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QUESTÕES DE 01 A 10 - 
LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir foi extraído da obra O Abolicionismo, 
escrita pelo diplomata Joaquim Nabuco à época da es-
cravidão no Brasil. Leia-o atentamente para responder 
as próximas questões.

“No princípio da nossa colonização, Portugal descar-
regava no nosso território os seus criminosos, as suas 
mulheres erradas, as suas fezes sociais todas, no 
meio das quais excepcionalmente vinham emigrantes 
de outra posição. No século XVI ou XVII o espírito de 
emigração não estava bastante desenvolvido em Por-
tugal para mover o povo, como desde o fim do século 
passado até hoje, a procurar na América portuguesa o 
bem-estar e a fortuna que não achava na Península. 
Os poucos portugueses que se arriscavam a atraves-
sar o oceano à vela e a ir estabelecer-se nos terre-
nos incultos do Brasil, representavam a minoria dos 
espíritos aventureiros, absolutamente destemidos, in-
diferentes aos piores transes na luta da vida, minoria 
que em Portugal, hoje mesmo, não é grande e não 
podia sê-lo, há dois ou três séculos. Apesar de se ha-
ver estendido pelo mundo todo o domínio português 
à América do Sul, à África ocidental, austral e orien-
tal, à Índia e até à China, Portugal não tinha corpo, 
nem forças, para possuir mais do que nominalmente 
esse imenso império. Por isso, o território do Brasil foi 
distribuído entre donatários sem meios, nem capitais, 
nem recursos de ordem alguma, para colonizar as 
suas capitanias, isto é, de fato entregue aos jesuítas. 
A população européia era insignificante para ocupar 
essas ilimitadas expansões de terra, cuja fecundida-
de a tentava. Estando a África nas mãos de Portugal, 
começou então o povoamento da América por negros; 
lançou-se, por assim dizer, uma ponte entre a África 
e o Brasil, pela qual passaram milhões de africanos, 
e estendeu-se o hábitat da raça negra das margens 
do Congo e do Zambeze às do São Francisco e do 
Paraíba do Sul. A africanização do Brasil pela escra-
vidão é uma nódoa que a mãe-pátria imprimiu na sua 
própria face, na sua língua, e na única obra nacional 
verdadeiramente duradoura que conseguiu fundar. Se 
Portugal tivesse tido no século XVI a intuição de que 
a escravidão é sempre um erro, e força bastante para 
puni-la como crime, o Brasil não se teria tornado no 
que vemos; seria ainda talvez uma colônia portugue-
sa, mas estaria crescendo sadio, forte e viril como o 
Canadá e a Austrália”. 

(Trecho com adaptações).

01. Em relação à interpretação do texto, assinale a al-
ternativa correta.

a) O autor apresenta uma síntese histórica para refletir 
sobre a origem e os efeitos da escravidão no Brasil.
b) Para o autor, o modelo de colonização seguido por 
Portugal é a principal razão do progresso brasileiro em 
sua época.

c) Devido ao escravismo adotado no Brasil, no Canadá 
e na Austrália, essas nações enfrentavam dificuldades 
em seu desenvolvimento.
d) O argumento central do autor é que Portugal pos-
suía todas as condições para povoar completamente 
suas colônias, sem recurso à escravidão.
___________________________________________
02. No início do texto, o autor afirma que, no princípio 
da colonização, Portugal descarregava em nosso terri-
tório “as suas fezes sociais”. Marque a alternativa que 
indica uma figura de linguagem empregada pelo autor 
nesse trecho.

a) Eufemismo.
b) Metáfora.
c) Onomatopeia.
d) Pleonasmo.
___________________________________________
03. De acordo com Joaquim Nabuco, em certa época, 
“o espírito de emigração não estava bastante desen-
volvido em Portugal”. Em relação ao termo “emigra-
ção”, pode-se afirmar que:

a) possui sentido idêntico ao da palavra “imigração”.
b) seu prefixo indica movimento migratório para fora.
c) trata-se de uma forma arcaica do substantivo “imi-
gração”.
d) não está de acordo com regras do Novo Acordo Or-
tográfico.
___________________________________________
04. Analise as alternativas a seguir e marque a que in-
dica APENAS palavras proparoxítonas que aparecem 
no texto.

a) colonização - território - criminosos - mulheres.
b) excepcionalmente - emigrantes - fortuna - Penínsu-
la.
c) português - nominalmente - população - fecundida-
de.
d) século - espíritos - donatários - África.
___________________________________________
05. A certa altura do texto, o autor emprega o adjetivo 
“européia”. Tendo-se em consideração as normas do 
Novo Acordo Ortográfico, a grafia dessa palavra, como 
aparece no texto, estaria:

a) correta, dado que é facultativo assinalar com acento 
agudo a sílaba tônica das palavras paroxítonas.
b) incorreta, pois não se acentuam as chamadas pro-
paroxítonas aparentes, isto é, que apresentam ditongo 
na sílaba tônica.
c) incorreta, pois não se acentuam graficamente os di-
tongos representados por ei e oi da sílaba tônica das 
palavras paroxítonas.
d) correta, pois as palavras paroxítonas são em geral 
acentuadas graficamente, com raríssima exceções na 
língua portuguesa.
___________________________________________
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06. Em relação à oração “começou então o povoa-
mento da América por negros”, marque a alternativa 
que indica a função sintática exercida nela pelo termo 
“povoamento”.

a) Objeto direto.
b) Objeto indireto.
c) Núcleo do sujeito.
d) Verbo transitivo direto.
___________________________________________
07. O autor do texto afirma que o povoamento da Amé-
rica por negros se iniciou quando a África estava “nas 
mãos de Portugal”. Nesse caso, o autor se vale de lin-
guagem figurada, que pode ser categorizada como:

a) sarcasmo ou ironia.
b) hipérbole ou eufemismo.
c) perífrase ou antonomasia.
d) prosopopeia ou personificação.
___________________________________________
08. Em relação aos primeiros portugueses que se 
aventuraram a atravessar o oceano rumo ao Brasil, o 
autor afirma que eram “indiferentes aos piores transes 
na luta da vida”. Nesse contexto, a palavra “transes” 
carrega o sentido de:

a) êxito.
b) júbilo.
c) exultação.
d) contratempo.
___________________________________________
09. O autor do texto argumenta que “a africanização 
do Brasil pela escravidão é uma nódoa que a mãe-pá-
tria imprimiu na sua própria face”. Dentre as opções 
a seguir, identifique a que contém uma palavra que 
poderia substituir no texto a palavra “nódoa”, sem pre-
juízo ao sentido pretendido pelo autor.

a) auréola.
b) láurea.
c) mácula.
d) pompa.___________________________________________
10. Ao se reportar às origens históricas da escravidão 
do Brasil, Joaquim Nabuco faz referência ao Congo e 
ao Zambeze. Embora não mencione diretamente, está 
implícito no texto que esses nomes próprios dizem 
respeito a:

a) rios africanos.
b) países africanos.
c) navios negreiros.
d) etnias de escravos.___________________________________________

QUESTÕES DE 11 A 20 - 
MATEMÁTICA

11. Em 2013, 15% da população brasileira maior de 
18 anos fumava. Desse total, 62% eram homens. Qual 
porcentagem representa a quantidade de homens fu-
mantes em relação à população brasileira maior de 18 
anos?

a) 4,7%
b) 7,7%
c) 9,3%
d) 11,3%___________________________________________
12. Assinale a alternativa que apresenta o número 
0,0064 escrito como fração irredutível.

a)  4
    625
b)  1
     64
c) 625
     4
d) 13
     32___________________________________________
13. A função                  atribui, a cada número real, a 
metade de seu triplo. Assinale a alternativa que apre-
senta a lei de formação dessa função.

a) ƒ (x) =  1 + 3x
               2
b) ƒ (x) = 2x
               3
c) ƒ (x) = 3x
               2
d) ƒ (x) = 2
              3x___________________________________________
14. Valquíria aplicou R$ 5000,00 em um banco com 
rendimento de 1% am sob um regime de juros compos-
tos para resgatar depois de 1 ano. No 8o mês, o saldo 
da aplicação de Valquíria era de R$ 5414,28. Qual será 
seu saldo no 9o mês?

a) R$ 5466,06
b) R$ 5468,42
c) R$ 5828,56
d) R$ 6091,06
___________________________________________
15. Em uma cidade, um poste de espessura despre-
zível está sustentado por dois cabos presos ao chão, 
como ilustra a figura.
 

Sabendo que AB mede 6 m, que tg(30°) = √3
                                                                      3
e que tg(45°) = 1, assinale a alternativa que apresenta 
a medida de EF.

a)  1 m.
b) √3  m.
      3
c)  2√3 m.
      3
d) 2√3 m.
_________________________________________
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16. As cooperativas de uma cidade fazem grandes lo-
tes de roupas. Para fazer esses lotes em 16 dias, são 
necessários 25 costureiros trabalhando 8 horas por 
dia. Quantos dias são necessários para que 50 costu-
reiros trabalhando com mesmo rendimento em jorna-
das de 6 horas por dia façam os mesmos lotes?

a) 6 dias
b) 10 dias
c) 15 dias
d) 24 dias___________________________________________
17. Assinale a alternativa que apresenta o resultado 
de √18 - √2  + √128.

a) 12
b) 10√2 
c) √12
d) 144___________________________________________
18. Seja                      uma função definida por 
ƒ (x) = - 7 + 12x . Qual é o valor de ƒ (1) + ƒ (-2)?

a) -26
b) -19
c) -12
d) 36___________________________________________
19. No Brasil, utiliza-se unidades de medidas padroni-
zadas para diversas grandezas. Assinale a alternativa 
que apresenta unidades de medida de comprimento, 
área de superfície e volume nessa ordem.

a) metro (m), metro quadrado (m2) e metro cúbico (m3).
b) metro (m), decâmetro (dam) e centímetro (cm).
c) metro cúbico (m3), metro (m) e decâmetro (dam).
d) metro (m), metro quadrado (m2) e litro (l).___________________________________________
20. Tito escolheu dois números naturais, m e n, para 
estudar as relações entre eles. Observou que o qua-
drado de m é igual ao sucessor de n. Observou tam-
bém que o dobro de m é igual ao sucessor de n. Qual 
o valor de m + n?

a) -1
b) 4
c) 5
d) 8___________________________________________

QUESTÕES DE 21 A 30 - 
CONHECIMENTOS GERAIS

21. COVID-19 é o nome atribuído pela Organização 
Mundial da Saúde à doença infecciosa causada por 
um novo tipo de coronavírus, identificado pela primeira 
vez na China. A esse respeito, analise as afirmações a 
seguir e marque a INCORRETA.

a) Já ocorreram em anos passados surtos de coro-
navírus semelhantes, como a Síndrome Respiratória 
Aguda Grave, entre 2002 e 2003.
b) O novo vírus foi identificado pela primeira vez em 
humanos no final do ano retrasado, na cidade de 
Wuhan, localizada na província de Hubei.

c) A maior parte dos infectados pelo novo coronavírus 
manifesta uma doença respiratória aguda, com recu-
peração que demanda tratamento especial.
d) São mais propensos a desenvolver uma doença gra-
ve os idosos, bem como os que já apresentam proble-
mas de saúde anteriores, como a diabetes ou o câncer.___________________________________________
22. Em junho de 2019, a União Europeia e o Mercosul 
concluíram negociações para firmarem um importante 
acordo comercial. A esse respeito, considere as afirma-
ções a seguir e identifique a INCORRETA.

a) O bloco europeu é o segundo maior parceiro comer-
cial do Brasil.
b) O acordo entre os blocos representa menos de 1% 
do PIB mundial.
c) O tratado é o mais ambicioso já feito pelo grupo de 
países sul-americanos.
d) O acordo firmado zera tarifas para importantes pro-
dutos agrícolas brasileiros.___________________________________________
23. As organizações internacionais podem ser defi-
nidas como associações voluntárias de Estados, vol-
tadas para a busca de interesses comuns, por meio 
da permanente cooperação entre os seus membros. 
A esse respeito, marque a alternativa que NÃO indica 
uma organização internacional a que pertence o Brasil.

a) Organização Mundial da Saúde.
b) Organização das Nações Unidas.
c) Organização dos Estados Americanos.
d) Organização dos Países Exportadores de Petróleo.___________________________________________
24. O trecho a seguir foi extraído do discurso do atual 
Presidente da República, Jair Bolsonaro, à Assembleia 
Geral das Nações Unidas, ocorrida em setembro de 
2019. Leia-o atentamente e assinale a alternativa que 
indica o país que, segundo o Presidente, teria sugerido 
aplicar sanções ao Brasil.

“É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da 
humanidade e um equívoco, como atestam os cientis-
tas, afirmar que a nossa floresta é o pulmão do mundo. 
Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez 
de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se por-
tou de forma desrespeitosa, com espírito colonialista. 
Questionaram aquilo que nos é mais sagrado: a nossa 
soberania! Um deles, por ocasião do encontro do G7, 
ousou sugerir aplicar sanções ao Brasil, sem sequer 
nos ouvir. Agradeço àqueles que não aceitaram levar 
adiante essa absurda proposta”.

a) Argentina.
b) Estados Unidos.
c) França.
d) Portugal.___________________________________________
25. Em setembro de 2019, foi sancionada pelo Presi-
dente Jair Bolsonaro a chamada Lei da Liberdade Eco-
nômica, que visa a desburocratização e simplificação 
de processos para empresas e empreendedores. A 
esse propósito, considere as opções a seguir e mar-
que a que NÃO indica um dos princípios que norteiam 
o disposto nessa Lei.
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a) Boa-fé do particular perante o poder público.
b) Reconhecimento da vulnerabilidade do particular 
perante o Estado.
c) Liberdade como uma garantia no exercício de ativi-
dades econômicas.
d) Intervenção sistemática do Estado sobre o conjunto 
das atividades econômicas.___________________________________________
26. Considere a seguinte análise, a respeito de um 
escritor cuja obra é considerada fundamental para a 
formação da cultura literária brasileira, e marque a al-
ternativa que indica o nome de quem se trata.

“Sua obra continua a impressionar o leitor de hoje por-
que, como dizem os críticos, parece ficar mais atual à 
medida que o tempo passa. Os seus textos abordam, 
com visão aguda e de forma elaborada, vários aspec-
tos da vida humana. É fácil perceber em seus livros 
a fina ironia e o senso de humor que não são deixa-
dos de lado nem mesmo quando se trata de assuntos 
graves. Essas características, que formam parte im-
portante do legado do escritor, estão presentes com 
grande força em suas obras mais importantes, entre 
as quais os romances Memórias Póstumas de Brás 
Cubas e Dom Casmurro”. 

(Guia do Estudante, 16/05/2017, com adaptações)

a) Carlos Drummond de Andrade.
b) Graciliano Ramos.
c) José de Alencar.
d) Machado de Assis.___________________________________________
27. Para a formação da sociedade brasileira contem-
porânea, foram de fundamental importância os fluxos 
migratórios. Considere a seguinte análise a respeito 
do tema, e marque a opção que preenche corretamen-
te a lacuna.

“Em meados do século _____, as áreas desocupadas 
do sul do Brasil e o crescimento da lavoura de café 
atraíram a mão-de-obra estrangeira, principalmente 
europeia, que estava à procura de melhores condi-
ções de vida e de trabalho. A imigração então inicia-
da iria ter enorme importância na história econômica, 
política e cultural brasileira. Para cá vieram italianos, 
portugueses, espanhóis, alemães, austríacos, russos, 
além de outras nacionalidades e grupos étnicos de 
menor expressão numérica como suíços, húngaros, 
poloneses, tchecos, judeus. Vieram também japone-
ses, sírios e libaneses, desejosos de tentar a vida no 
Brasil”. 

(FGV, CPDOC, trecho com adaptações).
a) 16
b) 17
c) 18
d) 19___________________________________________
28. Em relação à geografia do território brasileiro, con-
sidere as afirmações a seguir e identifique a INCOR-
RETA.

a) O território brasileiro, dada a sua grandeza, cobre 
quase a metade das áreas que constituem a América 
do Sul.

b) A grande dimensão territorial do Brasil possibilita a 
existência de uma imensa diversidade de climas e pai-
sagens.
c) A fronteira terrestre do Brasil, compartilhada com ou-
tros países da América do Sul, é mais extensa do que 
a sua faixa litorânea.
d) Todo o território brasileiro se encontra a leste do me-
ridiano de Greenwich, razão pela qual o país pertence 
ao hemisfério oriental.___________________________________________
29. Em janeiro de 2016, entrou em vigor uma resolução 
da Organização das Nações Unidas intitulada “Agenda 
2030”, constituída por dezessete objetivos relaciona-
dos ao desenvolvimento sustentável. Considere as op-
ções a seguir e marque a que NÃO indica um desses 
objetivos.

a) Igualdade de gênero.
b) Paralisação econômica.
c) Proteger a vida marinha.
d) Reduzir as desigualdades.___________________________________________
30. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, esses têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exer-
cício da cidadania e qualificação para o trabalho. Mar-
que a alternativa que NÃO indica uma prerrogativa das 
crianças e adolescentes a esse respeito.

a) Contestar critérios avaliativos.
b) Organização e participação em entidades estudan-
tis.
c) Participar da definição das propostas educacionais.
d) Ser respeitado por seus educadores.___________________________________________

QUESTÕES DE 31 A 50 - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Segundo o Código Tributário Nacional, o indivíduo 
a quem a lei atribua dever de pagar determinado tributo 
é considerado:

a) Sujeito ativo, independentemente de ter ou não re-
lação pessoal e direta com a situação que constitua o 
fato gerador.
b) Sujeito passivo, independentemente de ter ou não 
relação pessoal e direta com a situação que constitua 
o fato gerador.
c) Responsável, em razão de ter relação pessoal e di-
reta com a situação que constitua o fato gerador.
d) Contribuinte, independentemente de ter relação 
pessoal e direta com a situação que constitua o fato 
gerador, sua obrigação decorre da lei.___________________________________________
32. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distri-
to Federal e aos Municípios:

I - Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.
II - Instituir taxas, em razão do exercício do poder de 
polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de servi-
ços públicos específicos e divisíveis, prestados ao con-
tribuinte ou postos a sua disposição.



5

III - Instituir tratamento desigual entre contribuintes 
que se encontrem em situação equivalente, proibida 
qualquer distinção em razão de ocupação profissional 
ou função por eles exercida, independentemente da 
denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou di-
reitos.
IV - Utilizar tributo com efeito de confisco.

De acordo com as afirmativas acima, assinale a alter-
nativa CORRETA:

a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.___________________________________________
33. De acordo com o Código Tributário do Município 
de Campo Mourão, considere:

I - Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é 
vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública 
Municipal ou de seus servidores públicos, de informa-
ção, obtida em razão do ofício, sobre inscrições na Dí-
vida Ativa da Fazenda Pública Municipal.
II - Compete à unidade administrativa da Secretaria 
Municipal de Administração e Finanças e à Secretaria 
Municipal do Controle, Fiscalização e Ouvidoria, a fis-
calização do cumprimento da legislação tributária.
III - A legislação tributária municipal aplica-se às pes-
soas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclu-
sive às que gozem de imunidade ou de isenção.
IV - Para os efeitos da legislação tributária, não têm 
aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou 
limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, 
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou 
fiscais, dos comerciantes, prestadores de serviços, 
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de 
exibi-los.

De acordo com as afirmativas acima, assinale a alter-
nativa CORRETA:

a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.___________________________________________
34. Segundo a Lei Complementar nº 19/2010, que ins-
tituiu o Código Tributário Municipal de Campo Mourão, 
compõem o Sistema Tributário do Município:

I - Impostos sobre Serviço de Qualquer Natureza.
II - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Servi-
ços.
III - Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumi-
nação Pública.
IV - Taxas decorrentes do efetivo exercício do poder 
de polícia administrativa de fiscalização da licença am-
biental.

De acordo com as afirmativas acima, assinale a alter-
nativa CORRETA:

a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.

c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.___________________________________________
35. O art. 150 da Constituição Federal trata da regra 
que veda à União, Estados, Distrito Federal e Muni-
cípios instituírem tratamento desigual entre contribuin-
tes que se encontrem em situação equivalente. Além 
disso, impede qualquer distinção em razão de ocupa-
ção profissional ou função por eles exercida. Isso in-
dependente da denominação jurídica dos rendimentos, 
títulos ou direitos. Em relação aos princípios do direito 
tributário, esse respaldo na Constituição Federal, faz 
referência ao princípio:

a) Isonomia
b) capacidade contributiva
c) Vedação ao confisco
d) Irretroatividade___________________________________________
36. As demonstrações contábeis são uma representa-
ção estruturada da posição patrimonial e financeira e 
do desempenho da entidade. As demonstrações con-
tábeis também objetivam apresentar os resultados da 
atuação da administração, em face de seus deveres 
e responsabilidades na gestão diligente dos recursos 
que lhe foram confiados. Para satisfazer a esse obje-
tivo, as demonstrações contábeis proporcionam infor-
mação da entidade acerca do seguinte:

I - Receitas e despesas, exceto os ganhos e perdas.
II - Fluxos de caixa.
III - Ativos, passivos e patrimônio líquido.
IV - Alterações no capital próprio mediante integraliza-
ções dos proprietários e distribuições a eles.

De acordo com as afirmativas acima, assinale a alter-
nativa CORRETA:

a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas._________________________________________
37. Nos termos do Código Tributário Nacional, é causa 
de extinção do crédito tributário:

a) Isenção.
b) Parcelamento.
c) Anistia.
d) Transação.___________________________________________
38. Em matéria de Direito Tributário, cabe à lei comple-
mentar:

a) Definição de tratamento diferenciado e favorecido 
para as microempresas e para as empresas de peque-
no porte.
b) Dispor sobre conflitos de competência, em qualquer 
matéria, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios.
c) Regular as limitações infralegais à faculdade de tri-
butar.
d) Instituir impostos extraordinários em caso de iminên-
cia de guerra externa ou calamidade pública._________________________________________
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39. De acordo com o Código Tributário do Município 
de Campo Mourão, mediante intimação escrita, são 
obrigados a prestar à autoridade administrativa todas 
as informações de que disponham com relação aos 
bens, negócios ou atividades de terceiros:

I - Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de 
ofício.
II - As empresas de administração de bens.
III - Os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais.
IV - Os bancos, Caixas Econômicas e demais institui-
ções financeiras.

De acordo com as afirmativas acima, assinale a alter-
nativa CORRETA:

a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.___________________________________________
40. O processo administrativo fiscal tem seu funda-
mento na Constituição Federal, no Código Tributário 
Nacional e na legislação específica de cada ente. De 
acordo com o Código Tributário do Município de Cam-
po Mourão, fica assegurada, ao contribuinte, respon-
sável, autuado ou interessado, a plena garantia ampla 
de defesa e prova, sendo o julgamento dos atos e de-
fesas em primeira instância de competência: 

a) Da Câmara Municipal.
b) Do Conselho Municipal de Contribuinte.
c) Do Secretário Municipal da Fazenda e Administra-
ção.
d) Da Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná.___________________________________________
41. Em relação ao Imposto Sobre Serviços de Qual-
quer Natureza, de competência dos Municípios e do 
Distrito Federal de acordo com a Lei Complementar nº 
116/2003, considere:

I - A incidência do imposto não depende da denomina-
ção dada ao serviço prestado.
II - A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.
III - O imposto incide também sobre o serviço prove-
niente do exterior do País ou cuja prestação se tenha 
iniciado no exterior do País.
IV - A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza é de 5% (cinco por cento).

De acordo com as afirmativas acima, assinale a alter-
nativa CORRETA:

a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.___________________________________________

42. Para os efeitos da Lei Complementar nº 123/2006, 
a sociedade empresária que aufira, em um determi-
nado ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a 
R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), será 
considerada:

a) Sociedade empresária.
b) Empresa de pequeno porte
c) Empresa de médio porte.
d) Microempresa___________________________________________
43. O gestor público deve ficar atento a alguns funda-
mentos que norteiam o bom desempenho de sua ativi-
dade no setor público. Os cinco princípios básicos da 
Administração Pública estão presentes no artigo 37 da 
Constituição Federal de 1988 e condicionam o padrão 
que as organizações administrativas devem seguir. Em 
relação aos Princípios fundamentais da administração 
pública, de acordo com a Constituição Federal, assi-
nale a alternativa que representa o princípio que tem 
como finalidade mostrar que o Poder Público deve agir 
com a maior transparência possível, para que a popu-
lação tenha o conhecimento de todas as suas atua-
ções e decisões.

a) Moralidade
b) Impessoalidade
c) Publicidade
d) Eficiência___________________________________________
44. De acordo com o Código Tributário do Município de 
Campo Mourão, são direitos do contribuinte:

I - A identificação do servidor nas repartições adminis-
trativas e fazendárias e nas ações fiscais.
II - A exclusivadade e diferenciação de tratamento en-
tre contribuintes em todas e qualquer repartição admi-
nistrativa ou fazendária do Município.
III - O acesso aos dados e informações, de seu inte-
resse, registrados nos sistemas de tributação, arreca-
dação e fiscalização, e o fornecimento de certidões, se 
solicitadas.
IV - A efetiva educação tributária e a orientação sobre 
procedimentos administrativos.

De acordo com as afirmativas acima, assinale a alter-
nativa CORRETA:

a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.___________________________________________
45. De acordo com a Lei Complementar nº 116/2003, 
o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de 
prestar serviços, de modo permanente ou temporário, 
e que configure unidade econômica ou profissional, é 
denominado:

a) Domicílio
b) Registro Fiscal
c) Estabelecimento prestador.
d) Registro empresarial___________________________________________
46. Conforme o Regime Jurídico Único dos Servidores 
Públicos do Município de Campo Mourão, às pesso-
as portadoras de deficiência é assegurado o direito de 
se inscrever em concurso público para provimento de 
cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a de-
ficiência de que são portadoras, para as quais serão 
reservadas:
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a) 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas em 
cada cargo.
b) 10% (dez por cento) das vagas oferecidas em cada 
cargo.
c) 15% (quinze por cento) das vagas oferecidas em 
cada cargo.
d) 05% (cinco por cento) das vagas oferecidas em 
cada cargo.___________________________________________
47. Nos termos da Lei nº 1085/97, que trata do Regime 
Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município 
de Campo Mourão, é CORRETO afirmar que:

a) A investidura em cargo público ocorrerá com a no-
meação.
b) O tempo de exercício de outro cargo público exime 
o servidor do cumprimento do estágio probatório no 
novo cargo.
c) O servidor estável só perderá o cargo em virtude de 
sentença judicial transitada em julgado.
d) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessida-
de, o servidor estável ficará em disponibilidade re-
munerada proporcional ao tempo de serviço público 
ininterrupto no Município de Campo Mourão, até seu 
adequado aproveitamento em outro cargo, e se em es-
tágio probatório, será exonerado.___________________________________________
48. Assinale, abaixo, alternativa que NÃO indica fal-
ta punida com pena de demissão, conforme a Lei nº 
1085/97, que trata do Regime Jurídico Único dos Ser-
vidores Públicos do Município de Campo Mourão:

a) Incontinência pública e conduta escandalosa na re-
partição
b) Ato lesivo à honra e boa fama, praticado no serviço 
contra qualquer pessoa
c) Manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função 
de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 
segundo grau civil.
d) Insubordinação grave em serviço.___________________________________________

49. A respeito do Poder Legislativo, conforme a Lei Or-
gânica do Município de Campo Mourão, assinale a al-
ternativa INCORRETA.

a) A Câmara Municipal compõe-se de Vereadores elei-
tos entre cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos, pelo 
sistema majoritário, mediante pleito direto realizado si-
multaneamente em todo o País.
b) As deliberações da Câmara e de suas Comissões, 
salvo disposições em contrário prevista nesta Lei Or-
gânica, serão tomadas por maioria de votos, presente 
a maioria absoluta de seus membros.
c) Os Vereadores são invioláveis por suas opiniões, 
palavras e votos, no exercício do mandato e na cir-
cunscrição do Município.
d) Perderá o mandato o Vereador: que deixar de com-
parecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das 
sessões ordinárias da Câmara, salvo licença ou mis-
são por esta autorizada.___________________________________________
50. Com base na Lei Orgânica do Município de Cam-
po Mourão, a respeito da política urbana, é CORRETO 
afirmar que:

a) O direito de propriedade urbana não pressupõe o 
direito de construir, que deverá ser autorizado pelo Po-
der Público municipal.
b) O Plano Diretor, matéria de lei ordinária, é o instru-
mento básico da política de desenvolvimento e expan-
são urbana.
c) O Plano Diretor será elaborado com a participação 
do povo, através de emendas ao projeto de lei.
d) O Plano Diretor definirá as exigências fundamentais 
para que a propriedade rural cumpra sua função social.___________________________________________


