
 

 
 

PERÍODO MANHÃ 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 CÂMARA MUNICIPAL DE JATAIZINHO. 

 

Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de 
Respostas. 
 

 
1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 

Disciplina Composição 
Língua Portuguesa 1 a 5 
Conhecimentos Gerais 6 a 10 
Informática Básica 11 a 15 
Conhecimentos Específicos 16 a 30 

 
2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova. Para uso do sanitário, 
deverá solicitar ao Fiscal de Sala e só deverá se levantar após autorização. 

4. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 
5. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 
prova. 

6. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 
calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, 
conforme constante no edital de abertura. 

7. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de 
tinta azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 

8. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 
9. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de 

erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado. Em hipótese alguma ela será 
substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único 
documento válido para correção. 

10. Caso algum equipamento eletrônico emita som, o candidato portador do equipamento será 
automaticamente eliminado do concurso. 

11. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Verifique na 
Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. 
13. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e 

Caderno de Questões, se for o caso. 
14. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 

do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 
15. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 
16. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 

da sala. 
17. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.  
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Língua Portuguesa 
 
Leia o texto para responder as questões. 
 

Os relatos de medo, dor e surpresa em Brumadinho 
Moradores dizem que sirenes de alerta não tocaram 

Por Bárbara Ferreira e Camila Bastos 
 

Para quem mora em Brumadinho (MG), na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, a última sexta-feira do mês 
de janeiro trouxe uma tragédia que pode superar em número 
de vítimas o desastre de Mariana, na região central do estado, 
há três anos. Testemunhas descrevem o momento do 
rompimento da Barragem 01, da Mina do Feijão, falam do 
medo de não rever familiares e conhecidos, e dizem que as 
sirenes de alerta não tocaram no momento da ruptura da 
barragem. Até a noite desta sexta-feira, o governo de Minas 
havia confirmado o resgaste de sete corpos e cerca de 150 
desaparecidos em Brumadinho. 

O técnico de eletromecânica Maicon Vitor, de 22 anos, 
viu a destruição chegar assim que saiu do refeitório da 
empresa. Ele havia acabado de almoçar e seguia para o 
vestiário quando ouviu a barragem romper. 

— Desceu arrastando oficinas, escritórios, o refeitório 
tudo que estava na frente foi embora – disse ele, que deixou 
para trás 14 amigos e a mãe, motorista da mina. 

Maicon contou como escapou para a rota de fuga – 
estabelecida pela Vale e ensinada em treinamentos – com 
outros cerca de 40 funcionários. 

— Depois que a barragem desceu, eu e mais dois 
voltamos para ajudar no resgaste – disse ele. 

Além de auxiliar no salvamento de duas mulheres, eles 
também retiraram dos escombros o corpo de um motorista da 
empresa. 

O bombeiro civil D. resume como um “cenário de 
completa destruição” o que encontrou ao chegar ao local. Ele, 
que preferiu não se identificar, diz que foi uma das primeiras 
pessoas a acessar a área da mineradora. 

— Não ouvi a sirene tocar. Logo que cheguei, sabia 
que havia muitos mortos. Conseguia ver partes dos corpos. 
Havia poucas pessoas no local e logo o resgate começou a 
chegar. Era um completo caos. Desde o início eu sabia que 
sobreviventes seriam poucos — relatou D. 

A falha no equipamento de segurança também foi 
relatada por Maicon Vitor, que ouviu o barulho da tragédia, 
mas garante o silêncio das sirenes. Mesmo atônito com a 
situação, ele permaneceu no local para auxiliar nas buscas. 

— Todo mundo que não foi soterrado permaneceu 
aqui. Estamos esperando informações — disse ele. 

[...] 
Disponível em https://oglobo.globo.com/brasil/os-relatos-de-medo-dor-surpresa-

em-brumadinho-23404274 

 
1. Analise: “Todo mundo que não foi soterrado 

permaneceu aqui” e assinale a alternativa que 
apresenta o sujeito da oração. 

a) Simples. 
b) Composto. 
c) Oculto. 
d) Indeterminado. 
 
2. Analise: “Logo que cheguei, sabia que havia muitos 

mortos.” E assinale a alternativa que apresenta a 
classificação dessa oração. 

a) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta. 
b) Oração Coordenada Assindética. 
c) Oração Subordinada Substantiva Subjetiva. 

d) Oração Coordenada Sindética. 
 
3. Analise: “Havia poucas pessoas no local e logo o 

resgate começou a chegar.” E assinale qual termo 
pode substituir o termo em destaque sem que haja 
perda do sentido. 

a) Haviam. 
b) Tinham. 
c) Tinha. 
d) Existiam. 
 
4. Assinale a alternativa que apresenta quem disse que 

depois que a barragem desceu, ele e mais dois 
voltaram para ajudar no resgaste. 

a) O bombeiro D. 
b) Maicon Vitor. 
c) Um morador local. 
d) Um anônimo. 
 
5. Analise: “Mesmo atônito com a situação, ele 

permaneceu no local para auxiliar nas buscas.” E 
assinale a alternativa que apresenta o sinônimo do 
vocábulo em destaque de acordo com o contexto. 

a) Entusiasmado. 
b) Maravilhado. 
c) Interessado. 
d) Chocado. 
 

Conhecimentos Gerais 
 
6. Um grande crime ambiental marcou o início do ano 

de 2019 para os brasileiros. Centenas de pessoas 
morreram no rompimento da barragem em 
Brumadinho, cidade de Minas Gerais. Infelizmente, 
esse tipo de situação não é novidade para o Brasil, 
já que recentemente uma outra cidade mineira foi 
alvo do mesmo episódio. Em novembro de 2015, a 
cidade atingida, Mariana, viu um dos rios 
praticamente morrer com a enxurrada de lama de 
detritos de mineração. Esse rio é o 

a) Rio Doce.  
b) Rio Jerimboara. 
c) Rio Ticunha. 
d) Rio Paranaguaçú. 
 
7. De acordo com a Lei Orgânica do município de 

Jacarezinho, a eleição para compor a mesa 
executiva da Câmara ocorrerá logo após a posse dos 
vereadores. Para presidir os trâmites dessa eleição, 
o vereador que conduzirá os trabalhos será o 

a) mais votado nas duas últimas eleições. 
b) do partido com maior número de eleitos.  
c) mais idoso. 
d) que foi reeleito. 
 
8. A alteração da Lei Orgânica municipal está prevista 

no Art. 22 desta lei. De acordo com esse artigo, as 
emendas à essa legislação podem ser solicitadas por 
um terço, no mínimo, dos membros da Câmara 
Municipal, pelo Prefeito e por 

a) vereadores que representem minorias sociais.  
b) instituições ligadas ao poder público. 
c) iniciativa popular, nos termos da lei.  
d) poder executivo ou legislativo estadual, que verificar a 

necessidade de alteração ou emenda, em conformidade 
com a legislação vigente. 
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9. De 1930 a 1945, Getúlio Vargas governou o Brasil. 
Grande estadista, extremamente habilidoso, 
conseguiu negociar vantagens econômicas para o 
país, mesmo em um dos períodos mais tumultuados 
da história do mundo, a segunda guerra mundial. 
Como era um visionário, desejava industrializar o 
Brasil, mas o país sem recursos não permitia que ele 
conseguisse transformar o seu projeto em realidade. 
Após manipular as alianças formadas para o 
conflito, ele tomou partido de uma delas, depois de 
conseguir financiamento para a construção de duas 
estatais, a CSN e a Vale do Rio Doce. Naquela 
conjuntura de guerra, o país que fechou esse acordo 
com o Brasil foi 

a) a Itália, que devido à grande quantidade de imigrantes, 
desejava empregá-los nessas empresas, garantindo-lhes 
melhores condições que aquelas enfrentadas no país 
durante a guerra. 

b) o Japão, que fechou acordo, inclusive para importar 
tecnologia para a extração de minérios. 

c) a Alemanha, que sob a liderança de Hitler, desejava ter 
matérias primas abundantes para a sua indústria bélica. 

d) os EUA, que tinha como objetivo ter o Brasil como 
membro no bloco dos Aliados.  

 
10. Na cidade de Berlim ocorreu o importante festival 

de cinema da cidade, um dos mais importantes do 
cenário europeu. Esse festival deu a oportunidade 
do ator e estreante diretor, o brasileiro Wagner 
Moura, de exibir seu primeiro filme. No papel 
central Seu Jorge representou o personagem que dá 
nome ao filme. Esse personagem é  

a) João Cândido, o Almirante Negro, que protagonizou a 
revolta da chibata em 1910.  

b) Marighella, guerrilheiro que atuou contra a ditadura 
militar no Brasil. 

c) Antônio Conselheiro, beato que enfrentou as 
oligarquias nordestinas durante a República Velha. 

d) o monge José Maria, importante figura da história 
paranaense durante a Revolta do Contestado. 

 

Informática Básica 
 
11. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, 

instalação padrão, português do Brasil, assinale a 
alternativa que representa o comando Ctrl+X no 
programa Word (O sinal de + não faz parte da 
fórmula, significa que as teclas devem ser 
pressionadas simultaneamente). 

a) Recortar. 
b) Copiar. 
c) Selecionar tudo. 
d) Sublinhado 
 
12. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, 

instalação padrão, português do Brasil, assinale a 
alternativa que representa o comando Ctrl+X no 
programa Excel (O sinal de + não faz parte da 
fórmula, significa que as teclas devem ser 
pressionadas simultaneamente). 

a) Colar. 
b) Fecha as Janelas. 
c) Selecionar as Células. 
d) Recortar. 
 

13. Assinale a alternativa que não representa uma 
ferramenta de armazenar dados eletrônicos. 

a) Mother Board. 
b) Placa Mãe. 
c) Pendrive. 
d) Mouse Pad. 
 
14. Assinale a alternativa que representa um sistema 

operacional. 
a) Lion Operation. 
b) Windows. 
c) Microsoft Office. 
d) Microsoft Lion. 
 
15. Assinale a alternativa que representa programas 

específicos para editar e-mail e planilha, 
respectivamente. 

a) Excel – PowerPoint. 
b) Outlook – Word. 
c) Excel – Word. 
d) Outlook – Excel. 
 

Conhecimentos Específicos 
 
16. Conforme disposto na Resolução nº 04/1998 – 

Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Jataizinho – Estado do Paraná, Capítulo II – Do 
Presidente, assinale a alternativa incorreta. 

a) Compete privativamente ao Presidente da Câmara 
Municipal constatar a presença dos Vereadores, ao 
abrir-se a sessão, confrontando-a com o livro de 
presença, anotando os que compareceram e os que 
faltaram, com causa justificada ou não, e consignar 
outras ocorrências sobre o assunto, assim como 
encerrar o referido livro no final da sessão. 

b) No exercício da presidência, estando com a palavra, 
não poderá o Presidente ser interrompido ou aparteado. 

c) Compete privativamente ao Presidente da Câmara 
Municipal apresentar ao Plenário, até o dia vinte de 
cada mês, o balancete orçamentário do mês anterior. 

d) Compete privativamente ao Presidente da Câmara 
Municipal nomear, promover, remover, suspender e 
demitir funcionários da Câmara, conceder-lhes férias, 
licenças, abono de faltas, aposentadoria e acréscimo de 
vencimentos determinado por lei, e promover-lhes a 
responsabilidade administrativa, civil e criminal. 
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17. Conforme disposto na Resolução nº 04/1998 – 
Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Jataizinho – Estado do Paraná, Capítulo V – Do 
Plenário, analise as assertivas e assinale a 
alternativa correta. 

I. Compete, privativamente, à Câmara Municipal 
dispor sobre a criação, transformação ou extinção 
de cargos, empregos e funções de seus servidores, e 
a fixação das respectivas remunerações, observados 
os limites do orçamento anual e dos seus valores 
máximos, conforme estabelece a Constituição 
Federal de 1988. 

II. Compete, privativamente, à Câmara Municipal 
fixar o subsídio e a Verba de Representação do 
Prefeito e do Vice-Prefeito, na forma da legislação 
vigente. 

III.  Compete, privativamente, à Câmara Municipal 
apreciar os vetos do Prefeito. 

IV. Compete, privativamente, à Câmara Municipal 
julgar as contas do Prefeito e da Mesa da Câmara 
Municipal, no prazo máximo de 90 (noventa) dias 
após o recebimento do Parecer Prévio do Tribunal 
de Contas do Estado. 

a) Somente uma assertiva está correta. 
b) Todas as assertivas estão corretas. 
c) Somente duas assertivas estão corretas. 
d) Somente três assertivas estão corretas. 
 
18. Conforme disposto na Resolução nº 007/2004 da 

Câmara Municipal De Jataizinho – Estado Do 
Paraná, assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna. 

 “Fica a Câmara autorizada a subsidiar os cursos de 
aperfeiçoamento dos servidores efetivos, desde que 
haja convergência com as necessidades 
administrativas e as funções do cargo, em até 
__________ do custo total.” 

a) um quinto 
b) dois terços 
c) um terço 
d) dois quintos 
 
19. Conforme disposto na Resolução nº 003/2012 da 

Câmara Municipal de Jataizinho – Estado do 
Paraná, assinale a alternativa que não representa 
uma penalidade aplicável por conduta atentatória 
ou incompatível com o decoro parlamentar. 

a) Censura verbal. 
b) Censura escrita. 
c) Perda do mandato. 
d) Aplicação de multa. 
 
20. Conforme disposto na Resolução nº 003/2012 da 

Câmara Municipal de Jataizinho – Estado Do 
Paraná, Título II – Da Perda de Mandato de 
Prefeito e de Vereador, analise as assertivas e 
assinale a alternativa correta. 

I. A perda de mandato de Vereador, nos termos da 
Lei Orgânica do Município de Jataizinho, poderá 
ocorrer pelo não-comparecimento, na sessão 
legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da 
Câmara, salvo licença ou missão por esta 
autorizada. 

II. A perda de mandato de Vereador, nos termos da 
Lei Orgânica do Município de Jataizinho, poderá 
ocorrer pela perda ou suspensão dos direitos 
políticos. 

III. A perda de mandato de Vereador, nos termos da 
Lei Orgânica do Município de Jataizinho, poderá 
ocorrer por decretação da Justiça Eleitoral nos 
casos previstos na Constituição Federal. 

IV. A perda de mandato de Vereador, nos termos da 
Lei Orgânica do Município de Jataizinho, poderá 
ocorrer por condenação criminal em fase de recurso 
no segundo grau de jurisdição. 

a) Somente duas assertivas estão corretas. 
b) Somente uma assertiva está correta. 
c) Somente três assertivas estão corretas. 
d) Todas as assertivas estão corretas. 
 
21. Conforme disposto na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, assinale a alternativa 
correta. 

a) Para a composição das Câmaras Municipais, será 
observado o limite máximo de 9 (nove) Vereadores, 
nos Municípios de até 15.000 (quinze mil) habitantes.  

b) Para a composição das Câmaras Municipais, será 
observado o limite máximo de 11 (onze) Vereadores, 
nos Municípios com mais de 30.000 (trinta mil) 
habitantes e de até 50.000 (cinquenta mil) habitantes. 

c) Para a composição das Câmaras Municipais, será 
observado o limite máximo de 13 (treze) Vereadores, 
nos Municípios de mais de 50.000 (cinquenta mil) 
habitantes e de até 80.000 (oitenta mil) habitantes. 

d) Para a composição das Câmaras Municipais, será 
observado o limite máximo de 15 (quinze) Vereadores, 
nos Municípios de mais de 80.000 (oitenta mil) 
habitantes e de até 120.000 (cento e vinte mil) 
habitantes. 

 
22. Conforme disposto na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, Título IV – Da 
Organização dos Poderes, Seção II – Das 
Atribuições do Congresso Nacional, assinale a 
alternativa incorreta. 

a) É da competência exclusiva do Congresso Nacional 
resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos 
internacionais que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 

b) É da competência exclusiva do Congresso Nacional 
sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem 
como expedir decretos e regulamentos para sua fiel 
execução 

c) É da competência exclusiva do Congresso Nacional 
aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, 
autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma 
dessas medidas. 

d) É da competência exclusiva do Congresso Nacional 
fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de 
suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da 
administração indireta. 
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23. Conforme disposto na Lei nº 8.666, de 21 de Junho 
de 1993, analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta. 

I. Concorrência é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos no 
edital para execução de seu objeto. 

II. Tomada de preços é a modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação. 

III. Convite é a modalidade de licitação entre 
interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em 
número mínimo de 3 (três) pela unidade 
administrativa, a qual afixará, em local apropriado, 
cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos 
demais cadastrados na correspondente 
especialidade que manifestarem seu interesse com 
antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 
apresentação das propostas. 

IV. Concurso é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados para escolha de trabalho 
técnico, científico ou artístico, mediante a 
instituição de prêmios ou remuneração aos 
vencedores, conforme critérios constantes de edital 
publicado na imprensa oficial com antecedência 
mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 

a) Somente uma assertiva está correta. 
b) Somente duas assertivas estão corretas. 
c) Somente três assertivas estão corretas. 
d) Todas as assertivas estão corretas. 
 
24. Sobre os Bens Públicos, assinale a alternativa 

incorreta. 
a) Os bens públicos estão sujeitos a usucapião. 
b) Os bens públicos dominicais podem ser alienados, 

observadas as exigências da lei. 
c) São bens públicos os dominicais, que constituem o 

patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, 
como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma 
dessas entidades. 

d) São bens públicos os de uso especial, tais como 
edifícios ou terrenos destinados a serviço ou 
estabelecimento da administração federal, estadual, 
territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. 

 
25. Conforme disposto no Decreto-Lei nº 3.365, de 21 

de Junho de 1941, analise as assertivas e assinale a 
alternativa correta. 

I. Consideram-se casos de utilidade pública o 
aproveitamento industrial das minas e das jazidas 
minerais, das águas e da energia hidráulica. 

II. Consideram-se casos de utilidade pública a 
segurança nacional. 

III. Consideram-se casos de utilidade pública a defesa 
do Estado. 

IV. Consideram-se casos de utilidade pública a 
salubridade pública. 

V. Consideram-se casos de utilidade pública a 
exploração ou a conservação dos serviços públicos. 

a) Somente uma assertiva está correta. 
b) Somente duas assertivas estão corretas. 
c) Todas as assertivas estão corretas. 
d) Somente três assertivas estão corretas. 

26. Conforme disposto na Lei nº 13.105, de 16 de Março 
de 2015, Livro III – Dos Sujeitos do Processo, Título 
I – Das Partes e dos Procuradores, assinale a 
alternativa incorreta.  

a) Serão representados em juízo, ativa e passivamente o 
Município, por seu prefeito ou procurador. 

b) Serão representados em juízo, ativa e passivamente a 
herança jacente ou vacante, por seu curador. 

c) Serão representados em juízo, ativa e passivamente a 
pessoa jurídica denominada Sociedade Anônima, por 
todos seus acionista quirografários. 

d) Serão representados em juízo, ativa e passivamente o 
condomínio, pelo administrador ou síndico. 

 
27. Conforme disposto na Lei nº 13.105, de 16 de Março 

de 2015, Título II – Dos Recursos, Capítulo I – 
Disposições Gerais, analise as assertivas e assinale a 
alternativa correta. 

I. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá  a 
decisão impugnada no que tiver sido objeto de 
recurso. 

II. A renúncia ao direito de recorrer independe da 
aceitação da outra parte. 

III. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, 
pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, 
como parte ou como fiscal da ordem jurídica. 

IV. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, 
salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido 
diverso. 

V. O recurso interposto por um dos litisconsortes a 
todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus 
interesses. 

a) Somente quatro assertivas estão corretas. 
b) Somente três assertivas estão corretas. 
c) Somente duas assertivas estão corretas. 
d) Todas as assertivas estão corretas. 
 
28. Conforme disposto na Lei nº 5.172, de 25 de 

Outubro de 1966, Seção III – Normas 
Complementares, analise as assertivas e assinale a 
alternativa correta. 

I. São normas complementares das leis, dos tratados e 
das convenções internacionais e dos decretos os 
convênios que entre si celebrem a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios. 

II. São normas complementares das leis, dos tratados e 
das convenções internacionais e dos decretos as 
práticas reiteradamente observadas pelas 
autoridades administrativas. 

III. São normas complementares das leis, dos tratados e 
das convenções internacionais e dos decretos as 
decisões dos órgãos singulares ou coletivos de 
jurisdição administrativa, a que a lei atribua 
eficácia normativa. 

IV. São normas complementares das leis, dos tratados e 
das convenções internacionais e dos decretos os atos 
normativos expedidos pelas autoridades 
administrativas. 

a) Somente duas assertivas estão corretas. 
b) Todas as assertivas estão corretas. 
c) Somente três assertivas estão corretas. 
d) Somente uma assertiva está correta. 
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29. Conforme disposto na Lei nº 5.172, de 25 de 
Outubro de 1966, Título II – Obrigação Tributária, 
Capítulo I – Disposições Gerais, analise as 
assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. A obrigação tributária é principal ou subsidiária. 
II. A obrigação subsidiária decorre da legislação 

tributária e tem por objeto as prestações, positivas 
ou negativas, nela previstas no interesse da 
arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 

III. A obrigação subsidiária, pelo simples fato da sua 
inobservância, converte-se em obrigação principal 
relativamente à penalidade pecuniária. 

IV. A obrigação principal surge com a ocorrência do 
fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo 
ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente 
com o crédito dela decorrente. 

a) Somente duas assertivas estão corretas. 
b) Todas as assertivas estão corretas. 
c) Somente três assertivas estão corretas. 
d) Somente uma assertiva está correta. 
 
30. Conforme disposto na Lei nº 5.172, de 25 de 

Outubro de 1966, Seção III – Capacidade 
Tributária, analise as assertivas e assinale a 
alternativa correta. 

I. A capacidade tributária passiva depende da 
capacidade civil das pessoas naturais. 

II. A capacidade tributária passiva depende de achar-
se a pessoa natural sujeita a medidas que importem 
privação ou limitação do exercício de atividades 
civis, comerciais ou profissionais, ou da 
administração direta de seus bens ou negócios. 

III. A capacidade tributária passiva depende de estar a 
pessoa jurídica regularmente constituída, bastando 
que configure uma unidade econômica ou 
profissional. 

IV. A capacidade tributária passiva independe da 
capacidade civil das pessoas naturais. 

a) Somente uma assertiva está incorreta. 
b) Somente duas assertivas estão incorretas. 
c) Somente três assertivas estão incorretas. 
d) Todas as assertivas estão incorretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


