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2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-
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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.
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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 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.

14 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.
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QUESTÕES 01 A 16 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. O Estatuto Nacional da Microempresa e 
da Empresa de Pequeno Porte estabelece um 
limite máximo de receita bruta anual para que as 
empresas de pequeno porte permaneçam no regime 
diferenciado de tributação do Simples Nacional, 
portanto, a empresa de pequeno porte que exceder 
a esse limite fica excluída desse tratamento 
tributário diferenciado. Sendo assim, com base 
na Lei Complementar nº. 123/2006, considere as 
afirmativas a seguir:

I - Os efeitos da exclusão dar-se-ão no ano-
calendário subsequente se o excesso verificado em 
relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte 
por cento) do limite estabelecido.
II - No caso de início de atividades, a empresa 
de pequeno porte que no ano-calendário não 
ultrapassar, proporcionalmente, o limite de 
receita bruta anual estabelecido pela legislação, 
passa no ano-calendário seguinte à condição de 
microempresa.
III - A empresa de pequeno porte que no decurso do 
ano-calendário de início de atividade ultrapassar, 
proporcionalmente, o limite anual estabelecido 
estará excluída do tratamento diferenciado de 
tributação do Simples Nacional com efeitos 
retroativos ao início de suas atividades se o excesso 
verificado em relação à receita bruta for superior a 
20% (vinte por cento) do respectivo limite.

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa II está correta.
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

02. De acordo com Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, 
NÃO poderá se beneficiar do tratamento jurídico 
diferenciado previsto nesta Lei Complementar, a 
pessoa jurídica:
 
I - cujos titulares ou sócios guardem, 
cumulativamente, com o contratante do serviço, 
relação de pessoalidade, subordinação e 
habitualidade.
II - constituída sob a forma de cooperativas, inclusive 
as de consumo.
III - que seja filial, sucursal, agência ou representação, 
no País, de pessoa jurídica com sede no exterior.

a) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
b) Somente a afirmativa I está correta.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

03. De acordo com o Código Tributário Nacional, 
o imposto de competência dos Municípios sobre a 
propriedade predial e territorial urbana tem como 
fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a 
posse de bem imóvel por natureza ou por acessão 
física, como definido na lei civil, localizado na zona 
urbana do Município. A respeito do Imposto sobre 
a Propriedade Predial e Territorial Urbana, assinale 
a alternativa correta segundo o Código Tributário 
Nacional.
a) A base do cálculo do imposto é o valor venal do 
imóvel.
b) A base do cálculo do imposto é o valor fundiário 
do imóvel.
c) A base do cálculo do imposto é o valor de 
avaliação do imóvel.
d) A base de cálculo do imposto é o valor arbitrado 
ou presumido do imóvel.
________________________________________
04. De acordo com o Código Tributário Nacional, 
Tributo 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. Sendo assim, assinale 
a alternativa que contenha apenas tributos de 
competência da União e previstos pelo Código 
Tributário Nacional.
a) Imposto sobre Produtos Industrializados; Imposto 
sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza; 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
b) Imposto sobre Produtos Industrializados; Imposto 
sobre a Exportação; Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural. 
c) Imposto sobre Produtos Industrializados; 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social; Imposto sobre a Importação.
d) Imposto sobre Produtos Industrializados; Imposto 
sobre a Importação; Programa de Integração Social.
________________________________________
05. De acordo com o Código Tributário Nacional, 
considera-se industrializado o produto que 
tenha sido submetido a qualquer operação que 
lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o 
aperfeiçoe para o consumo. Sendo assim, com 
base no Código Tributário Nacional, considere as 
afirmativas a seguir:
I - O imposto é seletivo em função da essencialidade 
dos produtos.
II - A base de cálculo do imposto sobre produtos 
industrializados é o valor da operação de que 
decorrer a saída do produto do estabelecimento 
industrial, e sua alíquota, não excedente de 30% 
(trinta por cento), é uniforme para todos os produtos.
III - O imposto é não-cumulativo, dispondo a lei de 
forma que o montante devido resulte da diferença 
a maior, em determinado período, entre o imposto 
referente aos produtos saídos do estabelecimento 
e o pago relativamente aos produtos nele entrados.
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a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa I está correta.
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

06. De acordo com a Constituição Federal, os 
municípios podem instituir contribuição de melhoria 
decorrente de obras públicas. A contribuição de 
melhoria é instituída para fazer face ao custo 
de obras públicas de que decorra valorização 
imobiliária, tendo como limite total a despesa 
realizada e como limite individual o acréscimo 
de valor que da obra resultar para cada imóvel 
beneficiado. Segundo o Código Tributário Nacional, 
a lei relativa à contribuição de melhoria observará 
os seguintes requisitos mínimos, EXCETO:
a) Publicação prévia do memorial descritivo do 
projeto e do orçamento do custo da obra.
b) Publicação dos atos administrativos vinculados e 
discricionários, previamente, delineados em norma 
própria que institui a contribuição.  
c) Determinação do fator de absorção do benefício 
da valorização para toda a zona ou para cada uma 
das áreas diferenciadas, nela contidas
d) Determinação e publicação prévia da parcela do 
custo da obra a ser financiada pela contribuição, 
bem como a delimitação da zona beneficiada.
________________________________________

07. De acordo com a Constituição Federal, 
compete aos Municípios instituir o imposto sobre 
a propriedade predial e territorial urbana. Sendo 
assim, com base na Constituição Federal, assinale 
a alternativa INCORRETA sobre esse imposto:
a) O imposto poderá ser progressivo no tempo.
b) O imposto poderá ser progressivo em razão do 
valor do imóvel.
c) O imposto não poderá ter alíquotas diferentes de 
acordo com o uso do imóvel.
d) O imposto poderá ter alíquotas diferentes de 
acordo com a localização do imóvel.
________________________________________
08. De acordo com a Constituição Federal, 
compete aos Municípios instituir o imposto sobre 
a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato 
oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão 
física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os 
de garantia, bem como cessão de direitos a sua 
aquisição. Com base na Constituição Federal, 
assinale a alternativa INCORRETA sobre esse 
imposto:
a) O imposto não incide na doação de quaisquer 
bens ou direitos.
b) O imposto não incide na transmissão de bens 
imóveis proveniente da alienação realizada da 
desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica, 
cuja a atividade preponderante do alienante é a 
compra, a venda e a locação de bens imóveis.

c) O imposto não incide sobre a transmissão de bens 
ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa 
jurídica em realização de capital, salvo se, nesses 
casos, a atividade preponderante do adquirente for 
a compra e venda desses bens ou direitos, locação 
de bens imóveis ou arrendamento mercantil.
d) O imposto não incide sobre a transmissão de bens 
ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão 
ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses 
casos, a atividade preponderante do adquirente for 
a compra e venda desses bens ou direitos, locação 
de bens imóveis ou arrendamento mercantil.
________________________________________

09. De acordo com a Constituição Federal, 
compete aos Municípios instituir o imposto sobre 
serviços de qualquer natureza, exceto sobre os 
serviços compreendidos na competência tributária 
dos Estados e do Distrito Federal, nos termos da 
Constituição. Com base na Constituição Federal, 
assinale a alternativa INCORRETA sobre esse 
imposto:
a) O imposto não incide sobre serviços de transporte 
municipal.
b) O imposto não incide sobre serviços de transporte 
interestadual.
c) O imposto não incide sobre operações relativas 
a energia elétrica.
d) O imposto não incide sobre exportações de 
serviços para o exterior.
________________________________________

10. Considere as seguintes afirmativas sobre a 
Lei municipal nº. 1.891/2009, que institui a Planta 
Genérica de Valores para fins de cálculo de impostos 
e taxas do Município de Goioerê:

I - O valor venal do bem imóvel será obtido através 
da soma do valor venal do terreno ao valor venal da 
edificação.
II -  No caso de imóveis para os quais, a aplicação 
dos procedimentos previstos nessa Lei, possa 
conduzir à tributação manifestamente injusta ou 
inadequada, poderá o Poder Executivo, através de 
Decreto, rever o Fator de Localização Aplicado.
III - A Planta Genérica de Valores consiste na 
atualização dos valores e parâmetros bases para 
a determinação do valor venal de todos os imóveis 
localizados na zona urbana do Município, áreas 
urbanizáveis e/ou expansão urbana, desde que 
destinados à habitação, inclusive a residencial, sítio 
de recreio, à indústria ou comércio, observados os 
parâmetros constitucionais.
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa I está correta.
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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11. De acordo com o Código Tributário Municipal,  
analise as afirmativas que apresentam as situações 
de aplicação e vigência da legislação tributária.

I - A lei tributária tem aplicação em todo o território 
nacional e estabelece a relação jurídico-tributária no 
momento em que tiver lugar o ato ou fato tributável, 
salvo disposição em contrário.
II - A lei tributária tem aplicação obrigatória pelas 
autoridades administrativas, não constituindo 
motivo para deixar de aplicá-la o silêncio, a omissão 
ou a obscuridade de seu texto.
III - Quando ocorrer dúvida ao contribuinte, quanto 
à aplicação de dispositivo da lei, este poderá, 
mediante processo licitatório, consultar à hipótese 
concreta do fato.
IV - A lei tributária tem aplicação em todo o território 
do Município e não tem aplicação obrigatória pelas 
autoridades administrativas.

Está correto o que se afirma em:
a) Somente as afirmativas I e II  estão corretas.
b) Somente a afirmativa II está correta. 
c) Somente a afirmativa III está correta.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
12. Sobre o conceito legal de tributo, descrito no 
Código Tributário Municipal, é correto afirmar:

I - Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato 
gerador uma situação independente de qualquer 
atividade estatal específica, relativa ao contribuinte.
II - Taxa é o tributo que tem 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.
III - Contribuição de melhoria é o tributo instituído 
para fazer face ao custo de obras públicas de que 
decorra valorização imobiliária.
IV - Contribuição para o custeio do serviço de 
iluminação pública é o tributo instituído para fazer 
face ao custo dos serviços de iluminação pública. 

a) Somente as afirmativas I e II  e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas II e III  e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
13. A expressão “legislação tributária” compreende 
as leis, os tratados e as convenções internacionais, 
os decretos e as normas complementares que 
versem, no todo ou em parte, sobre tributos e 
relações jurídicas a eles pertinentes. Conforme 
disposto no Código Tributário Nacional , o meio 
utilizado para instituir ou extinguir tributos é:
a) Decreto
b) Convenção
c) Norma Complementar
d) Lei 

14. O crédito tributário regularmente constituído 
somente se modifica ou extingue, ou tem sua 
exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 
previstos no Código Tributário Nacional, fora dos 
quais não podem ser dispensadas, sob pena de 
responsabilidade funcional na forma da lei, a sua 
efetivação ou as respectivas garantias. São causas 
de extinção do Crédito Tributário previstos no 
Código Tributário Nacional, EXCETO:
a) Parcelamento
b) Pagamento
c) Conversão de depósito em renda
d) Remissão
________________________________________

15. Conforme a Lei Orgânica do Município de 
Goioerê, é correto afirmar que:
a) Os Secretários Municipais serão escolhidos pelo 
Prefeito dentre brasileiros maiores de 18 (dezoito) 
anos, residentes no Município de Goioerê e no 
exercício dos direitos políticos.
b) A Lei de Diretrizes Orçamentárias é o instrumento 
orientador e básico do processo de transformação 
do espaço urbano e de sua estrutura territorial, 
servindo de referência para todos os agentes 
públicos e privados que atuam na Cidade.
c) O projeto de Decreto Legislativo é a proposição 
destinada a regular matéria de competência 
exclusiva da Câmara Municipal que produza efeitos 
externos, não dependendo, porém, de sanção do 
Prefeito Municipal.
d) As atividades de planejamento e controle poderão 
ser executadas pela iniciativa privada, sempre 
que conveniente ao interesse público, mediante 
concessão ou permissão de serviço público ou de 
utilidade pública, verificado que a iniciativa privada 
esteja suficientemente desenvolvida e capacitada 
para o seu desempenho.
________________________________________

16. Conforme a Lei Orgânica do Município de 
Goioerê, é INCORRETO afirmar que:
a) Os recursos correspondentes às dotações 
orçamentárias, inclusive créditos suplementares 
e especiais, destinados ao Poder Legislativo, lhes 
serão entregues até o dia 05 (cinco) de cada mês, 
na forma da lei complementar.
b) A iniciativa das leis complementares e ordinárias 
cabe ao Prefeito, a qualquer membro ou comissão 
da Câmara Municipal e aos cidadãos, observado o 
disposto na lei orgânica.
c) Independente de convocação, a sessão legislativa 
anual desenvolve-se de 03 de fevereiro a 17 de 
julho e 1º de agosto a 22 de dezembro.
d) Serão executados os Hinos Nacional Brasileiro 
e do Estado do Paraná, com o hasteamento das 
Bandeiras Nacional, semanalmente, em todas as 
escolas da rede municipal de ensino.
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QUESTÕES 17 A 20 - CONHECIMENTOS GERAIS

17. Analise a seguinte explicação sobre uma 
relevante organização internacional da atualidade e 
assinale a alternativa que indica de qual instituição 
se trata.

“Foi criada em 1945, após o término da Segunda 
Guerra Mundial. Segundo o tratado constitutivo 
da organização, os seus propósitos são manter 
a paz e a segurança internacionais; desenvolver 
relações amistosas entre as nações; conseguir 
uma cooperação internacional para resolver 
problemas internacionais; promover e estimular 
o respeito aos direitos humanos; e ser um centro 
destinado a harmonizar a ação das nações para a 
consecução desses objetivos comuns. Atualmente, 
a organização conta com quase duzentos países”.

a) Organização das Nações Unidas (ONU)
b) Fundo Monetário Internacional (FMI)
c) Organização Mundial do Comércio (OMC)
d) União Europeia (UE)
________________________________________
18. Leia a seguinte notícia sobre um recente 
episódio com repercussões na política brasileira e 
assinale a alternativa que preenche corretamente 
a lacuna.

“Os três desembargadores encarregados de julgar o 
ex-presidente confirmaram, em segunda instância, 
a condenação de Lula por corrupção. O juiz João 
Pedro Gebran Neto foi o primeiro a pronunciar-
se sobre o recurso apresentado pela defesa do 
ex-presidente, confirmando a condenação de 
Lula em primeira instância. O segundo a votar 
pela condenação do ex-presidente foi Leandro 
Paulsen, revisor do processo, que também deu 
como comprovado o pagamento de suborno ao ex-
presidente, em forma de ____________________, 
em troca do favorecimento em contratos na 
Petrobras. O último desembargador a pronunciar-
se foi Victor Laus, que anunciou seu voto em igual 
sentido”. 

(Jornal de Notícias, 24/01/18, com adaptações).

a) nomeação indevida em cargo público.
b) um apartamento triplex no Guarujá.
c) recompensas em dinheiro vivo.
d) um sítio em Mato Grosso do Sul.
________________________________________
19. A explicação a seguir diz respeito a um aspecto 
relevante da cultura artística brasileira do século 
XX. Examine-a e assinale a alternativa que indica o 
movimento de que se trata.

“Trata-se de um movimento da Música Popular 
Brasileira surgido em fins dos anos 50. O seu estilo 
musical é caracterizado, em essência, por um tom 
coloquial, temas do cotidiano e uma voz mais baixa,

permeada de harmonias de samba e invenções 
melódicas de jazz. Assim, uma de suas obras mais 
marcantes, reconhecida internacionalmente, é a 
música ‘Garota de Ipanema’, composta por Vinícius 
de Moraes e Antônio Carlos Jobim em 1962”. 

(Toda Matéria, 06/04/17, com adaptações).
a) Bossa Nova.
b) Canção de Protesto.
c) Jovem Guarda.
d) Chorinho.
________________________________________
20. Considere a seguinte explicação sobre uma das 
principais teorias do intelectual canadense Marshall 
McLuhan.

“De acordo com sua teoria, a abolição das distâncias 
e do tempo, bem como a velocidade cada vez maior 
com que ocorreria o processo de comunicação 
em escala global, nos levaria a um contexto em 
que barreiras culturais, étnicas, geográficas, entre 
outras, seriam relativizadas, conduzindo-nos a 
uma homogeneização sociocultural. Neste caso, 
ações sociais e políticas, por exemplo, poderiam 
ter início simultaneamente e em escala global, e as 
pessoas seriam guiadas por ideais comuns de uma 
sociedade mundial”. 
(WordPress, Estudos da Semiótica, 18/04/11, com adaptações).

Essa teoria se relaciona diretamente com o conceito 
de:
a) democracia.
b) globalização.
c) direitos humanos.
d) regionalização.

QUESTÕES 21 A 26 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o poema a seguir e responda às questões 
de 21 a 26:

Seiscentos e sessenta e seis
 Mário Quintana

A vida é uns deveres que nós trouxemos para 
fazer em casa.

Quando se vê, já são 6 horas: há tempo…
Quando se vê, já é 6ª-feira…

Quando se vê, passaram 60 anos!
Agora, é tarde demais para ser reprovado…

E se me dessem – um dia – uma outra 
oportunidade,

eu nem olhava o relógio
seguia sempre em frente…

E iria jogando pelo caminho a casca dourada e 
inútil das horas.
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21. Assinale a alternativa que apresenta a 
interpretação mais adequada ao sentido central do 
poema.
a) Inútil é a vida, pois nem todos “olham o relógio”, 
nem “é tarde demais para ser reprovado”.
b) É preciso aproveitar a vida, pois o tempo passa 
depressa e, quando percebemos, já “é tarde demais”. 
c) A morte e a vida têm o mesmo valor: “Quando se 
vê, já é sexta-feira”e “há tempo”.
d) A vida, o relógio e a morte são “os deveres de 
casa” da “casca dourada e inútil das horas”.
_________________________________________

22. Analise o termo “deveres”, presente na frase “A 
vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em 
casa”, e assinale a alternativa INCORRETA.
a) Trata-se do substantivo “dever”, como em “dever 
de casa”.
b) É sinônimo de obrigação, tarefa, trabalho e 
encargo.
c) É o verbo “dever” conjugado na segunda pessoa 
do singular (tu deveres).
d) Trata-se do termo “dever” empregado no plural 
(deveres).
_________________________________________
23. A respeito do termo “há”, presente na frase “há 
tempo”, analise as assertivas a seguir e assinale a 
alternativa correta.

I. Trata-se do verbo “haver”, utilizado no sentido de 
“ter”, como em “tem tempo”.
II. O verbo está conjugado no singular, por isso seu 
uso está incorreto.
III.  O objeto direto “tempo” deveria estar no plural, 
para ficar gramaticalmente certo.
IV. Trata-se do verbo “haver”, utilizado no texto com o 
sentido de “fazer”, como em “faz tempo”.

a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
c) Todas as afirmativas estão corretas.
d) Nenhuma afirmativa está correta.
_________________________________________
24. A respeito do título do poema, “Seiscentos e 
sessenta e seis”, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Os termos “seiscentos”, “sessenta” e “seis” são 
classificados como numerais.
b) Os termos “seiscentos” e “sessenta” são formados 
a partir do termo “seis”.
c) O termo “seiscentos” está ortograficamente 
incorreto, pois o correto é “seisentos”.
d) O termo “e” classifica-se gramaticalmente como 
uma conjunção. 
_________________________________________
25. Na última frase do poema, “E iria jogando pelo 
caminho a casca dourada e inútil das horas”, o autor 
lança mão de uma figura de linguagem. Assinale a 
alternativa que apresenta esta figura de linguagem e 
explica corretamente seu uso.

a) Ao se referir às horas como a “casca”, o autor 
realiza uma metáfora, comparando implicitamente 
a oportunidade da vida a um fruto, que deve ser 
saboreado, enquanto as horas, sendo a casca do 
fruto, para ele, devem ser jogadas “pelo caminho”.
b) Ao utilizar, na frase, termos com o repetido 
uso da letra B, o autor lança mão da aliteração, 
recurso poético que traz para o poema a sensação 
palpável de que o tempo passa depressa demais.
c) Ao interpor os termos contrários “caminho” e 
“casca”, o poeta traz para o texto a sensação de 
dubiedade e ambiguidade, realizados pela figura 
de linguagem denominada pleonasmo.
d) Ao lançar mão do uso repetido de vírgulas na 
frase, o poeta demonstra as pausas que o tempo 
dá, por meio da figura de linguagem denominada 
gradação.
________________________________________
26. Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente o sujeito da oração “nós trouxemos 
para fazer em casa”.
a) fazer em casa.
b) trouxemos.
c) trouxemos para fazer em casa.
d) nós.

QUESTÕES 27 A 30 - MATEMÁTICA

27. Qual a área sombreada da figura a seguir?

a) 40 cm².
b) 80 cm².
c) 320 cm².
d) 400 cm².
________________________________________

28. Considere a seguinte sequência: 
3,6,9,12,15,18,21 e 24. 

Quais termos devem ser removidos para que essa 
sequência se torne uma progressão geométrica, 
de razão 2 e termo inicial 3?
a) 3, 6, 12 e 21.
b) 15,18 e 21.
c) 6, 15 e 24.
d) 9, 15, 18 e 21.
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29. Quantas soluções possui a seguinte equação: 
x2 - 2x - 8 = 0

a) Uma solução apenas.
b) Duas soluções iguais.
c) Duas soluções distintas.
d) Nenhuma solução.
________________________________________

30. Considere um sorteio em que sete colegas 
devem definir em que dia cada um irá folgar em 
uma semana. Cada um folgará em um dia, sem 
que duas pessoas folguem no mesmo dia. Qual 
a probabilidade mais aproximada de uma pessoa 
específica folgar no final de semana (sábado ou 
domingo)?
a) 15%.
b) 30%.
c) 70%.
d) 50%.


