
 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ 

ESTADO DO PARANÁ 

 

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2013 

• PROVA OBJETIVA - 10 / 11 / 2013 • 

__________________________________________ 
CARGO: 

FISCAL DE TRIBUTOS 
_______________________________________________________________________________________ 

 

INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim 
distribuídas: 05 de Língua Portuguesa, 05 de Matemática, 03 de 
Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 15 de Conhecimentos 
Específicos. 

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da 
folha de respostas. 

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, 
portanto, permitidas perguntas aos fiscais. 

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal. 

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, 
depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova. 

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de 
decorridas 02 (duas) horas do início da prova. 

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta 
    azul-escura, o campo correspondente à única alternativa que considera correta 

em cada questão. 
d) não a amasse nem dobre. 

 
ATENÇÃO: 
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta. 
• Preencha assim:  
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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LÍNGUA 

PORTUGUESA 

Texto para questões 01 a 05. 

CHOCOLATE DEIXA VOCÊ MAIS 

INTELIGENTE 

A gente já contou por aqui que pessoas 

inteligentes costumam comer muito 

chocolate. Mas até então a ciência não 

havia mostrado uma relação causal 

entre o consumo de chocolate e a 

inteligência. Pois bem, agora ela 

mostrou. 

Um pessoal da Escola de Medicina de 

Harvard convidou 60 idosos (a idade 

média era de 75 anos) para participar 

do estudo. Todos eles passaram por 

testes para medir a capacidade de 

memorização e raciocínio. Em seguida, 

durante um mês, todos tiveram de 

tomar diariamente duas xícaras de 

chocolate quente – só que metade dos 

idosos tomou a bebida com baixo teor 

de flavonoides e a outra com alto teor 

da substância (chocolate amargo, por 

exemplo, é rico em flavonoides). 

Depois de manter a rotina por 30 dias, 

os participantes refizeram os testes – e 

todos se saíram melhor. Isso porque o 

chocolate, com muito ou pouco 

flavonoides, melhora o fluxo sanguíneo 

no cérebro (entre os participantes o 

fluxo melhorou até 8,3%). E aí você 

fica mais espertinho. 

Então é isso: aposte em duas xícaras 

de chocolate quente por dia. E seja 

feliz. 

(Fragmento. Disponível em: 

<http://super.abril.com.br/blogs/cienciamaluca/tag/choc

olate/>) 

 

 

Questão 01) Sabendo que o 

diminutivo é ensinado como uma 

indicação formal de diminuição de 

tamanho e que, dependendo do 

contexto, ele pode assumir outras 

significações, indicando 

manifestações da emoção e das 

intenções do falante, indique a 

alternativa correta quanto a 

significação do diminutivo empregado 

na palavra em destaque no trecho “E 

aí você fica mais espertinho”. 

A) Admiração, surpresa. 

B) Ironia, depreciação 

C) Atenuar sentido. 

D) Reforçar sentido. 

E) Afetividade. 

Questão 02) Analisando 

sintaticamente o trecho “A gente já 

contou por aqui que pessoas 

inteligentes costumam comer muito 

chocolate.”, assinale a alternativa que 

classifica corretamente as orações. 

A) 1ª oração: oração principal; 2ª 

oração: oração subordinada 

objetiva indireta. 

B) 1ª oração: oração subordinada 

objetiva direta; 2ª oração: oração 

principal. 

C) 1ª oração: oração principal; 2ª 

oração: oração subordinada 

adjetiva restritiva. 

D) 1ª oração: oração coordenada 

assindética; 2ª oração: oração 

coordenada sindética explicativa. 

E) 1ª oração: oração principal; 2ª 

oração: oração subordinada 

objetiva direta. 
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Questão 03) No trecho “Todos eles 

passaram por testes para medir a 

capacidade de memorização e 

raciocínio.”, o pronome substantivo faz 

referência a qual informação dentro do 

texto: 

A) Um pessoal da Escola de Medicina 

de Harvard. 

B) 60 idosos. 

C) Flavonoides. 

D) Metade dos idosos. 

E) A gente. 

Questão 04) Nesse texto, há marca 

de linguagem coloquial. Assinale a 

alternativa que apresenta fragmento 

do texto com expressão informal. 

A) “(...) durante um mês, todos 

tiveram de tomar diariamente 

duas xícaras de chocolate quente 

(...)” 

B) “(...) chocolate amargo, por 

exemplo, é rico em flavonoides 

(...)” 

C) “Um pessoal da Escola de Medicina 

de Harvard convidou 60 idosos” 

D) “A gente já contou por aqui que 

pessoas inteligentes costumam 

comer muito chocolate.” 

E) “(...) aposte em duas xícaras de 

chocolate quente por dia.” 

Questão 05) A conjunção 

coordenativa em destaque no trecho 

“Mas até então a ciência não havia 

mostrado(...)”  pode ser substituída 

por 

A) no entanto. 

B) assim. 

C) por isso. 

D) bem como. 

E) porquanto. 

 

MATEMÁTICA 

 

Questão 06) A razão entre dois 

números é 
2

3
 e a diferença entre 

esses números é igual a 15. Então 

podemos dizer que os dois números 

são 

A) múltiplos de 15. 

B) pares. 

C) ímpares. 

D) primos. 

E) divisíveis por 2.  

Questão 07) Em uma empresa, 20 

funcionários trabalham 8 horas por 

dia para fabricar 160 camisetas. Em 5 

horas por dia, quantos funcionários 

serão necessários para fabricar 125 

camisetas? 

A) 35 

B) 30 

C) 25 

D) 20 

E) 10 

Questão 08) Uma caixa d’água 

estava completamente cheia com 

3.600 litros quando apareceu um 

vazamento em sua parte inferior, com 

uma vazão de 0,002 litros por 

segundo. Em quanto tempo essa 

caixa d’água estará completamente 

vazia? 

A) 2 dias e 2h 

B) 50 dias 

C) 18.000 s 

D) 3600 s 

E) 4 dias e 2h 
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Questão 09) Uma empresa 

entrevista seus funcionários sobre 

tipos de cadeiras que são usadas na 

empresa. 150 funcionários optaram 

pela cadeira A, 130 funcionários 

optaram pela cadeira B, 115 pela 

cadeira C, 20 pelas cadeiras A e B, 25 

pelas cadeiras B e C, 15 pelas 

cadeiras A e C e, 5 optaram pelos 

tipos A, B e C. Sabendo que há 346 

funcionários na empresa e que alguns 

funcionários haviam faltado no dia da 

entrevista, o número de funcionários 

que faltaram é igual a 

A) 4. 

B) 5.  

C) 6. 

D) 70.       

E) 114. 

Questão 10) Uma arena de rodeio 

servirá de arena de show numa 

determinada cidade. A arena tem o 

formato de um círculo de raio 500m e 

para calcular a quantidade de 

convites a serem vendidos foi 

fornecida para o organizador do show 

a seguinte informação: cabem 5 

pessoas por m2 e para efeito de 

cálculo use 3  . Usando essas 

informações e considerando que cada 

convite é individual, o número de 

convites que podem ser vendidos é: 

A) 10.000 

B) 100.000 

C) 15.000 

D) 150.000 

E) 1.500.000 

 

 

CONHECIMENTOS 

GERAIS 
 

Questão 11) O presidente da Síria, 

Bashar Assad, advertiu o governo dos 

Estados Unidos e o mundo para as 

possibilidades de eclosão de uma 

guerra regional no Oriente Médio caso 

as forças militares norte-americanas e 

europeias promovam ofensivas contra 

o seu país. A situação no país sírio 

A) é tensa desde o início da guerra civil 

entre tropas leais a Assad e forças 

rebeldes que insistem em depor o 

chefe do governo há pelo menos 

dois anos. 

B) se estabilizou após a morte de 

Osama Bin Laden e a desarticulação 

de células terroristas ligadas a Al 

Qaeda na Síria. 

C) está sob controle depois que tropas 

do governo promoveram incursões 

militares que derrubaram o então 

presidente Bashar Assad há dois 

anos. 

D) é imprevisível após a assinatura de 

um acordo de cooperação nuclear 

entre a Síria e o Japão, depois do 

terrível acidente de Fukushima. 

E) é instável, mas controlável, pois o 

governo sírio tem o controle total da 

situação nas áreas de conflito. 

Questão 12) A agroindústria 

brasileira, também chamada de 

agronegócio, representa hoje um 

enorme complexo de atividades 

econômicas que abrange desde as 

propriedades agrícolas produtoras até 

as indústrias e o setores de serviços 

de diferentes ramos.  
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Uma das características do agronegócio 

é a produção e a exportação de 

commodities agrícolas. Assinale entre 

as alternativas abaixo aquela que 

melhor define o conceito de 

commodities. 

A) Grandes concentrações logísticas 

utilizadas para a armazenagem e 

escoamento de produtos agrícolas. 

B) Máquinas e equipamentos com 

tecnologia embarcada utilizados na 

agroindústria. 

C) Serviços de proteção à safra e aos 

produtos agrícolas. 

D) Termo da língua inglesa cujo 

significado literal é mercadoria. 

E) Contratos de financiamentos 

agrícolas com juros subsidiados pelo 

governo. 

Questão 13) A mediana das 

projeções para o crescimento do PIB 

(Produto Interno Bruto) de 2013 subiu 

de 2,20% para 2,32%, segundo 

informações contidas no relatório de 

mercado FOCUS, publicada no dia 02 

de setembro. A mudança nas 

estimativas ocorreu no mesmo dia que 

o IBGE trouxe o resultado 

surpreendente de alta do PIB de 1,5% 

no segundo trimestre do ano. Sobre 

PIB, é correto afirmar que 

A) trata-se de indicador financeiro que 

agrega exclusivamente informações 

sobre a produção industrial de um 

país. 

B) é a soma das riquezas geradas pelo 

setor agrícola e das exportações de 

commodities de um país. 

C) é a soma das riquezas produzidas 

dentro do país, incluindo as 

empresas nacionais e estrangeiras 

localizadas em seu território. 
 

 

D) consiste em um indicador financeiro 

de pequeno potencial utilizado por 

investidores em ações de bolsas de 

valores. 

E) é o saldo da razão entre as riquezas 

produzidas no país versus as 

despesas de governo e os 

investimentos diretos. 

INFORMÁTICA 

 

Questão 14) No Word 2007, ao 

imprimir um documento, foi escolhido 

o seguinte intervalo de páginas: 

 

Após este comando ser executado, 

foram impressas 

A) 8 páginas. 

B) 6 páginas. 

C) 4 páginas. 

D) 12 páginas. 

E) 5 páginas. 

Questão 15) Assinale a opção na 

qual possui apenas componentes de 

Hardware. 

A) Monitor, Word e Internet. 

B) Teclado, Mouse e Impressora. 

C) Windows, Word e Excel. 

D) Placa-mãe, Windows e 

Impressora. 

E) Teclado, Mouse e Windows. 
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CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
 

Questão 16) A contribuição para o 

custeio do serviço de iluminação 

pública poderá ser instituída 

A) pela União. 

B) pelos estados. 

C) somente pelos municípios. 

D) pelos municípios e o distrito 

federal. 

E) pelos estados e o distrito federal. 

Questão 17) O imposto sobre 

_________ compete ao __________ 

da situação do __________.  

Preenchem correta e respectivamente 

as lacunas os termos da alternativa: 

A) renda (IR); estado; contribuinte. 

B) transmissão “inter vivos” (ITBI); 

município; bem. 

C) produtos industrializados (IPI); 

estado; comércio. 

D) propriedade de veículos 

automotores (IPVA); município; 

veículo. 

E) circulação de mercadorias e 

serviços (ICMS); município; 

prestador. 

Questão 18) Sobre as limitações do 

poder de tributar, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

A) É vedado à União instituir isenções 

de tributos da competência dos 

Estados, do Distrito Federal ou dos 

Municípios. 

B) É vedado aos Estados, ao Distrito 

Federal     e     aos    Municípios  

 

 

estabelecer diferença tributária 

entre bens e serviços, de qualquer 

natureza, em razão de sua 

procedência ou destino. 

C) A lei determinará medidas para 

que os consumidores sejam 

esclarecidos acerca dos impostos 

que incidam sobre mercadorias e 

serviços. 

D) Aos Municípios é permitida a 

cobrança de tributos no mesmo 

exercício financeiro em que haja 

sido publicada a lei que os instituiu 

ou aumentou. 

E) É permitida a cobrança de 

impostos sobre o patrimônio das 

instituições de assistência social 

com fins lucrativos. 

Questão 19) Conforme disposto na 

Lei Complementar n° 101/00, 

constituem requisitos essenciais da 

responsabilidade na gestão fiscal a 

____________, ___________ e 

___________ de todos os tributos da 

competência constitucional do ente da 

Federação. 

A alternativa que preenche 

corretamente as lacunas é: 

A) elaboração; regulamentação; 

desapropriação. 

B) igualdade; discricionariedade; 

governabilidade. 

C) divisibilidade; penhorabilidade; 

temporalidade. 

D) pactuação; celebração; 

pagamento. 

E) instituição; previsão; efetiva 

arrecadação. 
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Questão 20) NÃO se admite como 

motivo para rescisão do contrato: 

A) atraso justificado no início da obra, 

serviço ou fornecimento. 

B) cumprimento irregular de cláusulas 

contratuais, especificações, 

projetos e prazos. 

C) decretação de falência ou a 

instauração de insolvência civil. 

D) subcontratação total ou parcial do 

seu objeto, a associação do 

contratado com outrem, a cessão 

ou transferência, total ou parcial, 

bem como a fusão, cisão ou 

incorporação, não admitidas no 

edital e no contrato. 

E) alteração social ou a modificação 

da finalidade ou da estrutura da 

empresa, que prejudique a 

execução do contrato. 

Questão 21) Acerca da execução 

dos contratos, dispõe a lei n° 

8.666/93 que 

A) é facultativo ao contratado manter 

preposto no local da obra ou 

serviço para representá-lo na 

execução do contrato. 

B) o contratado é obrigado a reparar, 

corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no 

total ou em parte, o objeto do 

contrato em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou de 

materiais empregados. 

C) o contratante é responsável pelos 

encargos fiscais e comerciais 

resultantes da execução do 

contrato. 

D) a Administração rejeitará, no todo, 

caso o fornecimento de materiais  

 

seja executado em acordo com o 

contrato. 

E) o contratado, na execução do 

contrato, não poderá subcontratar 

partes da obra, serviço ou 

fornecimento. 

Questão 22) Sobre as taxas e o 

poder de polícia, considere: 

I. As taxas cobradas pelo Município, 

no âmbito de sua respectiva 

atribuição, têm como fato gerador 

o exercício regular do poder de 

polícia, ou a utilização, efetiva ou 

potencial, de serviço público 

específico e divisível, prestado ao 

contribuinte ou posto à sua 

disposição. 

II. As taxas podem ter fato gerador 

idêntico ao de impostos. 

III. A contribuição de melhoria 

cobrada pelo Município, no âmbito 

de sua respectiva atribuição, é 

instituída para fazer face ao custo 

de obras públicas de que decorra 

ou não valorização imobiliária. 

IV. É poder de polícia a atividade da 

administração pública que regula, 

em razão de interesse público, a 

prática de ato ou a abstenção de 

fato concernente à higiene. 

V. As taxas devem ser calculadas em 

função do capital das empresas. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I e IV estão corretas. 

B) Somente II e III estão corretas. 

C) Somente I, III e V estão corretas. 

D) Somente II, IV e V estão corretas.  

E) I, II, III, IV e V estão corretas. 
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Questão 23) As Receitas Públicas 

classificam-se em: 

A) Receitas do Exercício e Receitas 

Previstas, como, por exemplo, 

Transferências de Receitas e 

Receitas Futuras, respectivamente. 

B) Receitas Tributárias e Receitas 

Patrimoniais, como, por exemplo, 

Impostos e Alienação de bens, 

respectivamente. 

C) Receitas de Capital e Receitas 

Correntes, como, por exemplo, 

Amortização de Empréstimos e 

Taxas, respectivamente. 

D) Receitas Públicas e Receitas 

Semipúblicas, como, por exemplo, 

Tributos e Lucros, 

respectivamente. 

E) Receitas Correntes e Receitas de 

Capital, como, por exemplo, 

Receita de Serviços e Receita 

Patrimonial, respectivamente. 

Questão 24) Assinale a alternativa 

correta com relação ao Imposto sobre 

Transmissão de Bens Imóveis “inter 

vivos” – ITBI. 

A) O fato gerador do ITBI é a 

transmissão de bens móveis. 

B) O ITBI é de competência estadual. 

C) A base de cálculo do ITBI é o valor 

das custas de transmissão do 

direito real de uso do bem. 

D) O ITBI incide sobre a transmissão 

de bem decorrente da 

incorporação de uma pessoa 

jurídica por outra. 

E) A transmissão de bens através da 

sucessão não é considerada fato 

gerador do ITBI. 

Questão 25) Acerca da classificação 

dos serviços públicos, relacione as 

colunas e depois assinale a sequência 

correta nas alternativas a seguir. 

1. Serviços de utilidade pública 

2. Serviços administrativos 

3. Serviços industriais 

4. Serviços próprios do Estado 

5. Serviços impróprios do Estado 

(  ) são aqueles que produzem renda, 

mediante a cobrança de tarifa ou 

taxa. 

(  ) são aqueles que se relacionam 

intimamente com as atribuições do 

Poder Público e não podem ser 

delegados a particulares. 

(  ) são aqueles que não afetam 

substancialmente as necessidades 

da comunidade, mas satisfazem 

interesses comuns de seus 

membros, e, por isso, a 

Administração os presta 

remuneradamente, por seus 

órgãos ou entidades 

descentralizadas, ou delega sua 

prestação. 

(  ) são aqueles que a administração 

executa para atender suas 

necessidades internas. 

(  ) são aqueles em que a 

Administração, reconhecendo sua 

conveniência (não essencialidade) 

para os membros da coletividade, 

presta-os diretamente ou permite 

que sejam prestados por terceiros, 

concessionários, permissionários 

ou autorizatários. 

A) 2 – 1 – 3 – 5 – 4 

B) 3 – 4 – 5 – 2 – 1  

C) 5 – 3 – 4 – 1 – 2 

D) 3 – 2 – 1 – 4 – 5 

E) 2 – 4 – 5 – 1 – 3 
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Questão 26) Acerca das 

particularidades do imposto conhecido 

como IPTU, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

A) A base do cálculo do IPTU é o valor 

venal do imóvel. 

B) Contribuinte do IPTU é o 

proprietário do imóvel, o titular do 

seu domínio útil, ou o seu 

possuidor a qualquer título. 

C) O IPTU é de competência dos 

municípios. 

D) Um fato gerador do IPTU é a 

propriedade de bem imóvel por 

natureza localizado nas zonas 

urbana e rural do município. 

E) Na determinação da base de 

cálculo, não se considera o valor 

dos bens móveis mantidos no 

imóvel, para efeito de sua 

utilização. 

Questão 27) Nos projetos básicos e 

projetos executivos de obras e 

serviços, serão considerados requisitos: 

I. funcionalidade e adequação ao 

interesse público; 

II. impacto ambiental; 

III. economia na execução, 

conservação e operação; 

IV. facilidade na execução, conservação 

e operação, sem prejuízo da 

durabilidade da obra ou do serviço; 

V. segurança. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I e IV estão corretas. 

B) Somente II e III estão corretas. 

C) Somente I, III e V estão corretas. 

D) Somente II, IV e V estão corretas.  

E) I, II, III, IV e V estão corretas. 

 

 

Questão 28) Acerca da Obrigação 

Tributária, assinale a alternativa 

correta. 

A) A obrigação tributária pode ser 

principal ou secundária. 

B) Obrigação principal, pelo simples 

fato da sua inobservância, converte-

se em obrigação acessória 

relativamente à penalidade 

pecuniária. 

C) A geradora da obrigação principal é 

a situação definida em lei como 

necessária e suficiente à sua 

ocorrência. 

D) A geradora da obrigação secundária 

é qualquer situação que, na forma 

da legislação aplicável, impõe a 

prática ou a abstenção de ato que 

configure obrigação principal. 

E) Obrigação acessória surge com a 

ocorrência do fato gerador, tem por 

objeto o pagamento de tributo ou 

penalidade pecuniária e surge do 

crédito dela decorrente. 

Questão 29) São caracterizados 

como requisitos de validade de um 

ato administrativo, EXCETO 

A) objeto. 

B) bilateralidade. 

C) motivo. 

D) competência. 

E) forma. 

Questão 30) São formas de extinção 

do crédito tributário, EXCETO 

A) transação. 

B) remissão. 

C) prescrição. 

D) moratória. 

E) dação em pagamento de bem 

imóvel. 




