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 - Segundo a Lei nº 8.666/93, “quando não houver interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não
puder ser repetida sem prejuízo para a administração” o procedimento licitatório será:
a) Obrigatório
b) Inexigível
c) Dispensável
d) Nenhuma das alternativas anteriores
16 - Segundo a Lei de Licitações, o procedimento licitatório é:
a) Ato informal
b) Ato administrativo formal
c) Ato solene a ser praticado por autoridade administrativa e particulares
d) Nenhuma das alternativas anteriores
17 - Considerando as disposições da Constituição Federal, assinale a CORRETA:
a) Os direitos constantes do catálogo dos direitos individuais e coletivos estão elencados de forma exaustiva.
b) Os direitos constantes de tratados internacionais são intangíveis não podendo ser alterados sequer por emenda
constitucional.
c) Os princípios do direito adquirido é instituto típico do direito privado, não se aplicando as relações regidas pelo
direito público.
d) No Brasil, quem tem capacidade eleitoral passiva tem, necessariamente, a ativa; todavia, nem todo eleitor é elegível.
18 - Segundo a Constituição Federal, assinale a INCORRETA:
a) O Brasil é uma República Federativa formada pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e Territórios.
b) São consideradas funções essenciais à justiça, o Ministério Público, a Advocacia Pública, a Advocacia privada e a
defensoria pública.
c) Os ministros de Estado são escolhidos entre brasileiros maiores de 21 anos de idade e no exercício dos direitos
políticos.
d) As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União.
19 - Segundo o Código Tributário Nacional, a pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão,
transformação ou incorporação de outra ou em outra:
a) É responsável pelos impostos devidos até 30 dias após o ato que resultou na fusão, transformação ou incorporação.
b) Não é responsável pelos tributos devidos.
c) É responsável pelos impostos e taxas devidos até o dia do ato que resultou na fusão, transformação ou incorporação.
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d) É responsável pelos tributos devidos até a data do ato que resultou na fusão, transformação ou incorporação.
20 - Considerando as disposições do Código Tributário Nacional, assinale a INCORRETA:
a) Não existe a figura da solidariedade no que diz respeito ao pagamento de tributos devidos.
b) As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal são
solidariamente responsáveis pelo pagamento do tributo gerado.
c) Havendo solidariedade, o pagamento efetuado por um dos obrigados não aproveita aos demais.
d) Salvo disposição em contrário, havendo solidariedade, a interrupção da prescrição ocorrida em favor ou contra um
dos obrigados, favorece ou prejudica os demais.
21 - Segundo o Código Tributário Nacional, o sujeito passivo da obrigação principal, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador é chamado de:
a) Devedor Solidário
b) Responsável
c) Contribuinte
d) Nenhuma das alternativas anteriores
22 - Considerando as disposições do Código Tributário Nacional, assinale a INCORRETA:
a) A imposição de penalidade não ilide o pagamento integral do crédito tributário.
b) O pagamento de um crédito não importa em presunção de pagamento, quando parcial, das prestações que se
decomponha.
c) Quando a legislação tributária não dispuser a respeito, o pagamento é efetuado na repartição competente do domicílio
do sujeito passivo.
d) Quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o vencimento será no dia imediato da data em que se
considera o sujeito passivo notificado do lançamento do tributo.
23 - Sobre a remissão do crédito tributário, segundo o Código Tributário Nacional, assinale a CORRETA:
a) A remissão autorizada por lei, somente é concedida por despacho fundamentado da autoridade administrativa.
b) A remissão não necessita ser autorizada por lei, podendo ser concedida sempre que a autoridade administrativa
entender conveniente.
c) Não é permitida em nenhuma hipótese a concessão de remissão pela autoridade administrativa competente.
d) A situação econômica do sujeito passivo não deve ser levada em consideração quando da concessão da remissão pela
autoridade administrativa.
24 - Sobre a exclusão do crédito tributário, assinale a CORRETA:
a) A exclusão do crédito tributário dispensa o cumprimento das obrigações acessórias originadas da obrigação principal
excluída.
b) A isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante, em função de condições a ela
peculiares.
c) A isenção, a moratória, a anistia e a remissão são causas de exclusão do crédito tributário.
d) A isenção concedida pela autoridade competente é extensiva às taxas e às contribuições de melhoria devidas pelo
contribuinte.
25 - Sobre o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, segundo o disposto no Código Tributário
Nacional, assinale CORRETA:
a) Tem como fato gerador apenas a propriedade do imóvel.
b) Tem como fato gerador apenas a propriedade ou a posse do imóvel por natureza, devidamente comprovada.
c) A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
d) Contribuinte do imposto é apenas o proprietário do imóvel.
26 - Utilizando conhecimentos básicos de informática, especialmente com relação ao Windows XP, análise as
afirmativas abaixo:
I - para criar uma pasta na érea de trabalho do Windows, basta clicar no centro da tela com o botão direito do
mouse, (usuário destro), em seguida clicar em criar nova pasta.
II - para criar uma cópia de segurança (Backup), basta acessar o assistente para backup ou restauração através
seguinte caminho: Menu Iniciar / Programas / Acessórios / assistente para backup.
III - caso a lixeira de seu computador esteja cheia, para esvaziá-la basta clicar em cima da lixeira com o botão
direito do mouse, (usuário destro), em seguida clicar em esvaziar lixeira e confirmar a exclusão que será
definitiva do computador.
Assinale a alternativa correta:
a) Somente a I está correta
b) Somente II e III estão corretas
c) Somente I e II estão corretas
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d) Somente a III está correta
27 - Com relação a conhecimentos básicos do Excel, analise as afirmativas abaixo:
I - o botão
que aparece na barra de fórmulas tem o nome de auto soma e sua função é somar uma área
selecionada na planilha.
II - para utilizar fórmulas no Excel é obrigatório o uso do sinal de igual.
III - a interseção de uma coluna com uma linha é chamado de célula, esta interseção é que dará a sua referência,
e a célula estará ativa sempre que o cursor nela estiver parado.
Assinale a alternativa incorreta:
a) Afirmativa I está errada
b) Afirmativas II e III estão corretas
c) Afirmativa II está correta
d) Afirmativas I e III está correta
28 - Com relação a conhecimentos básicos do Word, analise as afirmativas abaixo:
pode ser aplicada em forma de atalho pelo teclado utilizando
I - A seqüência de botões
respectivamente CTRL+N, CTRL+ I, CTRL+S, assim como para imprimir um documento, utiliza-se CTRL+P.
II - O botão
recebe o nome de justificar e tem a função de alinhar o texto junto á margem direita e
esquerda.
III - A diferença entre Salvar e Salvar Como é que na primeira salva apenas as alterações feitas ou quando
utilizado pela primeira vez faz às vezes da opção Salvar Como, pois é obrigatório adicionar um nome, enquanto
que, Salvar Como é utilizado para salvar o documento com as alterações e sempre será exigido um novo nome.
Assinale a alternativa correta:
a) Somente a I está correta
b) Somente I e III estão corretas
c) Somente I e II estão corretas
d) Somente a III está correta
29 - A figura abaixo mostra a capacidade de armazenamento de um disco, indique a alternativa correta com
relação ao Espaço Livre existente:
a) Aproximadamente 12 Kbytes.
b) Aproximadamente 12 GBytes.
c) Aproximadamente 12 MBytes.
d) Aproximadamente 12 TBytes.

30 - Com relação a conhecimentos básicos de informática considere as afirmativas abaixo:
I - O Adobe Reader é editor de texto semelhante ao Microsoft Word, porém normalmente é utilizado para ler
arquivos digitalizados.
II - O Adobe Reader é mais utilizado nos textos para downloads disponibilizados na rede porque ocupam menos
espaço tornando o download mais rápido.
III - Um documento em Adobe Reader não precisa do programa para abri-lo.
IV - A extensão gerada pelo programa é pdf.
São verdadeiras:
a) apenas I e II
b) apenas I, II e IV
c) todas são verdadeiras
d) todas são falsas
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