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MUNÍCIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2019

DATA DA PROVA: 08/03/2020

CARGO:
FISCAL TRIBUTÁRIO

(NÍVEL MÉDIO)
Língua Portuguesa: 01 a 05; Matemática: 06 a 10; 

Conhecimentos Gerais: 11 a 20; Conhecimentos Específicos: 21 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 DE 1 A 5 - 
LÍNGUA PORTUGUESA

01. O poema a seguir, intitulado ‘Inscrição para um 
portão de cemitério’, foi escrito por Mário Quintana. 
Leia-o atentamente para responder às próximas ques-
tões.

“Na mesma pedra se encontram,
Conforme o povo traduz,

Quando se nasce - uma estrela,
Quando se morre - uma cruz.

Mas quantos que aqui repousam
Hão de emendar-nos assim:

“Ponham-me a cruz no princípio...
E a luz da estrela no fim!”

No tocante à interpretação do texto, pode-se afirmar 
que o autor propõe:
 
a) que a sociedade deveria passar a homenagear os 
vivos apenas, e não os mortos.
b) uma crítica ao costume que se colocarem símbolos 
religiosos em espaços públicos.
c) que o povo, ignorante, tem sérias dificuldades para 
traduzir o sentido dos símbolos.
d) uma reflexão sobre os símbolos usados frequente-
mente nas lápides dos cemitérios.
___________________________________________
02. No verso em que menciona os “que aqui repou-
sam”, o poeta emprega uma figura de linguagem. Mar-
que a alternativa que indica qual é essa figura de lin-
guagem.

a) Elipse.
b) Hipérbole.
c) Eufemismo.
d) Onomatopeia.
___________________________________________

03. Em relação à fonologia, marque a alternativa que 
apresenta palavras extraídas do poema que possuem 
o mesmo número de sílabas entre si.

a) luz - morre - fim
b) princípio - fim - nasce
c) pedra - repousam - cruz
d) encontram - conforme - estrela
___________________________________________

04. No antepenúltimo verso do poema, o autor empre-
ga o termo “emendar-nos”. Nesse contexto, a palavra 
“emendar” carrega o sentido de: 

a) corrigir.
b) concordar.
c) deteriorar.
d) corromper.
___________________________________________

05. Ainda em relação à interpretação do texto, pode-se 
afirmar que o poeta pretende enfatizar que:

a) para alguns, a morte pode ser melhor do que a vida.
b) não se deve jamais refletir sobre o significado da 
morte.
c) a morte é sempre considerada algo terrível e inde-
sejável.
d) a vida, apesar de sempre leve e agradável, um dia 
chega ao fim.
___________________________________________

QUESTÕES DE 6 A 10 - 
MATEMÁTICA

06. Em um sorteio no qual apenas um funcionário de 
uma empresa será sorteado, a probabilidade de cada 
um ganhar o prêmio é de 12,5%. Quantos funcionários 
participam do sorteio?

a) 4 funcionários.
b) 5 funcionários.
c) 8 funcionários.
d) 25 funcionários.
___________________________________________

07.  O trapézio abaixo tem área igual a 35cm². Qual o  
valor de x na figura?
 

a) 4,5 cm.
b) 6 cm.
c) 8 cm.
d) 9 cm.
___________________________________________

08. Assinale a alternativa CORRETA sobre a equação:

a) Suas duas raízes são positivas.
b) Não possui raízes reais.
c) Suas duas raízes são negativas.
d) Possui apenas uma raiz real.      
___________________________________________

09. Moto-boys têm vivenciado uma nova maneira de 
exercer sua profissão: por intermédio de aplicativos. 
Considerando um piloto que é capaz de fazer em mé-
dia 5 entregas em 2 horas, quanto tempo ele gasta, em 
média, para fazer cada entrega?

a) 30 minutos.
b) 24 minutos. 
c) 40 minutos.
d) 60 minutos.
___________________________________________
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10. Assinale a alternativa que contém uma possível 
simplificação para a expressão:

a)

b)

c)

d)
___________________________________________

QUESTÕES DE 11 A 20 -
CONHECIMENTOS GERAIS

 
11. Leia a análise a seguir, a respeito de uma impor-
tante questão econômica da atualidade, e marque a 
alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O valor do dólar influencia decisivamente a economia 
mundial. No Brasil, a flutuação da moeda atinge de 
diferentes maneiras o mercado nacional. Empresas 
que _________ produtos podem vislumbrar na alta do 
dólar boas oportunidades de lucro. Como gastam em 
real e recebem em dólar, elas acabam se beneficiando 
do fato”. 

(Portal GS1 Brasil, com adaptações).

a) armazenam
b) exportam
c) importam
d) consomem
___________________________________________
12.  A última eleição presidencial no Brasil, ocorrida 
em 2018, conduziu o então deputado federal Jair Bol-
sonaro à Presidência da República. A esse propósito, 
marque a alternativa que NÃO indica um nome que 
também concorreu à Presidência na última eleição.

a) Ciro Gomes.
b) Marina Silva.
c) Dilma Rousseff.
d) Fernando Haddad.
___________________________________________
13. Considere a notícia a seguir, que trata de uma re-
cente situação que gerou impactos ecológicos, e mar-
que a alternativa que indica o nome do país de que se 
trata.

“Desde o início da temporada de incêndios no país, 
morreram cerca de quatrocentos e oitenta milhões de 
mamíferos, aves e répteis. Um resultado alarmante da 
vaga de incêndios descontrolados que deixaram já mais 
de mil e trezentas casas reduzidas a cinzas e mais de 
cinco milhões de hectares queimados. Nas redes so-
ciais, são abundantes as imagens de coalas sedentos, 
de cangurus fugindo em manada à ameaça de fogo, ou 
mesmo dos cadáveres queimados caindo das árvores”. 

(Notícias ao Minuto, 02/01/20, com adaptações).

a) Austrália.
b) Brasil.
c) Japão.
d) Rússia.
___________________________________________

14. De acordo com a Constituição Brasileira, o Poder 
Executivo é exercido pelo Presidente da República, 
com auxílio dos Ministros de Estado. Marque a alter-
nativa que NÃO indica um Ministro de Estado do atual 
governo.

a) Sérgio Moro.
b) Paulo Guedes.
c) Augusto Heleno.
d) Hamilton Mourão.
 
___________________________________________

15. Em janeiro deste ano, o Presidente da República e 
o seu Ministro da Economia anunciaram um novo valor 
para o salário mínimo nacional. Marque a alternativa 
que indica qual é esse valor.

a) 45 reais
b) 545 reais
c) 1045 reais
d) 2045 reais
___________________________________________

16. Leia a descrição a seguir, a respeito de um conhe-
cido serviço tecnológico da atualidade, e assinale a al-
ternativa que indica o nome do que se trata.

“É um serviço de streaming digital, lançado há doze 
anos, e que dá acesso instantâneo a milhões de 
músicas, podcasts e outros conteúdos de artistas 
de todo o mundo. As suas funções básicas são gra-
tuitas, mas recursos adicionais, como qualidade de 
transmissão aprimorada e downloads de música, 
são oferecidos por assinaturas pagas. O serviço está 
disponível na maior parte da Europa, parte da Améri-
ca, Austrália, Nova Zelândia e partes da Ásia, e pode 
ser acessado em dispositivos como computadores, 
celulares, tablets, alto-falantes, TVs e carros”.

a) Twitter.
b) Spotify.
c) Facebook.
d) WhatsApp.
___________________________________________

17. Examine atentamente a seguinte análise e marque 
a alternativa que indica o assunto geral de que se trata 
diretamente.
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“A princípio, tratou-se de um projeto destinado a suprir 
uma demanda da comunidade acadêmica, uma rede 
que facilitaria as pesquisas e os estudos de cientis-
tas. Entretanto, acabou sendo muito mais que isso e 
transformou a história moderna, desde a comunicação 
até o comércio. A ideia foi ao ar pela primeira vez no 
final dos anos de 1990, mas desde então a quantida-
de de sites que surgiram cresceu de forma absurda, 
chegando a quantidade atual que se aproxima de dois 

bilhões”. 
(Portal Gentside, 15/03/19, com adaptações).

a) Guerra Fria.
b) História da Internet.
c) Aquecimento Global.
d) Desenvolvimento Sustentável.
___________________________________________

18. De acordo com a Constituição do Brasil, a educa-
ção é direito de todos e dever do Estado e da famí-
lia. Ainda com base no texto constitucional, marque a 
alternativa que NÃO apresenta um dos objetivos da 
educação.

a) Qualificação para o trabalho.
b) Pleno desenvolvimento da pessoa.
c) Preparo para o exercício da cidadania.
d) Uniformização de ideias e de concepções pedagó-
gicas.
___________________________________________

19. O Estatuto da Criança e do Adolescente, princi-
pal instrumento normativo do país sobre os direitos da 
criança e do adolescente, foi sancionado em julho de 
1990. Marque a alternativa que indica o nome do Pre-
sidente da República responsável por sancionar essa 
lei.

a) Dilma Rousseff.
b) Fernando Collor de Mello.
c) Luiz Inácio Lula da Silva.
d) Tancredo Neves.
___________________________________________

20. Em junho de 1962, foi criado o distrito com a deno-
minação de Assis Chateaubriand, então subordinado 
ao município de:

a) Toledo.
b) Cianorte.
c) Cascavel.
d) Umuarama.
___________________________________________

QUESTOES DE 21 A 30 - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. De acordo com a Constituição da República de 
1988, assinale a alternativa CORRETA, a respeito do 
sistema tributário nacional:

a) As limitações constitucionais ao poder de tributar se-
rão regulamentadas por meio de lei ordinária nacional.
b) Sempre que possível, os impostos terão caráter pes-
soal e serão graduados segundo a capacidade econô-
mica do contribuinte, facultado à administração tribu-
tária, especialmente para conferir efetividade a esses 
objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais 
e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as 
atividades econômicas do contribuinte.
c) As taxas poderão ter base de cálculo própria de im-
postos.
d) Competem à União, em Território Federal, os impos-
tos estaduais e, se o Território for dividido em Municí-
pios, cumulativamente, os impostos municipais.
___________________________________________

22. Assinale, abaixo, um imposto que NÃO é de com-
petência dos Municípios:

a) ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu-
reza).
b) ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis 
e de Direitos a eles Relativos).
c) IPTU  (Imposto sobre a Propriedade Predial e Terri-
torial Urbana).
d) ITCMD (Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis 
e Doação).
___________________________________________

23. O doutrinador Paulo de Barros Carvalho ensina 
que a ______________ é “ fenômeno jurídico que con-
siste na circunstância de a lei tributária nomear sujeito 
ativo diverso da pessoa que a expediu, atribuindo-lhe 
a disponibilidade dos recursos auferidos, para o imple-
mento de seus objetivos peculiares.” 
Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE 
a frase acima:

a) Parafiscalidade.
b) Extrafiscalidade.
c) Fiscalidade.
d) Delegabilidade.
___________________________________________

24. Conforme o Código Tributário Nacional, o crédito 
tributário é constituído pelo lançamento. Sobre o tema, 
assinale a alternativa INCORRETA.

a) A atividade administrativa de lançamento é vinculada 
e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
b)  O lançamento reporta-se à data da ocorrência do 
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vi-
gente, ainda que posteriormente modificada ou revo-
gada.
c)  O lançamento regularmente notificado ao sujeito 
passivo só pode ser alterado em virtude de impugna-
ção do sujeito passivo.
d) A revisão do lançamento só pode ser iniciada en-
quanto não extinto o direito da Fazenda Pública.
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25. A respeito do Imposto sobre a Propriedade Territo-
rial Urbana (IPTU), assinale a alternativa CORRETA: 

a) Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, 
o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qual-
quer título.
b) A fixação da base de cálculo sujeita-se à anteriori-
dade anual e nonagesimal.
c) Não pode ser progressivo em razão do valor do imó-
vel.
d) Incide sobre imóveis situados na zona urbana do 
município, que será definida em lei federal.
___________________________________________

26. A isenção e a imunidade conduzem ao mesmo 
efeito prático de desobrigar o contribuinte de efetuar 
o pagamento do tributo. Sobre o assunto, assinale a 
alternativa CORRETA:

a) Tanto a isenção quanto a imunidade operam antes 
do fato gerador.
b) As isenções e as imunidades podem, potencialmen-
te, alcançar todas as espécies tributárias. 
c)  A imunidade exclui a competência tributária.
d) As isenções encontram-se previstas, expressamen-
te, na Constituição Federal.
___________________________________________

27. Assinale a alternativa que completa corretamente 
a seguinte frase: 
“Pertencem aos municípios _____________ do pro-
duto da arrecadação do imposto do Estado sobre a 
propriedade de veículos automotores licenciados em 
seus territórios”.

a) Cinquenta por cento.
b) Vinte e cinco por cento.
c) Quinze por cento.
d) Cem por cento.
___________________________________________
28. O parcelamento é causa de:

a) Extinção do crédito tributário.
b) Exclusão do crédito tributário.
c) Isenção do crédito tributário.
d) Suspensão do crédito tributário.

29. Assinale a alternativa CORRETA, a respeito da le-
gislação tributária, conforme o Código Tributário Nacio-
nal:

a) Os tratados e as convenções internacionais revo-
gam ou modificam a legislação tributária interna, e se-
rão observados pela que lhes sobrevenha.
b)  A lei tributária pode alterar a definição, o conteúdo 
e o alcance de institutos, conceitos e formas de direi-
to privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela 
Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, 
ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Mu-
nicípios, para definir ou limitar competências tributárias.
c) A lei não se aplica a ato ou fato pretérito, em qual-
quer caso, quando seja expressamente interpretativa, 
salvo quanto à aplicação de penalidade à infração dos 
dispositivos interpretados.
d) Os princípios gerais de direito privado utilizam-se 
para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance 
de seus institutos, conceitos, formas e definição dos 
respectivos efeitos tributários.
___________________________________________

30. Nos termos do Código Tributário Nacional, NÃO é 
causa de interrupção da prescrição:

a) Despacho do juiz que ordenar a citação em execu-
ção fiscal.
b) Qualquer ato judicial que constitua em mora o de-
vedor.
c) A concessão de medida liminar em mandado de se-
gurança.
d) Qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 
importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
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