PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Concurso Público – Edital n° 06/2019
Prova Objetiva – 05/05/2019
INSCRIÇÃO

TURMA

NOME DO CANDIDATO

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
ORDEM

501 – Agente Administrativo
INSTRUÇÕES
1.

Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.

2.

Aguarde autorização para abrir o caderno de prova.

3.

Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas.

4.

A prova desta fase é composta de 40 questões objetivas.

5.

Nesta prova, as questões são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na sequência
a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada.

6.

A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos
aplicadores de prova.

7.

Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja
irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não
ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.

8.
9.

Língua
Portuguesa

O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-resposta, é de 4 (quatro)
horas.

10. Não será permitido ao candidato:
a)

Manter em seu poder relógios e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou objeto identificável pelo detector
de metais. Tais aparelhos deverão ser DESLIGADOS e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco
plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas.

b)

Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas, ressalvado o
disposto nos itens 6.6.3 e 6.6.3.1 do Edital.

c)

Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido
quando indicado para o atendimento especial.

d)

Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo.

e)

Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, réguas de
cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.

f)

Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares.

g)

Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação médica,
devendo o candidato, então, respeitar o subitem 6.6.5 do Edital.

h)

Emprestar ou tomar emprestados materiais para realização das provas.

i)

Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, antes do tempo mínimo de permanência
estabelecido no item 9.16 ou ainda não permanecer na sala conforme estabelecido no item 9.20 do Edital.
Fazer anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos.

j)

Raciocínio Lógico

Informática

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo seletivo.
11. Será ainda excluído do Concurso Público o candidato que:
a)

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas.

b)

Ausentar-se da sala de provas portando as Folhas de Respostas e/ou Cadernos de Questões, conforme o
item 9.19 e 9.21.b do Edital.

c)

Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos e/ou agir com descortesia em relação a qualquer dos
examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes.

d)

Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões de provas e nas Folhas de Respostas.

e)

Não permitir a coleta de sua assinatura.

f)

Não se submeter ao sistema de identificação por digital e detecção de metal.

12. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para
entregar o caderno de prova e o cartão-resposta.
13. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o
consigo.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas.

Legislação

....................................................................................................................................................................................................................................
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto a seguir é referência para as questões 01 a 07.
Mortes anunciadas
Hélio Schwartsman
Uma das melhores provas de que o darwinismo é mais do que “apenas uma teoria” está no fato de que dele extraímos previsões
1
que vêm – infelizmente – sendo corroboradas pela realidade. É o caso do prognóstico
bactérias desenvolverão resistência
_______ antibióticos.
Desde que Alexander Fleming isolou a penicilina em 1928, todas as categorias de antibacterianos tiveram, com o tempo, seus
mecanismos de ação debelados por algumas linhagens de micróbios. Bactérias, mesmo de espécies não aparentadas, são capazes
de passar umas _______ outras o material genético responsável pela resistência _______ uma droga.
O custo em vidas humanas não é pequeno. Um estudo do governo britânico estima que, em escala global, os óbitos por cepas
resistentes já cheguem _______ 700 mil por ano. E as coisas têm piorado. Além das bactérias, já estão surgindo fungos resistentes,
como a Candida auris.
2
Se o fenômeno da resistência está inscrito nas leis da biologia, o ritmo
ele ocorre está sujeito _______ ações dos
homens. O uso exagerado de antimicrobianos, ao elevar as pressões seletivas, acelera a resistência. A dificuldade dos hospitais de
fazer suas equipes realizarem uma antissepsia adequada facilita a troca dos plasmídeos que “ensinam” as bactérias a se defender
das drogas.
Há o que fazer. Banir o uso de antibióticos da indústria da carne é uma medida óbvia. O filé, é claro, ficaria um pouco mais caro.
Outra providência útil seria exigir que hospitais informassem o público quando lidam com surtos de micróbios resistentes. O risco aí
seria ver pacientes deixando de fazer procedimentos necessários por medo de contágio.
Qualquer solução passa por um esforço multinacional de ações coordenadas. O crescente número de governos isolacionistas e
até antidarwinistas não dá razões para otimismo. Há urgência. O estudo britânico calcula que, se nada for feito, em 2050, as mortes
por infecções resistentes chegarão _______ 10 milhões ao ano, superando os óbitos por câncer.
(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2019/04/mortes-anunciadas.shtml)

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto.
a)
b)
►c)
d)
e)

à – as – a – à – às – à.
à – às – à – a – às – a.
a – às – a – a – às – a.
a – as – à – a – as – a.
a – às – a – à – as – à.

02 - Os quadros 1 e 2 no texto podem ser preenchidos de forma correta, respectivamente, por:
a)
►b)
c)
d)
e)

onde – que.
de que – em que.
onde – no qual.
de que – que.
que – no que.

03 - Com base no texto, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.

As aspas usadas em “apenas uma teoria” e na palavra “ensinam” são usadas com a mesma finalidade.
Ao dizer que o darwinismo é mais do que “apenas uma teoria”, o autor quer dizer que, além de ser uma teoria, é
também uma forma de prever o futuro.
Em “ensinam”, as aspas marcam o uso dessa palavra em sentido figurado.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
►c)
d)
e)

Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

04 - Sobre as ideias presentes no texto, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

Os efeitos da penicilina foram anulados pela resistência desenvolvida por algumas estirpes de bactérias.
O uso de antibióticos no tratamento de carnes para consumo humano eleva o preço desse produto.
O uso de antimicrobianos é diretamente proporcional à celeridade do aumento de resistência das bactérias.
Com base em sua teoria, Darwin previu que os antibióticos se tornariam ineficazes contra as infecções bacterianas.

Assinale a alternativa correta.
a)
►b)
c)
d)
e)

Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.
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05 - De acordo com o texto, é intenção do autor:
a)
b)
c)
►d)
e)

promover um debate sobre a relação entre o darwinismo e o surgimento de fungos e bactérias resistentes aos tratamentos.
denunciar a falta de assepsia adequada nos hospitais, que eleva o número de mortes por infecção.
divulgar os resultado de um estudo britânico sobre o darwinismo e a seleção natural que leva à resistência de bactérias.
criticar a falta de diligência dos governos em relação ao crescente número de mortes causadas por infecções resistentes.
embasar o darwinismo com provas científicas, a fim de aumentar o número de seguidores dessa corrente teórica.

06 - A tese central do autor é que:
►a)
b)
c)
d)
e)

ignorar o darwinismo põe em risco ações de combate ao avanço das bactérias.
o isolacionismo é a forma mais eficiente de evitar o contágio por bactérias ultrarresistentes.
a velocidade com que a resistência das bactérias aumenta está inscrita nas leis da biologia.
a divulgação de surtos de infecção hospitalar cria resistência nas pessoas de recorrerem a esses locais.
eliminar o uso de antimicrobianos pode ser a solução do crescente número de mortes por infecção.

07 - Na quinta linha, o termo em destaque – debelados – tem o sentido de:
a)
b)
c)
d)
►e)

revelados.
intensificados.
modificados.
desencadeados.
neutralizados.

O texto a seguir é referência para as questões 08 a 10.
Mágicas de linguagem
Hélio Schwartsman

A linguagem é uma ferramenta poderosa. Tão poderosa que basta insistir por alguns anos numa propaganda bem-feita para
convencer pessoas inteligentes até de que algo que ____________ é um direito inalienável.
Victor Klemperer (1881-1960), o filólogo judeu que conseguiu sobreviver durante a Segunda Guerra na Alemanha, registrando
num diário a ascensão do nazismo, faz uma análise primorosa de como a manipulação da linguagem pode servir a propósitos
ideológicos. Se você pensou na “novilíngua” de George Orwell, acertou, mas Klemperer escreveu suas observações antes do inglês, e
elas diziam respeito ao mundo real, e não ao da ficção.
No Brasil, o FGTS é um bom exemplo dessa mágica operada pela linguagem. Quase todos, da esquerda à direita, passando
pela própria Constituição, o tratam como um direito. Mais até, como cláusula pétrea da Carta, que só poderia ser extinta por revolução
(essa é a posição da OAB).
Não é preciso, porém, mais do que noções elementares de economia e desprendimento em relação às “idées reçues”* para
constatar que o Fundo é mais bem descrito como um confisco do que como um direito.
Para início de conversa, num mercado de trabalho competitivo, se não houvesse FGTS, os vencimentos mensais recebidos
pelos assalariados seriam 8% maiores. Na verdade, o que o FGTS faz é impor ao trabalhador uma poupança compulsória, da qual ele
não pode dispor nem em emergências, cujos rendimentos são fixados pelo governo num valor que fica sistematicamente abaixo do da
inflação. Nas contas da Econometrica, entre 1997 e 2017, o FGTS rendeu 202%, contra 465% da poupança, 756% do Ibovespa e
1.724% do CDI. O IPCA no período foi de 250%.
Basicamente, o governo tirou dinheiro do trabalhador. Num mundo não povoado por singularidades de linguagem, sindicatos e
organizações que defendem direitos difusos pediriam o fim do FGTS, não sua perpetuação.
(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2019/04/magicas-de-linguagem.shtml)
* ideias preconcebidas.

08 - Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna na primeira linha do texto.
a)
b)
►c)
d)
e)

prejudica elas.
prejudica-lhes.
as prejudica.
lhes prejudica.
prejudicá-las.

09 - Com base no texto, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.

As observações de Klemperer diziam respeito ao mundo real, e as de Orwell, ao mundo da ficção.
Na quinta linha, “inglês” se refere a “novilíngua”.
No terceiro parágrafo, “Carta” se refere a “Constituição”.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
►d)
e)

Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
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10 - No texto, a frase “Tão poderosa que basta insistir por alguns anos numa propaganda bem-feita para convencer pessoas
inteligentes...” introduz uma relação de:
►a)
b)
c)
d)
e)

consequência.
comparação.
gradação.
proporção.
causa.

11 - Considere o seguinte trecho do texto “A crise habitacional em Londres”:
Schumacher afirma que o crescimento do preço da habitação em Londres constitui-se em uma distorção evitável, ao invés
de um processo adaptativo racional e inevitável, explicado pelo aumento da concentração populacional na cidade. O dramático
aumento de preços deve-se à interferência política no processo de desenvolvimento urbano, impedindo que a oferta __________
atender ao grande crescimento da demanda. Segundo ele, a baixa densidade urbana de Londres em comparação com Paris, por
exemplo, indica que __________ muito espaço para crescimento, caso as forças do mercado __________ operar com mais
liberdade.
As restrições de zoneamento impostas de forma inadequada podem levar a essas distorções de mercado e
desenvolvimento. A maioria dos habitantes de Londres consome espaço residencial em locais mais afastados do centro e menos
desejáveis. Dessa forma, o processo de concentração urbana sinérgica, que aumenta a produtividade, é impactado
negativamente.
(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/claudiobernardes/2019/04/a-crise-habitacional-em-londres.shtml)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto.
a)
b)
c)
d)
►e)

pudesse – há – possam.
pudesse – haverá – poderiam.
possa – há – podem.
pode – haverá – pudessem.
possa – haveria – pudessem.

12 - Considere o seguinte texto:
Os voluntários receberam fotos de rostos com expressões de medo ou surpresa e tiveram de indicar rapidamente qual emoção
cada rosto estava expressando. Quando encaravam as fotos durante a inspiração, os indivíduos as reconheciam como
amedrontadas mais rapidamente do que quando faziam o mesmo durante a expiração. Isso não aconteceu com as expressões
de surpresa. Esse efeito diminuiu quando os participantes realizaram a mesma tarefa enquanto respiravam pela boca.
__________, o efeito é específico para estímulos de emoções de medo durante a respiração pelo nariz.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima.
a)
b)
c)
d)
e)

No entanto.
Não obstante.
Por isso.
Portanto.
Mesmo assim.

*Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento.
13 - Em entrevista à Revista Veja (https://complemento.veja.abril), Maria da Penha, vítima de tentativas de feminicídio que
inspirou a criação da legislação para defender mulheres, se diz espantada com a forma como alguns ainda culpam os
alvos das agressões pelos ataques. Quanto a um trecho dessa entrevista, numere a coluna da direita, relacionando as
respostas com as respectivas perguntas na coluna da esquerda.
1.

2.
3.

4.

Por que a solução vem de um
ensino adequado? O que leva à
violência contra a mulher?
Contudo, houve evolução desde
que a senhora foi agredida?
Para além de tudo isso, não
podemos também já falar das
flores, como propôs Damares?
Qual seria a orientação?

( ) Para começar, deve-se mostrar à mulher que as desculpas de quem a
ataca não devem ser consideradas. Existe um ciclo típico dessa
violência.
( ) É uma combinação. A índole, os vícios, a cachaça, são elementos
disso. Porém, no centro está o aprendizado que o homem teve na
sua infância. [...] É preciso ensiná-lo desde pequeno a respeitar as
mulheres.
( ) Finalmente temos alguma visibilidade. A mídia e a população têm
dado maior atenção ao tema do feminicídio, e as punições não são
mais tão raras. Na minha época, era tudo desprezado.
( ) Ainda não estamos nesse estágio e há muito a ser resolvido antes
disso.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.
►a)
b)
c)
d)
e)

4 – 1 – 2 – 3.
1 – 3 – 4 – 2.
3 – 1 – 2 – 4.
4 – 2 – 1 – 3.
3 – 2 – 1 – 4.
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14 - Assinale a alternativa corretamente pontuada, de acordo com a língua padrão escrita.
a)

O cineasta, Cacá Diegues, 78 anos, é um profundo conhecedor da alma do brasileiro, e para que tal elogio fique claro, é só
lembrarmos que é dele o fenomenal filme: “Bye Bye Brasil”.
►b) O cineasta Cacá Diegues, 78 anos, é um profundo conhecedor da alma do brasileiro – e para que tal elogio fique claro, é só
lembrarmos que é dele o fenomenal filme “Bye Bye Brasil”.
c) O cineasta Cacá Diegues 78 anos, é um profundo conhecedor da alma do brasileiro: e, para que tal elogio fique claro, é só
lembrarmos que é dele o fenomenal filme, “Bye Bye Brasil”.
d) O cineasta Cacá Diegues “78 anos”, é um profundo conhecedor da alma do brasileiro – e, para que tal elogio fique claro é só
lembrarmos que é, dele, o fenomenal filme “Bye Bye Brasil”.
e) O cineasta Cacá Diegues – 78 anos, é um profundo conhecedor da alma do brasileiro; e para que tal elogio fique claro, é só
lembrarmos que: é dele o fenomenal filme, “Bye Bye Brasil”.

15 - Considere, abaixo, o início de um texto adaptado do jornal Folha de S. Paulo (www1.folha.uol.com.br/ciencia/2019/04/):
Pesquisadores da Universidade da Califórnia em San Francisco, nos Estados Unidos, criaram um dispositivo capaz de traduzir
pensamento em palavras.
Numere os parênteses a seguir, identificando a ordem das ideias que dão sequência lógica ao trecho acima.
( ) Os pesquisadores, então, pediram aos pacientes que falassem centenas de frases. Enquanto isso, um monitor
ligado aos eletrodos fazia uma espécie de mapa da atividade elétrica no cérebro, mostrando quais áreas
repercutiam enquanto os pacientes falavam.
( ) Eles decodificaram os sinais captados em duas etapas. A primeira mapeou a articulação dos músculos da fala
(como lábios, língua e mandíbula).
( ) O estudo que descreve o feito, publicado nesta quarta (24) na revista científica britânica Nature, tem dois
neurocirurgiões e um engenheiro eletricista como autores.
( ) O estudo também monitorou a atividade cerebral da fala de cinco voluntários, que estavam em tratamento de
epilepsia e passariam por uma neurocirurgia. Durante o procedimento, foram inseridos eletrodos entre o osso do
crânio e o cérebro dos pacientes.
( ) Em seguida, esses movimentos foram traduzidos, usando inteligência artificial, em componentes fonéticos, os
sons, para a produção da fala artificial.
Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)
e)

5 – 1 – 3 – 2 – 4.
1 – 4 – 2 – 5 – 3.
5 – 2 – 1 – 3 – 4.
4 – 1 – 3 – 2 – 5.
4 – 2 – 1 – 5 – 3.

*Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento.

RACIOCÍNIO LÓGICO
16 - No ano de 2018, a Central 156 da Prefeitura de Curitiba registrou 426 mil pedidos de serviços e informações. Sabendo
que esse número de pedidos é 211% a mais que o número registrado no ano anterior, qual dos números abaixo mais se
aproxima do total de pedidos registrados no ano de 2017?
►a)
b)
c)
d)
e)

137 mil.
202 mil.
245 mil.
289 mil.
384 mil.

17 - Considere a seguinte sequência de números naturais:
2, 9, 16, 23, 30, 37, ...
Qual dos números abaixo pertence a essa sequência?
a)
b)
c)
►d)
e)

160.
343.
409.
506.
636.

18 - Antônio estava ajudando suas filhas com a lição de matemática quando observou que a soma das idades das três filhas
é 31 anos. Sabendo que a filha mais nova nasceu 5 anos depois das outras duas, que são gêmeas, qual é a sua idade?
a)
►b)
c)
d)
e)

6 anos.
7 anos.
8 anos.
10 anos.
12 anos.
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19 - Quantos triângulos distintos podem ser formados com os pontos indicados no círculo ao lado?
a)
b)
►c)
d)
e)

60.
80.
120.
190.
210.

20 - Na figura abaixo são apresentadas as disposições de três peças sobre um tabuleiro que possui 9 casas. A cada passo,
essas peças são movimentadas segundo um padrão lógico preestabelecido.
◇

▷

◇

◯

◇
◯
▷

passo 1

◯

▷

▷

◯

◇

◯

▷

passo 2

...
◇

passo 3

passo 4

passo 5

...

Com base nesse padrão lógico, assinale a alternativa INCORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

O símbolo ▷ ocupará o canto superior esquerdo do tabuleiro nos passos numerados com múltiplos de 4.
Os símbolos ▷ e ◇ ocuparão a mesma casa no passo 7.
Os três símbolos nunca ocuparão a mesma casa ao mesmo tempo.
No passo 9, a sequência voltará à configuração inicial e passará a repetir os passos anteriores.
Nos passos ímpares, o círculo está sempre na casa localizada na posição central do tabuleiro.

*Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento.
21 - Qual das proposições abaixo é a NEGAÇÃO lógica da proposição “Se ela te faz feliz, então você não deve deixá-la
partir”?
a)
►b)
c)
d)
e)

Ela não te faz feliz ou você deve deixá-la partir.
Ela te faz feliz e você deve deixá-la partir.
Se ela não te faz feliz, então você deve deixá-la partir.
Se você deve deixá-la partir, então ela não te faz feliz.
Ela não te faz feliz e você não deve deixá-la partir.

22 - Qual das afirmações abaixo é logicamente equivalente à proposição “Você pode se conformar com isso ou lutar para
realizar seus sonhos”?
a)
b)
►c)
d)
e)

Você não pode se conformar com isso e deve lutar para realizar seus sonhos.
Você pode lutar para realizar seus sonhos e não se conformar com isso.
Se você não pode se conformar com isso, então pode lutar para realizar seus sonhos.
Se você pode lutar para realizar seus sonhos, então não pode se conformar com isso.
Se você pode se conformar com isso, então não pode lutar para realizar seus sonhos.

23 - Considere as seguintes afirmativas:
– Todos os caminhos levam a algum lugar.
– Alguns caminhos são mais tortuosos.
– Alguns caminhos levam a lugares indesejáveis.
A partir dessas afirmativas, é correto concluir que:
a)
b)
c)
d)
►e)

alguns caminhos mais tortuosos não levam a lugares indesejáveis.
alguns caminhos que levam a lugares indesejáveis são tortuosos.
os caminhos mais tortuosos levam a lugares indesejáveis.
todos os caminhos que levam a lugares indesejáveis são tortuosos.
por mais tortuoso que seja o caminho, ele leva a algum lugar

24 - Considere a seguintes sequência de frações:

1 3 5 7
2n+1
+ + + +L +
2 4 6 8
2(n+1)

Sobre essa sequência, avalie as afirmativas abaixo:
1.
2.
3.

A sequência acima possui exatamente n+1 frações.
Cada uma dessas frações é menor que 1.
A soma de todas essas frações é menor que n+1.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)

Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
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d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
►e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
25 - Considere as seguintes afirmações:
– Se tudo estiver errado, então eu retorno ao ponto de partida.
– Eu não retornei ao ponto de partida.
A partir dessas afirmativas, é correto concluir que:
a)
b)
►c)
d)
e)

algo estava errado.
tudo estava errado.
algo estava certo.
algo não estava certo.
tudo estava certo.

INFORMÁTICA
26 - Utilizando o Internet Explorer, clicar CTRL+J permite:
a)
b)
c)
►d)
e)

navegar na última página visitada.
acessar o menu de pesquisa que será aberto.
exibir todas as páginas visitadas, conforme histórico.
exibir e acompanhar seus downloads.
atualizar a sua página favorita (homepage).

27 - Sobre Redes Internas, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

Em uma rede com cabos, é indispensável o roteador de wireless.
A capacidade de processamento do servidor que é medida em Gb determina a velocidade de acesso dos
computares ligados na rede.
Pode-se conectar uma impressora multifuncional, para uso geral, através da rede sem fio.
Documentos que devem ser impressos de um notebook devem ser colocados no desktop ligado à rede e
configurado para acessar a impressora.

Assinale a alternativa correta.
a)
►b)
c)
d)
e)

Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

28 - Assinale a alternativa que apresenta a fórmula correta para calcular a média aritmética dos quinze valores que estão na
coluna B (B1 até B15) de uma planilha no Microsoft Excel.
►a)
b)
c)
d)
e)

=SOMA(B1:B15)/15
MEDIA(B1:B15)
=MEDIA(B1:15)*15
SOMA(B1:B15)*15
=MEDIA(B1:B15)/15

29 - Na planilha abaixo, confeccionada utilizando o MS Excel 2010, versão Português (BR), deseja-se calcular o número de
candidatos que serão convocados para uma determinada prova dos cursos de Agronomia, Farmácia e Enfermagem.

Ao preencher a célula D4 com a fórmula =SE(C4*B$1>B4;B4;C4*B$1) e arrastar a alça de preenchimento até a célula D6,
os valores apresentados nas células D4, D5 e D6 serão, respectivamente:
a)
b)
►c)
d)

21, 14 e 16
21, 17 e 18.
24, 17 e 18.
24, 17 e 19.
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e)

24, 18 e 18.

30 - Considere o sistema operacional Windows 8, que permite usar atalhos do teclado. Pressionando-se a tecla de logotipo
do Windows + F, pode-se:
a)
►b)
c)
d)
e)

acessar os dispositivos de softwares ligados.
realizar pesquisas na janela que será aberta.
alterar o funcionamento de aplicativos que estejam sendo executados em segundo plano.
excluir o aplicativo que será nominado na janela aberta.
ajustar os ícones dos aplicativos da janela inicial à direita da tela.

31 - O Word 2010 conta com a possibilidade de utilizar atalhos para o trabalho com formas. Quais das opções abaixo
permitem redimensionar e girar a forma, respectivamente?
a)
b)
c)
d)
►e)

CTRL + tecla de adição ou subtração – CTRL + teclas de direção.
Tecla de espaço + teclas de adição ou subtração – Tecla de espaço + teclas de direção.
CTRL + tecla Enter ou Backspace – ALT + tecla Enter ou Backspace.
ALT + teclas de direção – CTRL + tecla de adição ou subtração.
SHIFT + teclas de direção – ALT + teclas de direção.

32 - O Word 2010 proporciona que um arquivo criado e editado seja recuperado após o fechamento sem salvar. O caminho
correto a ser realizado para recuperação do arquivo é:
a)
►b)
c)
d)
e)

Clicar em Arquivo > Recuperar > Arquivo > Versão não salva.
Clicar em Arquivo > Informações > Versões > Recuperar documentos não salvos.
Clicar em Ferramentas > Recuperação > Arquivos não salvos.
Clicar em Abrir > Arquivo > Versões > Recuperar documentos não salvos.
Clicar em Arquivo > Opções > Avançados > Locais dos Arquivos.

33 - A planilha a seguir contém notas de três alunos, referentes a duas avaliações realizadas e um trabalho. Sabe-se que, ao
alcançar a média 7,0, o aluno é considerado Aprovado.

Tendo em vista que foi utilizada a fórmula = (B2 * 0,4 + C2 * 0,4 + D2 * 0,2) para calcular a média do Aluno 1, qual deve
ser a nota mínima do trabalho do Aluno 3 para que, após se realizar ajuste na fórmula para a linha 4, ele consiga o status
de Aprovado?
►a)
b)
c)
d)
e)

9,0.
8,0.
7,5.
7,0.
6,0.

34 - A formatação condicional é um recurso disponível no Excel 2010 que permite o realce de informações importantes em
uma planilha. A configuração de uma nova regra de formatação condicional pode ser realizada clicando:
a)
b)
c)
d)
►e)

Na Guia Dados > Formatação Condicional > Nova Regra.
Na Guia Revisão > Nova Regra de Formatação > Condicional > Nova.
Na Guia Página Inicial > Formatar > Formatação Condicional > Gerenciar Regras.
Na Guia Exibição > Macros > Formatação Condicional > Nova Regra.
Na Guia Página Inicial > Formatação Condicional > Gerenciar Regras.

35 - O Windows Explorer permite a visualização e classificação dos arquivos de diversas formas. Utilizando o modo de
exibição mais detalhado, a opção abaixo que não constitui uma forma de classificação é:
►a)
b)
c)
d)
e)

Idade
Data da criação
Cor
Contagem de palavras
Tipo
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LEGISLAÇÃO
36 - A expressão “cargo” possui denominação e regime jurídico específicos atribuídos pela legislação municipal regente da
matéria em Curitiba. Levando em consideração tal regulação, assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
►d)
e)

É proibida a acumulação do cargo de magistério secundário e o de juiz.
É permitida a acumulação de até três cargos de magistério.
Não há regulação específica sobre a acumulação de cargos públicos na legislação municipal.
É permitida a acumulação de um cargo de magistério e outro técnico, sendo neste caso necessária a compatibilidade de
horário.
É permitida a acumulação de um cargo de magistério e outro científico, sendo neste caso desnecessária a compatibilidade
de horário.

37 - Sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, assinale a alternativa correta.
a)

É dever do servidor cumprir as ordens imediatamente superiores mesmo quando forem manifestamente ilegais, salvo se
solicitar liberação à autoridade imediatamente superior à que exarou a ordem.
b) Os deveres do servidor são aqueles que decorrem exclusivamente do cargo público e não da função pública.
c) É dever do servidor delatar imediata e diretamente à autoridade máxima do ente ao qual pertence qualquer irregularidade de
que tiver conhecimento.
d) É dever do servidor fiscalizar em sigilo os colegas, a fim de verificar se estão atendendo aos comandos hierárquicos das
autoridades superiores.
►e) É dever do servidor frequentar cursos legalmente instituídos para aperfeiçoamento ou especialização.
38 - Considerando a conjuntura política e jurídica do Brasil atual, cuja sociedade e algumas autoridades públicas eleitas
propugnam por um combate radical contra as más condutas dos agentes públicos, assinale a alternativa que
corretamente reconhece proibições expressas aos servidores públicos municipais de Curitiba existentes em seu
Estatuto.
a)
b)
c)
►d)
e)

Ser acionista ou comanditário de sociedades comerciais.
Firmar contratos de natureza comercial com o Estado do Paraná ou com a União.
Exercer qualquer atividade político-partidária.
Prevalecer-se da condição de superior hierárquico para constranger colega de trabalho com o intuito de obter vantagem ou
favorecimento sexual.
Falar mal ou manifestar-se contra políticas públicas do órgão ao qual pertence.

39 - Todos os entes federativos possuem regimes próprios disciplinares a fim de punir servidores que tenham agido de
forma irregular. No caso do Município de Curitiba, o Estatuto prevê uma série de sanções que podem ser aplicadas,
sempre se respeitando o devido processo legal. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.
a)
b)
►c)
d)
e)

As penas disciplinares previstas como numerus clausus são: advertência, suspensão, multa e demissão.
A pena de advertência poderá ser aplicada verbalmente em caso de negligência.
Deverão constar no assentamento individual todas as penas impostas ao funcionário.
As faltas puníveis com multa prescrevem no prazo de um ano.
A pena de suspensão não excederá sessenta dias, só podendo ser aplicada em caso de reincidência.

40 - Desde a promulgação da Constituição da República de 1988, sabe-se que o devido processo legal também se aplica ao
processo administrativo, sendo garantido o contraditório e a ampla defesa a todos os acusados. A respeito do assunto,
e considerando a legislação municipal relativa à matéria, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.

4.

Promoverá a sindicância uma comissão ad hoc designada pela autoridade que a houver determinado e será
composta de três funcionários de alta hierarquia funcional.
O Presidente da Comissão de sindicância, designado pelo Prefeito, será escolhido entre os integrantes da Carreira
de Procurador do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal.
Ultimada a sindicância, seu relatório será remetido pela Comissão à autoridade que a instaurou, configurando o
fato, indicando qual foi o ilícito cometido, quem foi o responsável e a pena que deve a ele ser aplicada, salvo se for
o caso de absolvição.
A qualquer tempo poderá ser requerida a revisão de processo administrativo findo, de que resultou pena
disciplinar, quando se aduzam provas, fatos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do requerente.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
►c)
d)
e)

Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

