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TEXTO: 
Nem sempre iremos conseguir tudo aquilo que 

almejamos, 
mas de uma coisa você pode ter certeza, tudo o 

que você 
plantou ontem será colhido no seu futuro, por isso 

seja sempre 
cauteloso nas suas atitudes. 

 
01) De acordo com o texto, a palavra em destaque 

está expressamente caracterizada como: 
 
(A) Conjunção.     
(B) Advérbio. 
(C) Prosódia.   
(D) Locução adjetiva. 
    
02) Com base no texto a palavra destacada é 

empregada como: 
 
“Queria muito encontrar você. Procurei-a por todos 
os lugares, porém sua ausência é o que mais 
machucava a minha solidão”. 
 
(A) Pronome.     
(B) Conjunção Integrante. 
(C) Adjunto Adnominal. 
(D) Artigo Indefinido. 
 
03) De acordo com as regras de figuras de 

linguagem, assinale a alternativa correta. 
 

João pretende vencer-se a si mesmo. 
 
O termo destacado está representando uma 
redundância, figura que também é conhecida como: 
 
(A) Anacoluto. 
(B) Silepse. 
(C) Hipérbato. 
(D) Pleonasmo. 
 
04) Podemos classificar morfologicamente a 

palavra provavelmente, como: 
 

(A) Substantivo.    
(B) Adjetivo. 
(C) Pronome.    
(D) Advérbio. 
 

05) Das palavras abaixo apenas uma NÃO 
representa uma preposição: 

 
(A) Para.      
(B) Porém. 
(C) Sobre. 
(D) Perante. 
      
06) Em relação aos pronomes: a palavra em 

destaque é caracterizada como: 
 

Algum material pode me ajudar! 
 
(A) Pronome demonstrativo.  
(B) Pronome possessivo.   
(C) Pronome indefinido. 
(D) Pronome pessoal. 
 
07) Os alunos adoram esta disciplina nas provas. O 

termo em destaque está representado como: 
 
(A) Adjunto adverbial.   
(B) Advérbio. 
(C) Verbo de Ligação. 
(D) Vocativo. 
     
08) Em relação à crase. Está correto o uso do 

acento grave na alternativa: 
 
(A) Estaremos atendendo de segunda à sexta. 
(B) Estamos todos à pé. 
(C) Começou à chover agora. 
(D) Os filhos davam valor às normas dos pais. 
 
09) Assinale a alternativa em que as palavras 

estão acentuadas de acordo com a mesma 
regra gramatical: 

 
(A) público – cipó. 
(B) eliminatória – rápido. 
(C) assédio – tédio. 
(D) gaúcho – invés. 
 
10) De acordo com o sinal indicativo da crase. 

Assinale a alternativa que se adequa ao texto. 
 
Sabemos que _____ vida dos seres humanos estará 
sempre sujeita _____ regras impostas ____ partir 
de leis criadas pelos homens. 
 
(A) a-às-a. 
(B) à-a-a. 
(C) a-as-à. 
(D) a-à-à. 

Português 



Comissão Organizadora do Concurso Público 
Prefeitura Municipal de Pacajus - CE 

 

 Prova de Fiscal de Tributos Municipais 
 

 

 

2 

 
 
 
 

 
 

11) De acordo com a definição de processamento, 
podemos afirmar que ele é formado pelas 
seguintes etapas: 

 
(A) Entrada/Montagem/Final; 
(B) Entrada/Processamento/Saída; 
(C) Processamento/Informatização/Saída; 
(D) Montagem/Armazenamento/Memorização; 
 
12) Dos itens listados abaixo, assinale o que 

corresponde a um dispositivo de entrada e 
saída: 

 
(A) Mouse; 
(B) Scanner; 
(C) Impressora Multifuncional; 
(D) Teclado; 
 
13) Com relação às unidades de medida na 

informática, podemos afirmar que o Byte é 
definido como: 

 
(A) Um conjunto de 1024 MB; 
(B) O conjunto de 1024 Bits; 
(C) O conjunto de 8 bits; 
(D) O conjunto de 1024 Kb; 
 
14) São tipos de softwares, EXCETO: 
 
(A) Word; 
(B) Notepad; 
(C) Motherboard; 
(D) Browser; 
 
15) O aplicativo básico do Microsoft Windows [que 

já vem instalado no SO na sua configuração 
padrão] que tem como função a edição simples 
de textos é chamado de: 

 
(A) One Note; 
(B) Writer; 
(C) Draw; 
(D) Wordpad; 
 
 
 
 
 

16) A função da tecla INS no teclado na maioria 
dos aplicativos, principalmente de edição de 
texto é: 

 
(A) Adicionar letras no meio de um texto, 

substituindo as que foram escritas; 
(B) Finalizar uma janela inativa do aplicativo para 

poupar memória; 
(C) Desabilitar as funções de correção ortográfica; 
(D) Encerrar o aplicativo; 
 
17) Um arquivo que contem uma extensão .EXE 

indica que o mesmo trata-se de: 
 
(A) Uma imagem; 
(B) Um arquivo do Excel; 
(C) Um programa/aplicativo a ser instalado; 
(D) Um arquivo de áudio; 
 
18) A função básica de um browser é: 
 
(A) Evitar o aquecimento do computador; 
(B) Navegação na internet; 
(C) Detecção de falhas no sistema; 
(D) Armazenamento de arquivos; 
 
19) Para enviar um e-mail com uma cópia oculta a 

um destinatário, é necessário que o endereço 
seja digitado no campo: 

 
(A) CCO; 
(B) CC; 
(C) Barra de endereços; 
(D) Assunto; 
 
20) Nos aplicativos do pacote Microsoft Office, a 

função da combinação das teclas Ctrl + T é: 
 
(A) Terminar o documento; 
(B) Salvar o arquivo; 
(C) Selecionar todo o texto; 
(D) Alternar modo de exibição; 
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21) De acordo com dados mais recentes do IBGE 
(2010), a cidade de Pacajus tem 
aproximadamente quantos habitantes? 

 
(A) 15.000 habitantes; 
(B) 45.889 habitantes; 
(C) 61.838 habitantes; 
(D) 123.845 habitantes; 
 
22) De acordo com os limites territoriais de 

Pacajus, assinale a alternativa CORRETA: 
 
(A) Municípios Limítrofes ao Norte; Fortaleza e 

Barreiro; 
(B) Municípios Limítrofes ao Oeste; Acarape e 

Barreiro; 
(C) Municípios Limítrofes ao Leste; Horizonte e 

Guaiúba; 
(D) Municípios Limítrofes ao Sul; Horizonte e 

Chorozinho; 
 
23) Pacajus possui o seguinte Gentílico: 
 
(A) Pacajueiro; 
(B) Pacajureniense; 
(C) Pacá; 
(D) Pacajuense; 
 
24) De acordo com suas características 

geográficas, Pacajus esta localizado na região 
de clima: 

 

(A) Cerrado; 
(B) Semiárido; 
(C) Semiatlântico; 
(D) Equatorial; 
 
25) São cores da Bandeira Oficial de Pacajus: 
 

(A) Verde, Amarela, Azul e Branco; 
(B) Preto, Azul e Vermelho; 
(C) Vermelho, Amarelo e Verde; 
(D) Vermelho, Vinho e Lilás; 
 
26) Qual a Padroeira da Cidade de Pacajus: 
 

(A) Nossa Senhora de Pajuara; 
(B) Nossa Senhora de Fátima; 
(C) Nossa Senhora das Dores; 
(D) Nossa Senhora da Conceição; 

27) Dos trechos abaixo, qual foi retirado do Hino 
de Pacajus: 

 
(A) “Pacajus! Pacajus! 

Teus filhos de índios não fogem da luta, 
Pacajus! Pacajus! 
Filhos da terra vamos sonhar.” 

(B) “Pacajus! Pacajus! 
Teu nome nos convida a lutar, 
Pacajus! Pacajus! 
Unidos nos queremos te exaltar.” 

(C) “Terra! Terra! 
Juntos defenderemos nossas terras, 
Pacajus! Pacajus! 
Homens de honra e valor!” 

(D) “Pacajus! Pacajus! 
Nossa força vem dos frutos da Terra, 
Terra! Terra! 
Onde a natureza é livre e o homem é 
guerreiro.” 

 
28) “Dentre as Ruas da cidade de Pacajus podemos 

destacar uma conhecida como “Rua velha”, 
uma das ruas mais antigas da cidade e fica no 
coração comercial da cidade, leva o antigo 
nome do município”. Diante das informações 
qual o nome da Rua citada. 

 
(A) Rua Pedro Philomeno Gomes; 
(B) Rua Monte-Mor; 
(C) Rua Guarany; 
(D) Rua Pacuia; 
 
29) Fazem parte da hidrografia da região de 

Pacajus CORRETO: 
 
(A) Rios: Acarape/Pacoti e Choró, e Lagoas: 

Itaipaba e Ipú; 
(B) Rios: Pacajus e Ipú, e Lagoas Ererê e Povo; 
(C) Açudes: Pacoti e Beiraçude, e Riachos: Choró e 

Ererê; 
(D) Todos os itens estão incorretos; 
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30) Sobre a história de Pacajus assinale o item 
CORRETO: 

 

(A) É o município da antiga Fazenda Forquilha, de 
propriedade dos pretos Teles. Há notícia, 
entretanto, de que o primeiro habitante a 
chegar a estas terras, das quais se apossou, foi 
Teodoro de Melo, com os seus escravos. 
Tempos depois vendeu duas léguas dessas 
terras a Veríssimo Gomes e Inácio Gomes que 
aí se estabeleceram e doaram, posteriormente, 
100 braças delas para constituíção do 
patrimônio da Capela de São Sebastião, santo 
de sua devoção, a qual foi edificada, em 1868, 
pelo Padre José Antônio de Carvalho; 

(B) Os paiacus, índios guerreiros que habitavam a 
região compreendida entre o rio Açu, serra do 
Apodi e baixo Jaguaribe, trazendo em 
sobressalto os conquistadores brancos, foram 
aldeados, depois de muita lutas, em uma légua 
de terra nas margens do rio Choró; 

(C) No Século XVIII, nestas terras foi instalada a 
Missão dos Paiacu. É um núcleo urbano que 
surgiu devido aos projetos de combate a seca 
entre 1932 e 1934. No lugar denominado 
Curais Velhos foi construído a ponte da BR 
116. Do acampamento do engenheiros do 
DNOCS e dos operários empregados desta 
construção surge o povoamento, que cresceu 
ao redor desta base de apoio e da capela de 
Santa Terezinha, que depois transformaria-se 
em município; 

(D) Em meados do século dezoito, era um 
aldeamento de índios vindos dos sertões de 
Monte-Mor. Não passava assim, de um 
pequeno núcleo, lugarejo inexpressiva. 
Habitavam todavia a vasta região alguns 
fazendeiros que se estabeleciam nas cercanias, 
vindos na sua totalidade das ribeiras do 
Jaguaribe e cujas terras lhes foram doadas por 
sesmarias. Praticavam o pastoreio; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

31) Sobre noções gerais do Direito Tributário, 
assinale o item INCORRETO: 

 
(A) Constitui ramo do direito privado; 
(B) Ramo autônomo; 
(C) Os tributos devem ser expressos em moeda 

nacional; 
(D) Os tributos não podem ser utilizados como 

penalidade; 
 
32) De acordo com os tipos de Tributos, assinale o 

item INCORRETO: 
 
(A) Imposto são tributos que tem por fato gerador 

uma situação independente de qualquer 
atividade estatal específica relativa ao 
contribuinte;  

(B) Taxa constitui tributo de competência comum 
da União, Estado, Distrito Federal e Municípios, 
cujo fato gerador é vinculado a uma atuação 
específica do Estado em relação contribuinte, 
consistente no exercício regular do poder de 
policia (art. 78 do CTN) ou na utilização efetiva 
ou potencial de serviço público divisível e 
específico (art. 77 do CTN); 

(C) Contribuição de melhoria constitui Tributo de 
competência exclusiva da União e Distrito 
Federal, incidente sobre a valorização de 
determinado imóvel decorrente da realização 
de obra pública; 

(D) Empréstimo Compulsório é de competência 
privativa da União Federal, que deverá editar 
Lei Complementar para sua instituição. 
Somente poderá ser instituído para fazer frente 
a despesas extraordinárias decorrentes de 
calamidade pública ou guerra, bem como para 
investimento público de caráter relevante e 
urgente , sendo a arrecadação vinculada a 
estas finalidades;  

 
33) São características dos Tributos, EXCETO: 
 
(A) Cobrada mediante atividade administrativa 

plenamente vinculada; 
(B) Todo tributo deve ser expresso em moeda, 

pois não há previsão no nosso ordenamento de 
tributo in natura ou in labore; 
 

Conhecimentos 
Específicos 
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(C) Tributo não é penalidade, porem pode decorrer 
de uma ação lícita do contribuinte com o 
objetivo de tornar inviável a atividade 
criminosa; 

(D) A instituição ou majoração de um tributo 
somente pode ocorrer por lei ou ato normativo 
com força de lei (Medida Provisória); 

 
34) São características da competência tributária, 

EXCETO: 
 
(A) Delegabilidade; 
(B) Incaducável; 
(C) Inalterabilidade; 
(D) Irrenunciabilidade; 
 
35) De acordo com as informações sobre os Fatos 

Geradores de Tributos, assinale o item 
CORRETO: 

 

(A) Os fatos geradores dos tributos são divididos 
em: Obrigação Principal (Art. 113, §1 CTN), 
Obrigação Acessória (Art. 115, CTN), 
Obrigação Constitucional (Doutrinário), e 
Obrigação Intercorrente (Doutrinário); 

(B) Quanto a forma de incidência podem ser; 
Instantâneo, Periódico ou Continuado; 

(C) O prazo prescricional do tributo, inicia-se 
quando a Fazenda Municipal é informada do 
fato gerador do tributo, e não do momento da 
realização do fato gerador; 

(D) Todos os itens estão corretos; 
 
36) São espécies de exclusão do Crédito Tributário: 
 
(A) Decadência e Prescrição; 
(B) Isenção e Pagamento; 
(C) Anistia e Isenção; 
(D) Decadência e Pagamento; 
 
37) São Imunes a cobrança de Tributos: 
 
(A) Os templos religiosos; 
(B) Livros, jornais, periódicos e o papel destinado 

a sua impressão; 
(C) Patrimônio, renda ou serviços dos partidos 

políticos; 
(D) Todos os itens estão corretos; 
 
 
 
 
 

38) Assinale a alternativa CORRETA sobre o IPTU: 
 
(A) A base de cálculo é o valor Real do Imóvel; 
(B) Sua alíquota varia de um Município para outro, 

sendo admissível sua progressividade; 
(C) O imposto é de competência dos Municípios, 

sobre a propriedade predial e territorial tem 
como fato gerador a propriedade, o domínio 
útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou 
por acessão física, como definido na lei civil, 
localizado no Município; 

(D) Contribuinte do imposto é o titular do seu 
domínio útil, a qualquer título oneroso ou não; 

 
39) Sobre Imposto Sobre Serviço de qualquer 

natureza (ISS), assinale o item INCORRETO: 
 
(A) O ISS é de competência exclusiva dos 

Municípios; 
(B) O ISS não incide sobre as exportações de 

serviços para o exterior do País; 
(C) Contribuinte é o prestador do serviço; 
(D) A alíquota mínima é de 2% (dois por cento); 
 
40) Assinale o item CORRETO sobre as informações 

do Imposto Sobre Transmissão “Inter Vivos” de 
imóveis e de direitos reais (ITBI): 

 
(A) O ITBI, constitui imposto criado e instituído 

pelo Código Tributário Nacional; 
(B) O fato gerador a transmissão, onerosa ou 

gratuita, de bens imóveis, excluindo-se a 
sucessão (causa mortis); 

(C) A base de cálculo do imposto é o valor venal 
dos bens ou direitos transmitidos; 

(D) O ITBI e o ITCMD são de competência 
cumulativa entre Estados e Municípios;  

 


