
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 
 

CARGO: FISCAL TRIBUTÁRIO 
DATA: 29/04/2012 - PERÍODO: MANHÃ 

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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AS PROFISSÕES 
  

− Sou lavrador — cavo a terra 
Para depois semear. 

− Eu, pescador, passo a vida 
Na canoa sobre o mar. 

 
− Mitigo as dores da vida 
Sou solícita enfermeira. 

− Eu sou  mecânico perito, 
Não sei de melhor carreira. 

 
− Operário, desde cedo, 
Que começa o meu labor. 

− Nos incêndios, o bombeiro, 
Revela o grande valor. 

 
− Eu sou médico excelente, 
Tenho curas assombrosas. 

− Na cozinha, ao fogo ardente, 
Faço comidas gostosas. 

 
− Comerciante zeloso, 

Não me afasto do balcão. 
− Eu sou modista afamada, 
Pois coso com perfeição. 

 
− Sacerdote caridoso, 
Eu trabalho pela cruz. 

− Aprendiz de carpinteiro, 
Eu sou o que foi Jesus. 

 
− Toda profissão é nobre 
Exercida com carinho, 

− Só o homem preguiçoso 
Acha o trabalho mesquinho. 

  
Nelson Nunes da Costa (RJ 1899 – 1976) Jornalista, professor, Membro da Academia Carioca de Letras.  Estudioso da 
Historiografia carioca foi diretor do departamento de História e Documentação do Município do Rio de Janeiro.  Cronista, 
jornalista, professor, contista e escritor. 
http://www.mundojovem.com.br/poema-vida-52.php 
 
Com base no texto resolva as questões abaixo: 
 
01 - Todas as pessoas têm uma profissão, e cada profissão tem seu valor, seja para a própria pessoa, seja para a sociedade 
de um modo geral, visto que essa acaba dividindo as profissões por um reconhecimento diferente. Assinale a alternativa 
correspondente ao número de profissões que aparecem no texto: 
a) 12.    c) 10. 
b) 11.    d) 09. 
 
02 - O verbo mitigar no texto significa: 
a) abrandar, amansar.   c) discorrer, acrescentar. 
b) resolver, discutir.   d) quebrar, dispor. 
 
03 - Quanto à ortografia, ocorrem muitos casos de confusões com algumas consoantes, assinale a alternativa abaixo em 
que todas as palavras estão escritas corretamente: 
a) catequisar, nobresa, seção, introspecção.   c) catequizar, nobreza, sessão, introspecção. 
b) catequizar, nobresa, sessão, introspecsão.   d) catequisar, nobreza, seção, introspecsão.  
 
04 - Assinale a justificativa pela permanência do acento nas palavras retiradas do texto: solícita, mecânico, médico, 
operário: 
a) todas terminam com vogais.    c) todas são paroxítonas. 
b) todas referem-se a um sujeito determinado.  d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
05 - Em relação à divisão silábica as palavras recebem uma classificação, assinale a alternativa que corresponda à 
classificação das seguintes palavras retiradas do texto: coso, afamada, sou, aprendiz: 
a) dissílaba, monossílaba, polissílaba, trissílaba.  c) trissílaba, polissílaba, dissílaba, monossílaba. 



 

b) monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba.  d) dissílaba, polissílaba, monossílaba, trissílaba. 
 
06 - O que o autor quis dizer com o último verso: “Acha o trabalho mesquinho”? 
a) Significa que todo trabalho é mesquinho.    c) Significa que trabalhar é complicado. 
b) Significa que o trabalho é desprovido de grandeza.  d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
07 - O termo “afamado” na frase: “Eu sou modista afamada”, significa: 
a) Modista doente.   c) Modista famosa. 
b) Modista sem fama.   d) Todas as alternativas anteriores. 
 
08 - Segundo o texto o que enobrece a profissão: 
a) Quando realizada com carinho.   c) Quando escolhida pelo retorno financeiro. 
b) Quando realizada para obter sucesso.  d) Quando escolhida pelo segmento familiar. 
 
09 - Identifique os pronomes que aparecem no texto e assinale a alternativa que caracteriza: 
a) pronomes demonstrativos e pessoais.  c) pronomes pessoais. 
b) pronomes possessivos e demonstrativos.  d) pronomes possessivos. 
 
10 - A regência é à relação de subordinação que ocorre entre um verbo (ou um nome) e seus complementos, assinale a 
alternativa em que a frase está escrita corretamente: 
a) Pedro foi para a Inglaterra.   c) Prejudicaram-lhe a carreira. 
b) Pedro beijou-lhe o rosto.   d) Todas as alternativas anteriores. 
 
11 - Dezoito trabalhadores realizam uma colheita em 22 dias trabalhando 10 horas por dia. Considerando-se o mesmo 
ritmo de trabalho, se fossem 20 trabalhadores, trabalhando 11 horas por dia, essa colheita seria feita em: 
a) 17 dias.   c) 19 dias. 
b) 18 dias.   d) 20 dias. 
 
12 - Um produto que era vendido por R$ 40,00 recebeu dois aumentos consecutivos de 20%. O valor desse produto após 
o segundo aumento no seu preço de venda é: 
a) R$ 48,00.   c) R$ 56,00. 
b) R$ 54,00.   d) R$ 57,60. 
 
13 - Megda comprou 2 esmaltes e 3 batons por R$ 54,40. Sabe-se que cada baton custou 3/4 do valor de cada esmalte. Se 
Megda tivesse comprado 1 batom e 1 esmalte teria pago: 
a) R$ 22,40.   c) R$ 24,40. 
b) R$ 24,20.   d) R$ 26,40. 
 
14 - Numa turma de sistemas para internet de determinada faculdade, 16 alunos possuem tablet, 22 possuem notebooks e 
11 possuem tablet e notebook. O número de alunos nessa turma é igual a: 
a) 11.    c) 38. 
b) 27.    d) 49. 
 

15 - Um prisma quadrangular regular possui diagonal da base medindo  cm e diagonal da face lateral medindo 13 

cm. O volume desse prisma é igual a: 
a) 200 cm3.   c) 300 cm3. 
b) 250 cm3.   d) 350 cm3. 
 
16 - O atual Ministro da Cultura do Brasil: 
a) Gilberto Gil.   c) Ana de Hollanda. 
b) Paulo Bernardo.  d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
17 - Em que ano foi criada pela primeira vez a Vila com denominação de Guarapuava (com sede na antiga povoação de 
Nossa Senhora de Belém da Atalaia)? 
a) 1.849.    c) 1.852. 
b) 1.850.   d) 1.859. 
 
18 - Em que ano o Governo de São Paulo nomeou o Diogo Pinto Azevedo Portugal, como chefe da bandeira povoadora 
para os Campos de Guarapuava? 
a) 1.802.    c) 1.812. 
b) 1.809.   d) 1.818. 
 
19 - Em que ponto cardeal o Município de Guarapuava se limita com apenas um município? 
a) Leste.    c) Oeste. 
b) Norte.   d) Sul. 
 



 

20 - José Antônio de Araújo Vasconcelos entrou para a história de Guarapuava como: 
a) Primeiro Juiz de Direito.  c) Primeiro Prefeito Eleito do Município. 
b) Primeiro Pároco da região.  d) Primeiro Prefeito nomeado do Município. 
 
21 - Todas as afirmativas abaixo são verdadeiras, EXCETO: 
a) Contabilidade é a ciência que estuda e controla o patrimônio das entidades, mediante o registro, a demonstração expositora e a 
interpretação dos fatos nele ocorridos, com o fim de oferecer informações sobre sua composição e suas variações, bem como 
sobre o resultado econômico da gestão da riqueza patrimonial. 
b) A contabilidade, cujo objetivo é o estudo do patrimônio, visa, entre outras coisas, fornecer informações tantos aos dirigentes e 
funcionários da empresa (público interno), quanto a pessoas fora dela, quais sejam: acionistas/sócios, auditores externos, fisco, 
fornecedores, bancos, entre outros (público externo). 
c) Com a evolução da contabilidade e com o surgimento do método das partidas simples, o campo de atuação desta ciência 
tornou-se muito vasto. 
d) O patrimônio é um conjunto de Bens, Direitos e Obrigações de pessoa, avaliado em moeda. 
 
22 - Leia atentamente as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA: 
I - Ativo = Passivo + PL, então: se a obrigações forem maior que os Bens e Direitos, o Patrimônio Líquido será negativo. 
II - Ativo = Passivo + PL, ou, Aplicações = Origens. 
III - O Patrimônio Líquido funciona como um “contrapeso” do Balanço Patrimonial: ele será colocado como 
complemento no valor que estiver menor, ou seja, no Ativo ou no Passivo. 
a) Somente uma afirmativa é verdadeira. 
b) Somente uma afirmativa é falsa. 
c) Todas as afirmativas são falsas. 
d) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
23 - Quais são os dois Princípios Fundamentais de Contabilidade que estão intimamente ligados e que até se confundem, 
pois a aplicação de um reflete na aplicação do outro? 
a) Princípios do Registro pelo Valor Original e da Atualização Monetária. 
b) Princípios da Oportunidade e da Competência. 
c) Princípios da Entidade e da Competência. 
d) Princípios da Entidade e da Continuidade. 
 
24 - “É o Princípio Fundamental de Contabilidade que determina a adoção do menor valor para os componentes do 
Ativo e do maior valor para os componentes do Passivo, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para 
a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o Patrimônio Líquido”. Que Princípio é este? 
a) Princípio da Prudência. 
b) Princípio do Registro pelo Valor Original. 
c) Princípio da Continuidade. 
d) Princípio da Entidade. 
 
25 - A Empresa X efetuou lançamentos contábeis registrando a operações abaixo: 
- Recebimento através de um depósito bancário de uma duplicata no valor de R$800,00, já provisionada anteriormente. 
- Pagamento de um fornecedor no valor de R$500,00 através de cheque emitido pela Empresa X, valor provisionado 
anteriormente. 
- Pagamento em dinheiro de uma despesa administrativa não provisionada no valor de R$150,00. 
Após o registro destas operações, podemos afirmar que: 
a) O Ativo e o Passivo aumentaram em R$800,00. 
b) O Ativo e o Passivo não se alteraram. 
c) O Ativo aumentou em R$150,00. 
d) O Ativo diminuiu em R$650,00. 
 
26 - A Empresa X Ltda. que tem como objetivo social o comércio varejista de diversos produtos, comprou mercadorias 
para revenda conforme nota fiscal: valor total da nota R$15.000,00, ICMS R$1.200,00 e IPI R$1.000,00. Qual o valor 
líquido a ser contabilizado na conta de estoques referente a esta aquisição? 
a) R$12.800,00. 
b) R$13.800,00. 
c) R$14.000,00. 
d) R$16.000,00. 
 
27 - É toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção 
de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. É a (o): 
a) Empréstimo Compulsório. 
b) Taxa. 
c) Tributo. 
d) Renda. 
 



 

28 - Qual a base de cálculo do imposto sobre a importação de produto estrangeiro, quando o mesmo foi apreendido ou 
abandonado? 
a) O preço da arrematação do bem levado a leilão. 
b) A unidade de medida adotada pela lei tributária. 
c) O preço normal que o produto alcançaria em uma venda em condições de livre concorrência. 
d) O valor determinado pela alfândega. 
 
29 - A receita líquida proveniente do imposto de exportação, na forma da Lei 5172/1966, destina-se à formação de: 
a) Crédito Tributário. 
b) Dívida Ativa. 
c) Crédito Adicional. 
d) Reserva Monetária. 
 
30 - Leia atentamente as afirmativas abaixo e assinale a INCORRETA: 
a) A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios 
capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. 
b) A reserva de contingência não constará do projeto de lei orçamentária anual, pois ela é extra-orçamentária. 
c) A receita corrente líquida é o somatório das receitas tributárias, de contribuição, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de 
serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos valores especificados na Lei 101/2000. 
d) A LDO disporá, entre outras coisas, sobre o equilíbrio entre receitas e despesas e critérios e forma de limitação de empenho. 
 
31 - Ao final de um bimestre, ser for verificado que a realização da receita não poderá comportar o cumprimento das 
metas de resultado primário ou nominal estabelecidos no Anexo de Metas Fiscais e nem, o Poder Legislativo, Judiciário e 
o Ministério Público não promoverem limitação de empenho e movimentação financeira segundo critérios fixados pela 
LDO, quem estará autorizado de promover tal limitação? 
a) O Tribunal de Contas da União. 
b) O Tribunal de Contas do Estado. 
c) O Tribunal de Contas do Município. 
d) O Poder Executivo. 
 
32 - Os Municípios só contribuirão para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação se houver, 
EXCETO: 
a) Autorização na LDO. 
b) Autorização na LOA. 
c) Autorização do Prefeito, mesmo não constando em lei. 
d) Convênio conforme legislação. 
 
33 - De acordo com o Código Tributário Municipal de Guarapuava, é vedado ao Município, EXCETO: 
a) Instituir impostos sobre templos de qualquer culto. 
b) Instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência 
social. 
c) Instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, da União. 
d) Instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, dos Estados. 
 
34 - Segundo o Código Tributário Municipal de Guarapuava, quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em 
consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, e sempre que sejam omissos ou não 
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo 
terceiro legalmente obrigado, a autoridade lançadora, mediante processo regular: 
a) Retificará a declaração. 
b) Omitirá o erro. 
c) Exigirá pagamento antecipado da obrigação. 
d) Arbitrará aquele valor ou preço. 
 
35 - Será considerado infrator todo aquele que cometer ação ou omissão contrária às disposições do Código de Postura 
do Município de Guarapuava, e serão diretamente passíveis de aplicação de penas todos citados abaixo, EXCETO: 
a) Os pais de menores, na forma da lei. 
b) Os curadores cuja guarda estiver o incapaz. 
c) Os que forem coagidos a cometer a infração. 
d) Aquele que der causa a contravenção forçada. 
 
36 - De acordo com o Código de Postura Municipal de Guarapuava, assinale a afirmativa INCORRETA: 
a) A penalidade pecuniária será judicialmente executada se, imposta de forma regular e pelos meios hábeis, o infrator se recusar 
a satisfazê-la no prazo legal. 
b) A pena além de impor obrigação de fazer ou desfazer, será pecuniária e consistirá em multa. 
c) A multa não paga no prazo regulamentar será inscrita em dívida ativa. 
d) O infrator que estiver em débito de multa não sofre qualquer outro tipo de sanção, porém permanece inscrito como devedor da 
Fazenda Municipal. 



 

37 - Dentre as afirmativas abaixo assinale a CORRETA: 
a) Se você não quiser eliminar um objeto qualquer enviando-o para a Lixeira, pressiona a tecla SHIFT enquanto exclui o objeto, 
que, ao invés deste ser enviado para a Lixeira, este será excluído definitivamente. 
b) Quando pressionamos o botão do mouse sobre o botão “Minimizar”, a janela a qual o botão pertence, será “jogada” para 
segundo plano, ficando ativa somente na Barra de Título. 
c) O conteúdo da janela Meu Computador é o mesmo em todos os computadores. 
d) A formatação completa apaga a Tabela de Alocação dos Arquivos sendo assim, os arquivos continuam fisicamente gravados e 
vão sendo eliminados à medida em que os novos vão sendo gravados. 
 
38 - Esta barra gráfica apresenta uma série de botões que desempenham alguns dos comandos mais comuns como, por 
exemplo: abrir, copiar, imprimir arquivos. Que barra é esta? 
a) Barra de Status. 
b) Barra de Rolagem. 
c) Barra de Menu. 
d) Barra de Ferramentas. 
 
39 - Os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, as empresa prestadoras de serviços públicos e as 
instituições financeiras deverão dispensar atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida. O atendimento prioritário compreende tratamento diferenciado que inclui, dentre outros, os 
mencionados abaixo, EXCETO: 
a) Assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis. 
b) Admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de acompanhamento junto de pessoa portadora de deficiência. 
c) Atender com solicitude, cortesia, tolerância, atenção e disponibilidade, sem qualquer espécie de distinção e conscientes de sua 
posição de “servidor público”. 
d) Divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento às pessoas com deficiência visual, mental e múltipla, bem como às 
pessoas idosas. 
 
40 - Leia as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA: 
I - Num posicionamento muito cômodo, as organizações públicas definem sua clientela, como: “o povo”, “o cidadão”, a 
“sociedade”, não se preocupando com a individualização destas pessoas. 
II - Para as organizações públicas o ponto inicial do caminho até a gestão de excelência é a realidade de uma gestão 
excessivamente burocratizada, voltada para si mesma, onde o conceito de boa gestão está em cumprir rotinas e obedecer 
normas. 
III - Se em um determinado órgão público uma decisão é tomada no guichê, evitando que um problema faça o caminho 
de volta por toda uma linha hierárquica, não consiste em um problema ou desafio para a gestão pública, é apenas a 
demonstração da eficiência do servidor. 
a) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
b) Apenas a afirmativa I é falsa. 
c) Apenas as afirmativas I e II são falsas. 
d) Apenas a afirmativa III é falsa. 

 




