrome. 
___medida que isso ocorre, penalizamos ___ criança 

por não percebermos que ela presta atenção naquilo de 

que gosta. 

a) as, a, à, A, a 

b) às, a, a, A, à 

c) as, à, à, À, a 

d) as, à, a, À, a 
 

11. Marque a alternativa em que a inserção ou exclusão 

de vírgula não comprometeu a correção gramatical. 

a) Mas nos estudos queremos que elas prestem atenção 

no que é preciso, e não no que gostam.  

b) O uso da internet, ajudou a transformar nossa maneira 

de olhar para o mundo.  

c) O problema é que alguns textos exigem, a leitura 
atenta de palavra por palavra, de frase por frase, para 

que faça sentido.  

d) Professores e pais, a partir de então querem que as 

crianças prestem atenção, em uma única coisa por 
muito tempo.  

 

12. Sobre a frase “Aumenta o número de adultos que não 

consegue focar sua atenção em uma única coisa por 

muito tempo.”, percebe-se que: 

a) o verbo “consegue” pode se flexionar na terceira 

pessoa do plural. 

b) a expressão “o número” é o objeto direto. 

c) a expressão “sua atenção” deve ficar entre duas 

vírgulas. 

d) a palavra “que” pode ser substituída por “os quais”. 
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13. Na frase “Aliás, não é a combinação e a sucessão das 
palavras que dá sentido e beleza a um texto?”, marque 

a alternativa que contenha antônimos das palavras 

sublinhadas acima, respectivamente: 

a) conformidade, sucedimento 

b) harmonia, sequência 

c) acordo, evolução 

d) dissociação, ruptura 

 
14. Marque a alternativa que apresenta uma expressão 

de linguagem conotativa: 

a) “Aumenta o número de adultos que não consegue 

focar sua atenção...” 

b) “Ela precisa estar atenta aos veículos que vêm atrás, 

ao lado e à frente...” 

c) “Sofremos de uma tentação permanente de pular 
palavras e frases inteiras, apenas para irmos direto ao 

ponto.”  

d) “Quantas vezes sentei em frente ao computador para 
buscar textos sobre um tema...” 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

15. A atitude do locutor do terceiro quadrinho da charge 

revela que ele demonstra ser: 

a) multitarefa 

b) dinâmico 

c) polivalente 

d) despreparado 
 

 
 

ESTATUTO DOS SERVIDORES 

 

16. Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Uberlândia (LC nº 40/1992), o prazo para 
o servidor tomar posse e entrar em exercício é de, 

respectivamente: 

a) trinta dias contados da publicação do ato de 
provimento, prorrogável por mais trinta dias; e trinta 

dias, contados da data da posse ou da data da 
publicação do ato em qualquer outro caso, admitida 

prorrogação. 

b) trinta dias, em ambos os casos, não admitida a 

prorrogação. 

c) trinta dias e quinze dias, admitida a prorrogação. 

d) trinta dias, contados da data de homologação do 

concurso público e quinze dias, contados da data da 

posse. 
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17. Considere as seguintes afirmativas sobre o sistema 
remuneratório do servidor público do município de 

Uberlândia: 

I. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo 
exercício de cargo público, com valor fixado em 

Lei, nunca inferior a um salário mínimo. 

II. Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido 
apenas das vantagens pecuniárias permanentes, 

estabelecidas em Lei. 

III. É proibido o exercício gratuito de cargos 

públicos, salvo nos casos previstos em Lei. 

Segundo o que prevê o Estatuto do Servidor Público do 

Município de Uberlândia, está(ão) correta(s) a(s) 

afirmativa(s): 

a) I, apenas. 

b) I e II, apenas. 

c) I e III, apenas. 

d) I, II e III. 

 
18. Sobre as licenças previstas no Estatuto do Servidor 

Público do Município de Uberlândia (LC nº 40/1992), é 

INCORRETO afirmar que: 

a) Será concedida ao servidor licença para tratamento de 

saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia 

médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus, 

observados os termos da legislação específica. 

b) A licença à gestante terá início no primeiro dia do nono 

mês de gestação, podendo ser retardada por opção da 
servidora, com autorização médica, não podendo, 

entretanto, ser concedida antes do início do sétimo mês. 

c) Pelo nascimento de filho, o servidor terá direito a 
licença-paternidade de cinco dias úteis, contados a 

partir da data do parto. 

d) Será licenciado, com remuneração proporcional, o 
servidor acidentado em serviço. 

 

 
LEI ORGÂNICA 

 
19. Assinale a alternativa que contém a afirmativa correta 

acerca dos servidores públicos, de acordo com as 
disposições contidas na Lei Orgânica do Município de 

Uberlândia – MG: 

a) Na Lei Orgânica do Município, não há previsão 
expressa de criação de regime jurídico único para os 

servidores da Administração Direta, autarquias e 

fundações. 

b) O servidor poderá ser liberado para o exercício de 
mandato eletivo em diretorias de sindicatos mas, nesse 

caso, não terá direito à manutenção de sua 

remuneração. 

c) Ao servidor em exercício de mandato eletivo municipal 

é vedada a percepção simultânea das  

 

 

remunerações, independentemente da compatibilidade 

de horários.  

d) A fixação do percentual de cargos e empregos públicos 

reservado a portadores de necessidades especiais 

deverá ser feito por meio de lei ordinária municipal. 

 

20. No que diz respeito à regras relacionadas ao Poder 
Legislativo e ao Processo Legislativo, presentes na Lei 

Orgânica do Município de Uberlândia - MG, é possível 

afirmar que:  

a) É prevista a iniciativa popular tanto para projetos de 

lei quanto para emendas à Lei Orgânica Municipal. 

b) Os vereadores possuem imunidade material em todo o 
território nacional, mas não são detentores de 

imunidade formal. 

c) Para a criação de CPIs, exige-se que o requerimento 

seja apresentado por pelo menos, 2/3 dos vereadores 

que compõem a Câmara. 

d) Apenas em caso de relevância e urgência o Prefeito 

poderá editar Medida Provisória. 
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ATUALIDADES 

 

21. Observe a charge abaixo: 
 

 
 

Disponível em: http://blogdoaftm.com.br/charge-vazamento-de-oleo-
continua-a-ser-espalhar-no-nordeste/. Acesso em 

03/12/2019. 

 

A charge apresenta um problema ambiental ocorrido no 

Brasil nos meses recentes. A respeito desse problema, 

é correto afirmar que 

a) É uma consequência do aumento das temperaturas na 

Terra, causado pela intensificação do efeito estufa e do 

aquecimento global. 

b) Desastres ambientais como esse acontecem 

frequentemente e pouco afetam o meio ambiente, haja 

visto que seus riscos são previamente calculados. 

c) Está relacionado ao aparecimento, em praias do litoral 

brasileiro, de manchas de óleo considerado de origem 

venezuelana, sem a certeza sobre a sua origem e a 

responsabilidade pelo dano ambiental. 

d) Há uma maior permissividade para impactos 

ambientais quando estes ocorrem em países em 
desenvolvimento, como é o caso do Brasil, pois estes 

não são os principais responsáveis pelo aquecimento 
global. 

 

22. O Congresso promulgou no dia 12 de novembro a 
reforma da Previdência, quase nove meses após o 

governo federal entregar a proposta ao Legislativo. 

Disponível em: 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/10/22/ref

orma-da-previdencia-entenda-ponto-a-ponto-a-
proposta-aprovada-em-2o-turno-no-senado.ghtml. 

Acesso em 03/12/2019. 

Dentre os principais pontos da proposta aprovada no 

Congresso Nacional, é correto afirmar que 

a) Foi estabelecida a idade mínima de 60 anos para 

mulheres e 65 anos para homens. 

b) O tempo mínimo de contribuição será de 15 anos para 

mulheres e 20 anos para homens. 

 

c) Os benefícios serão reajustados pela inflação a cada 5 

anos. 

d) As novas regras também valerão para os servidores 

estaduais e dos municípios com regime próprio de 
Previdência. 

 
23. A taxa de juros básica do Brasil, taxa Selic, foi 

reduzida para 5% em outubro de 2019, o menor nível 

desde o início do regime de metas da inflação, em 1999. 

A definição dessa taxa fica a cargo do 

a) Ministério da Fazenda. 

b) Conselho Monetário Nacional (CMN). 

c) Comitê de Política Monetária (Copom). 

d) Tesouro Nacional. 
 

24. O megaleilão do pré-sal, realizado nesta quarta-feira 

(6), garantiu uma arrecadação de R$ 69,96 bilhões. O 
leilão foi marcado pela falta de disputa, pelo 

desinteresse das gigantes estrangeiras e pelo 
protagonismo da Petrobras. Das 4 áreas oferecidas na 

Rodada de Licitações do Excedente da Cessão Onerosa, 
duas foram arrematadas e duas não receberam 

propostas. 

Disponível em: 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/11/06/ce
ssao-onerosa-veja-os-resultados-do-megaleilao-do-pre-

sal.ghtml. Acesso em 03/12/2019. 

A respeito do pré-sal, assinale a alternativa correta: 

a) É uma grande cadeia de montanhas submersa que 

possui jazidas de combustíveis fósseis em sua estrutura. 

b) É uma parte da crosta terrestre no solo marinho que 

possui minérios de alto valor, como o silício e o 

manganês. 

c) São fendas no oceano por onde correntes geotérmicas 

do interior terrestre extravasam, sendo muito 

estratégicas na geração de energia geotérmica. 

d) É uma camada no subsolo marinho que armazena 

petróleo abaixo de uma grossa camada de sal, a cerca 
de 7 km abaixo da superfície do mar. 

 

25. No dia 7 de novembro, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) realizou um importante julgamento, alterando um 

entendimento que era adotado desde 2016 e já havia 

sido julgado.  

A decisão se refere à 

a) prisão de condenados em segunda instância. 

b) categorização de homofobia como crime de racismo. 

c) autorização da educação domiciliar. 

d) descriminalização da maconha. 
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

26. Dani Pires organizou um aulão beneficente para 

arrecadar fundos para uma instituição de caridade. Por 

ter organizado eventos anteriores, ela sabe que com o 

ingresso a R$ 90,00, 300 pessoas assistem aos aulões 

beneficentes e que, para cada redução de R$ 10,00 no 

preço dos ingressos, o público aumenta em 100 

pessoas. Seja P o preço do ingresso, em reais, que 

gerará o faturamento máximo. A soma dos algarismos 

de P é 

a) 9 

b) 8 

c) 7 

d) 6 

 

27. Este simulado é composto por 55 questões com 4 

alternativas cada.  As letras A, B, C e D representavam 

as opções de marcação de resposta em cada uma das 

perguntas. Logo, supondo que nenhuma pergunta 

pode ser deixada em branco e respeitando as opções 

de marcação em cada pergunta e o número de 

perguntas do simulado, a quantidade total de 

gabaritos distintos que poderiam ser apresentados 

pelos candidatos é igual a 

a) 59 

b) 220 

c) 455 

d) 554 

 

28. Uma proposição logicamente equivalente à 

proposição “Se gosto de Lógica, então gosto de 

Matemática” é:  

a) Gosto de Lógica e não gosto de Matemática.  

b) Gosto de Lógica ou não gosto de Matemática.  

c) Se não gosto de Lógica, então não gosto de 

Matemática.  

d) Não gosto de Lógica ou gosto de Matemática.  

 

29. Considere um dado honesto com 6 faces numeradas 

de 1 a 6. Esse dado será lançado até que se obtenha o 

resultado 6. A probabilidade de que isso aconteça em, 

no máximo, 2 lançamentos é 

a) 11/36 

b) 7/36 

c) 6/36 

d) 5/36 

 

 

 

 

30. Guilherme Neves aplicou um capital a juros simples 

com taxa de 9% ao ano durante 6 meses. Brunno 

Lima auferiu o mesmo juro simples que Guilherme ao 

aplicar um capital a uma taxa de 0,8% ao mês durante 

3 trimestres. Sabendo-se que Guilherme aplicou R$ 

900,00 a mais do que Bruno, então o capital aplicado 

por Guilherme foi 

a) R$ 1.500,00. 

b) R$ 1.800,00. 

c) R$ 2.000,00. 

d) R$ 2.400,00 

 
 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

31. Acerca do imposto sobre propriedade predial e 

territorial urbana (IPTU), 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 IPTU não pode ser progressivo em razão do valor 

do imóvel. 

( ) O Município pode fixar livremente o fato gerador do 
IPTU, quando da sua instituição, uma vez que a 

competência tributária é plena.  

( ) O IPTU terá suas alíquotas máximas fixadas pelo 

Senado Federal. 

a) V, F, F 

b) F, F, F 

c) V, V, F 

d) F, V, V 

 

32. Não é compatível com o conceito de tributo: 

a) Prestação pecuniária. 

b) Prestação compulsória. 

c) Prestação cobrada por meio de atividade administrativa 

necessariamente vinculada. 

d) Prestação que constitui sanção de ato ilícito. 
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33. Acerca das taxas e o que dispõe a Constituição 
Federal e/ou o Código Tributário Nacional, 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 taxa pode se referir a utilização de um serviço 

público, desde que este seja específico ou divisível. 

( ) A taxa não pode ter base de cálculo própria de 

imposto, nem  ser calculada em função do capital das 

empresas. 

( ) É considerado como efetivamente utilizado pelo 

contribuinte o serviço público, quando, sendo de 

utilização compulsória, seja posto à disposição do 
contribuinte mediante atividade administrativa em 

efetivo funcionamento. 

a) V, F, F. 

b) F, F, V. 

c) F, V, F. 

d) F, V, V. 

 

34. Assinale a alternativa correta: 

a) O crédito tributário prefere aos créditos trabalhistas. 

b) Na falência, a lei poderá estabelecer limites e 

condições para a preferência dos créditos decorrentes 

da legislação do trabalho. 

c) O crédito tributário prefere aos créditos decorrentes de 

acidente do trabalho. 

d) Na falência, o crédito tributário prefere aos créditos 
extraconcursais. 

 
35. Aponte a alternativa que indica o percentual exato de 

repartição das receitas tributárias, conforme o referido 

tributo, nela indicado, a ser repartido: 

a) 25% do produto da arrecadação do ICMS é repartido 

com os Municípios. 

b) 20% do produto da arrecadação do ITCMD é repartido 

com os Municípios. 

c) 30% do produto da arrecadação do IOF incidente sobre 
o ouro definido em lei como ativo financeiro ou 

instrumento cambial é repartido com o Município de 

origem. 

d) 20% do produto da arrecadação dos impostos 

residuais porventura instituídos pela União deve ser 
repartido com os Municípios. 

 

36. São fontes primárias do direito tributário, exceto: 

a) Decreto-lei. 

b) Resolução do Senado Federal. 

c) Instrução Normativa. 

d) Medida Provisória. 

 

 

 

37. Conforme prevê o Código Tributário Nacional (CTN), 
deve-se interpretar literalmente a legislação tributária 

que disponha sobre: 

a) compensação. 

b) moratória. 

c) remissão. 

d) dação em pagamento em bens imóveis. 

 

38. Como regra, o prazo decadencial para constituição do 
crédito tributário tem início a partir do seguinte 

momento: 

a) a partir da data do fato gerador em relação ao tributo 

lançado de ofício. 

b) a partir da data da inscrição do crédito tributário em 

dívida ativa. 

c) a partir do primeiro dia do mês seguinte àquele em que 

o lançamento poderia ter sido efetuado. 

d) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele 

em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 
 

39. Aponte a única alternativa que apresenta uma 

modalidade de extinção do crédito tributário: 

a) depósito do montante integral. 

b) parcelamento. 

c) consignação em pagamento julgada procedente. 

d) isenção. 

 
40. São hipóteses de interrupção do prazo prescricional, 

referente à cobrança do crédito tributário, exceto: 

a) pelo despacho do juiz que ordenar a citação em 

execução fiscal. 

b) inscrição em dívida ativa. 

c) pelo protesto judicial. 

d) por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor. 
 

41. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela 

autoridade competente, sempre deverá conter os 

seguintes dados, exceto: 

a) o nome do devedor e, sendo caso, o dos 

corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o 

domicílio ou a residência de um e de outros. 

b) o número do processo administrativo de que se 

originar o crédito. 

c) a quantia devida e a maneira de calcular os juros de 

mora acrescidos. 

d) a origem e natureza do crédito, mencionada 

especificamente a disposição da lei em que seja 
fundado. 
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42. No que diz respeito à contribuição de melhoria, e 
considerando o Código Tributário Nacional, aponte a 

alternativa incorreta: 

a) A contribuição de melhoria é um tributo de 

competência comum. 

b) É indispensável a valorização imobiliária para a 

instituição e cobrança dessa espécie tributária. 

c) O limite total de cobrança da contribuição de melhoria 

é a despesa realizada. 

d) A contribuição de melhoria pode ser instituída e 

cobrada pelo ente que realizou a obra pública da qual 
resulte valorização imobiliária ou pelos Municípios, caso 

recebam tal delegação por meio de lei. 
 

43. Assinale a única alternativa errada:  

a) Prescreve em cinco anos a ação anulatória da decisão 

administrativa que denegar a restituição. 

a) É inconstitucional a exigência de depósito ou 

arrolamento prévios de dinheiro ou bens para 

admissibilidade de recurso administrativo.  

c) É inconstitucional a exigência de depósito prévio como 
requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se 

pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.  

d) De acordo com a jurisprudência do STJ, o depósito do 
montante integral deve ser realizado em dinheiro. 

 
44. Assinale a alternativa que apresenta apenas tributos 

abrangidos no âmbito do regime tributário do Simples 

Nacional, conforme estabelece a Lei Complementar 

123/2006 e alterações posteriores: 

a) IRPJ, ITR e COFINS. 

b) ISS, IOF e CSLL. 

c) ITR, IOF e imposto de importação. 

d) IRPJ, IPI e Contribuição para o PIS/Pasep. 
 

45. A empresa Alfa (não optante pelo Simples Nacional) 

revende mercadorias para a empresa Beta (optante pelo 
Simples Nacional), que por sua vez revende as 

mercadorias para a empresa Gama (não optante pelo 
Simples Nacional). Em se tratando do ICMS, e 

considerando apenas o que foi descrito nesta questão e 

o disposto na Lei Complementar 123/2006, aponte a 

resposta correta: 

a) A empresa Alfa fica dispensada do recolhimento do 

ICMS por revender mercadorias a um optante pelo 

Simples Nacional. 

b) A empresa Beta possui direito ao crédito de ICMS 

referente à aquisição da empresa Alfa. 

c) A empresa Beta deve recolher o ICMS como as demais 
pessoas jurídicas, pois tal imposto não foi incluído no 

Simples Nacional. 

d) A empresa Gama tem direito a crédito correspondente 
ao ICMS incidente sobre a aquisição da empresa Beta,  

 

 

desde que destinada à comercialização ou 
industrialização. 

 
46. Complete as lacunas do dispositivo constitucional, 

indicando, a seguir, a alternativa que corresponde às 
palavras retiradas da redação original: 

A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação 
tributária a condição de ______________ pelo 
pagamento de _____________________, cujo fato 
gerador deva ocorrer posteriormente, 
_______________________________ restituição da 
quantia paga, caso _________________ o fato gerador 
presumido. 

a) Contribuinte / imposto ou contribuição / não estando 

assegurada / não se realize. 
b) Responsável / imposto, taxa ou contribuição / 

assegurada a imediata e preferencial / não se realize. 
c) Responsável / imposto ou contribuição / assegurada a 

imediata e preferencial / não se realize. 

d) Contribuinte / imposto, taxa ou contribuição / 
assegurada a imediata e preferencial / não se realize. 

 
47. A respeito da imunidade tributária recíproca, prevista 

no art. 150, VI, “a”, da CF/88, aponte a alternativa 

correta: 

a) A imunidade recíproca se restringe aos impostos, não 

alcançando outras espécies tributárias. 

b) A imunidade recíproca não alcança autarquias e 

fundações. 

c) A imunidade recíproca alcança empresas públicas e 

sociedades de economia mista de um modo geral, 

ressalvadas as restrições constantes no texto 

constitucional. 

d) A imunidade recíproca exonera o promitente 

comprador da obrigação de pagar imposto 
relativamente ao bem imóvel. 

 

48. A respeito da obrigação tributária, assinale a 

alternativa correta: 

a) assim como ocorre no direito privado, a obrigação 

acessória pressupõe a existência da obrigação principal. 

b) a obrigação tributária acessória fica suspensa uma vez 
suspensa a exigibilidade do crédito tributário, desde que 

nas hipóteses previstas no art. 151, do CTN. 

c) a obrigação principal se refere ao pagamento do 
tributo, e a obrigação acessória, ao pagamento da 

penalidade pecuniária. 

d) a obrigação principal é extinta com a extinção do 
crédito tributário dela decorrente. 
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49. A natureza jurídica do tributo é determinada pelo fato 

gerador da respectiva obrigação, sendo  

a) relevantes para qualificá-la apenas a denominação e 

demais características formais adotadas pela lei  

b) relevante para qualificá-la apenas a destinação legal 

do produto da arrecadação  

c) irrelevantes para qualificá-la a denominação e demais 

características formais adotadas pela lei e a destinação 

legal do produto da arrecadação  

d) relevantes para qualificá-la a denominação e demais 

características formais adotadas pela lei e a destinação 
legal do produto da arrecadação 

 
50. De acordo com o Código Tributário Nacional, a 

respeito do lançamento e da extinção do crédito 

tributário, aponte a alternativa correta: 

a) O pagamento pode ocorrer por meio de estampilha, 
papel selado ou por processo mecânico, 

independentemente de previsão legal. 

b) A perda ou destruição da estampilha, ou o erro no 
pagamento por esta modalidade, não dão direito a 

restituição, salvo nos casos expressamente previstos na 
legislação tributária, ou naquelas em que o erro seja 

imputável à autoridade administrativa. 

c) Salvo se houver previsão legal nesse sentido, o crédito 
não integralmente pago no vencimento não é acrescido 

de juros de mora. 

d) Salvo disposição de lei em contrário, a imposição de 

penalidade não pode ser exigida cumulativamente com 
o tributo devido. 

 
 

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIAPAL 

 

51. Quanto ao IPTU, de acordo com a Lei nº 4.012, de 

1983, analise as assertivas a seguir: 

I – Não se considera imóvel constituído aquele cuja 

área de construção não alcance a 5% do 

respectivo terreno, inclusive se chácara ou sítio 

de recreio. 

II – O lançamento do IPTU será efetuado em nome 

de quem tiver a posse do imóvel, não sendo este 
conhecido, será feito em nome do proprietário do 

terreno. 

III – Os "núcleos urbanos especiais" são entendidos 
como terras inseridas nos perímetros urbanos da 

Sede e dos Distritos, cujas áreas são 

caracterizadas e destinadas a fins de urbanização 
específica de lazer, de recreio, de cunho industrial 

especial, ou as da edificação de conjuntos 

habitacionais para fins sociais. 

IV – A alíquota do IPTU aplicável a sítios de recreio 

é de 1%. 

Estão corretas as assertivas: 

 

a) I, II e IV. 

b) II, III e IV. 

c) III e III. 

d) IV. 

 
52. De acordo com a legislação tributária municipal, o 

responsável tributário que deixar de recolher o ISSQN - 

retido na fonte, efetuar o seu recolhimento a menor, ou 
ainda, deixar de efetuar a retenção a que está obrigado, 

ficará sujeito à multa de:   

a) 80% do valor do imposto, se não iniciado o 

procedimento de fiscalização. 

b) 80% do valor do imposto, uma vez iniciado o 

procedimento de fiscalização. 

c) 100% do valor do imposto, uma vez iniciado o 

procedimento de fiscalização. 

d) 100% do valor do imposto, se não iniciado o 

procedimento de fiscalização. 
 

53. De acordo com o Decreto nº 10.957, de 2007, é 

permitida, a determinados contribuintes, a emissão de 
Nota Fiscal pela somatória dos serviços prestados, 

desde que autorizado pelo Núcleo de Fiscalização de 
Tributos. Incluem-se nessa situação, as seguintes 

atividades: 

a) Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e 

pessoas. 

b) Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 

c) Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, 

movimentação de passageiros, armazenagem de 
qualquer natureza, capatazia, movimentação de 

aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços 

acessórios, movimentação de mercadorias, logística e 

congêneres. 

d) Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais 

produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de 
apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de 

títulos de capitalização e congêneres. 
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54. Quanto ao Regime Especial de Fiscalização previsto 

no Código Tributário Municipal de Uberlândia, analise a 

seguir: 

I – O reiterado descumprimento da legislação, a 

reincidência no cometimento de infração, dentre 

outras situações levam à aplicação do regime.  

II – É considerado devedor habitual aquele estiver 

atrasado com o pagamento do ISSQN há mais de 
90 dias, o que ensejará a aplicação do regime 

especial de fiscalização.   

III – Uma das consequências do regime poderá ser 
a antecipação do recolhimento do ISSQN para 

momento anterior ao da emissão da NF-e. 

IV –  O regime não é aplicado quando houver dúvida 
quanto à veracidade ou à autenticidade dos 

registros referentes às prestações realizadas e 

aos tributos devidos pelo sujeito passivo 

Estão corretas as assertivas: 

a) I, II, e IV. 

b) II, III e IV. 

c) I e III. 

d) III e IV. 

 
55. A respeito do ISSQN, de acordo com o previsto na Lei 

Complementar nº 336, de 2003, analise as afirmativas 

a seguir e indique com V as verdadeiras e com F as 

falsas: 

(  ) O ISSQN é devido no local do estabelecimento 

prestador, ou, na falta do estabelecimento, no local do 
domicílio do prestador, no caso da prestação de serviços 

de jardinagem, descritos no item 7.11 da Lei.   

(  ) A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, não 
se incluindo o valor dos materiais fornecidos pelo 

prestador de serviço no caso dos itens 7.02 e 7.05.  

(  ) A legislação prevê a possibilidade de estimativa do 
valor da base de cálculo do ISSQN, tendo em vista o 

valor do m² do Custo Unitário Básico – CUB Sinduscon 

de Minas Gerais.  

(  )  As pessoas jurídicas de direito privado e todos os 
órgãos da Administração Pública direta e indireta, de 

qualquer dos poderes da União, Estados e do próprio 
Município, apresentarão ao Fisco Municipal a Declaração 

Mensal de Serviços – DMS sobre os serviços tomados. 

(  ) O proprietário do bem imóvel, o titular de seu domínio 
útil ou o seu possuidor a qualquer título, em relação aos 

serviços que lhe forem prestados responderão de forma 

subsidiária. 

Estão corretas as assertivas: 

a) V, V, F, V, F. 

b) F, V, V, V, F. 

c)  V, V, V, V, F. 

d) F, V, V, V, V. 
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