
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 
 

CARGO: FISCAL GERAL 
DATA: 29/04/2012 - PERÍODO: TARDE 

EDITAL 01/2012 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para 

rascunho. 
2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes 

no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala. 
3. Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA 

utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 

preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição. 
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita 

com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim. 
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é 

personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, bem como 

qualquer outro tipo de rasura. 
8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c) e 

(d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa 
para cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. 

Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos 

e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta. 
12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, 

que deverão conter sua assinatura. 
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 3h00min. 
14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) hora do 

seu início. 
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A Formiga e a Pomba 
 

Uma Formiga estava na margem de um rio bebendo água, e sendo arrastada pela forte correnteza, estava prestes a se afogar. Uma 
Pomba, que estava em uma árvore, sobre a água observando tudo, arranca uma folha e a deixa cair na correnteza perto da mesma. 
Subindo na folha a Formiga flutua em segurança até a margem. Eis que pouco tempo depois, um caçador de pássaros, escondido 
pelas folhas da árvore, se prepara para apanhar a Pomba, colocando visgo no galho onde ela descansa, sem que ela perceba o 
perigo. A Formiga, percebendo sua intenção, dá-lhe uma ferroada no pé. Do susto, ele deixa cair sua armadilha de visgo, e isso dá 
chance para que a Pomba acorde e voe para longe, a salvo. 

Autor: Esopo 
 

Moral da História: Quem é grato de coração, sempre encontrará uma oportunidade para demonstrar sua gratidão. 
 
As fábulas sempre trazem uma lição de moral, responda as questões abaixo: 
 
01 - Segundo o texto assinale a alternativa que justifique a ajuda da Pomba a Formiga: 
a) A pomba esperava ser recompensada. 
b) A pomba ajudou, pois estava observando o fato, e percebeu que a Formiga correia perigo. 
c) A Formiga começou a gritar e a pedir socorro e então a Pomba se sensibilizou e resolveu ajudá-la. 
d) A Pomba devia um favor para a Formiga. 
 
02 - Os verbos desempenham uma função de ação, assinale a alternativa correspondente a ação do verbo “apanhar”, no 
texto: 
a) ser espancado: apanhar uma surra.   c) prender: apanhar um ladrão. 
b) contrair: apanhar uma moléstia.    d) agarrar, prender. 
 
03 - Na expressão “dá-lhe”, identifique nas alternativas abaixo o pronome “lhe”: 
a) pronome pessoal do caso reto.   c) pronome obliquo átonos. 
b) pronome indefinido.    d) pronome obliquo tônico. 
 
04 - Assinale a justificativa correta na concordância nominal “a salvo”: 
a) Por ser “salvo” considerado um adjetivo variável. 
b) Por ser “salvo” considerado uma preposição. 
c) A colocação está incorreta, sendo que a concordância correta seria: a salva. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
05 - Qual a diferença entre as colocações: “Uma Formiga” e “A Formiga”: 
a) Não há diferença nenhuma. 
b) Uma é um artigo indefinido e “a” é um artigo definido. 
c) Uma Formiga é a formiga amiga e A Formiga é a conhecida. 
d) Uma Formiga abrange a classe de formigas e A Formiga é desconhecida da Pomba. 
 
06 - Assinale a alternativa em que aparecem corretamente o plural das seguintes palavras:  arrasta, afogar, margem, folha, 
intenção: 
a) arrastas, afogas, margems, folhas, intençãos.  c) arrastam, afogam, margens, folhas, intenções. 
b) arrastam, afogam, margem, folham, intensam.  d) arrastães, afogães, folhas, intençães. 
 
07 - São considerados sinônimos de “arrancar”: 
a) arrebatar, desgarrar.   c) puxar, separar. 
b) desagregar, extrair.   d) todas as alternativas anteriores. 
 
08 - As palavras recebem uma classificação em relação ao número de sílabas, assinale a alternativa que justifique a divisão 
silábica das seguintes palavras retiradas do texto: correnteza, pé, pássaro, visgo e ferroada: 
a) monossílaba, dissílaba, trissílaba, dissílaba, polissílaba. 
b) trissílaba, polissílaba, monossílaba, dissílaba, trissílaba. 
c) polissílaba, monossílaba, trissílaba, dissílaba, polissílaba. 
d) trissílaba, monossílaba, polissílaba, dissílaba, trissílaba. 
 
09 - Assinale a alternativa que corresponde ao antônimo da palavra nunca: 
a) jamais. 
b) sempre. 
c) nunca. 
d) amanhã. 
 
10 - Parônimos são palavras que apresentam significados diferentes, embora parecidos na pronúncia ou na grafia, assinale 
a alternativa correta em relação a parônimos: 
a) Acender, ascender.   c) Estória, história. 
b) Estrato, extrato.   d) Nenhuma das alternativas anteriores. 



 

11 - Gabriel comprou 3 bonés e 5 cuecas por R$ 206,70. Se ele tivesse comprado 2 bonés e 2 cuecas teria pago R$ 107,80. O 
valor pago por cada boné foi: 
a) R$ 31,40.   c) R$ 35,90. 
b) R$ 34,10.   d) R$ 39,50. 
 
12 - Ana aplicou determinado capital à taxa de juros simples de 15% a.a. na condição de que só retiraria o montante 
quando este fosse equivalente ao triplo do capital aplicado. Ana fez a retirada do montante após: 
a) 20 anos.   c) 10 anos. 
b) 160 meses.   d) 100 meses. 
 
13 - O reservatório de água de determinada localidade sertaneja possui água suficiente para abastecer 50 famílias por um 
período de 40 dias. Após 15 dias, 20 famílias se mudaram em busca de melhores condições de vida. A água restante no 
reservatório será suficiente para abastecer as famílias restante por: 
a) 15 dias.   c) 35 dias. 
b) 25 dias.   d) mais de 40 dias. 
 
14 - Um grupo de 26 amigos saiu para lanchar. Verificou-se que nesse grupo, 19 gostam de presunto e 17 gostam de queijo. 
O número de pessoas que gostam de presunto e queijo é igual a: 
a) 7.    c) 9. 
b) 8.    d) 10. 
 

15 - Um reservatório possui o formato de um cilindro equilátero cuja diagonal da secção meridiana mede  m. Sabe-se 

que a água contida nesse cilindro é equivalente a 75% de sua capacidade máxima. O volume de água nesse cilindro é de: 
Dado: π = 3. 
a) 112500 litros.   c) 125100 litros. 
b) 121500 litros.   d) 486000 litros. 
 
16 - É INCORRETO afirmar que: 
a) Guarapuava é o municipio mais antigo do Paraná. 
b) Guarapuava é o município mais populoso da região centro-sul do Paraná. 
c) Guarapuava está entre os 10 municípios mais populosos do Paraná. 
d) Guarapuava faz parte de um entroncamento rodo-ferroviário, denominado corredor do Mercosul. 
 
17 - O Brasil é composto por quantos estados e regiões? 
a) 26 estados e 4 regiões.  c) 27 estados e 5 regiões. 
b) 26 estados e 5 regiões.  d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
18 - Que fato histórico ocorreu em 22/06/1.850? 
a) A Vila de Guarapuava foi criada. 
b) A Vila de Guarapuava foi elevada a categoria de Distrito. 
c) A Vila de Guarapuava foi extinta. 
d) A Vila de Guarapuava foi instalada. 
 
19 - A Comarca de Guarapuava foi criada em que ano? 
a) 1.849.    c) 1.852. 
b) 1.850.   d) 1.859. 
 
20 - De acordo com os dados do Censo 2.010, constantes na página do IBGE, a população de Guarapuava é de: 
a) 167.283 habitantes.   c) 167.382 habitantes. 
b) 167.328 habitantes.   d) 167.823 habitantes. 
 
21 - Como geralmente o valor da soma de Bens e Direitos é diferente do valor da soma das Obrigações, há necessidade de 
um valor complementar para igualar tais valores, denominado: 
a) Balanço Patrimonial. 
b) Patrimônio Líquido. 
c) Ajuste Contábil. 
d) Resultado do Exercício. 
 
22 - Leia atentamente e assinale a afirmativa INCORRETA: 
a) Contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio, do ponto de vista econômico e financeiro, observando seus aspectos 
quantitativos e qualitativos e as variações por ela sofridas. 
b) Como a contabilidade controla e registra os fatos que afetam o patrimônio, ela pode ser aplicada às pessoas físicas ou jurídicas, 
com finalidades lucrativas ou não, ou ainda a empresas de direito público ou privado. 
c) Há situações em que o patrimônio é grande, mas as obrigações superam os bens e direitos; nesse caso, o patrimônio líquido é 
positivo. 



 

d) O Balanço Patrimonial é dividido em duas colunas: a do lado esquerdo é denominado Ativo, a do lado direito, Passivo; esta 
denominação é por mera convenção. 
 
23 - Leia atentamente as definições abaixo: 
1ª - Constituem para a empresa todos os valores que ela tiver a pagar para terceiros. 
2ª - Constituem para a empresa todos os valores que ela tem a receber de terceiros. 
3ª - São todas as coisas capazes de satisfazer as necessidades humanas e suscetíveis de avaliação econômica. 
As definições acima são de, respectivamente: 
a) Bens, Direitos e Obrigações. 
b) Bens, Obrigações e Direitos. 
c) Obrigações, Bens e Direitos. 
d) Obrigações, Direitos e Bens. 
 
24 - Em uma determinada empresa, o profissional de contabilidade registrou todos os pagamentos das contas da esposa do 
proprietário, que também é sócia da empresa. Por não ter conta bancária pessoal, os pagamentos foram feitos com o 
dinheiro da empresa e escrituradas na contabilidade. Qual o Princípio Fundamental de Contabilidade que foi “ferido”? 
a) Princípio da Entidade. 
b) Princípio da Impessoalidade. 
c) Princípio da Prudência. 
d) Nenhum, ela é sócia da empresa. 
 
25 - “Refere-se simultaneamente, à tempestividade e à integridade do registro do patrimônio e das suas mutações, 
determinando que este seja feito de imediato e com a extensão correta, independentemente das causas que as originaram”. 
É o Princípio Fundamental de Contabilidade denominado: 
a) Princípio da Competência. 
b) Princípio da Continuidade. 
c) Princípio da Oportunidade. 
d) Princípio da Prudência. 
 
26 - Segundo o Código Tributário Nacional, a natureza jurídica específica do Tributo é determinada pela (o): 
a) Denominação do Tributo. 
b) Característica formal adotada pela lei. 
c) Destinação legal do produto da sua arrecadação. 
d) Fato Gerador da respectiva obrigação. 
 
27 - É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, EXCETO: 
a) Alteração das alíquotas ou das bases de cálculo do imposto, nas condições e limites estabelecidos em lei, a fim de ajustá-los aos 
objetivos da política cambial ou comércio exterior, pelo Poder Executivo. 
b) Cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base em lei posterior à data inicial do exercício financeiro a qual corresponda. 
c) Cobrar imposto sobre templos de qualquer culto. 
d) Cobrar imposto sobre papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros. 
 
28 - Quem poderá instituir empréstimos compulsórios, em casos excepcionais como guerra externa ou sua iminência? 
a) Somente o Distrito Federal. 
b) Somente os Estados. 
c) Somente os Municípios. 
d) Somente a União. 
 
29 - Complete a lacuna e assinale a alternativa CORRETA: 
“__________________________________ compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, 
incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, disporá sobre as alterações na legislação 
tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento”. 
a) A Lei Orçamentária Anual.   c) O Plano Plurianual. 
b) A Lei de Diretrizes Orçamentárias.  d) A Execução Orçamentária. 
 
30 - Leia atentamente as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA: 
I - A LDO conterá Anexo de Riscos Fiscais onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar 
as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem. 
II - O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na LOA e nas leis de crédito adicional. 
III - É vedado consignar na LOA crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. 
a) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
b) Todas as afirmativas são falsas. 
c) Apenas duas afirmativas são verdadeiras. 
d) Apenas duas afirmativas são falsas. 
 
 
 



 

31 - Todas as afirmativas abaixo são verdadeiras, EXCETO: 
a) Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na Gestão Fiscal, a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os 
tributos da competência constitucional do ente da Federação. 
b) O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do 
projeto de lei orçamentária. 
c) Em hipótese alguma será admitida reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo. 
d) A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de 
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício e de declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem 
adequação orçamentária e financeira com a LOA e compatibilidade com o PPA e com a LDO, ressalvada a despesa considerada 
irrelevante. 
 
32 - Considera-se _______________________________________ a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou 
ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois 
exercícios. 
Assinale a alternativa que completa corretamente o enunciado: 
a) Transferência Voluntária. 
b) Despesa com Pessoal. 
c) Despesa Corrente Líquida. 
d) Despesa Obrigatória de Caráter Continuado. 
 
33 - As afirmativas abaixo são sobre o Código Tributário Municipal de Guarapuava, leia atentamente e assinale a 
alternativa CORRETA: 
I - Integram o Sistema Tributário do Município: os impostos, as taxas e a contribuição de melhoria. 
II - O Município poderá instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para custeio, em benefício destes, de sistemas de 
previdência e assistência social. 
III - É permitido ao Município utilizar tributo com efeito de confisco. 
a) Somente uma afirmativa é verdadeira. 
b) Somente uma afirmativa é falsa. 
c) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
d) Todas as afirmativas são falsas. 
 
34 - De acordo com o Código Tributário Municipal de Guarapuava, complete o enunciado e assinale a alternativa 
CORRETA: 
“Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de _______________, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado 
esse prazo sem que a Fazenda Pública Municipal se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e 
definitivamente extinto o crédito (...)”. 
a) Dois anos. 
b) Quatro anos. 
c) Cinco anos. 
d) Dez anos. 
 
35 - De acordo com o Código de Postura do Município de Guarapuava: nenhum estabelecimento de produção, comércio, 
indústria e de prestação de serviços poderá funcionar no Município sem prévia licença concedida através de requerimento 
dos interessados, mediante pagamento dos tributos devidos. Quem expede essa licença: 
a) Secretaria Municipal de Finanças. 
b) Câmara Municipal. 
c) Secretaria da Administração. 
d) O prefeito ou o vice-prefeito. 
 
36 - Para aquelas empresas que estão se estabelecendo em local cuja edificação for recém construída, qual documento 
poderá ser exigido para liberação do Alvará de Licença para Localização, além dos habituais? 
a) Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros. 
b) Laudo de Vistoria da Vigilância Sanitária. 
c) Certificado de Conclusão de Obras. 
d) Certificado de Regularidade do Profissional junto ao CREA. 
 
37 - Todas as afirmativas abaixo são verdadeiras, EXCETO: 
a) Para copiar uma sub-pasta de uma determinada pasta para outra pasta do mesmo disco local, selecione a sub-pasta, pressione a 
tecla <CTRL> e, mantendo a mesma pressionada, arraste a sub-pasta até a pasta de destino. 
b) O Internet Explorer não permite modificar o conteúdo de documentos da Internet. 
c) A quantidade e o tamanho dos arquivos anexados a uma mensagem de correio eletrônico interferem no tempo de envio dessa 
mensagem. 
d) Um estilo de formatação permite um usuário definir o formato de impressão do documento. 
 
 
 
 



 

 
38 - Além da opção ou sub-menu Programas, você inicia qualquer programa acionando a opção: 
a) Ajuda. 
b) Executar. 
c) Favoritos. 
d) Programas e depois Acessórios. 
 
39 - O setor público vem adotando, cada vez mais, práticas de governança já consolidadas em organizações privadas, como 
as de capital aberto: transparência, responsabilização e gestão voltada para resultados. Mais do que um beneficiário, o 
cidadão é tratado como parte interessada a quem se deve prestar contas. O autor deste artigo tomou como base qual fator 
presente na Administração Pública? 
a) O ambiente de trabalho. 
b) Moralidade. 
c) Eficiência. 
d) Hierarquia. 
 
40 - A quem caberá, com base em estudos e pesquisas, verificar a viabilidade de redução ou isenção de tributo, para 
fabricação ou aquisição de veículos ou equipamentos destinados aos sistemas de transporte coletivo? 
a) Ao Poder Executivo. 
b) Ao Poder Legislativo. 
c) Ao Poder Judiciário. 
d) Às Empresas Concessionárias. 
 

  
 




