Nº DE INSCRIÇÃO ______________

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir:
1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova;
2. Assine o cartão resposta no verso;
3. A prova terá 3 (três) horas de duração;
4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova;
5. Use caneta esferográfica azul ou preta;
6. Cada questão possui somente uma resposta correta;
7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas,
deverá assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo;
8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova;
9. A prova conterá trinta questões de múltipla escolha, avaliadas na escala de 00 a 100;
10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse
caso será anulada a questão;
11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o
material recebido, exceto o folheto fornecido aos candidatos que desejarem anotar suas
respostas;
12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho.

Boa Prova!
Vista Cansada

Otto Lara Resende

Acho que foi o Hemingway quem disse que olhava cada coisa à sua volta como se a visse pela última vez.
Pela última ou pela primeira vez? Pela primeira vez foi outro escrito quem disse. Essa idéia de olhar pela última
vez tem algo de deprimente. Olha de despedida, de quem não crê que a vida continua, não admira que o
Hemingway tenha acabado como acabou. Fugiu enquanto pôde do ____________ que o roía – e daquele tiro
brutal.
Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, disse o poeta. Um poeta é só isto: um certo modo de
ver. O diabo é que, de tanto ver, a gente ________ o olhar. Vê não-vendo. Experimente ver pela primeira vez o
que você vê todo dia, sem ver. Parece fácil, mão não é. O que nos cerca, o que nos é familiar, já não desperta
_______________. O campo visual da nossa rotina é como um vazio.
Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que é que você vê no seu
caminho, você não sabe. De tanto ver, você não vê. Sei de um profissional que passou 32 anos a fio pelo mesmo
hall do prédio do seu escritório. Lá estava sempre, pontualíssimo, o mesmo porteiro. Dava-lhe bom-dia e às vezes
lhe passava um recado ou uma correspondência. Um dia o porteiro cometeu a descortesia de falecer.
Como era ele? Sua cara? Sua voz? Como se vestia? Não fazia a mínima idéia. Em 32 anos, nunca o viu.
Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um dia no seu lugar estive uma girafa, cumprindo o rito, pode
ser também que ninguém desse por sua ausência. O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Mas há sempre
o que ver. Gente, coisas, bicho. E vemos? Não, não vemos.
Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos atentos e para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz
de ver pela primeira vez o que, de fato, ninguém vê. Há pai que nunca viu o próprio filho. Marido que nunca viu
a própria mulher, isso existe às pampas. Nossos olhos são opacos, se gastam no dia-a-dia. É por aí que se instala
no coração o monstro da indiferença.

Jornal Folha de S. Paulo, 23 fev. 1992.
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:
a) dezespero – banalisa – curiozidadi.
b) dizespero – banaliza – curiozidade.
c) desespero – banaliza – curiosidade.
d) dizespero – banalisa – curiosidadi.
02 - Analise as afirmações quanto à acentuação gráfica e assinale a alternativa incorreta:
a) As paroxítonas “prédio”, “escritório” e “ausência” são acentuadas porque são terminadas em ditongo.
b) As palavras “roía”, “idéia” e “aí “obedecem à mesma regra de acentuação.
c) As palavras “última”, “hábito” e “espetáculo” são acentuadas porque são proparoxítonas.
d) Os monossílabos tônicos “lá”, e “só” são acentuados porque terminam em a, e o.
03 - Analise as afirmações:
I – Notado tem como sinônimo – reparado, conhecido.
II – Cumprimento e Comprimento são palavras parônimas.
III – Em “Tem olhos atentos e límpidos” e “Nossos olhos são opacos...” (5º parágrafo) os termos sublinhados são
antônimos.
Assinale a alternativa em que as afirmações estejam corretas:
a) apenas I e II.
b) apenas I e III.
c) apenas II e III.
d) I, II e III.
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04 - Em “– Mas há sempre o que ver...” (4º parágrafo) O termo sublinhado é um fator de coesão que determina
uma relação de sentido de:
a) oposição.
b) explicação.
c) adição.
d) causa.
05 - Analise as afirmativas quanto ao gênero dos substantivos e assinale a incorreta:
a) Os substantivos “criança” e “gente” são sobrecomuns – um só gênero para masculino e feminino.
b) O substantivo “poeta” é comum de dois gêneros – o poeta = a poeta.
c) “Girafa” é um substantivo epiceno. Girafa macho – girafa fêmea.
d) Os substantivos “pai” e “marido” formam o feminino com radical diferente do masculino – mãe / esposa.
06 - Atente para as afirmações:
I – O autor do texto compartilha com a opinião de Hemingway sobre a maneira de olhar as coisas.
II – Para o autor o poeta tem um modo todo peculiar de ver o mundo. Consegue captar muita coisa da vida
rotineira que passa despercebida para a grande maioria das pessoas.
III – Segundo o autor é difícil ver as coisas que estão ao nosso redor como se fosse pela primeira vez porque no
campo visual nossa rotina não existe.
Assinale a alternativa em que as afirmações relacionadas ao texto estão corretas:
a) apenas I e II.
b) apenas I e III.
c) apenas II e III.
d) I, II e III.
07 - Um fio foi esticado do topo de um prédio até a base de outro, conforme indica a figura abaixo. O valor mais
próximo da medida do comprimento do fio é de:

a) 34,5 cm
b) 35,05 cm
c) 36,05 cm
d) Nenhuma das alternativas anteriores
08 - Um senhor tem um terreno retangular cujo perímetro é de 104 m. Se diminuirmos do comprimento o triplo
da largura sobraram 4 m. Quais são as dimensões do terreno que ele tem?
a) 12 m e 40 m
b) 18 m e 34 m
c) 16 m e 36 m
d) Nenhuma das alternativas anteriores
09 - Determine dois números inteiros negativos que sejam consecutivos e cuja soma dos quadrados seja 365.
a) -13 e -14
b) -15 e 16
c) -17 e -18
d) Nenhuma das alternativas anteriores
10 - No triângulo abaixo estão indicadas as medidas de um ângulo e de um cateto. Utilizando a relação tangente,
calcule o valor de x.

a) 1,5
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b) 3
c) 4,5
d) Nenhuma das alternativas anteriores
11 - O atual Presidente da Assembléia Legislativa do Paraná é:
a) Hermas Brandão
b) Nelson Justus
c) Nelson Garcia
d) Nenhuma das alternativas anteriores
12 - São símbolos do Município de Arapongas:
a) Bandeira do Município, Brasão do Município e Hino Municipal
b) Bandeira do Município, Hino Estadual e Brasão do Município
c) Brasão do Município, Bandeira do Município e Escudo do Município
d) Nenhuma das alternativas anteriores
13 - O descobrimento do Brasil foi fruto da investida de povos vindo de qual País?
a) Espanha
b) Alemanha
c) Itália
d) Nenhuma das alternativas anteriores
14 - As cores da Bandeira do Município de Arapongas são:
a) azul, amarela e com pombinhas brancas
b) verde, amarela e com pombinhas brancas
c) marrom, amarela e com pombinhas brancas
d) nenhuma das alternativas anteriores
15 - Sobre bens públicos, assinale a CORRETA:
a) Os bens de uso comum do povo caracterizam-se por serem bens disponíveis.
b) Os bens de uso comum do povo e de uso especial convertem-se em dominicais quando perdem sua destinação
pública específica.
c) Os bens públicos de uma autarquia municipal podem ser onerados por hipoteca.
d) A Constituição Federal permite usucapião de imóvel público, seja ele urbano ou rural, quando atendidos os
requisitos fixados em lei complementar editada para este fim.
16 - Sobre os poderes da Administração Pública, assinale a INCORRETA:
a) Como regra, o poder de polícia, é discricionário.
b) Quando a Autoridade Administrativa aplica penalidade a servidor se utiliza do poder disciplinar.
c) A auto executoriedade é a possibilidade que tem a Administração de, com os próprios meios, por em execução as
suas decisões, sem precisar recorrer previamente ao Poder Judiciário.
d) Poder hierárquico é a faculdade do Administrador de punir internamente as infrações funcionais dos servidores e
demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da Administração.
17 - Sobre o Controle da Administração Pública, assinale a INCORRETA:
a) A ação civil pública é um relevante instrumento de controle judicial da Administração.
b) Entre as sanções abstratamente cominadas aos agentes condenados por improbidade administrativa, estão a perda da
função pública e a suspensão dos direitos políticos.
c) Segundo a lei de Improbidade Administrativa também se considera agente público a pessoa que exercer um cargo
público, ainda que sem remuneração.
d) As sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa depende, para aplicação, da efetiva ocorrência de dano
ao patrimônio público.
18 - Considerando as disposições da CLT, assinale a INCORRETA:
a) A modificação na estrutura jurídica da empresa com a sucessão não afeta os contratos de trabalho de seus
funcionários.
b) A suspensão disciplinar do empregado, por falta praticada na execução das obrigações decorrentes do contrato de
trabalho não pode superar 30 dias consecutivos, sob pena de considerar-se o empregado dispensado sem justa causa.
c) No direito brasileiro, a redução do salário é impossível.
d) Pode o empregado faltar ao serviço, sem prejuízo do salário por três dias consecutivos, em virtude casamento.
19 - Considerando as disposições da CLT, assinale a CORRETA:
a) Entre duas jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso.

4

b) O percentual do adicional do horário noturno é igual para os empregados urbanos e rurais.
c) O tempo gasto pelo empregado, deslocando-se para o local de trabalho, situado em local de difícil acesso, não
servido por transporte público regular em nenhuma hipótese será computado na jornada de trabalho.
d) Não havendo habitualidade na prestação de trabalho suplementar, este poderá ser realizado sem o pagamento do
correspondente adicional de horas extras.
20 - Sobre a Administração Tributária, segundo o Código Tributário Nacional, assinale a INCORRETA:
a) Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão
conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se referiram.
b) Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à
autoridade administrativa todas as informações de que disponha com relação aos bens, negócios ou atividades de
terceiros.
c) É vedada a divulgação de informações pela Fazenda Pública relativas à representações fiscais para fins penais.
d) A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de fiscalização lavrará os termos
necessários para que se documente o início do procedimento, na forma da legislação aplicável.
21 - Considerando as disposições do Código Tributário Nacional, assinale a INCORRETA:
a) O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.
b) Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento.
c) O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo não pode ser modificado ou alterado.
d) A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
22 - Considerando as disposições do Código Civil, assinale a CORRETA:
a) A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma
prescrita ou não defesa em lei.
b) A validade da declaração de vontade no negócio jurídico dependerá sempre de forma especial.
c) Nas declarações de vontade se atenderá mais ao sentido literal da linguagem do que a intenção nelas
consubstanciada.
d) Nos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre
imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País, a escritura pública não é essencial à sua
validade.
23 - Sobre os defeitos dos negócios jurídicos, assinale a INCORRETA:
a) São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia
ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.
b) O erro de indicação da pessoa ou da coisa, a que se referir a declaração de vontade, sempre viciará o negócio,
mesmo quando se puder identificar a coisa ou pessoa cogitada pelo contexto ou pelas circunstâncias.
c) O erro é substancial quando interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração ou a alguma das
qualidades a ele essenciais.
d) O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante.
24 - Na obrigação de dar coisa certa, quando esta se perder, sem culpa do devedor, antes da tradição, ou
pendente a condição suspensiva:
a) Fica resolvida a obrigação para ambas as partes.
b) O devedor responde pelo equivalente mais perdas e danos.
c) O devedor responderá apenas pelo equivalente da obrigação.
d) Nenhuma das alternativas anteriores.
25 - Considerando as disposições do Código de Processo Civil, assinale a CORRETA:
a) Toda pessoa que se acha no exercício dos seus direitos tem capacidade para estar em juízo.
b) Não pode o juiz designar curador especial ao incapaz que possuir representante legal, mesmo quando os interesses
deste colidirem com os daquele.
c) A União, os Estados e os Territórios serão representados em juízo, ativa e passivamente, pelos chefes dos Poder
Executivo e os Municípios por seu procurador.
d) Nenhuma das alternativas anteriores.
26 - Quando duas ou mais pessoas litigam num mesmo processo, ativa ou passivamente, por possuírem
comunhão de direitos ou de obrigações relativamente a lide, temos:
a) Assistência.
b) Oposição.
c) Litisconsórcio.
d) Nomeação à autoria.
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27 - Após a publicação da sentença, o juiz:
a) Não poderá alterá-la.
b) Poderá alterá-la somente por meio de embargos de declaração.
c) Poderá alterá-la, de ofício ou a requerimento da parte, para corrigir inexatidões materiais ou para retificar erros de
cálculo, bem como através de embargos de declaração.
d) Nenhuma das alternativas anteriores.
28 - Considerando o contido na Constituição Federal, assinale a CORRETA:
a) As leis de ordem pública aplicam-se de imediato, independentemente da proteção ao ato jurídico perfeito e ao direito
adquirido.
b) A Constituição Federal assegura um direito de greve absoluto ou irrestrito.
c) O brasileiro naturalizado poderá ser extraditado no caso de comprovado envolvimento em tráfico de drogas.
d) A Constituição Federal admite a interceptação telefônica para fins de investigação criminal, administrativa ou
parlamentar.
29 - Considerando as disposições da Constituição Federal, assinale a INCORRETA:
a) Brasileiro naturalizado, com os direitos políticos suspensos, não pode propor ação popular.
b) É vedado ao estrangeiro, naturalizado brasileiro, ser presidente do Brasil.
c) Eventuais distinções entre brasileiros natos e naturalizados só podem ser criadas por lei ordinária ou decreto
regulamentar do presidente da república.
d) A Constituição Federal assegura ao estrangeiro o acesso a cargos públicos, na forma da lei.
30 - Sobre os direitos e garantias fundamentais, assinale a INCORRETA:
a) O habeas corpus somente poderá ser impetrado por advogado ou membro do Ministério Público.
b) A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito.
c) As trabalhadoras rurais têm direito a licença maternidade.
d) Os empregados domésticos têm direito a receber décimo terceiro salário.
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