
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2018

DATA DA PROVA: 03/02/2019
TARDE

CARGO:
FISCAL TRIBUTÁRIO

(NÍVEL SUPERIOR)
Língua Portuguesa: 01 a 06; Matemática: 07 a 10; 

Conhecimentos Gerais: 11 a 14. Conhecimentos Específicos: 15 a 30. 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Leia o texto de Rubem Alves a seguir e responda às 
questões de 01 a 06:

“O que é que se encontra no início? O jardim ou o 
jardineiro? É o jardineiro. Havendo um jardineiro, 
mais cedo ou mais tarde um jardim aparecerá. Mas, 
havendo um jardim sem jardineiro, mais cedo ou 
mais tarde ele desaparecerá. O que é um jardineiro? 
Uma pessoa cujo pensamento está cheio de jardins. 
O que faz um jardim são os pensamentos do 
jardineiro. O que faz um povo são os pensamentos 
daqueles que o compõem.”

01. A respeito do tipo e do sentido global do texto, é 
CORRETO afirmar que se trata de:

a) Uma crítica à prática da jardinagem, portanto, um 
texto descritivo.
b) Uma história sobre a composição de um jardim, 
portanto, um texto narrativo.
c) Um texto argumentativo, pois apresenta uma 
reflexão a partir da jardinagem.
d) Uma instrução, ou um convite, a plantar jardins, 
sendo um texto injuntivo.
_________________________________________
02. O termo “o”, na última frase do texto “são os 
pensamentos daqueles que o compõem”, se refere 
a: 

a) Um povo.
b) Um jardim.
c) Os pensamentos.
d) Jardineiro.
_________________________________________
03. Ao acrescentar o prefixo “des-” ao verbo 
“aparecerá”, o sentido do verbo se torna o 
contrário, como no texto “um jardim aparecerá… 
ele desaparecerá”. Assinale a alternativa que 
apresenta termos que, com o acréscimo de um 
prefixo, passam a ter sentido CONTRÁRIO.

a) Tensão - hipertensão.
b) Humano - inumano.
c) Nacional - multinacional.
d) Filme - microfilme.
_________________________________________
04. Assinale a alternativa que apresenta 
SOMENTE substantivos presentes no texto.

a) Povo, jardim, pensamentos.
b) Jardim, pessoa, daqueles.
c) Início, encontra, jardineiro.
d) Cedo, tarde, mais. 
_________________________________________
05. A respeito do uso das vírgulas na frase “Mas, 
havendo um jardim sem jardineiro, mais cedo ou 
mais tarde ele desaparecerá”, assinale a alternativa 
CORRETA.

a) O uso da primeira vírgula, logo após “mas”, está 
incorreto.
b) O uso das duas vírgulas está correto nessa frase. 
c) As duas vírgulas estão incorretas nesse contexto.
d) O uso da segunda vírgula, logo após “jardineiro”, 
está incorreto.
___________________________________________
06. Assinale a alternativa que classifica e explica 
CORRETAMENTE a função sintática do termo “um” 
na frase “um jardim aparecerá”.

a) Adjunto adverbial, pois determina a quantidade de 
jardins.
b) Artigo feminino indefinido, pois se refere a 
“aparecerá”.
c) Adjunto adnominal, pois caracteriza e determina o 
termo “jardim”.
d) Artigo definido, pois define o jardim.
___________________________________________
QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. Qual o ângulo que é 30° menor que o dobro de seu 
suplemento?

a) 110°.
b) 50°.
c) 45°.
d) 90°.
___________________________________________
08. Sobre juros simples e compostos, assinale a 
alternativa CORRETA:

a) Em um mês, uma aplicação sob o regime de juros 
compostos renderá mais que uma em juros simples, 
para uma mesma taxa mensal de juros.
b) Para mais de um mês, uma aplicação sob o regime 
de juros compostos necessariamente renderá mais 
que uma em juros simples, para uma mesma taxa 
mensal de juros.
c) Em um mês, uma aplicação sob o regime de juros 
simples renderá mais que uma em juros compostos, 
para uma mesma taxa mensal de juros.
d) Para mais de um mês, uma aplicação sob o regime 
de juros simples necessariamente renderá mais que 
uma em juros compostos, para uma mesma taxa 
mensal de juros.
___________________________________________
09. Um gráfico pode indicar uma tendência que, 
extrapolada, pode ajudar a prever um resultado futuro 
ou estimar um evento passado. Se seguida a tendência 
de diminuição na quantidade de homicídios por ano 
dessa cidade fictícia, em que ano, aproximadamente, 
a quantidade de homicídios anuais chegaria a zero?
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a) 2023.
b) 2034.
c) 2046.
d) 2048.
________________________________________
10. Três ruas A B e C se cruzam. A e B são 
perpendiculares entre si, C cruza B a 24m de A, e 
cruza A a 10m de B. Qual a distância, sobre a rua 
C, entre os cruzamentos com A  e com B?

a) 34m.
b) 30m.
c) 26m.
d) 14m.
________________________________________
QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS 
GERAIS

11. No tocante às últimas eleições estaduais, 
ocorridas em outubro do ano passado, assinale a 
alternativa que indica o nome do governador eleito 
pelo Estado do Paraná.

a) Cida Borghetti.
b) Doutor Rosinha.
c) João Arruda.
d) Ratinho Júnior.
________________________________________
12. Com base no Estatuto do Idoso, considere as 
opções a seguir a assinale a que NÃO indica uma 
das instâncias obrigadas a assegurar ao idoso, 
com absoluta prioridade, a efetivação do direito à 
vida, à saúde e à alimentação.

a) Comunidade.
b) Família.
c) Organizações Internacionais.
d) Poder Público.
________________________________________
13. Analise o seguinte trecho da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos e assinale a 
alternativa que contém os termos que preenchem 
CORRETAMENTE a lacuna.

“Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem 
o direito de ser _______________ até que a sua 
culpabilidade tenha sido provada de acordo com a 
lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido 
asseguradas todas as garantias necessárias à sua 
defesa”.

a) Considerado nocivo.
b) Presumido inocente.
c) Mantido em cativeiro.
d) Punido provisoriamente.
________________________________________
14. Dentre as alternativas a seguir, assinale a que 
apresenta a estimativa populacional aproximada 
do Município de Guarapuava em 2018, segundo 
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

a) Mil e oitocentos habitantes.
b) Dezoito mil habitantes.
c) Cento e oitenta mil habitantes.
d) Oitocentos mil habitantes.
________________________________________
QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

15. De acordo com a Constituição Federal, 
compete à União instituir, entre outros, impostos 
sobre produtos industrializados, sobre propriedade 
territorial rural e sobre grandes fortunas. Neste 
sentido, considere as afirmativas a seguir e assinale 
a alternativa CORRETA:
 
I. O imposto sobre produtos industrializados 
não incide sobre a aquisição de bens de capital pelo 
contribuinte do imposto.
II. O imposto sobre propriedade territorial rural 
é fiscalizado e cobrado pelos Municípios, sendo 
vedada, no entanto, qualquer forma de aumento do 
imposto.
III. Apesar da previsão constitucional, o imposto 
sobre grandes fortunas não foi regulamentado.

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa III está correta.
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
________________________________________
16. Compete aos Municípios instituir, entre outros, 
o imposto sobre propriedade predial e territorial 
urbana. Sendo assim, com base na Constituição 
Federal, assinale a alternativa INCORRETA sobre 
este imposto:

a) O imposto poderá ser progressivo em razão do 
valor do imóvel.
b) O imposto poderá ter alíquotas diferentes de 
acordo com a localização e o uso do imóvel.
c) O imposto poderá ser progressivo, nos termos de 
lei municipal, de forma a assegurar o cumprimento 
da função social da propriedade.
d) O imposto poderá, mediante lei específica para 
área incluída no plano diretor, ser progressivo no 
tempo como pena ao proprietário do solo urbano 
não edificado, subutilizado ou não utilizado.
________________________________________
17. Nos termos da Constituição Federal, a União e 
os Estados devem repartir algumas de suas receitas 
com os Municípios, enquanto os Municípios não 
repartem nenhuma de suas receitas com a União 
e nem com o Estado ao qual pertence. Sendo 
assim, considere as afirmativas a seguir e assinale 
a alternativa CORRETA:

I. Pertencem aos Municípios, cinquenta 
por cento do produto da arrecadação do imposto 
do Estado  sobre a propriedade de veículos 
automotores licenciados em seus territórios.   
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II. Pertencem aos Municípios, vinte e cinco 
por cento do produto da arrecadação do imposto 
do Estado sobre operações relativas à circulação 
de mercadorias e sobre prestações de serviços 
de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação.
III. Pertencem aos Municípios, cinquenta 
por cento do produto da arrecadação do imposto 
da União sobre renda e proventos de qualquer 
natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos 
pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias 
e pelas fundações que instituírem e mantiverem. 
  
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa III está correta.
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
18. De acordo com Código Tributário Nacional, o 
imposto sobre a propriedade predial e territorial 
urbana 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 na zona urbana do Município. Ainda de 
acordo com Código Tributário Nacional, entende-
se como zona urbana a definida em lei municipal, 
observado o requisito mínimo da existência, entre 
outros, de pelo menos dois dos melhoramentos 
a seguir, construídos ou mantidos pelo Poder 
Público, EXCETO:

a) Via terrestre pavimentada ou asfaltada.
b) Meio-fio ou calçamento, com canalização de 
águas pluviais.
c) Rede de iluminação pública, com ou sem 
posteamento para distribuição domiciliar.
d) Escola primária ou posto de saúde a uma 
distância máxima de três quilômetros do imóvel 
considerado. 
________________________________________
19. De acordo com Código Tributário Nacional, a 
contribuição de melhoria é instituída para fazer 
face ao custo de obras públicas de que decorra 
valorização imobiliária, tendo como limite total 
a despesa realizada e como limite individual o 
acréscimo de valor que da obra resultar para cada 
imóvel beneficiado. Ainda de acordo com Código 
Tributário Nacional, a lei relativa à contribuição 
de melhoria observará, entre outros, a publicação 
prévia dos seguintes elementos, EXCETO:

a) Delimitação da zona beneficiada.
b) Determinação da parcela do custo da obra a ser 
financiada pela contribuição.
c) Determinação dos fatores de acréscimo de valor 
para cada imóvel beneficiado.
d) Determinação do fator de absorção do benefício 
da valorização para toda a zona ou para cada uma 
das áreas diferenciadas, nela contidas.

20. De acordo com Código Tributário Nacional, o 
imposto sobre a propriedade territorial rural tem 
como fato gerador a propriedade, o domínio útil 
ou a posse de imóvel por natureza, como definido 
na lei civil, localizado fora da zona urbana do 
Município. Ainda de acordo com Código Tributário 
Nacional, a base do cálculo do imposto é:

a) O valor venal.
b) O valor fundiário.
c) O valor da escritura.
d) O valor da terra nua.
________________________________________

21. Nos termos do Código Civil, considera-
se empresário quem exerce profissionalmente 
atividade econômica organizada para a produção 
ou a circulação de bens ou de serviços. Sendo 
assim, com base neste Código, considere as 
afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA:

I. É obrigatória a inscrição do empresário 
no Registro Público de Empresas Mercantis da 
respectiva sede, antes do início de sua atividade.
II. Considera-se sociedade simples aquela 
que tem por objeto o exercício de atividade própria 
de empresário e, sociedade pura, as demais.
III. Não se considera empresário quem exerce 
profissão intelectual, de natureza científica, literária 
ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou 
colaboradores, salvo se o exercício da profissão 
constituir elemento de empresa.

a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

22. Conforme o Código Civil, além de no Registro 
Civil, serão arquivados e averbados, no Registro 
Público de Empresas Mercantis, os pactos e 
declarações antenupciais do empresário, o título de 
doação, herança, ou legado, de bens clausulados 
de incomunicabilidade ou inalienabilidade. Ainda de 
acordo com Código Civil, considere as afirmativas 
a seguir e assinale a alternativa CORRETA:

I. Faculta-se aos cônjuges contratar 
sociedade, entre si ou com terceiros, desde que 
não tenham casado no regime da comunhão 
universal de bens, ou no da separação obrigatória.
II. O empresário casado pode, sem 
necessidade de outorga conjugal, qualquer que 
seja o regime de bens, alienar os imóveis que 
integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de 
ônus real.
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III. A sentença que decretar ou homologar 
a separação judicial do empresário e o ato de 
reconciliação não podem ser opostos a terceiros, 
antes de arquivados e averbados no Registro 
Público de Empresas Mercantis.

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa III está correta.
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
23. De acordo com a Lei de Execução Fiscal, na 
execução fiscal, far-se-á a intimação da penhora ao 
executado, mediante publicação, no órgão oficial, 
do ato de juntada do termo ou do auto de penhora. 
Sendo assim, considere as afirmativas a seguir e 
assinale a alternativa CORRETA:

I. O termo ou auto de penhora conterá, 
também, a avaliação dos bens penhorados, 
efetuada por quem o lavrar.
II. Se a penhora recair sobre imóvel, far-se-á 
a intimação ao cônjuge, observadas as normas 
previstas para a citação.
III. Nas Comarcas do interior dos Estados, a 
intimação da penhora será feita pessoalmente ao 
executado ou a seu representante legal com cópia 
do termo ou do auto de penhora, observadas as 
normas previstas para a citação.

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa III está correta.
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
24. De acordo com o Código Tributário Nacional, 
o pagamento, a compensação, a prescrição e a 
decadência, entre outros, extinguem o crédito 
tributário. Neste sentido, a extinção do direito de a 
Fazenda Pública constituir o crédito tributário após 
cinco anos, contados do primeiro dia do exercício 
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 
sido efetuado, ou da data em que se tornar definitiva 
a decisão que houver anulado, por vício formal, o 
lançamento anteriormente efetuado, é denominado:

a) Prescrição. 
b) Pagamento.
c) Decadência.
d) Compensação.
________________________________________
25. O Código Tributário Nacional e o Código 
Tributário Municipal de Guarapuava, preveem 
que, a ação para a cobrança do crédito tributário 
prescreve em cinco anos, contados da data da 
sua constituição definitiva. Contudo, com relação 
à interrupção da prescrição, a Lei Municipal nº. 
1.108/2001 diverge do Código Tributário Nacional 
vigente quanto ao previsto no:

a) Inciso primeiro, pela citação pessoal feita ao 
devedor.
b) Inciso segundo, pelo protesto judicial.
c) Inciso terceiro, por qualquer ato judicial que 
constitua em mora o devedor.
d) Inciso quarto, por qualquer ato inequívoco ainda 
que extrajudicial, que importe em reconhecimento 
do débito pelo devedor.
________________________________________
26. Segundo o Código Tributário Municipal de 
Guarapuava, a isenção, ainda quando prevista 
em contrato, será sempre decorrente de Lei que 
especifique as condições e requisitos exigidos 
para a sua concessão, os tributos a que se aplica 
e, sendo o caso, o prazo de sua duração. Neste 
sentido, com base na Lei Municipal nº. 1.108/2001, 
considere as afirmativas a seguir e assinale a 
alternativa CORRETA:

I. A isenção pode ser restrita a determinada 
região do Município, em função de condições a ela 
peculiares.
II. A isenção é extensiva as taxas, as 
contribuições de melhoria e aos tributos instituídos 
posteriormente a sua concessão.
III. A isenção, quando não concedida em 
caráter geral, será efetivada, em cada caso, 
por despacho da autoridade administrativa, em 
requerimento com o qual o interessado faça prova 
do preenchimento das condições e do cumprimento 
dos requisitos previstos em Lei ou contrato para 
sua concessão.
 
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa III está correta.
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
27. Segundo o Código Tributário Municipal 
de Guarapuava, serão cancelados, mediante 
despacho do Município, além de débitos julgados 
improcedentes em processos regulares, os 
seguintes débitos fiscais, sejam eles determinados 
de  ofício  ou  a  requerimento  da pessoa 
interessada:

a) Os débitos inscritos em dívida ativa provenientes 
de créditos não tributários.
b) Os débitos de contribuintes que hajam falecido 
sem deixar bens que exprimam valor.
c) Os débitos de impostos, taxas e contribuições 
em atraso para com o Município, cuja exigibilidade 
esteja suspensa.
d) Os débitos de tributos devidos por entidades 
conveniadas com o Município em razão do exercício 
de atividades culturais, desde que preenchidas as 
condições e cumpridos os requisitos em Lei ou 
contrato para sua concessão.
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GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

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

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 04/02/2019.

28. Segundo o Código Tributário Municipal de 
Guarapuava, verificando-se omissão não dolosa 
de pagamento de tributo, ou qualquer infração 
de Lei ou regulamento, de que possa resultar 
evasão de receita, será expedida contra o infrator 
notificação preliminar para que, no prazo de 10 
(dez) dias, regularize a situação. Com base nisto, 
considere as afirmativas a seguir e assinale a 
alternativa CORRETA:

I. Não caberá notificação preliminar, devendo 
o contribuinte ser imediatamente autuado, quando 
for manifesto o ânimo de sonegar.
II. Não caberá notificação preliminar, devendo 
o contribuinte ser imediatamente autuado, quando 
for encontrado no exercício da atividade tributável 
sem prévia inscrição.
III. Não caberá notificação preliminar, devendo 
o contribuinte ser imediatamente autuado, quando 
incidir em nova falta de que poderia resultar evasão 
de receita, antes de decorrido um ano contado da 
última notificação preliminar.

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa II está correta.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_______________________________________
29. Segundo o Código Tributário Municipal de 
Guarapuava, a base de cálculo do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza é o preço do 
serviço, que é a receita bruta a ele correspondente, 
sem qualquer dedução, ainda que a título de 
subempreiteira de serviços, fretes, despesas, 
tributos e outros. Com base nisto, considere 
as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA:

I. Constituem parte integrante do preço, os 
valores acrescidos e os encargos de qualquer 
natureza, ainda que de responsabilidade de 
terceiros.

II. Constituem parte integrante do preço, os 
ônus relativos a concessão de crédito ainda que 
cobrados em separado, na hipótese de prestação 
de serviço a crédito, sob qualquer modalidade.
III. Não constitui parte integrante do preço, o 
montante do imposto transferido ao tomador do 
serviço, cujo destaque nos documentos fiscais 
será considerado simples indicação de controle.

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa III está correta.
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
30.  De  acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Guarapuava, o Município efetuará levantamento 
em empresas sediadas no seu território que 
apresentem lucros baixos ou negativos por 
transferências entre filiais e/ou postos de compra 
e venda da mesma fora do Município que sofrerão 
as seguintes penalidades caso não procedam à 
correção necessária nos prazos estabelecidos em 
Lei:

a) Advertência, multa e cancelamento da inscrição 
municipal.
b) Advertência, multa, interdição e lacre do 
estabelecimento.
c) Advertência, multa e suspensão das atividades 
empresariais.
d) Advertência, multa e não renovação do alvará 
de licença para localização e funcionamento.


