
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
            
 
 
 

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! 
Sonhos 
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Moacyr Scliar 

 

 Gregório telefona a Berta. 

 – Berta, você está bem? 

 – Sim, Gregório, por que? 

 – Tive um sonho horrível esta noite. Sonhei que você se afogava num mar revolto. Eu era o salva-vidas 

na praia. 

 – E você me salvou, Gregório? 

 – Claro, Berta. Quem mais poderia te salvar? 

 No dia seguinte telefona de novo. 

 – Berta, você está bem? 

 – Sim, Gregório, por que? 

 – Tive um sonho horrível esta noite. Sonhei que você estava com _________, e que eu era o médico a 

quem você consultava. 

 – E você me salvou, Gregório? 

 – Claro, Berta. Quem mais poderia te salvar? 

 Terceiro dia: 

 – Berta, você está bem? 

 – Sim, Gregório, por que? 

 – Tive um sonho horrível esta noite. Sonhei que você estava possuída pelos demônios. Eu era o sacerdote 

que te ______________. 

 – E você me salvou, Gregório? 

 – Claro, Berta. Quem mais poderia te salvar? 

 No quarto dia Berta aceita a proposta de Gregório. Contraem núpcias. E desde e não ela tem um único 

sonho, mas não o considera _____________. Gregório está morto, morto, morto. 

 

A palavra é amor. São Paulo, Scipione, 988. p. 88. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) nefrite – exorcizava - horroroso. 
b) nefriti – esorcizava – horrorozo. 
c) nefliti – ezorcizava - horroroso. 
d) neflite – exorcisava - horroroso. 
 
02 - Assinale a alternativa correta quanto à acentuação gráfica: 
a) As palavras “horrível”, “médico” e “único” são proparoxítonas, portanto são acentuadas. 
b) As palavras “Gregório”, “demônios” e “núpcias” são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo. 
c) As palavras “você” e “está” obedecem à mesma regra de acentuação. 
d) A palavra “possuída” é acentuada porque é um ditongo aberto. 
 
03 - Em “... mas não o considerava...” O termo sublinhado é um fator de coesão que determina uma relação de 
sentido de: 
a) conseqüência. 
b) adição. 
c) explicação. 
d) adversidade (oposição). 
 
04 - Analise as afirmativas: 
I – Emprega-se somente no plural o substantivo “núpcias”. 


 




 3 

II – O plural de mar no diminutivo é marzinhos. 
III – O feminino de o sacerdote é a sacerdote porque é um substantivo comum de dois gêneros. 
IV – O substantivo “nefrite” (11º parágrafo) pode ser substituído pelo sinônimo – inflamação dos rins – sem 
alterar o sentido do texto. 
Estão corretas apenas as afirmativas da alternativa: 
a) I e II. 
b) III e IV. 
c) I e IV. 
d) II e III. 
 
05 - Assinale a alternativa que está clara, correta e coerente a redação dos comentário sobre o texto: 
a) Gregório sonhou que Berta se afogava num mar muito ajitado, porque ele era o salva-vidas, acabou salvando-lhe. 
b) Gregório sonhou que Berta se afogava num mar revolto, ele acabou salvando-a, porque era o salva-vidas na praia. 
c) Gregório sonhou que Berta se afogava, o porquê do afogamento era o mar em revoluteio, ele era o salva vida na praia 
que acabou lhe salvando. 
d) No segundo sonho Berta estava com dor nos ris e Gregório foi o médico que lhe curou por que estava doente. 
 
06 - Atente para as afirmações: 
I – Gregório têm um traço comum em relação à atuação dele com a mulher, ele é o salvador, que cura, liberta a 
mulher de todos os perigos. 
II – O comportamento de Berta demonstra que ela espera um ato heróico por parte do cavalheiro. 
III – O sonho de Berta demonstra que é infeliz no casamento. Ela deseja ver Gregório morto, pelo menos no nível 
inconsciente. 
No que se refere ao texto somente estão corretas as afirmativas: 
a) I e II. 
b) I, II e III. 
c) I e III. 
d) II e III. 
 
07 - Calcule o comprimento da sombra de uma árvore de 5 m de altura no momento em que o sol está a 30º 
acima da linha do horizonte: 
a) 6,60 m 
b) 7,56 m 
c) 8,66 m 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - Um batalhão de soldados tem alimentos para dez dias à razão de três refeições diárias para cada homem. No 
entanto, juntaram-se a esse batalhão mais 400 soldados. Quantos dias durarão os alimentos, se foi decidido agora 
que cada soldado fará duas refeições por dia? 
a) 5 dias 
b) 12 dias 
c) 18 dias 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
09 - Um bloco retangular A tem 20 cm de comprimento, 15 cm de largura e 8 cm de altura. Se você duplicar as 
medidas das arestas desse bloco A, obterá um bloco retangular B. Quantas vezes A cabe em B? 
a) 6 vezes 
b) 8 vezes 
c) 10 vezes 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - Em um retângulo o perímetro é de 44 cm e a diferença entre a metade da medida do comprimento e a quarta 
parte da medida da largura é 5 cm. Calcule a área da região retangular correspondente: 
a) 112 m² 
b) 118 m² 
c) 120 m² 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
  
11 - Qual o nome do Programa de Habitação que está sendo desenvolvido pelo Governo Federal? 
a) Minha Casa, Meu Tudo 
b) Minha Casa, Minha História 
c) Minha Casa, Minha Vida 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
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12 - Qual o nome do(a) atual Secretário(a) de Estado da Educação do Paraná? 
a) Yvelise Freitas de Souza Arco-Verde 
b) Maurício Requião 
c) Fernando Haddad 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
13 - Qual o prefeito do Município de Arapongas que teve por duas vezes cassado seu mandato? 
a) João Cernichiaro 
b) José Simonetti 
c) Pedro Farias 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
14 - O município de Arapongas teve como distrito desmembrado de seu território, o município de: 
a) Apucarana 
b) Alvorada do Sul 
c) Ibiporã 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
15 - A Constituição Federal prevê em seu Artigo 5º, Inciso XLIII, que a lei considerará crimes inafiançáveis e 
insuscetíveis de graça ou anistia: 
a) A prática da tortura  
b) Os crimes contra a economia popular  
c) A sonegação fiscal 
d) Os crimes de estelionato 
 
16 - De acordo com a Constituição Federal, o número máximo de Vereadores que um Município pode chegar a 
ter (municípios de mais de 8.000.000 (oito milhões) de habitantes) é: 
a) 47 (quarenta e sete) Vereadores 
b) 51 (cinqüenta e um) Vereadores 
c) 55 (cinqüenta e cinco) Vereadores 
d) 61 (sessenta e um) Vereadores 
 
17 - A sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, direta ou indiretamente, a ente da 
Federação, é entendida pela Lei de Responsabilidade Fiscal como: 
a) empresa controlada  
b) empresa mista  
c) autarquia  
d) empresa estatal dependente  
  
18 - De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal o equilíbrio entre receitas e despesas deve estar disposto:  
a) Na Lei de Diretrizes Orçamentárias  
b) Na Lei Orçamentária  
c) No Plano Plurianual  
d) No Relatório de Gestão Fiscal  
 
19 - A modalidade de licitação para a aquisição de bens ou serviços considerados comuns, que é realizada em 
sessão pública, podendo ser feita de forma presencial ou de forma eletrônica é denominada: 
a) Concorrência 
b) Pregão 
c) Convite 
d) Tomada de Preço 
 
20 - De acordo com o Art. 34 da Lei Orgânica do Município de Arapongas, a proposição destinada a regular 
matéria político-administrativa da Câmara de Vereadores, de sua competência exclusiva, e não que depende de 
sanção do Prefeito, é: 
a) A Resolução 
b) A Indicação 
c) A Lei Delegada 
d) Os Decretos Legislativos  
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21 - De acordo com a Lei Orgânica do Município de Arapongas o julgamento das contas do Executivo pela 
Câmara Municipal, acompanhadas do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, será feito no prazo de: 
a) 30 dias contados do recebimento do parecer, não correndo esse prazo durante o recesso da Câmara. 
b) 60 dias contados do recebimento do parecer, correndo esse prazo inclusive durante o recesso da Câmara. 
c) 90 dias contados do recebimento do parecer, não correndo esse prazo durante o recesso da Câmara. 
d) 90 dias contados no recebimento do parecer, correndo esse prazo inclusive durante o recesso da Câmara. 
 
22 - Considerando o disposto no Art. 40 da Lei Orgânica do Município de Arapongas, e seus incisos, avaliar os 
cumprimentos das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos 
do município; comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da 
aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; e  exercer o controle das operações de crédito, 
avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município, é uma função atribuída: 
a) À Comissão de Administração Tributária financeira e orçamentária 
b) Ao Conselho Econômico Municipal 
c) Ao Sistema de Controle Interno 
d) À Secretaria Municipal de Administração e Finanças 
 
23 - Com relação ao uso da internet, assinale a alternativa que corresponde ao sinal utilizado para que os 
programas de busca como Mozilla Firefox e Windows Explorer, considere as palavras pesquisadas como sendo 
uma frase, ou seja, limitando a busca aos “documentos que contenham exatamente todas as palavras na mesma 
ordem em que foram digitadas.” 
a) (asterístico) 
b) “  ” (aspas) 
c) - (menos) 
d) + (mais)   
 

24 - No Microsoft Power Point 2000 o botão  serve para: 
a) Inserir gráfico 
b) Formatar planilha 
c) Inserir objeto 
d) Formatar tabelas e bordas 
 
25 - No WordPad, programa editor de textos do Windows XP barra abaixo é conhecida como: 
    
 
 
 
 
a) Barra de tarefas 
b) Barra de formatação 
c) Barra de menus 
d) Barra padrão 
 
26 - Com relação às alíneas de um Decreto, analise as assertivas e assinale a alternativa que representa a sua 
resposta: 
I - as alíneas ou letras constituem desdobramentos dos incisos e dos parágrafos. 
II - a alínea ou letra será grafada em maiúsculo e será seguida de hífen, exemplo: A -; B - ; C - ; etc. 
III - o desdobramento das alíneas faz-se com números cardinais, seguidos do ponto, exemplo: 1.; 2.; etc. 
IV - o número máximo de alíneas permitidas para cada inciso ou parágrafo é de 12. 
a) Somente a afirmativa I está correta 
b) Somente as afirmativas II e III estão corretas 
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas 
d) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas 
 
27 - Assinale a alternativa que corresponde ao ato administrativo interno pelo qual os chefes dos órgãos, 
repartições ou serviços expedem determinações gerais ou especiais a seus subordinados, ou designam servidores 
para funções e cargos secundários: 
a) Decreto 
b) Portaria 
c) Memorando  
d) Edital 
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28 - A redação de um Ofício deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, 
clareza, concisão, formalidade e uniformidade. A concisão se caracteriza: 
a) Pela transmissão do máximo de informações com o mínimo de palavras. 
b) Pelo uso de palavras adequadas para que o pensamento seja expresso e entendido imediatamente pelo leitor. 
c) Pela ausência de impressões individuais de quem comunica. 
d) Pelo emprego da palavra exata para expressar uma idéia, com conotações próprias, que melhor se ajuste àquilo que se 
deseja e precisa exprimir. 
 
29 - O documento em que se registram, resumidamente, mas com clareza, as ocorrências de uma reunião de 
pessoas para determinado fim, é denominado: 
a) ata 
b) relatório 
c) parecer 
d) circulares 
 
30 - Com relação aos tipos de transferência de documentos de um arquivo para outro, assinale a alternativa que 
corresponde ao tipo de transferência realizada em intervalos irregulares, sem qualquer planejamento, 
normalmente quando o acúmulo de papéis no arquivo ativo é tão grande que chega a atrapalhar o bom 
andamento do serviço: 
a) Transferência periódica  
b) Transferência permanente  
c) Transferência diária  
d) Transferência corrente  
 
  
  
 

 


 



