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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO
• Você recebeu do fiscal este
CADERNO DE QUESTÕES com as
30 (trinta) questões da prova objetiva
numeradas sequencialmente e
distribuídas sem falhas ou repetição:

MATÉRIA
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01 a 10
11 a 15
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Sobre a carteira está disponível, a FOLHA DE RESPOSTAS PERSONALIZADA para transcrever as respostas da
prova objetiva. Na Folha de Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do
número de sua inscrição. As divergências devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências.
1.Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal.
2. Observe se o Cargo especificado no caderno de questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a
inscrição. Caso não esteja correto, solicite a substituição para o fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o caderno de
questões correto.
3.Após ser autorizado pelo fiscal, verifique se o Caderno de Questão está completo, sem falhas de impressão e se
a numeração das questões está correta.
4. Deverá ser utilizada Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha
de Resposta.
5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda
nu
corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas:
6.A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos
destinados às respostas.
7. Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com
tranquilidade, mas controle seu tempo.
8.Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.
9.Após o término da prova, entregue ao fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada.
10.Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato ficar até o término das 3 horas de
prova.
11.SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que:
°Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização;
-Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes;
Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva;
Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio e usar de
meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros;
-For surpreendido portando ou manuseando aparelhos eletrônicos nas demais dependências do
estabelecimento, durante a realização das provas objetiva e discursiva.
°Caso qualquer equipamento eletrônico venha a emitir ruídos sonoros, mesmo que devidamente acondicionado
no envelope de guarda de pertences, durante a realização da prova.
12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à Polícia Civil, que tomará as
medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
13.Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a
lista de presença, a ata e as folhas de respostas da sala. Os candidatos deverão assinar a ata da sala e o Termo de
Fechamento da sala.
14.Está disponível na última folha do caderno de questões um gabarito para ser preenchido e destacado.

Disponível
UTFPR.
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao

LÍNGUA PORTUGUESA
Manifestações no Brasil: quais as razões?

Questão

O início das manifestações populares no
Brasil, desde o meio de junho, deixou perplexas as
autoridades da União, estados e municípios. De um
protesto contra o aumento da passagem dos ônibus, a
população incorporou temas pouco discutidos. Em
que cenário surgiram os questionamentos por parte da
população? São vários, mas alguns desses assuntos
refletem diretamente na vida das pessoas.
O cenário econômico internacional revela que
nossos problemas internos não são causados por
fatores vindos de fora; o cenário interno revela
aumento da inflação, baixo crescimento da economia
sem perspectivas de melhora no curto e médio prazo,
perda de poder aquisitivo face a reajustes automáticos
de serviços públicos privatizados (pedágio, transporte
coletivo, telecomunicações, energia) e serviços
prestados ao povo sem o padrão Fifa; para a Copa de
2014, houve gastos questionáveis para construir
estádios particulares sem a transparência adequada e
necessária. A Fifa, uma entidade privada internacional,
impõe (e o governo aceita) exigências que ignoram
nossa soberania.
Além disso, há uma sensação de que os
condenados pelo mensalão não irão ficar atrás das
grades. Aumenta a corrupção porque a impunidade
assegura meios de os políticos corruptos escaparem
da prisão. A PEC 37, já derrubada, defendia que o
Ministério Público não tivesse mais o poder
investigativo (contra corrupção, desvio de recursos,
obras superfaturadas etc.), e pergunta-se: quem se
beneficiaria com a exclusão do MP das investigações?
Há um silêncio sepulcral por parte dos
governantes (nas três esferas) quando a população
questiona algum gasto público não esclarecido quanto
ao seu objetivo ou necessidade. Nenhuma discussão
sobre a adoção de medidas econômicas que podem
afetar a política fiscal, em que mais gastos são
autorizados sem contrapartida de receita. Não se
propõe uma reforma tributária com menos impostos,
gastos com maior retorno econômico e social, com um
substancial corte de despesas da União, estados e
municípios.
No dia 21, a presidente da República falou
para a nação em cadeia nacional de rádio e televisão,
buscando dar respostas aos anseios da população.
Atitude louvável, mas o que o povo questiona já não
deveria ser de conhecimento de todas as autoridades?
A presidente pode dar as respostas junto com os
demais poderes. Que cada poder assuma suas
atribuições de fato, cortando os próprios privilégios.
Hoje, o político cassado volta para sua casa legislativa,
o condenado pelo Supremo não está na cadeia e à
população cabe somente a tarefa de pagar impostos.
O Brasil precisa mudar, e muito. E que comece
pelo poder político, que é a reforma mais urgente de
que a nação precisa. A reforma política de verdade
deve contemplar fidelidade partidária, voto distrital,
mandato do partido e não do político, fim da reeleição
para todos os níveis, vereador como trabalho
voluntário e não remunerado, cargos comissionados
representando no máximo 2% do total de servidores, e
fim do aparelhamento do Estado com indicações
políticas. O que é necessário para mudar o país de
agora e do futuro não são medidas pontuais para
baixar o preço da passagem, mas medidas profundas,
estruturais, de curto, médio e longo prazo.

01

O autor do texto entende que o Brasil deve mudar, e
esta mudança deve começar:
(A) Na política.
(B) Na educação.
(C) Na saúde.
(D) Nas manifestações populares.
I Questão

02

São opiniões do autor do texto, EXCETO:
(A)

A reforma política deve contemplar, dentre outras
coisas, o voto distrital e a reeleição.

(B)

O político cassado retorna para sua casa
legislativa.

(C)

Cabe à população pagar impostos.

(D)

O condenado pelo Supremo não está preso.

I Questão

03

De acordo com o texto, é CORRETO afirmar que:
(A)

O aumento da corrupção se deve ao fato de haver
punição severa para os políticos corruptos.

(B)

A FIFA é uma entidade privada internacional que
negocia com o país-sede as melhorias que devem
ser feitas, sem, no entanto, fazer exigências.

(C)

O cenário econômico internacional revela que os
problemas nacionais não são causados por
fatores externos.

(D)

Para a Copa de 2014, houve gastos questionáveis
para a construção de serviços públicos
privatizados (pedágio, transporte coletivo,
telecomunicações, energia).

Questão

04

Releia: "Há um silêncio sepulcral por parte dos
governantes (nas três esferas) quando a população
questiona algum gasto público não esclarecido quanto
ao seu objetivo ou necessidade" (42 parágrafo). A
expressão "silêncio sepulcral", neste contexto,
significa:

Moisés Farah Jr., economista, é professor do mestrado
profissional de Planejamento e Governança Pública da
Cargo: SECRETÁRIO EXECUTIVO

em:
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(A)

Que os políticos brasileiros estão sendo
ameaçados de morte, em virtude das
manifestações.

(B)

Que a resposta dos governantes (legislativo,
judiciário e executivo) às solicitações e
reivindicações da população manifestante é dada
com relativo atraso, descaso e indignação.

(C)

Que os governantes do nosso país silenciam como um "túmulo" - ao serem questionados sobre
gastos públicos.

(D)

Que os manifestantes exigem dos governantes:
mais saúde, mais educação e mais segurança.

INFÓRMATICA

05

Questão

Identifique o núcleo do sujeito desta oração: "O início
das manifestações populares no Brasil, desde o meio
de junho, deixou perplexas as autoridades da União,
estados e municípios" (12 parágrafo).
(A)
(B)
(C)
(D)
I Questão

Questão 11111
Considerando o MS-WORD 2007 em sua instalação
padrão, assinale a alternativa que apresenta O NOME
CORRETO DO RECURSO que permite criar no
documento um link para uma página da web, uma
imagem, um endereço de e-mail ou um programa:

Manifestações populares.
Autoridades da União.
Manifestações populares no Brasil.
Início.

(A)
(B)
(C)
(D)

06

A conjunção "mas", localizada no 12 parágrafo do
texto, classifica-se como:
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

Sumário.
Hiperlink.
Mala Direta.
Link Direto.
12

Questão

Aditiva.
Adversativa.
Alternativa.
Condicional.

Considerando o software de Planilha Eletrônica MSEXCEL 2007 em sua instalação padrão, e a tabela
representada na IMAGEM ABAIXO, ao aplicarmos a
fórmula =Al+A3/2 teremos como resultado:

07

Justifique o emprego da vírgula nesta oração: "A PEC
37, já derrubada, defendia que o Ministério Público não
tivesse mais o poder investigativo" (32 parágrafo).
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

Separar sujeito de predicado.
Intercalar o adjunto adverbial deslocado.
Marcar omissão do verbo.
Identificar vocativo.

4
2
4
6
8

(A)
(B)
(C)
(D)

08

Assinale a alternativa CORRETA quanto à ortografia:
I Questão
(A)
(B)
(C)
(D)
I Questão

Obsessão.
Demição.
Suceção
Compreenssão.

Ao citarmos motores de busca de conteúdos na
internet, logo vem como resposta para a grande
maioria dos internautas brasileiros o GOOGLE
( ). Outra opção de motor de busca
muito utilizada na internet e que pertence á empresa
Microsoft é o:

09

Em "No dia 21, a presidente da República falou para a
nação em cadeia nacional de rádio e televisão,
buscando dar respostas aos anseios da população" (59
parágrafo), qual palavra substituiria "anseios", sem
alterar o sentido e a sintaxe da frase?
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

BrOffice
UOL
BI NG
LOCATE

(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

Ansiedade.
Cobiça.
Ambições.
Desejos.

14

Em relação ao envio de e-mail, analise as assertivas e
assinale a alternativa que aponta a(s) CORRETA(s):
I. Cc: é a forma abreviada de Cópia carbono. Ao
adicionar o nome de um destinatário nesse
campo em uma mensagem de correio, uma
cópia da mensagem será enviada para esse
destinatário e o nome dele será visto pelos
outros destinatários da mensagem.

10

Observe o verbo destacado na seguinte frase: "quem
se beneficiaria com a exclusão do MP das
investigações?" (32 parágrafo). Em qual tempo e modo
verbais ele se encontra?
(A)
(B)
(C)
(D)

Ere

II. Cco: é a forma abreviada de Cópia carbono
oculta. Ao adicionar o nome de um
destinatário nesse campo em uma mensagem,
uma cópia da mensagem será enviada para
esse destinatário e o nome dele não será visto
pelos outros destinatários da mensagem.

Presente do Subjuntivo.
Pretérito Perfeito do Indicativo.
Futuro do Presente do Indicativo.
Futuro do Pretérito do Indicativo.

III. Para: é permitido somente um endereço de
email nesse campo, sendo utilizado assim,
para envio de e-mail para um único
destinatário.
Cargo: SECRETÁRIO EXECUTIVO

Página

-4-

(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

Questão

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I, II.
Apenas II e III.

20

Doença transmitia por um mosquito e que atingiu
várias cidades, causando, em algumas delas,
situação de epidemia:

El

(A)
(B)
(C)
(D)

Em relação aos navegadores de Internet, assinale a
alternativa que apresenta de forma correta os ícones
que representam o Internet Explorer e o Mozilla
Firefox:

Catapora.
Sarampo.
Dengue.
Tuberculose.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

I Questão

El

(A)
Sobre a Lei Orgânica do Município de Guairaçá,
assinale a alternativa INCORRETA.
(B)

(A)

A Câmara Municipal de Guairaçá compõe-se de
Vereadores, representantes do povo, eleitos pelo
sistema proporcional, pelo voto direto e secreto,
em eleições realizadas na mesma data em todo o
país, uma vez observada as condições de
elegibilidade conforme dispuser a legislação em
vigor.

(B)

O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse no dia
12 de fevereiro do ano subsequente à eleição.

(C)

A Mesa da Câmara Municipal de Guairaçá
compõe-se do Presidente, Vice-Presidente,
Primeiro Secretário e Segundo Secretário, os
quais se substituirão nesta ordem.

(D)

O Prefeito e o Vice-Prefeito serão eleitos,
simultaneamente, para cada legislatura, por
eleição direta, em sufrágio universal e secreto.

e

(C)

(D)
CONHECIMENTOS GERAIS
I Questão

16

As recentes mobilizações populares que ganharam as
ruas, resultaram na rejeição da PEC (Proposta de
Emenda Constitucional):
(A)
(B)
(C)
(D)

PEC 23/2011.
PEC 17/2011.
PEC 37/2011.
PEC 51/2011.

1 Questão
Com relação à Lei Orgânica do Município de Guairaçá,
assinale a alternativa CORRETA. O processo
legislativo compreende a elaboração de:

Questão fiai
Leonardo da Vinci pintou o famoso quadro:
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

Mona Lisa.
As Meninas Alegres.
Floresta Encantada.
Lua Cheia.

1 Questão

Executivo.
Judiciário.
Intermediário.
Legislativo.

(B)

Ordem de Serviço, Portaria, Despacho,
Memorando e Ofício.

(C)

Licença Maternidade, Licença Gala, Circular,
Apostila e Carta.

(D)

Concessão de Férias, Licença Prêmio, Embargo,
Alvará e Executivo Fiscal.

Questão

Kl

Considerando a Lei Orgânica do Município de
Guairaçá, analise as afirmativas abaixo e assinale a
alternativa CORRETA:

19
I. Os Vereadores gozam de inviolabilidade por
suas opiniões, palavras e votos no exercício
do mandato e na circunscrição do Município.

Beto Richa é o atual:
(A)
(B)
(C)
(D)

Emenda à Lei Orgânica, Leis Ordinárias, Decretos
Legislativos, Resoluções e Leis Complementares.

18

Os vereadores fazem parte do Poder:
(A)
(B)
(C)
(D)

(A)

Presidente da República.
Governador do Estado do Paraná.
Senador da República.
Vereador de Curitiba.

Cargo: SECRETÁRIO EXECUTIVO

II. Extingue-se o mandato, e assim será
declarado pelo Presidente da Câmara, quando
decorrer falecimento ou renúncia por escrito
do Vereador.
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III. O Vice-Prefeito, além de outras atribuições
que lhe forem conferidas pela legislação local,
auxiliará o Prefeito sempre que por ele
convocado para missões especiais, substituílo-á nos casos de licença e sucedê-lo-á no
caso de vacância do cargo.

(C)

Encampação, desapropriação, expropriação,
desafetação e renúncia.

(D)

Reintegração, imissão, interdição, exumação e
registro.

Questão
IV. O Prefeito não poderá ausentar-se do
Município, sem licença da Câmara Municipal,
sob pena de perda do mandato, salvo por
período inferior a 15 (quinze) dias.
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

De acordo com a Lei n2 8.666/93, assinale a alternativa
INCORRETA:
(A)

Nenhuma compra será feita sem a adequada
caracterização de seu objeto e indicação dos
recursos orçamentários para seu pagamento, sob
pena de nulidade do ato e responsabilidade de
quem lhe tiver dado causa.

(B)

As licitações serão efetuadas no local onde se
situar a repartição interessada, salvo por motivo
de interesse público, devidamente justificado.

(C)

A licitação será sempre sigilosa.

(D)

É dispensável a licitação nos casos de guerra ou
grave perturbação da ordem.

Apenas as afirmativas I e III.
Apenas as afirmativas II e IV.
Apenas as afirmativas I, III e IV.
Todas as afirmativas estão corretas.
24

Sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de
Guairaçá, assinale a alternativa INCORRETA:
(A)

(B)

(C)

(D)

À Mesa, compete as funções diretiva, executiva e
disciplinar de todos os trabalhos legislativos e
administrativos da Câmara.
Dos membros eleitos da Mesa em exercício,
apenas o Presidente não pode fazer parte de
Comissões.

Questão 28
Acerca da Lei n2 8.666/93, analise as afirmativas
abaixo e assinale a alternativa CORRETA:

O Presidente sempre poderá apresentar
proposições e tomar parte das discussões, sem
passar a Presidência ao seu substituto.

I. As obras, serviços, inclusive de publicidade,
compras, alienações, concessões, permissões
e locações da Administração Pública, quando
contratadas com terceiros, serão
necessariamente precedidas de licitação,
ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

Vagando-se qualquer cargo da Mesa, será
realizada a eleição no expediente da primeira
sessão seguinte, para completar o mandato.

I Questão EM

II. Para os fins desta Lei, considera-se obra toda
construção, reforma, fabricação, recuperação
ou ampliação, realizada por execução direta
ou indireta.

No tocante ao Regimento Interno da Câmara Municipal
de Guairaçá, assinale a alternativa INCORRETA:
(A)

III. A Administração não pode descumprir as
normas e condições do edital, ao qual se
achar estritamente vinculada.

A Câmara somente poderá admitir servidores
mediante concurso público de provas ou de
provas e títulos, após a criação dos cargos
respectivos, ficando sob a responsabilidade do
Presidente a nomeação, exoneração e demais
atos administrativos da Câmara.

(B)

As sessões ordinárias serão trimestrais.

(C)

Os vencimentos dos cargos da Câmara não
poderão ser superiores aos pagos pelo Executivo,
para cargos de atribuições iguais ou
assemelhadas.

(D)

As representações da Câmara, dirigidas aos
Poderes do Estado e da União, serão assinadas
pelo Presidente e os papéis do expediente
comum pelo Secretário.

IV. Todos os documentos e propostas serão
rubricados pelos licitantes presentes e pela
Comissão de Licitação.
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

Apenas a afirmativa I.
Apenas as afirmativas I e II.
Apenas as afirmativas III e IV.
Todas as afirmativas estão corretas.
29

De acordo com a Lei Complementar n2 101/2000,
assinale a alternativa INCORRETA.
(A)

As disposições desta Lei Complementar obrigam
a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.

Nos termos da Lei n2 8.666/93, são modalidades de
licitação:

(B)

A Lei Complementar n2 101/2000 estabelece
normas de gestão florestal.

Concorrência, tomada de preços, convite,
concurso e leilão.

(C)

Para os efeitos desta Lei Complementar, entendese como ente da Federação: a União, cada
Estado, o Distrito Federal e cada Município.

Questão 26

(A)

(B)

Concessão, autorização, permissão, licença e
sorteio.

Cargo: SECRETÁRIO EXECUTIVO
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É nulo de pleno direito o ato que provoque
aumento da despesa com pessoal e não atenda,
entre outras exigências, o limite legal de
comprometimento aplicado às despesas com
pessoal inativo.

(D)

I Questão

30

No que dispõe a Lei Complementar n2 101/2000, analise
as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
CORRETA:
I. Considera-se aumento de despesa a
prorrogação daquela criada por prazo
determinado.
II. Para efeito desta Lei Complementar, entendese por transferência voluntária a entrega de
recursos correntes ou de capital a outro ente
da Federação, a título de cooperação, auxílio
ou assistência financeira, que não decorra de
determinação constitucional, legal ou os
destinados ao Sistema Único de Saúde.
III. É vedada a utilização de recursos transferidos
em finalidade diversa da pactuada.
IV. A renúncia de receita compreende anistia,
remissão, subsídio, crédito presumido,
concessão de isenção em caráter não geral,
alteração de alíquota ou modificação de base
de cálculo que implique redução discriminada
de tributos ou contribuições, e outros
benefícios que correspondam a tratamento
diferenciado.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III e IV estão corretas.
Todas as alternativas estão corretas.

Cargo: SECRETÁRIO EXECUTIVO
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