Edital 001/2010 – DATA DA PROVA: 30/05/2010

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:
1
Identifique-se na parte inferior desta capa;
2
Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão
Resposta;
3

Utilize caneta esferográfica azul ou preta;

4

O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;

5

Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta;

6
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a
leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal;
7
Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão
Resposta que acompanha a prova;
8
Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta,
emenda ou rasura;
9

Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;

10

Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha;

11
Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão
Resposta;
12

Assine o cartão resposta no verso.

Nome (em letra de forma)

Identificação do candidato
Nº da inscrição

Boa Prova!

Rio de Janeiro
___________ o bailado do povo nas ruas,
Dançando quadrilhas para lá e pra cá!
Um silêncio de morte invade o mundo!
---- Que é que há?
---- Será Tenório?
---- Será bomba atômica?
Grupos agoniados se ajuntam pelas calçadas
às portas dos cafés.
____________, porém,
Como se o País tivesse saído
da beira do abismo,
mil bocas de alto-falantes
___________ alucinadas pela amplidão
---- Gôôô....ol!!!
(Ascenso Ferreira)
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:
a) cessou // derepente // esclamou.
b) sessou // derepente // exclamam.
c) cessou // de repente // exclamam.
d) sessou // de repente // esclamam.
02 - Analise as afirmativas quanto à acentuação gráfica e assinale a alternativa cuja afirmativa esteja incorreta:
a) As paroxítonas “Tenório”, e “silêncio”, são acentuadas porque terminam em ditongo.
b) A palavra “atômica” é uma proparoxítona, assim como “revólver” e “portátil”.
c) As palavras “saído e “país” obedecem à mesma regra de acentuação.
d) Os monossílabos “lá” e “cá” são acentuadas porque são tônicos terminados em “a”.
03 - Analise as afirmativas e assinale a alternativa cuja afirmativa esteja incorreta:
a) A separação silábica de a-go-ni-a-do está correta.
b) O plural de “amplidão” é “amplidões”, assim como o de “cidadão” e “capitão”.
c) A palavra “alucinadas” tem como sinônimo “arrebatada”.
d) O travessão foi usado no texto para indicar que alguém está falando (discurso direto).
04 - O silêncio de morte de que fala o autor é de:
a) expectativas.
b) consternação.
c) terror.
d) tristeza.
05 - O texto mostra que o brasileiro, representado pelo carioca:
a) dá grande atenção aos fatos graves que dizem respeito à nação.
b) vive preocupado com a situação angustiante por que passa o País.
c) pára de trabalhar para ouvir uma notícia importante relacionada com o progresso do Brasil.
d) tem um grau de interesse pelo futebol que, freqüentemente, supera sua atenção a qualquer outro fato importante do
País.
06 - Num triângulo retângulo as projeções dos catetos sobre a hipotenusa medem, respectivamente x cm e (x+2)
cm. Calcule a medida da hipotenusa sabendo que a altura a ela relativa mede 3 cm:
a) 2 3 cm
b) 1 cm
c) 4 cm
d) nenhuma das alternativas anteriores
07 - O produto de um número por sua quarta parte é igual a 9. Qual é esse número?
a) -4 ou 6
b) -6 ou 6
c) 36 ou 0
d) nenhuma das alternativas anteriores
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08 - A empresa de transporte JP cobra R$ 160,00 para levar 300 Kg de encomenda a cidade “A” que fica a 100
Km de distância da sede da empresa JP. Quanto ficará o transporte de 1600 Kg de encomenda a cidade “B” cuja
distância é o triplo da distância anterior?
a) R$ 956,00
b) R$ 899,00
c) R$ 760,00
d) nenhuma das alternativas anteriores
09 - Qual é a área de um quadrado cuja diagonal mede 50 2 cm?
a) 1000 cm2
b) 2000 cm2
c) 2500 cm2
d) nenhuma das alternativas anteriores
10 - Calcular o juro simples que o capital de R$ 7.500,00 rende aplicado a 30% ao ano durante 04 meses?
a) R$ 750,00
b) R$ 246,50
c) R$ 247,72
d) nenhuma das alternativas anteriores
11 - Assinale a alternativa incorreta:
a) Ponta Grossa fica localizada no Estado do Paraná, no 3º planalto, na região dos Campos Gerais.
b) Em Ponta Grossa há duas instituições de ensino superior: a UEPG – Universidade Estadual de Ponta Grossa e
UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
c) Ponta Grossa fica a aproximadamente 130 km da capital do Estado do Paraná - Curitiba.
d) O início do desenvolvimento comercial de Ponta Grossa aconteceu graças a chegada da estrada de ferro.
12 - Analise as afirmativas abaixo:
I - Ponta Grossa está entre as cinco cidades mais populosas do Paraná.
II - A história do Paraná pode ser contada através dos vários ciclos pelos quais passou o ouro, madeira, erva
mate e café.
III - O Programa Paranaense que alfabetiza adolescentes e adultos fora da faixa etária escolar chama-se Paraná
Alfabetizado.
IV - PIB – é o mesmo que Produto Interno Brasileiro.
Assinale a alternativa correta:
a) apenas I, II e III estão corretas.
b) apenas I, III, IV estão corretas.
c) apenas II, III e IV estão corretas.
d) nenhuma das alternativas anteriores.
13 - Rege a Lei 4.320/64 que, a proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo
nos prazos estabelecidos nas Constituições e nas Leis Orgânicas dos Municípios, será composta de tabelas
explicativas, das quais, além das estimativas de receita e despesa, constarão, em colunas distintas e para fins de
comparação, os seguintes dados:
I - A receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores àquele em que se elaborou a proposta.
II - A despesa realizada nos três últimos exercícios anteriores àquele em que se elaborou a proposta.
III - A receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta.
IV - A receita prevista para o exercício a que se refere a proposta.
Assinale a alternativa correta:
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas
b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas
d) Somente a afirmativa III está incorreta
14 - Considerando o disposto no Art. 32 da Lei 4.320/64, se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado
nas Constituições ou nas Leis Orgânicas dos Municípios, o Poder Legislativo:
a) Elaborará a proposta orçamentária.
b) Informará o Ministério Público, o qual abrirá representação contra o Prefeito Municipal.
c) Considerará como proposta a Lei de Orçamento vigente.
d) Providenciará a cassação do Chefe do Executivo.
15 - A Lei Orgânica do Município de Ponta Grossa determina que o Executivo Municipal envie ao Legislativo,
uma relação de todos os bens do Município, constando a descrição, a identificação, o número do registro, órgão
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ao qual estão distribuídos, data da inclusão no patrimônio e seu valor nessa data. Assinale a alternativa que
corresponde a periodicidade em que tal relação deve ser enviada:
a) No primeiro semestre de cada exercício.
b) No primeiro semestre do primeiro ano do mandato e nos sessenta dias que antecedem o término do mandato.
c) Noventa dias após o início e noventa dias antes do término do mandato.
d) No primeiro quadrimestre do mandato e no último quadrimestre que antecede o término do mandato.
16 - A alienação aos proprietários de imóveis lindeiros, por preço nunca inferior ao da avaliação, de área
remanescente ou resultante de obra pública que seja inaproveitável isoladamente pelo Município, é definida pela
Lei Orgânica do Município de Ponta Grossa como:
a) doação
b) dação em pagamento
c) permuta
d) investidura
17 - O Art. 20 da Lei Orgânica do Município de Ponta Grossa preceitua que “o uso de bens municipais por
terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, quando houver interesse público
devidamente justificado”.
No caso da concessão, o § 2º daquele Artigo rege que esta somente poderá ser outorgada para finalidades
escolares, de assistência social ou turísticas, mediante:
a) autorização legislativa
b) decreto
c) portaria
d) edital
18 - Uma das atribuições privativas da Câmara Municipal de Ponta Grossa é fixar, em cada legislatura para a
subseqüente o subsídio dos Vereadores. De acordo com o inciso IV do Art. 30 da Lei Orgânica, isso deve ser feito
quanto tempo antes das eleições municipais?
a) Até 30 dias antes da eleição municipal
b) Até 60 dias antes da eleição municipal
c) Até 90 dias antes da eleição municipal
d) Até 180 dias antes da eleição municipal
19 - De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, se o governante verificar que ultrapassou os limites de
endividamento, deverá tomar providências para voltar a se enquadrar dentro dos limites. Para isto ele terá o
prazo de doze meses, sendo que nos primeiros quatro meses ele terá que reduzir o excesso em pelo menos:
a) 15%
b) 20%
c) 25%
d) 50%
20 - O Art. 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal, rege que as contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo
deverão ficar disponíveis, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração,
para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. Por quanto tempo as contas deverão ficar
disponíveis?
a) pelo prazo de 60 dias
b) por um quadrimestre
c) por um semestre
d) durante todo o exercício
21 - Quando do atendimento ao público, o servidor deve:
a) atender todas as pessoas de forma igual.
b) atender as pessoas de acordo com suas condições financeiras, atendendo primeiramente os mais humildes e depois os
mais poderosos.
c) atender primeiramente as pessoas comum e depois as gestantes.
d) nenhuma das alternativas anteriores.
22 - Considerando o disposto na Constituição Federal, assinale a alternativa que denomina os cargos declarados
em lei, de livre nomeação e exoneração:
a) Emprego público
b) Cargo comissionado
c) Cargo efetivo
d) Cargo eletivo
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23 - Tendo em vista o que preceitua o Art. 38 da Constituição Federal, no que se refere ao servidor público da
administração direta, autárquica e fundacional, quando no exercício de mandato eletivo, é correto afirmar:
I - se for mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função.
II - se for eleito para o mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado
optar pela sua remuneração.
III - se for eleito Vereador, e haver compatibilidade de horários, receberá as vantagens de seu cargo, emprego ou
função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.
IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será
contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.
Assinale a alternativa correta:
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas
b) Somente a afirmativa IV está correta
c) Somente a afirmativa III está incorreta
d) Todas as afirmativas estão corretas
24 - O programa de computador que pode ser usado, copiado, estudado, modificado e redistribuído com algumas
restrições, é denominado:
a) Software livre
b) Sistema operacional
c) Freeware
d) Shareware
25 - O acessório do Windows que permite o tratamento de imagens e a criação de vários tipos de desenhos é
denominado:
a) Bloco de notas
b) Wordpad
c) Paint
d) Windows movie marker
26 - No Excel, o botão
a)
b)
c)
d)

serve para:

Acrescentar casas decimais
Diminuir casas decimais
Alinhar à esquerda
Separar milhares

27 - Devem constar na epígrafe de um decreto:
a) O número, a data e o local.
b) O número, a data e a denominação do ato.
c) O cargo da autoridade que decreta e a ordem de execução.
d) O âmbito de aplicação e o resumo do conteúdo do decreto.
28 - Com relação a diagramação de um Ofício, analise as assertivas e assinale a alternativa que representa a sua
resposta:
I - A data de um ofício deve vir sempre alinhada à direita da margem.
II - O número do ofício deve vir seguido do órgão que o expede.
III - O espaçamento entre linhas deve ser de duplo e entre parágrafos deve ser de 16 pt.
IV - O campo destinado à margem lateral esquerda terá, no mínimo, 3,0 cm de largura.
Assinale a alternativa correta:
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas
b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas
c) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas
d) Todas as afirmativas estão corretas
29 - O servidor público que tem controle de si mesmo, toma as suas próprias decisões, é confiante e capaz de agir
sem hostilidade, é espontâneo na expressão de seus sentimentos e emoções, é aberto e flexível, possui
comportamento do tipo:
a) Assertivo
b) Defensivo
c) Agressivo
d) Passivo
30 - Com relação ao comportamento do servidor público no trabalho, analise as assertivas e assinale as que
correspondem à atitude de um bom servidor. Após marque a alternativa que corresponde a sua resposta:
I - Ser leal ao órgão que serve.
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II - Ser assíduo e pontual.
III - Guardar sigilo sobre o assunto da repartição.
IV - Ser econômico em relação ao material que utiliza.
Assinale a alternativa correta:
a) Somente a afirmativa I está correta
b) Somente as afirmativas I e III estão corretas
c) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas
d) Todas as afirmativas estão corretas
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