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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARA 
 

CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS 
EDITAL Nº 001/2017 

DATA: 05/03/2017 - PERÍODO: TARDE 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 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 de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

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. 
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Texto: TEREMOS MAIS OU MENOS 
MÉDICOS? 

 
Não há dúvida de que o diagnóstico do 

governo está correto. O Brasil precisa urgentemente 
de “Mais Médicos”, como diz o programa lançado 
pelo Ministério da Saúde. Com 1,8 profissionais 
para cada mil habitantes, o País se situa bem abaixo 
da média mundial. Só para citar um exemplo 
polêmico, Cuba, que poderia exportar profissionais 
para cá, não fosse o preconceito ideológico, tem uma 
média de 6,4 e uma colocação no Índice de 
Desenvolvimento  Humano, da ONU, relacionado à 
saúde bem superior à brasileira. Além disso, o Brasil 
precisa de “Mais Médicos” sobretudo em regiões 
remotas. Enquanto a média de profissionais no 
Sudeste e no Distrito Federal é superior a 2, ela fica 
abaixo de 1 no Norte, Nordeste e no Centro Oeste. 

 Um estudo recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o IPEA, também apontou a 
medicina como a carreira mais promissora no Brasil. 
É aquela capaz de gerar os maiores ganhos, com 
uma renda média de R$ 8,4 mil por mês, e a maior 
facilidade de encontrar um emprego – o que, hoje, 
acontece com 97% dos médicos formados. 

A situação típica de um mercado de trabalho 
aquecido, em que os jovens que se formam podem 
escolher onde trabalhar. Muitas vezes, entre a selva 
amazônica ou periferias das grandes metrópoles, e 
hospitais privados localizados nos bairros nobres dos 
centros urbanos, escolhem a segunda opção, ainda 
que tenham tido a formação subsidiada pelo Estado 
nas universidades públicas.  

(...) 
Fonte: Adaptado de Leonardo Attuch, Revista ISTO É, 17/07/2013. 

 
01 - A ideia principal do texto é? 
a) exportar médicos. 
b) mostrar a falta de médicos que assola o Brasil. 
c) falar somente das regiões afetadas pela falta de 
médicos. 
d) mostrar que a situação será resolvida. 
 
02 - “Um estudo recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o Ipea, também apontou a 
medicina  como a carreira mais promissora no 
Brasil. É aquela capaz de gerar os maiores 
ganhos, com uma renda média de R$ 8,4 mil por 
mês, e a maior facilidade de encontrar um 
emprego – o que, hoje, acontece com 97% do 
médicos formados”.  
Analise as assertivas de I a III sobre a palavra 
sublinhada que está no fragmento textual da 
questão e assinale a alternativa correta: 

I - trata-se morfologicamente de um pronome 
demonstrativo. 
II - no texto, apresenta a função de conectivo 
coesivo. 
III - faz referência a outra palavra na oração 
anterior. 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Nenhuma das afirmativas está correta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
03 - “Um estudo Recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o Ipea, também apontou a 
medicina  como a carreira mais promissora no 
Brasil”. Assinale a alternativa na qual os termos  
sublinhados na oração acima, classificam-se 
morfologicamente na mesma ordem em que estão 
posicionados na oração: 
a) verbo, artigo, numeral, adjetivo. 
b) artigo, substantivo, verbo, adjetivo. 
c) verbo, artigo, substantivo, adjetivo. 
d) verbo, artigo, adjetivo, substantivo. 
 
04 - “A situação típica de um mercado de 
trabalho aquecido, em que os jovens que se 
formam podem escolher onde trabalhar”. Na 
frase anterior, entre aspas, o substantivo 
sublinhado pode ter um sentido diferente, 
dependendo da sua aplicação, como no exemplo a 
seguir, “Comprei frutas no mercado da esquina”. 
Isso ocorre por se tratar de:   
a) antônimo.  
b) sinônimo.  
c) parônimo. 
d) homônimo.  
 
05 - Além disso, o Brasil precisa de “Mais 
Médicos” sobretudo em regiões remotas. Assinale 
a alternativa em que a palavra poderia substituir 
o termo sublinhado na frase acima, sem alteração 
do sentido: 
a) longínquas. 
b) nos arredores. 
c) aproximadas. 
d) abrigadas.  
 
06 - “É aquela capaz de gerar os maiores ganhos, 
com uma renda média de R$ 8,4 mil por mês, e a 
maior facilidade de encontrar um emprego – o 
que, hoje, acontece com 97% do médicos 
formados”. 
Os termos grifados no período acima se 
apresentam após um travessão, isso ocorre 
porque sintaticamente formou-se um:  
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a) adjetivo. 
b) aposto. 
c) substantivo próprio. 
d) advérbio. 
 
07 - Utilizando as informações do diagrama 
abaixo é correto afirmar sobre os conjuntos A e B 
que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) A ∩ B têm 5 elementos. 
b) A U B têm 9 elementos. 
c) A ⊃ B. 
d) A ∩ B têm 4 elementos. 
 
08 - Um reservatório de gás, em forma de um 
cilindro reto, possui 24 cm de altura e 4 cm de 
raio na base. Outro reservatório, com a mesma 
altura e cujo o raio da base é o dobro do 
primeiro, possui volume igual a: 
a) 1205,76 cm3 
b) 4823,04 cm3 
c) 2411,52 cm3 
c) 602,88 cm3 
 
09 - Se em uma promoção do tipo “leve 5 e pague 
4” posso comprar 10 latas de achocolatado por 
R$ 52,00; quanto pagaria, fora da promoção, por 
3 latas do mesmo achocolatado? 
a) R$ 13,00. 
b) R$ 15,60. 
c) R$ 19,50. 
d) R$ 26,00. 
 
10 - Para medidas grandes podemos usar o 
quilômetro, que vale 1000 metros; para medidas 
menores podemos utilizar o centímetro que vale 
___ do metro. 
O valor que completa corretamente a lacuna na 
frase acima é: 
a) 1/100. 
b) 1/10. 
c) 1/1000. 
d) 100. 

11 - Da relação abaixo, foi o único Ministro 
nomeado por Michel Temer a deixar sua pasta 
alegando motivos pessoais e não por 
envolvimento em escândalos: 
a) Fabiano Silveira. 
b) José Serra. 
c) Marcelo Calero. 
d) Romero Jucá. 
 
12 - Município paranaense que mais regenerou 
matas naturais nos últimos 30 anos: 
a) Foz do Iguaçu. 
b) Itaipulândia. 
c) Londrina. 
d) Santa Helena. 
 
13 - O Juiz Sérgio Moro determinou a prisão dos 
lobistas Jorge Luz e Bruno Luz, para o 
cumprimento da ordem judicial a Polícia Federal 
deflagrou antes do carnaval passado uma 
operação para a prisão dos investigados. Esta 
operação foi batizada com um trocadilho em 
relação aos nomes dos lobistas, mais 
precisamente foi denominada como: 
a) Black-out. 
b) Cosa Nostra. 
c) Eficiência. 
d) Mascate. 
 
14 - Município do qual Jussara foi desmembrado 
em 1.955: 
a) Araruna. 
b) Cianorte. 
c) Engenheiro Beltrão. 
d) Terra Boa. 
 
15 - Conforme a Constituição Federal de 1.988, a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão instituir os seguintes 
tributos, EXCETO: 
a) Contribuição de Melhoria, decorrente de obras 
públicas. 
b) Impostos. 
c) Taxas, em razão do exercício do poder de polícia. 
d) Taxas com base de cálculo própria de impostos. 
 
16 - Leia atentamente as afirmativas abaixo e 
assinale a INCORRETA: 
a) A União, mediante lei complementar, poderá 
instituir empréstimos compulsórios para atender às 
despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade 
pública, de guerra externa ou sua iminência, desde 
que a aplicação dos recursos não seja vinculada à 
despesa que fundamentou sua instituição. 
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b) De acordo com o Artigo 146 da Constituição 
Federal de 1.988, cabe à lei complementar regular as 
limitações constitucionais ao poder de tributar. 
c) De acordo com o Artigo 146 da Constituição 
Federal de 1.988, cabe à lei complementar 
estabelecer normas gerais em matéria de legislação 
tributária, especialmente sobre obrigação, 
lançamento, crédito, prescrição e decadência 
tributários. 
d) Competem à União, em Território Federal, os 
impostos estaduais e, se o Território não for dividido 
em Municípios, cumulativamente, os impostos 
municipais; ao Distrito Federal cabem os impostos 
municipais. 
 
17 - É permitido à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios: 
a) Exigir ou aumentar tributo sem lei que o 
estabeleça. 
b) Utilizar tributo com efeito de confisco. 
c) Cobrar tributos no exercício financeiro seguinte 
ao que tenha sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou. 
d) Instituir impostos sobre patrimônio, renda ou 
serviços, uns dos outros. 
 
18 - Compete aos Municípios instituir impostos 
sobre: 
a) Propriedade territorial de pequena gleba rural, 
onde o proprietário a explore e que seja sua única 
posse. 
b) Transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por 
ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 
acessão física. 
c) Renda e proventos de qualquer natureza. 
d) Operações relativas à circulação de mercadorias e 
sobre prestação de serviços de transporte e de 
comunicação. 
 
19 - Leia atentamente as afirmativas abaixo sobre 
a Lei Federal 5.172/1966 e assinale a opção 
CORRETA: 
I - O imposto sobre transmissão “inter vivos” 
incide sobre a transmissão de bens ou direitos 
decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou 
extinção de pessoa jurídica, exceto quando a 
atividade preponderante do adquirente for 
arrendamento mercantil. 
II - É vedada à União a retenção ou qualquer 
restrição à entrega e ao emprego dos recursos 
atribuídos à Repartição das Receitas Tributárias, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 
Sendo impedido, até mesmo, o condicionamento 
da entrega dos recursos. 

III - A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios divulgarão até o último dia do mês 
subsequente ao da arrecadação, os montantes de 
cada um dos tributos arrecadados, os recursos 
recebidos, os valores de origem tributária 
entregues e a entregar, e, a expressão numérica 
dos critérios de rateio. 
a) Todas as afirmativa são falsas. 
b) Somente a afirmativa I é verdadeira. 
c) Somente a afirmativa III é verdadeira. 
d) As afirmativas I e III são verdadeiras. 
 
20 - Os tributos a seguir são de competência, 
respectivamente: Imposto sobre importação de 
produtos estrangeiros; Imposto sobre produtos 
industrializados; Imposto sobre operações de 
crédito, câmbio e seguro; Imposto sobre serviço 
de qualquer natureza e Imposto sobre 
propriedade de veículos automotores: 
a) Do Estado – Do Estado – Da União – Do 
Município – Do Município. 
b) Da União – Do Estado – Do Estado – Do 
Município – Do Município. 
c) Da União – Do Estado – Da União – Do Estado – 
Do Município. 
d) Da União – Da União – Da União – Do 
Município – Do Estado. 
 
21 - De acordo com a Constituição Federal de 
1.988: “Cabe à lei complementar estabelecer 
normas sobre a entrega de recursos da União, 
especialmente sobre os critérios de rateio dos 
fundos, objetivando promover o equilíbrio sócio-
econômico entre Estados e Municípios”. 
Qual o responsável em efetuar o cálculo das 
quotas referentes aos fundos de participação a 
que atende esta Lei? 
a) Tribunal de Contas da União. 
b) Tribunal de Contas do Estado. 
c) Ministério Público Federal. 
d) Chefe do Poder Executivo. 
 
22 - “Na iminência ou no caso de guerra externa, 
a União pode instituir temporariamente, 
impostos compreendidos ou não entre os 
referidos em Lei, suprimidos, gradativamente, no 
prazo máximo de cinco anos, contados da 
celebração da paz.” Como são chamados estes 
impostos? 
a) Impostos Compulsórios. 
b) Impostos Extraordinários. 
c) Impostos Eventuais. 
d) Impostos de Contingência. 
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23 - Suspendem a exigibilidade do Crédito 
Tributário, EXCETO: 
a) A concessão de medida liminar em mandado de 
segurança. 
b) A entrega da declaração. 
c) A moratória. 
d) O deposito do seu montante integral. 
 
24 - Entre outros, extingue o Crédito Tributário: 
a) A conversão do depósito em renda. 
b) As reclamações e os recursos. 
c) A concessão de medida liminar ou de tutela 
antecipada, em outras espécies de ação judicial. 
d) O parcelamento. 
 
25 - “Quando a legislação tributária não dispuser 
a respeito, este(a) será efetuado(a) na repartição 
competente do domicílio do sujeito passivo, no 
prazo de trinta dias depois em que se considerar 
o sujeito passivo notificado do lançamento.” 
Estamos falando do(a): 
a) Entrega da Declaração do Crédito Tributário. 
b) Entrega da Declaração Retificadora do Crédito 
Tributário. 
c) Homologação do Crédito Tributário. 
d) Pagamento do Crédito Tributário. 
 
26 - Leia atentamente as afirmativas abaixo e 
assinale a INCORRETA: 
a) A revisão do lançamento do Crédito Tributário só 
pode ser enviada enquanto não extinto o direito da 
Fazenda Pública. 
b) A transação é uma modalidade de extinção do 
Crédito Tributário. 
c) Em hipótese alguma será admitida retificação da 
Declaração visando reduzir ou excluir um tributo. 
d) O pagamento de um Crédito Tributário não 
importa em presunção de pagamento, quando parcial 
das prestações em que se decomponha. 
 
27 - De acordo com o Código Tributário 
Municipal de Jussara/PR, é CORRETO afirmar 
que: 
a) A incidência do ITBI alcança diversas mutações 
patrimoniais, menos a permuta e dação em 
pagamento. 
b) O não cumprimento das obrigações previstas em 
Lei, quanto ao ITBI, sujeita o infrator à penalidade 
de 100% (cem por cento) do imposto devido, quando 
da inexatidão fraudulenta da declaração, de 
elementos que possam influir no cálculo do imposto. 
c) O ITBI será pago antes da realização do ato ou da 
lavratura do instrumento público ou particular, nos 
casos de arrematação ou adjudicação. 

d) A base de cálculo do ITBI é o valor venal do 
imóvel e dos bens ou direitos transmitidos, apurado 
na data do efetivo recolhimento do tributo. 
 
28 - De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Jussara/PR, assinale a afirmativa 
INCORRETA: 
a) O regime jurídico único e os planos de carreira do 
servidor público municipal decorrerão, dentre 
outros, do seguinte fundamento: remuneração 
adequada à complexidade e responsabilidade das 
tarefas. 
b) São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, 
os servidores nomeados em virtude de concurso 
público. 
c) É vedada a participação de servidores públicos no 
produto de arrecadação de tributos e multas, salvo o 
da dívida ativa. 
d) Nenhum servidor poderá ser Diretor ou integrar 
conselho de empresa fornecedora, ou que realize 
qualquer modalidade de contrato com o Município. 
 
29 - Segundo a Lei Orgânica do Município de 
Jussara/PR, o processo legislativo compreende a 
elaboração de Leis Ordinárias, Decretos 
Legislativos e Resoluções. A iniciativa dos 
projetos de lei cabe, EXCETO: 
a) Aos cidadãos, pela iniciativa popular de pelo 
menos um por cento do eleitorado. 
b) À Mesa Executiva da Câmara. 
c) Ao Prefeito Municipal. 
d) Ao Vereador. 
 
30 - De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Jussara/PR, a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial do 
Município e das entidades da administração 
direta e indireta será exercida pela Câmara 
Municipal, ou seja, o controle externo será 
exercido pela Câmara Municipal com o auxílio 
do: 
a) Vice-prefeito. 
b) Tribunal de Contas do Estado. 
c) Ministério Público. 
d) Chefe do Poder Executivo.  
 
 
 


