
         PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 
Estado do Paraná 

CNPJ nº 76.970.391/0001-39 
 

EDITAL Nº 002/2020 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2020 

 
Adita retificando e ratificando o Edital nº 001/2020, na 
forma que especifica.    

 
 
LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO, Prefeita do Município de PARANAPOEMA, Estado 

do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições contidas no subitem 22.4 do 
Edital n° 001/2020 e, considerando que no anexo I,  do referido edital não constou o conteúdo 
programático do cargo de Fiscal de Tributos, resolve: 
 

1. Retificar o Anexo I do Edital nº 001/2020 para acrescentar o conteúdo programático do 
cargo de Fiscal de Tributos, a saber: 

 

CARGO FISCAL DE TRIBUTOS 
 

CONHECIMENTO BÁSICO 
1. Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto; A organização textual dos vários modos 
de organização discursiva; Coerência e coesão; Ortografia; Classe, estrutura, formação e significação de 
vocábulos; Derivação e composição; A oração e seus termos; A estruturação do período; As classes de 
palavras: aspectos morfológicos, sintáticos e estilísticos; Linguagem figurada; Pontuação; Discurso 
direto, indireto e indireto livre. 
2. Matemática: Conjunto R: operações e problemas. Razões e proporções. Regras de três simples. 
Divisão em partes proporcionais. Porcentagem. Juros simples e composto. Sistema legal de medidas. 
Equações de 1º e 2º graus: resolução e problemas. Funções: análise de gráficos. Funções do 1º grau. 
Áreas e volumes, progressões: aritmética e geométrica. Análise combinatória simples. Probabilidade: 
problemas simples e probabilidades finitas e; 
3. Noções Básicas de Informática 
Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: 
ambiente Microsoft Office, BR Office. Sistemas operacionais: Windows e LINUX. Conceitos básicos e 
modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e 
intranet. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. 
Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação. 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO. 
Constituição Federal – Arts. 145 a 152 e 156, Código Tributário Nacional – Lei Federal nº 5.172/66 – 
Arts. 142 a 182,  Código Tributário Municipal e Lei Orgânica do Município. 

 
2.  Tornar público que o Edital nº 001/2020 fica ratificado em todos os termos não alterados 

expressamente por este ato. 
 
 

Paranapoema/PR, 14 de agosto de 2020. 
 
 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO 
Prefeita Municipal 

 


