
 
DDAADDOOSS  DDEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCAANNDDIIDDAATTOO  

 

Não deixe de preencher as lacunas a seguir. 
 

PPrrééddiioo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SSaallaa  

 

NNoommee    

  

NNºº  ddee  IIddeennttiiddaaddee                                                                      ÓÓrrggããoo  EExxppeeddiiddoorr                                  UUFF                                                                                NNºº  ddee  IInnssccrriiççããoo                    

AAGGEENNTTEE  DDEE  TTRRIIBBUUTTOOSS  

AATTEENNÇÇÃÃOO  
  

AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  4400  ((qquuaarreennttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  

mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1100  qquueessttõõeess  ddee  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa  ee  3300  

qquueessttõõeess  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  eessppeeccííffiiccooss..  

SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  ddaa  pprroovvaa,,  vvooccêê  rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--

RReessppoossttaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  ccaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

AAss  bboollhhaass  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  

oouu  pprreettaa..  

VVooccêê  ddiissppõõee  ddee  44  hhoorraass  ppaarraa  rreessppoonnddeerr  ttooddaa  aa  PPrroovvaa  ––  jjáá  iinncclluuííddoo  oo  tteemmppoo  ddeessttiinnaaddoo  aaoo  

pprreeeenncchhiimmeennttoo  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa..  OO  tteemmppoo  ddee  PPrroovvaa  eessttáá  ddoossaaddoo,,  ddee  mmooddoo  aa  ppeerrmmiittiirr  ffaazzêê--llaa  

ccoomm  ttrraannqqüüiilliiddaaddee..  

VVooccêê  ssóó  ppooddeerráá  rreettiirraarr--ssee  ddaa  ssaallaa  22  ((dduuaass))  hhoorraass  aappóóss  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  ssaallaa  

eemm  ssiillêênncciioo..  

 
BBOOAA  SSOORRTTEE  !!  

UNIVERSIDADE
DE PERNAMBUCO  
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LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  

  
TEXTO  
 

QUEM É O MELHOR CHEFE? 
 
Você grita com seus subordinados? Seu chefe adia decisões e está sempre viajando ? Seu diretor protege a 

equipe ? Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção. Chefes ausentes, mandões e paizões, antes 
comuns, estão fora de moda. Profissionais em cargos de liderança querem ser vistos de outra forma. Ao se 
descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos e hábeis no treinamento de suas 
equipes, segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar empresas em mudança de 
cultura. Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam. E, em geral, a opinião que os 
funcionários têm deles sustenta o perfil.Não é à toa que eles chegaram à chefia.  

Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.Mas funcionam. Os perfis não são 
excludentes.Todo gestor se encaixa em mais de um. O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a 
situação. 

Revista Época. Recife, 03 de julho de 2006. p.58. 
 
01. Com o período “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”, o autor afirma que 
 
A) na atualidade, esses requisitos ainda são exigidos para o perfil de um chefe . 
B) na contemporaneidade,o perfil exige um chefe presente que não reflita bondade excessiva nem espírito autoritário.  
C) ser chefe dotado de espírito conciliador e bondoso retrata obsoletismo. 
D) todo chefe precisa estar atualizado com a moda para produzir ações saudáveis à empresa na qual trabalha. 
E) ser paizão ou bondoso demais refletiu em toda época um perfil de chefe cujas ações sempre causaram prejuízos a qualquer 

empresa. 
 
02. Qual mensagem o autor quis transmitir, utilizando-se do trecho abaixo? 
 

“Todo gestor se encaixa em mais de um.” (2º parágrafo) 
 
A) Apenas as pessoas subalternas a um chefe refletem perfis diversos. 
B) Em cada gestão, os perfis dos gestores são modificados. 
C) Em sua prática profissional, todo gestor exclui mais de um perfil. 
D) Para ser gestor, é preciso se encaixar em mais de um perfil exigido pela empresa. 
E) Ao gestor, cabe optar apenas por um perfil apresentado pela empresa. 
 
03. Dentre as características exigidas atualmente pelas empresas para os cargos de chefia, o texto destaca algumas 

delas. Assinale a alternativa que as contempla. 
 
A) Ser metódico, pontual e dedicado. 
B) Orientar os funcionários, possuir espírito de despotismo e ser incompreensivo. 
C) Ser guia, nutrir espírito de democracia e ter habilidade para treinar equipes. 
D) Ser comunicativo, impulsivo e superprotetor. 
E) Partilhar sugestões, ser dotado de espírito competitivo e monopolizar ações. 
 
04. Sobre SINONÍMIA e ANTONÍMIA, assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) “Seu chefe adia decisões e está sempre viajando?” – o termo sublinhado poderia ser substituído por “anula”, sem sofrer 

mudança de significado. 
B) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias.” – o sentido seria mantido, caso o termo 

sublinhado fosse substituído pelo verbo “concedem”. 
C) “Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.” – o termo “moderna”poderia substituir o termo 

sublinhado, atribuindo-lhe sentido contrário.  
D) “Todo gestor se encaixa em mais de um.” – o termo sublinhado tem como sinônimo  “fragmenta”. 
E) “Os perfis não são excludentes” – o sentido da oração poderá ser mantido, mesmo se se substituir o termo sublinhado por 

“inclusivos”. 
 
05. No tocante à crase, leia os trechos abaixo. 
 

I. “Não é à toa que eles chegaram à chefia.” 
II. “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” 
III. “O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a situação.” 
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Assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) No item I, a primeira crase é facultativa. 
B) No item II, o termo sublinhado é artigo definido, daí não receber acento grave. 
C) No item III, no termo sublinhado, existe a presença, apenas, de artigo. 
D) Nos itens II e III, ambos os termos sublinhados são artigos, daí não receberem acento grave. 
E) No item II, se o termo sublinhado fosse substituído por “aquelas”, seria correto grafar “àquelas”. 
 
06. Assinale a alternativa cuja afirmativa contraria  a Regência Nominal ou a Verbal. 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.” – o termo sublinhado completa o sentido do verbo “fazer”. 
B) “Seu diretor protege a equipe?” – o termo sublinhado é verbo que exige complemento regido de preposição. 
C) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias...” – o verbo sublinhado exige, apenas, um 

complemento, e este vem regido de preposição, “de bons guias”. 
D) “Em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” – neste contexto, “o perfil” é o único complemento do 

verbo sublinhado e não vem regido de preposição. 
E) “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” – neste contexto, “as empresas” funcionam como 

complemento do verbo sublinhado . 
 
07. Sobre o trecho abaixo: 
 

“Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas. Mas funcionam.” 
 
é correto afirmar que 
 
A) o verbo “funcionam” concorda em número e pessoa com o seu sujeito, representado por “pessoas”. 
B) o conectivo “mas” exprime idéia contrária a algo declarado anteriormente. 
C) o termo “estereotipada” concorda em gênero e número com o nome a que se refere, “definição”. 
D) o verbo “analisar”, neste contexto, exige dois complementos. 
E) todos os verbos nele existentes estão conjugados no tempo presente e no modo indicativo. 
 
08. Excetuando-se apenas um, em todos os termos sublinhados, existe a presença de um elemento que foi acrescido ao 

radical da palavra, ao qual se dá o nome de sufixo. Assinale a alternativa na qual este termo desprovido de sufixo se 
encontra inserido. 

 
A) “...especialista em assessorar empresas em mudanças de cultura.”  
B) “...são exatamente as que as empresas mais desejam.”  
C) “...são uma forma estereotipada de analisar pessoas.”  
D) “...segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais...”  
E) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” 
 
09. Em qual das orações o emprego da(s) vírgula(s) se justifica por separar orações  ? 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.”  
B) “...pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar mudança de cultura.”  
C) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.”  
D) “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”  
E) “...os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos...”  
 
10. Sobre pronomes, observe os quadros abaixo.  

     
 I II III IV V 
 
É correto afirmar que 
 
A) no quadro I, o termo “comigo” classifica-se como pronome pessoal de tratamento. 
B) no quadro II, inexiste a presença de pronome. 
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C) nos quadros III e IV, os pronomes existentes são apenas “nada” e “vocês”. 
D) no quadro V, o termo tua se classifica como pronome pessoal oblíquo. 
E) em nenhum dos quadros acima, existe pronome pessoal. 
  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
  

11. Indique, dentre as alternativas abaixo, a que está incorreta. 
 
A) A competência legislativa do Município do Cabo de Santo Agostinho, em matéria tributária, é exercida pelo Poder 

Executivo Municipal. 
B) As ordens de serviço expedidas pelas autoridades administrativas do Município são normas complementares das suas leis e 

dos decretos. 
C) Os convênios que o Município celebra com as entidades de outros Municípios são normas complementares das suas leis e 

dos decretos. 
D) As práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas do Município são normas complementares das suas 

leis e dos decretos. 
E) As decisões dos órgãos componentes das instâncias administrativas julgadoras são normas complementares das suas leis e 

dos decretos. 
 
12. Indique abaixo a afirmativa incorreta. 
 
A) De acordo com a competência tributária, o Município se obriga a instituir tratamento igual entre sujeitos passivos que se 

encontrem em situações equivalentes. 
B) Somente em casos excepcionais, o Município poderá exigir tributo no mesmo exercício financeiro em que haja sido 

publicada a lei que o instituiu. 
C) Ao Município do Cabo de Santo Agostinho é vedado utilizar tributos com efeito de confisco. 
D) Ao Município do Cabo de Santo Agostinho não é permitido instituir impostos sobre os serviços vinculados às finalidades 

essenciais das fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. 
E) Ao Município do Cabo de Santo Agostinho é vedado instituir impostos sobre o papel destinado à impressão de periódicos.  
 
13. Para efeito de incidência do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana no Município do Cabo de 

Santo Agostinho, entende-se como zona urbana a definida na legislação municipal, observado o requisito mínimo 
da existência de melhoramentos indicados em, pelo menos, 02 (dois) itens construídos ou mantidos pelo Poder 
Público. Indique, dentre as alternativas abaixo, aquela que não contém dois desses itens. 

 
A) Abastecimento d'água e sistema de esgotos sanitários. 
B) Rede de iluminação pública com posteamento para distribuição domiciliar e abastecimento d'água.  
C) Rede de iluminação pública sem posteamento para distribuição domiciliar e abastecimento d'água. 
D) Meio-fio ou calçamento com canalização de água pluvial e sistema de esgotos sanitários. 
E) Posto de Saúde a uma distância mínima de 03 (três) quilômetros do imóvel considerado e meio-fio ou calçamento com 

canalização de água pluvial. 
 
14. Considerando o Código Tributário do Município do Cabo de Santo Agostinho, indique a afirmativa falsa dentre as 

que se seguem abaixo.  
 
A) O Imposto sobre a Propriedade Predial incide sobre imóveis edificados e com “habite-se”, ocupados ou não.  
B) O Imposto sobre a Propriedade Predial incide sobre imóveis edificados sem licença, mesmo que a construção haja sido feita 

em terreno de propriedade alheia. 
C) O Imposto sobre a Propriedade Predial incide sobre imóveis edificados ocupados, ainda que o respectivo “habite-se” não 

tenha sido concedido. 
D) O Imposto sobre a Propriedade Predial não incide sobre imóveis edificados fora da zona urbana, urbanizável ou de 

expansão. 
E) Se o imóvel situar-se, apenas, parcialmente, no território ou na zona urbana do município, o imposto incidirá sobre a área 

nele situada. 
 
15. De acordo com o Código Tributário do Município do Cabo de Santo Agostinho, assinale abaixo a afirmativa que 

está correta. 
 
A) Considera-se ocorrido o fato gerador do IPTU no 1º (primeiro) dia útil de janeiro de cada ano. 
B) Para os prédios construídos durante o exercício, o fato gerador do IPTU ocorrerá sempre na data da concessão do "habite-

se". 
C) Para os prédios construídos ou reformados durante o exercício, o fato gerador do IPTU poderá ocorrer, quando constatada a 

conclusão da construção ou reforma, independentemente da expedição dos referidos alvarás.  
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D) Para os prédios reformados durante o exercício, o fato gerador do IPTU ocorrerá sempre na data da concessão do "aceite-

se". 
E) Para os imóveis que forem objeto de parcelamento do solo durante o exercício, o fato gerador do IPTU ocorrerá, quando da 

expedição dos referidos alvarás.    
 
16. No Município do Cabo de Santo Agostinho, é isento do IPTU o(os)(a) 
 
A) contribuinte que possuir um único imóvel residencial de área construída não superior a 50m2, desde que outro imóvel não 

possua o cônjuge, o filho menor ou maior inválido. 
B) proprietário que realizar obras de restauração e recuperação em imóveis localizados em zona de preservação rigorosa, nos 

termos da lei aplicável, pelo prazo de 03 (três) anos, contados do início da obra.  
C) imóveis cedidos total e gratuitamente para uso da União. 
D) imóveis de propriedade de Sindicatos e de Associações de classe reconhecidas como de utilidade pública. 
E) Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, apenas em sua área edificada. 
 
17. Com relação à responsabilidade pelo IPTU, é incorreto afirmar. 
 
A) O possuidor a qualquer título do imóvel é considerado Contribuinte do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial 

Urbana – IPTU. 
B) Os promitentes-compradores imitidos na posse são considerados Contribuintes do Imposto Sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbana – IPTU. 
C) Comodatários de imóveis pertencentes ao Município do Cabo são contribuintes do IPTU. 
D) Poderá ser considerado responsável pelo Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, quando do 

lançamento, qualquer dos possuidores, diretos ou indiretos, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais 
possuidores.  

E) Poderá ser considerado responsável pelo IPTU, quando do lançamento, qualquer dos possuidores, diretos ou indiretos, 
isentando-se dessa responsabilidade os demais possuidores.  

 
18. Para o cálculo do IPTU, um imóvel que apresente: valor unitário do metro linear de testada fictícia igual a             

R$ 1.500,00; testada fictícia de 10m; valor do metro quadrado de construção R$ 800,00 e área construída de 120 
m2, terá valor venal igual a 

 
A) R$ 81.000,00 B) R$ 111.000,00 C) R$ 120.000,00 D) R$ 86.000,00 E) R$ 86.500,00 
 
19. Um imóvel com 15m de testada real e 20m de profundidade real terá, para efeito de cálculo do IPTU, testada fictícia 

igual a 
 
A) 15m B) 11,5m C) 12m D) 11m E) 15,5m 
 
20. Os valores unitários de terreno estabelecidos na Planta Genérica de Valores são definidos em função de um grupo 

de elementos. Indique qual dos elementos abaixo relacionados não pertence a esse grupo. 
 
A) Os preços correntes das transações e das ofertas praticadas no mercado imobiliário. 
B) A infra-estrutura dos serviços públicos existentes no logradouro. 
C) Os pólos turísticos, econômicos e de lazer que exerçam influência no funcionamento do mercado imobiliário. 
D) As características da topografia, pedologia e acessibilidade dos terrenos. 
E) A destinação do imóvel.  
 
21. A Tabela de Preços de Construção do Município do Cabo de Santo Agostinho é definida por Decreto do Poder 

Executivo e estabelece o valor do metro quadrado de construção com base em alguns elementos. Indique qual dos 
elementos abaixo não se inclui no conjunto considerado. 

 
A) Tipo de construção. 
B) Qualidade da construção.  D) Estado de conservação do prédio. 
C) Idoneidade da empresa construtora do prédio.  E) Preço corrente no mercado de construção. 
 
22. Indique, dentre as alternativas abaixo, a que contém a alíquota do IPTU correta. 
 
A) Em relação a imóveis não edificados, 2,5% (dois e meio por cento). 
B) Em relação a imóveis edificados de uso residencial, 1,5% (um e meio por cento). 
C) Em relação a imóveis edificados de uso não residencial, 2% (dois por cento). 
D) Em relação a imóveis não edificados, 2% (dois por cento). 
E) Em relação a imóveis edificados de uso residencial, 2% (dois por cento).  
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23. Indique, a seguir, a afirmativa correta. 
 
A) O lançamento do IPTU poderá ser feito em nome do titular do domínio útil.   
B) No caso de condomínio indiviso, o lançamento do IPTU será feito, sempre, em nome de um só dos condôminos, pelo valor 

total do tributo. 
C) No caso de condomínio diviso, o lançamento do IPTU será feito em nome de quem estiver no uso e gozo do imóvel.  
D) Não sendo conhecido o proprietário do imóvel, o lançamento do IPTU será feito em nome do espólio. 
E) Não sendo conhecido o proprietário do imóvel, o lançamento do IPTU será feito em nome da massa falida. 
 
24. Sobre a inscrição dos imóveis no Cadastro Imobiliário, indique abaixo a afirmativa correta. 
 
A) O Registro de Alteração só será promovido pelo seu proprietário. 
B) No caso de condomínio diviso, a inscrição só poderá ser promovida por cada um dos condôminos. 
C) No caso de condomínio diviso, a inscrição só poderá ser promovida pelo seu síndico. 
D) A inscrição poderá ser promovida pelo comprador, no caso de compromisso de compra e venda. 
E) A inscrição poderá ser promovida pelo sucessor, quando se tratar de imóvel pertencente a espólio. 
 
25. Com base no Código Tributário do Município do Cabo de Santo Agostinho, indique a afirmativa incorreta dentre as 

apresentadas abaixo. 
 
A) No caso de construção em terreno de titularidade desconhecida, a inscrição terá, apenas, efeitos fiscais. 
B) A inscrição imobiliária importa em presunção, por parte da Prefeitura, da legitimidade da propriedade do imóvel. 
C) A autoridade municipal competente poderá promover a inscrição “ex-offício” de imóveis.  
D) A área dos imóveis edificados e as testadas real e fictícia dos terrenos deverão constar, obrigatoriamente, do Cadastro 

Imobiliário do Município.  
E) Todas as alterações cadastrais que influírem no cálculo do imposto deverão ser feitas mediante processo regular, sob pena 

de responsabilidade funcional. 
 
26. Com relação ao Imposto Sobre Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos a Eles Relativos – ITBI, 

assinale abaixo a afirmativa incorreta. 
 
A) A transmissão "inter-vivos", a qualquer título, por ato oneroso, da propriedade em conseqüência de arrematação ou 

adjudicação é um fato gerador do ITBI.  
B) A transmissão "inter-vivos", a qualquer título, por ato oneroso, da propriedade em conseqüência de permutação ou dação 

em pagamento é um fato gerador do ITBI. 
C) O compromisso de compra e venda de bens imóveis, sem cláusula de arrependimento, inscrito no Registro de Imóveis, é um 

fato gerador do ITBI. 
D) A transmissão "inter-vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de direitos reais sobre imóveis, incluindo os direitos reais de 

garantia, como definidos na lei civil, é um fato gerador do ITBI. 
E) O compromisso de cessão de direitos relativos a bens imóveis, sem cláusula de arrependimento e com emissão na posse, 

inscrito no Registro de Imóveis, é um fato gerador do ITBI. 
 
27. Sobre o ITBI, assinale a afirmativa correta. 
 
A) O ITBI não incide sobre a transmissão dos bens imóveis ou direitos incorporados ao patrimônio de qualquer pessoa jurídica 

em realização de capital. 
B) O ITBI não incide sobre a desincorporação dos bens ou direitos incorporados ao patrimônio de qualquer pessoa jurídica em 

realização de capital, quando reverterem aos primeiros alienantes. 
C) O ITBI não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos decorrentes de extinção de qualquer pessoa jurídica. 
D) A não incidência do ITBI, nos casos previstos no Código Tributário do Município do Cabo de Santo Agostinho, depende de 

prévio reconhecimento pelo Secretário Executivo da Fazenda. 
E) Não estão sujeitos à incidência do ITBI os bens imóveis situados no território deste Município cuja mutação patrimonial 

decorra de contrato firmado no estrangeiro.  
 
28. É isenta do ITBI a aquisição de bem imóvel para residência própria, relativamente ao único imóvel que possuir, 

desde que outro não possua o cônjuge, o filho menor ou maior inválido, ainda que em regime de condomínio cujo 
valor venal não ultrapasse 

 
A) R$ 1.638,31 (hum mil seiscentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos) e cujo adquirente perceba renda mensal de até 

05 (cinco) salários mínimos. 
B) R$ 1.638,31 (hum mil seiscentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos) e cujo adquirente perceba renda mensal de até 

04 (quatro) salários mínimos. 
C) R$ 1.539,31 (hum mil quinhentos e trinta e nove reais e trinta e um centavos) e cujo adquirente perceba renda mensal de até 

04 (quatro) salários mínimos. 
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D) R$ 1.432,31 (hum mil quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos) e cujo adquirente perceba renda mensal de 

até 04 (quatro) salários mínimos. 
E) R$ 1.432,31 (hum mil quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos) e cujo adquirente perceba renda mensal de 

até 05 (cinco) salários mínimos. 
 
29. Quanto às alíquotas do ITBI, identifique abaixo a alternativa correta. 
 
A) 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor efetivamente financiado, nas transmissões compreendidas no Sistema Financeiro 

de Habitação. 
B) 1% (um por cento) sobre o valor efetivamente financiado, nas transmissões compreendidas no Sistema Financeiro de 

Habitação. 
C) 1% (um por cento) sobre o valor não financiado, nas transmissões compreendidas no Sistema Financeiro de Habitação. 
D) 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor não financiado, nas transmissões compreendidas no Sistema Financeiro de 

Habitação. 
E) 2,5% nas transmissões a título oneroso, não compreendidas no Sistema Financeiro de Habitação. 
 
30. Determine a seguir a alternativa correta referente aos prazos para o recolhimento do ITBI nos órgãos 

arrecadadores. 
 
A) Até 40 (quarenta) dias contados da data da avaliação, tratando-se de instrumento lavrado no Município do Cabo de Santo 

Agostinho. 
B) Até 15 (quinze) dias contados da data da sua lavratura, quando se tratar de instrumento lavrado fora do Município do Cabo 

de Santo Agostinho. 
C) Até 40 (quarenta) dias, contados do trânsito em julgado, se o título de transmissão se processar por sentença judicial. 
D) Dentro de 20 (vinte) dias da arrematação, adjudicação ou remição, antes da lavratura da respectiva carta, mesmo que esta 

não seja extraída. 
E) O valor do lançamento do ITBI prevalecerá pelo prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual somente poderá ser pago após a 

atualização monetária correspondente. 
 
31. Em relação ao Imposto Sobre a Prestação de Serviços de Qualquer Natureza – ISS, indique qual das afirmativas a 

seguir está incorreta. 
 
A) Incide ISS sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente 

mediante autorização, com o pagamento de tarifa pelo usuário final do serviço. 
B) O contribuinte, ainda que profissional autônomo, que exercer, mesmo em caráter eventual, mais de uma das atividades 

passíveis da tributação pelo ISS, ficará sujeito ao imposto que incidir sobre cada uma delas.  
C) São passíveis da tributação, através do ISS, as exportações de serviços para o exterior do País. 
D) O ISS não incide sobre a prestação de serviços dos diretores de fundações. 
E) O ISS não incide sobre juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras. 
 
32. Assinale abaixo a alternativa que não contém apenas atividades que, exercidas por profissionais autônomos, sem 

formação profissional, isenta-os do pagamento do ISS. 
 
A) Arrumadeira, Cozinheiro, Depiladora. 
B) Ferrador, Pedreiro, Eletricista.  D) Carpinteiro, Pasteleira, Vigia. 
C) Encanador, Carregador, Relojoeiro.  E) Borracheiro, Despachante, Alfaiate. 
 
33. Assinale abaixo a afirmativa incorreta. 
 
A) É responsável pelo pagamento do ISS o tomador de serviço proveniente do exterior do País. 
B) É responsável pelo pagamento do ISS o intermediário de serviço cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País. 
C) Para os efeitos do ISS, o condomínio que preste serviços a terceiros é considerado como empresa. 
D) Para os efeitos do ISS, não se considera como Profissional Autônomo o profissional não liberal que desenvolve atividade de 

prestação de serviço de nível não universitário, mesmo que de forma autônoma.  
E) Para os efeitos do ISS, o profissional  que desenvolve atividade de prestação de serviço intelectual de nível universitário ou 

a este equiparado, de forma autônoma, é considerado Profissional Autônomo. 
 
34. Identifique abaixo em qual das situações relacionadas, NÃO fica atribuída a responsabilidade tributária na 

qualidade de substituto pela retenção e recolhimento do ISS devido por prestadores de serviços estabelecidos ou 
domiciliados no município. 

 
A) Às incorporadoras, em relação às comissões pagas pelas corretagens de imóveis. 
B) Às permissionárias de serviços públicos, em relação aos serviços que lhes forem prestados. 
C) Aos promotores de eventos, quanto ao imposto incidente sobre cursos ali ministrados. 
D) Aos Serviços Sociais Autônomos, tais como o SESI, SENAI, SESC e SEBRAE em relação aos seus serviços prestados. 
E) Às sociedades de economia mista da União, em relação aos serviços que lhes forem prestados. 
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35. Indique a afirmativa correta dentre as abaixo apresentadas. 
 
A) O Poder Executivo está autorizado a reduzir a base de cálculo do imposto em até 30% (trinta por cento), quando para a 

execução do serviço for empregado material ou utilizado serviço de terceiro já tributado. 
B) Para a execução de serviços de engenharia consultiva, a alíquota do ISS é de 5% (cinco por cento). 
C) O Poder Executivo está autorizado a reduzir a base de cálculo do imposto em até 50% (cinqüenta por cento), em atenção a 

relevantes interesses sociais ou econômicos.  
D) Para a prestação de serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, a alíquota do ISS é de 2%. 
E) Para a prestação de serviços relativos à instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza, a alíquota 

do ISS é de 3%. 
 
36. Com relação às obrigações acessórias referentes ao ISS, indique a afirmativa correta. 
 
A) O contribuinte do ISS fica obrigado a manter, centralizadamente, escrita fiscal destinada ao registro dos serviços prestados 

por cada um dos seus estabelecimentos.   
B) Cada estabelecimento do mesmo contribuinte é considerado autônomo para efeito da manutenção de livros e documentos 

fiscais relativos à prestação de serviços por ele efetuados e responde pelas penalidades referentes a cada um deles. 
C) Não são considerados estabelecimentos autônomos, mesmo que pertencentes a diferentes pessoas físicas ou jurídicas, 

aqueles localizados no mesmo endereço e com idênticas atividades econômicas. 
D) Os estabelecimentos pertencentes à mesma pessoa física ou jurídica que funcionem em locais diversos são considerados 

estabelecimentos autônomos. 
E) Não se compreendem como locais diversos duas ou mais edificações que se comuniquem internamente. 
 
37. Assinale abaixo o caso em que NÃO é cobrada a Taxa de Serviços Diversos. 
 
A) Serviços especiais de coleta de lixo. 
B) Identificação de imóveis.  D) Emissão de guias. 
C) Apreciação de projetos.  E) Reposição de calçamento. 
 
38. Indique abaixo a situação NÃO sujeita à incidência das taxas decorrentes do efetivo exercício do poder de polícia 

administrativa. 
 
A) O funcionamento, em horário normal, de qualquer estabelecimento localizado no território do município. 
B) A utilização de qualquer meio de publicidade. 
C) Construção de passeios, calçadas e muros. 
D) O exercício do comércio eventual no território do município. 
E) A instalação de máquinas e motores. 
 
39. Indique abaixo a afirmativa incorreta. 
 
A) Nos casos de atividades múltiplas exercidas no mesmo estabelecimento, as Taxas de Licença de Localização e de 

Funcionamento serão calculadas e pagas levando-se em consideração a atividade sujeita ao maior ônus fiscal. 
B) O Poder Executivo tem autorização para reduzir em até 40% (quarenta por cento), a título de incentivo fiscal, as taxas de 

Licença de Localização e de Funcionamento. 
C) Respondem pela taxa de Licença para o Exercício de Comércio Eventual ou Ambulante as mercadorias encontradas em 

poder dos vendedores, mesmo que pertençam a contribuintes que hajam pago a respectiva taxa.  
D) Qualquer pessoa que ocupe área com bens móveis ou imóveis a título precário, em vias, terrenos e logradouros públicos, 

estará sujeita à prévia licença da Prefeitura e ao pagamento antecipado da respectiva taxa. 
E) O período de validade da Taxa de Licença para Execução de Obras é fixado de acordo com a natureza, a extensão e a 

complexidade da obra. 
 
40. Indique a seguir as instituições, ou ocupantes de cargos, que NÃO são obrigados, mediante intimação escrita, a 

prestarem à autoridade administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou 
atividades de terceiros. 

 
A) Os serventuários da justiça. 
B) Os tabeliães e escrivães.  D) As bolsas de valores e de mercadorias. 
C) As empresas de administração de bens.  E) As empresas públicas. 
 
 


