PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM – RS
CONCURSO PÚBLICO 001/2011

CONCURSOS & SERVIÇOS
AVENIDA AMÂNDIO ARAÚJO, 809–EDIFÍCIO
SANTA TEREZINHA – SALA 10 – CEP: 99.680-000
CONSTANTINA–RS

http://www.precisaoconcursos.com.br
Email: precisaoconcursos@hotmail.com

Cargo: AGENTE FISCAL DE URBANISMO

Nº de Inscrição:_____________________

INSTRUÇÕES IMPORTANTES

. Conforme Edital de abertura, este CADERNO DE PROVA tem  (quarenta) questões escritas e
objetivas.
. Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala
que o substitua.
. Preencha corretamente seus dados na GRADE DE RESPOSTAS e no CADERNO DE PROVAS.
. Se houver necessidade de rascunho, utilize o próprio CADERNO DE PROVAS.
. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas cinco opções, identificadas com as letras (a)(b)-(c)-(d)-(e). Apenas uma alternativa responde corretamente cada questão.
". Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião, nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das
provas. Cabe exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. Se o candidato tiver alguma dúvida
nesse sentido, poderá procurar informações com a Coordenação do Concurso, após concluir sua prova.
0. Preencha com cuidado a GRADE DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Não risque, não amasse e não
dobre, pois ela é insubstituível. Veja abaixo o método correto e o método errado para preenchimento da
grade de respostas:

MÉTODO CORRETO

MÉTODO ERRADO

1. Na GRADE DE RESPOSTAS, você deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão. Se você
assinalar duas ou mais, mesmo que uma delas esteja correta, a resposta será considerada ERRADA.
2. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal da sala a GRADE DE RESPOSTAS e o CADERNO DE
PROVAS, para serem envelopados e lacrados nos seus respectivos envelopes.
. A duração da prova é de TRÊS HORAS, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da GRADE DE
RESPOSTAS e o CADERNO DE PROVAS.
. O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova depois de transcorrida no mínimo 01 (uma)
hora do seu início.
. Durante a prova, não será permitido ao candidato consultas de qualquer espécie, bem como o uso de
máquina calculadora, telefone celular ou similar.
. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá
implicar na anulação da prova do candidato.
. Os últimos 03 (três) candidatos remanescentes na sala participarão do ato de fechamento e assinatura
dos lacres dos envelopes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM – RS
Concurso Público 001/2011 – http://www.precisaoconcursos.com.br

PROVA DE PORTUGUÊS

Assinale apenas a opção correta de cada questão.
Instrução: As questões de 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.
A Educação no Admirável Mundo Digital

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Afinal, a visão educativa dos novos tempos altamente inovadora e
complexa possibilita a reflexão e a compreensão da realidade que o
mundo virtual oferece? Na era da informação, dos apelos visuais, das
relações virtuais, a inclusão digital na educação ainda é um fato polêmico
e um pouco distante daquilo que se concebe como insofismável
paradigma a serviço dos fins pedagógicos. Tudo leva a crer que não será
........ curto prazo um recurso para reverter o analfabetismo e a qualidade
do ensino em nosso país.
O mundo planetário que escancarou as portas.........redes sociais
produzindo cultura e informação num alcance geográfico sem dimensões
ainda encontra entraves em países com altíssima difusão das tecnologias
digitais, como por exemplo, nos Estados Unidos onde não há um
consenso para o uso em fins pedagógicos por conta da regulamentação
específica a programas educativos. A idolatria...........internet, em
efervescência no universo escolar, não possui uma legislação própria
para o uso consciente da rede. E isso se deve ao excessivo e
diversificado acesso disponível para fins não didáticos.
Virando a página do fantástico mundo novo, a educação pede
passagem. Repensar, pois, a escola, para lidar com as novas ferramentas
digitais e o perfil do aluno que recebe é imposição imediata. Leve-se em
consideração que a criança desde muito cedo explora o computador, o
mais novo brinquedo da infância precocemente induzida a esta
convivência perversa pelos efeitos que produz: individualismo,
sedentarismo, déficit de atenção. São os “nativos digitais” com domínio
absoluto das novas linguagens e das informações obtidas pela internet
sem o adequado controle que agregue conhecimentos positivos.
A capacitação dos docentes para competir com “esses gênios
digitais” é árdua tarefa para a universidade. Além de laboratórios de
informática, a escola necessita disponibilizar mais tempo para o preparo
de aulas e, aos professores, um contínuo apoio pedagógico. Educar não
é um ato efêmero e como tal pressupõe competências: conhecimento,
informação e inclusão digital, ética, habilidades, compreensão, limites e
afetos. Na verdade, a educação foi atingida em suas competências pelo
poder das redes sociais que agregam conhecimento e informação, mas o
valor educacional não é consensual admitindo-se que pode causar danos
éticos contrastando com a finalidade humana da educação. Para tanto
não se pode menosprezar o jeito tradicional de ensinar nem o jeito
moderno de aprender. Nenhum computador na sala de aula substitui a
presença insubstituível do professor.
O Brasil, que é pródigo em importar modelos educacionais de
outros países, poderia espelhar-se na China, que valoriza e remunera os
docentes da educação básica acima dos docentes universitários, porque,
se a base for sólida, a qualificação dos níveis superiores será
diferenciada.
É fácil contemplar o admirável mundo novo com o olhar de quem vê
a luz no fim do túnel; difícil é direcionar este olhar para aqueles que
cavam o túnel........luz de velas.
Nylza Osório Jorgens Bertoldi
Jornal Zero Hora – 10 de novembro de 2011.
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01-As palavras que completam corretamente as lacunas das linhas 7, 9, 14 e 47, na ordem em que
aparecem, são:
(a) a – às – à – à
(b) à – as – à – a
(c) a – às – a – à
(d) a – as – a – a
(e) à – às – à – à
02-Analise as seguintes afirmativas a respeito do texto:
I. A inclusão digital será a curto prazo um bom recurso para reverter o analfabetismo e a qualidade de ensino
em nosso país.
II. O mundo planetário ainda encontra obstáculos em países com altíssima difusão das tecnologias digitais.
III. É urgente repensar a escola a fim de lidar com as novas ferramentas digitais e o perfil do aluno que recebe.
Está(estão) correta(s):
(a) Somente a afirmativa I.
(b) As afirmativas I e II.
(c) As afirmativas II e III.
(d) As afirmativas I, II e III.
(e) Somente a afirmativa II.
03-Não encontra suporte no texto a alternativa:
(a) É preciso conciliar o jeito tradicional de ensinar com o jeito moderno de aprender.
(b) Não é de consenso que as redes sociais, apesar de agregarem conhecimento e informação, têm valor
educacional.
(c) Cabe às universidades a difícil tarefa de capacitar os docentes para competir com alunos que dominam o
mundo digital.
(d) A China valoriza e remunera melhor os docentes universitários que os da educação básica, a fim de que a
qualificação dos níveis superiores seja diferenciada.
(e) A convivência com o computador começa muito cedo e produz efeitos nocivos à infância.
04- Leia o enunciado extraído das linhas 19 e 20 do texto:
“Repensar, pois, a escola, para lidar com as novas ferramentas digitais e o perfil do aluno que recebe é
imposição imediata”.
Considere abaixo as três propostas de reescrita desse enunciado:
1. É imposição imediata repensar, pois, a escola, para lidar com as novas ferramentas digitais e o perfil do
aluno que recebe.
2. Para lidar com as novas ferramentas digitais e o perfil do aluno que recebe é imposição imediata repensar,
pois, a escola.
3. Repensar, pois, a escola, e o perfil do aluno que recebe para lidar com as novas ferramentas digitais é
imposição imediata.
Qual (quais) proposta(s) é (são) reescrita(s) correta(s) do enunciado acima?
(a) Somente a proposta 1.
(b) Somente a proposta 2 .
(c) Somente a proposta 3.
(d) As propostas 1 e 2.
(e) Nenhuma das propostas.
05-Assinale a opção em que o termo destacado não pertence à mesma classe gramatical dos destacados
nas demais opções:
(a) “O mundo planetário que escancarou as portas...” (l. 9)
(b) “Virando a página do fantástico mundo novo, a educação pede passagem” (l. 18-19).
(c) “A capacitação dos docentes para competir com esses ‘gênios digitais’ é árdua tarefa para as
universidades” (l. 27-28).
(d) “O Brasil, que é pródigo em importar modelos educacionais de outros países...” (l. 41)
(e) “...daquilo que se concebe como um insofismável paradigma a serviços dos fins pedagógicos.” (l. 5-6)
06-Certas palavras, como disponível (l. 17), apresentam o sufixo “-vel” e, ao receberem um novo sufixo,
têm “-vel” substituído por -“bil”. Isso ocorre em todos os casos a seguir, à exceção de:
(a) Possibilidade
(b) Amabilidade
(c) Mobilidade
(d) Habilidade
(e) Vulnerabilidade
07-A alternativa que corresponde à significação correta da conjunção “pois”, no texto (l. 19 ), é:
(a) Consequência
(b) Finalidade
(c) Explicação
(d) Causa
(e) Conclusão
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08-Sobre formação e estrutura das palavras em língua portuguesa, é incorreto o que se afirma na
alternativa:
(a) O olhar (l. 45) nada mais é que o verbo olhar convertido em substantivo, daí a presença do artigo
masculino, o que define uma derivação imprópria.
(b) Precocemente (l. 22 ) é formada por derivação sufixal, sendo o sufixo dessa palavra usado com
frequência para a formação de adjetivos.
(c) Em ensino (l. 8) há derivação regressiva porque se formou um substantivo abstrato a partir de um verbo.
(d) A palavra informação (l. 10) foi formada pelo processo de prefixação, a exemplo de “repensar (l”. 19)
(e) Palavras com o sufixo “-vel”, como insubstituível (l.39) são adjetivos, passíveis de susbtantivação.
09-Sobre acentuação das palavras em língua portuguesa, analise as seguintes afirmativas:
I. A palavra “insofismável” (l.5) também recebe acento em sua forma plural.
II. Se retirássemos o acento gráfico das palavras “específica” (l. 14) e “contínuo” (l.30), elas sofreriam
mudança de classe gramatical, a exemplo da palavra “país” (l. 8).
III. A mesma regra preceitua o emprego de acento gráfico nas palavras “planetário” (l.9), “geográfico” (l.10) e
“efervescência” (l.15).
IV. “polêmico” (l.4) acentua-se pela mesma razão que “básica” (l. 42); e “árdua” (l. 28) pela mesma razão que
“ética” (l. 32).
Está (estão) correta(s):
(a) Apenas a afirmativa I.
(b) Apenas as afirmativas I e II.
(c) Apenas as afirmativas I e IV.
(d) Apenas as afirmativas III e IV.
(e) As afirmativas I, II, III e IV.
10-Considere as seguintes afirmações sobre possibilidades de transformações no texto e seus efeitos.
I. “Afinal”, no início do texto, poderia ser substituída por “Enfim”, sem prejudicar o sentido original.
II. Poderíamos substituir “nenhum” (l. 38) por “nem um”, sem qualquer incorreção ou alteração de sentido da
frase.
III. A expressão “aos professores” (l. 30) poderia ser colocada após o termo “pedagógico” (l. 30), eliminandose as vírgulas, sem acarretar erro, nem alterar o sentido do texto.
Está (estão) correta (s):
(a) Apenas a afirmativa I.
(b) Apenas a afirmativa II.
(c) Apenas a afirmativa III.
(d) As afirmativas I e III.
(e) As afirmativas II e III.
PROVA DE MATEMÁTICA
Assinale apenas a opção correta de cada questão.
11-Na compra de uma máquina, a taxa nominal de juros é de 32% ao ano. Sabendo que as prestações são
trimestrais, qual a taxa efetiva anual?
(a) IE = 36,0489%
(b) EI = 36,0984%
(c) EE = 36,9840%
(d) II = 36,9084%
(e) EI = 36,0849%
12-Um produto recebeu os seguintes reajustes mensais: 6%, 5%, 9% e 10%. Se nesse período, a taxa de
inflação foi de 25%, determine o aumento real no preço do produto no período.
(a) Ica = 33,44487%
(b) Iac = 33,4487%
(c) Iac = 33,8744%
(d) Iac = 33,00874%
(e) Ica = 33,80704%
13-Uma casa de R$ 45.000,00 pode ser paga em 12 prestações mensais, iguais e antecipadas e 2 reforços
quadrimestrais iguais de R$ 5.000,00 cada. Sabendo que a taxa de financiamento é de 3% ao mês.
Determine o valor a ser pago na data do pagamento da 6º prestação para quitar a dívida.
(a) R$ 27.000,47
(b) R$ 27.490,00
(c) R$ 27.489,00
(d) R$ 27.490,47
(e) R$ 27.520,20
14-Qual das seguintes desigualdades corresponde ao intervalo [-2, 1)?
(a) -2 ≤ x ≥ 1
(b) -2 < x 1
(c) -2≤x < 1
(d) -2 < x ≤1
(e) -2 < x < 1
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15-Uma pessoa quer dirigir 105 km em não mais que duas horas. A menor velocidade média que será
necessário manter, enquanto dirige, é...
(a) 52 km/h
(b) 52,5 km/h
(c) 52,20 km/h
(d) 53 km/h
(e) 54 km/h
16-Um engenheiro deve medir a largura de um rio. Para isso, fixa um ponto A na margem em que se
encontra e um ponto B na margem oposta. A seguir, desloca-se 40m perpendicularmente à reta AB até
o ponto C e mede o ângulo ABC, obtendo 44º . Qual a largura do Rio? (DADOS : sen 44º = 0,69, cos 44º
= 0,71 e tg 44º = 0,96)
(a) 39m
(b) 38,9m
(c) 38,6m
(d) 38,4m
(e) 39,4m
17-Qual o valor de x e y na proporção X/Y = 3/4 sabendo que X+Y = 84.
(a) x= 48 e y = 46
(b) x= 36 e y = 47
(c) y= 48 e x = 35
(d) x= 36 e y = 48
(e) x= 35 e y = 36
18-Dois irmãos têm, juntos, 80 anos. Se a razão entre essas idades é de 3/2. Qual a idade do irmão mais
velho?
(a) 38 anos
(b) 48 anos
(c) 46 anos
(d) 58 anos
(e) 60 anos
19-A razão entre dois números é de 5 para 3. Se a sua soma é 96, quais são os dois números?
(a) 60 e 36
(b) 60 e 35
(c) 59 e 37
(d) 61 e 36
(e) 62 e 32
20-Com uma área de absorção de raios solares de 1,2m², uma lancha com motor movido a energia solar
consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando-se essa área para 1,5m², qual será a
energia produzida?
(a) 600 watts
(b) 500 watts
(c) 300 watts
(d) 700 watts
(e) 400 watts
PROVA DE INFORMÁTICA

Assinale apenas a opção correta de cada questão.
21-Sobre as funcionalidades do OpenOffice Writer, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta.
i. A função de Zoom é utilizada para se obter uma visualização mais aproximada (mais Zoom) ou mais afastada
do documento (menos Zoom);
ii. A inclusão de uma tabela em um documento só pode ser feita utilizando uma planilha eletrônica como o
Microsoft Excel ou o OpenOffice Calc;
iii. Um documento criado no Microsoft Word não pode ser aberto no OpenOffice Writer;
iv. A função de "visualização de impressão" imprime o documento no modo rascunho;
v. As margens dos documentos são pré-fixadas de acordo com padrões internacionais, não podendo ser
alteradas.
(a) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
(b) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
(c) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas.
(d) Somente a afirmativa I está correta.
(e) Todas as afirmativas estão corretas.
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22-Considere a planilha do OpenOffice Calc abaixo.

Para ordenar as cidades em ordem crescente, sem perder seus respectivos números de habitantes, é
necessário selecionar as células:
(a) A1 até B13, escolher a coluna A no campo Classificar por e selecionar opção Crescente.
(b) A1 até A13, escolher a coluna A no campo Classificar por, selecionar opção Crescente e escolher a
coluna B no campo Em seguida por.
(c) A2 até A12, escolher a coluna A no campo Classificar por e selecionar opção Crescente.
(d) A2 até B13, escolher a coluna A no campo Classificar por e selecionar opção Crescente.
(e) A2 até B13, escolher a coluna A no campo Classificar por e selecionar opção Decrescente.
23-No OpenOffice Calc:
I. Os sucessivos cliques do mouse, em menu Inserir > Função > Funções > Data & Hora > Agora > Próximo >
OK, inserem uma variável de data na célula selecionada.
II. Numa planilha em branco, os sucessivos cliques do mouse, em menu Inserir > Planilha > Do Arquivo >
Procurar > Arquivos do tipo > Inserir, inserem dados de um arquivo texto (*.txt, *.csv) de campos delimitados.
III. Linhas e colunas que contêm títulos que se pretenda que permaneçam visíveis ao se rolar uma planilha,
são congeladas de maneira idêntica à do Microsoft Excel.
IV. Quando uma seqüência de caracteres "#####" é exibida na célula, significa que a fórmula depositada
naquela célula contém erro.
É correto o que se afirma apenas em
(a) III e IV.
(b) I, II e III.
(c) I, II e IV.
(d) II, III e IV.
(e) I, III e IV.
24-Considere um computador com duas janelas do Windows Explorer abertas, que vamos chamar de
“janela A” e “janela B”. O que acontece quando um usuário seleciona um arquivo da pasta “c:\origem”
da “janela A”, arrasta esse arquivo e tenta soltá-lo na pasta “c:\destino” da “janela B”?
(a) O arquivo sai da pasta “c:\origem” e é movido para a pasta “c:\destino”
(b) É criada uma cópia do arquivo na pasta “c:\destino”, sendo mantido o arquivo original na pasta “c:\origem”.
(c) É exibida uma mensagem informando que não é possível mover arquivos entre janelas distintas.
(d) O arquivo é excluído do computador.
(e) O Windows Explorer é fechado.
25-Assinale entre as alternativas abaixo, aquela que mostra o significado do “.gov” (sem as aspas) de um
site como, por exemplo, www.receita.fazenda.gov.br:
(a) Domínio do Brasil.
(b) Identificador do Ambiente Web.
(c) Servidor FTP.
(d) Tipo de Domínio.
(e) Disponibilidade de acesso somente para o Governo.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

Assinale apenas a opção correta de cada questão.
26-A edificação, após sua conclusão, para ser habitada, ocupada ou utilizada, deve receber:
(a) a licença de construção;
(b) o alvará de construção;
(c) o tombamento;
(d) a aceitação de obra;
(e) o habite-se.
27-Os projetistas e construtores, para atenderem as exigências públicas no exercício de suas profissões e
atividades, recebem do Estado:
(a) uma notificação;
(b) uma advertência;
(c) uma multa;
(d) um embargo;
(e) uma interdição.
28-O limite entre o terreno e a via pública é a linha de:
(a) recuo;
(b) afastamento;
(c) divisa;
(d) alinhamento;
(e) lote.
29-O nome da tubulação que recebe diretamente efluentes de aparelhos sanitários é:
(a) tubulação primária;
(b) tubulação secundária;
(c) tubos de queda;
(d) ramal de esgoto;
(e) ramal de descarga
30-O formato de papel da série A, com dimensões 210x297 mm, é o:
(a) A0;
(b) A1;
(c) A2;
(d) A3;
(e) A4.
31-A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) estabelece normas de finanças públicas voltadas para
a responsabilidade na gestão fiscal. No intuito de atender ao art. 169 da Constituição Federal/88, a LC
101/2000 estabeleceu limites de gasto com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios. Assinale a alternativa INCORRETA.
(a) Em cada período de apuração a União, os Estados e Municípios não poderão exceder 60% (sessenta por
cento) da Receita Corrente Líquida em despesa total com pessoal.
(b) Na esfera municipal, o Poder Legislativo, incluído o Tribunal de Contas se houver, não poderá exceder ao
limite de 6% (seis por cento) da receita Corrente Líquida em gastos com pessoal.
(c) Na esfera estadual, o poder executivo não poderá exceder o limite de 49% (quarenta e nove por cento) da
Receita Corrente Líquida em gastos com pessoal.
(d) O poder executivo municipal pode gastar até 54% (cinquenta e quatro por cento) da Receita Corrente
Líquida em despesas com pessoal.
(e) O poder legislativo estadual pode gastar até 3%(três por cento) da receita Corrente Líquida em despesa
com pessoal.
32-A celebração de convênios e contratos de repasse depende do cumprimento, pelo convenente ou
contratado, da implementação de determinadas condições previstas na Lei Complementar 101, de 04
de maio de 2000, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na legislação federal. Analise as afirmações
abaixo sobre o tema:
I.
A entidade convenente ou contratada deve comprovar a publicação do Relatório Resumido da Execução
Orçamentária, conforme estabelece o art. 52 da Lei Complementar 101/2000.
II. Quando o convênio ou o contrato de repasse objetivar a realização de ações na área da Assistência
Social, a entidade convenente ou contratada não necessitará comprovar a aplicação dos limites mínimos
de recursos nas áreas de saúde e educação.
III. Nos convênios e contratos de repasse celebrados com entes, órgãos ou entidades públicas, as
exigências para celebração serão atendidas por meio de consulta ao Cadastro Único de Convênios –
CAUC.
IV. É condição para a celebração de contratos e convênios a comprovação do encaminhamento das contas
anuais, conforme estabelece o artigo 51 da Lei 101/2000.
V. A entidade convenente ou contratada deve comprovar o recolhimento do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços – ICMS – cuja arrecadação é de competência da Fazenda Estadual.
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Assinale a alternativa CORRETA:
(a) Somente I e IV estão corretas
(b) Somente II e III estão erradas
(c) Somente II e V estão erradas
(d) Somente I, II, III e IV estão corretas
(e) Todas estão corretas.
33-É um ato editado pelo chefe máximo da administração pública ou quem a lei autorize. Este conceito
refere-se a:
(a) Lei Ordinária.
(b) Carta.
(c) Regulamento Geral.
(d) Portaria.
(e) Decreto.
34-A partir de dois anos da publicação da LC 101, o Banco Central do Brasil não emitirá:
(a) Medidas provisórias para aumento da arrecadação.
(b) Títulos da dívida pública.
(c) Medidas provisórias para contenção de gastos públicos.
(d) Papel moeda.
(e) Nenhuma das alternativas está correta.
35-LC 101. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa
durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no art. 32 e mais as seguintes:
I.
realizar-se-á somente a partir do décimo quinto dia do início do exercício;
II. deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia quinze de dezembro de cada ano;
III. não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação,
obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou à que vier a esta substituir.
Está(ão) correta(s):
(a) Apenas a I.
(b) Apenas a II.
(c) Apenas a III.
(d) Apenas a I e II.
(e) Apenas a I e III.
36-LC 101. O Banco Central do Brasil somente poderá comprar, diretamente, títulos emitidos pela União
para:
(a) aumentar a arrecadação.
(b) refinanciar a dívida mobiliária federal que estiver vencendo na sua carteira.
(c) conter os gastos públicos.
(d) evitar aumento da inflação.
(e) Nenhuma das alternativas está correta.
37-CTM – Lei 4856/10. São isentos do pagamento de IPTU as empresas industriais, comerciais ou de
serviços que adquirirem imóvel e se instalarem no Município de Erechim:
I.
Pelo prazo de 05 (cinco) anos, se contar com até 35 (trinta e cinco) empregados;
II. Pelo prazo de 06 (seis) anos, se contar com mais de 35 (trinta e cinco) e, até 50 (cinqüenta) empregados;
III. Pelo prazo de 08 (oito) anos, se contar com mais de 50 (cinquenta) e até 100 (cem) empregados;
IV. Pelo prazo de 15 (quinze) anos, se contar com mais de 100 empregados.
Está(ão) correta(s):
(a) Apenas a I, II e III.
(b) Apenas a II.
(c) Apenas a III.
(d) Apenas a I, II e IV.
(e) Apenas a III e IV.
38-CTM – Lei 4856/10. O ISSQN tem vencimento em:
I.
No dia 10 do primeiro mês subsequente à ocorrência do fato gerador, no caso de contribuinte enquadrado
na Modalidade Geral;
II. Na data estabelecida pela legislação do Simples Nacional, para os contribuintes enquadrados naquela
modalidade;
III. No dia 20 do primeiro mês subsequente ao fato gerador, no caso de responsável pela obrigação principal;
Está(ão) correta(s):
(a) Apenas a I.
(b) Apenas a II.
(c) Apenas a I e III.
(d) Apenas a I e II.
(e) Apenas a II e III.
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39-CTM – Lei 4856/10. A fiscalização fazendária municipal pode, a qualquer tempo:
I.
rever valores estimados, mesmo no curso do período considerado;
II. cancelar a aplicação do regime de forma geral, parcial ou individual;
III. implantar e cobrar tributos, impostos e taxas;
IV. emitir lei para aumentar a arrecadação municipal.
Está(ão) correta(s):
(a) Apenas a I, II e III.
(b) Apenas a II e III.
(c) Apenas a I e III.
(d) Apenas a I e II.
(e) Apenas a II, III e IV.
40-CTM – Lei 4856/10. A Taxa de Coleta de Lixo, exceto aquele cuja coleta e destinação é de
responsabilidade do gerador, é devida pelo:
(a) Contribuinte do IPTU, cuja zona seja beneficiada, efetiva ou potencialmente, pelo serviço de coleta.
(b) Contribuinte devidamente cadastrado no setor fazendário do município de Erechim.
(c) Contribuintes e proprietários de imóveis.
(d) Contribuintes ativos não amparados pelo CTM no que se refere as isenções.
(e) Contribuinte titular detentor do título definitivo da posse do imóvel, cadastrado no setor fazendário do
município de Erechim.
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