
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
            
 
 
 

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! 
O RETRATO 
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 A Câmara de TV me focaliza junto a um retrato meu. Um retrato a óleo, pintado em 1936. Aponto a tela 
e suspiro: 
 
 – Bem, naquele tempo, eu era assim... 
 
 A equipe de televisão – todos muito amáveis e simpáticos – filma-me em outros ângulos, toma alguns 
aspectos da sala e do escritório e, afinal, despede-se e retira-se. Fico só. O moço do retrato – ainda não tem 30 
anos. Desprende-se da tela, salta da moldura e põe-se a passear pelo apartamento. Parece ___________ 
especialmente pela biblioteca: 
 
 – Puxa! Como tens livros! Eu não tinha tantos assim, lembras-te? 
 
 – É. Em compensação, tens muito mais cabelo do que eu. 
 
 – E leste tudo isso? 
 
 – Mais ou menos. Alguns, até escreve. Mais de trinta... 
 
 – Espera aí! Estás contando vantagens! Desses trinta e tantos, três ou quatro foram escritos por mim. 
 
 – É verdade. Aliás, desculpa que te diga: escrevias mal. Não aprecio muito o teu estilo. 
 
 – Gostaria de ver o que publicaste depois, para poder fazer uma comparação. Mas está fazendo um calor 
dos diabos! Podias me oferecer um chope? 
 
 – Chope, é difícil. Aceitas um uísque? 
 
 – Oba! Estás por cima, hein? 
 
 – Não é questão de estar por cima ou por baixo. É que na minha idade... 
 
 – De fato. Nem tinha reparado. Puxa vida, como estás velho! Até podias passar por meu pai. Ou meu 
avô. 
 
 – Mais respeito ouviste?– bradei, subitamente _____________. – Não sei o que vieste fazer aqui. Já, 
imediatamente, volta para a tua tela e torna a ser retrato – porque só como retrato me interessas. E não tornes a 
querer bancar o engraçadinho. Garotão petulante e ___________! 
 

(Luís Martins. Ciranda dos ventos. São Paulo, Moderna, 5ª ed. 1982.) 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) enteressar-se, encolerisado, mal-criado. 
b) interessar-se, encolerizado, malcriado. 
c) interessar-se, incolerisado, mal-criado. 
d) enteressar-se, incolerizado, malcriado. 
 
02 - Analise as afirmativas referentes à acentuação gráfica e assinale a incorreta: 
a) As palavras “óleo”, e “escritório” são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo. 
b) As palavras “aí” e “uísque” são acentuadas porque o i é tônico em hiato. 
c) As palavras “simpáticos”, “ângulos” e “difícil” obedecem à mesma regra de acentuação. 
d) Os monossílabos “já”, “três” e “só” são acentuados porque são tônicos e terminam em a(s), e(s) e o(s). 
 
03 - Analise as afirmações: 
I – Para formar o plural de “questão” muda-se a terminação ão em ães. 
II – O feminino pode ter radical diferente do masculino, como: pai – mãe / marido – mulher / genro – nora. 
III – Está correta a divisão silábica de di-a-bo e res-pei-to. 
Estão corretas apenas as afirmações da alternativa: 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e III. 
d) I, II e III. 
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04 - Em “– porque só como retrato me interessas”. O termo sublinhado é um fato de coesão que determina uma 
relação de sentido no período de: 
a) oposição. 
b) finalidade. 
c) explicação. 
d) causa. 
 
05 - Em “– Mais ou menos. Alguns, até escrevi. Mais de trinta...” O emprego das reticências indica: 
a) Hesitação em concluir o pensamento. 
b) Que a frase deve ser suprimida com a imaginação do leitor. 
c) Inflexão de natureza emocional – cólera e sarcasmo. 
d) Interferência de um personagem na fala do outro. 
 
06 - Atente para as afirmações abaixo: 
I – No texto percebe-se a presença de dois personagens dialogando, mas este diálogo é do escritor consigo mesmo 
– quando novo e velho. 
II – A bebida funciona na história como um sinal da situação financeira do escritor, no início da carreira tomava 
chope, agora toma uísque. 
III – O escritor diante do retrato se sentiu velho, tinha idade para ser pai ou avô do moço do retrato. 
Em relação ao texto é correto o que se afirma apenas em: 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e III. 
d) I, II e III. 
 
07 - Uma quadra esportiva tem a forma retangular com área 91 m². Qual a medida de cada lado dessa quadra, se 
o comprimento supera a largura em 6m? 
a) -13 m e 7 m 
b) 13 m e 7 m 
c) 17 m e 3 m 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - Em um triângulo retângulo as projeções dos catetos sobre a hipotenusa medem, respectivamente, y cm e (y + 

3) cm. Qual a medida da hipotenusa sabendo que a altura a ela relativa é de 3 cm: 
a) a = 4 cm 
b) a = 5 cm 
c) a = 6 cm 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
09 - Um senhor emprestou R$ 820,00 a um amigo que iria pagá-lo ao final de 8 meses. Sabendo que a taxa de 
juro simples cobrada pelo senhor foi de 1,5% ao mês, calcule a quantia que ele recebeu no final de 8 meses: 
a) R$ 848,60 
b) R$ 918,40 
c) R$ 984,00 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - Num paralelogramo, a soma das medidas da base e da altura é igual a 30m. Calcule a área desse 
paralelogramo sabendo que sua altura tem medida igual a 2/3 da medida da base: 
a) 328 m² 
b) 600 m² 
c) 216 m² 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
11 - O atual Chefe da Casa Civil do Estado do Paraná é: 
a) Rafael Iatauro 
b) Ney Amilton Caldas Ferreira 
c) Maurício Requião 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
12 - O Município de Arapongas já fez parte do território de qual município? 
a) Astorga 
b) Prudentópolis 
c) Londrina 
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d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
13 - Em que ano foi oficializado no Brasil o Imposto de Renda – imposto que tributa o rendimento dos cidadãos? 
a) em 1922 
b) em 1923 
c) em 1924 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
14 - O atual Presidente da AMEPAR – Associação dos Municípios do Médio Paranapanema, a qual o município 
de Arapongas faz parte, é o Prefeito de: 
a) Arapongas 
b) Apucarana 
c) Sabaudia 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
15 - Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Tanto nas compras realizadas pela administração como nas vendas de bens públicos, não é regra a utilização do 
procedimento licitatório. 
b) As modalidades de licitação, segundo a Lei nº. 8.666/93, são concorrência, tomada de preços, convite, concurso e 
leilão. 
c) A licitação é procedimento obrigatório para a administração pública direta e indireta, não sendo necessária para as 
fundações, em virtude de não se aplicar o regime jurídico administrativo. 
d) Se o contratado não concluir a obra licitada, ocasionando a rescisão do contrato, será inexigível a realização de 
licitação para contratação do remanescente da respectiva obra. 
 
16 - Um ato administrativo cuja prática dependa de vontade única de um órgão da administração, mas sua 
exequibilidade dependa da verificação de outro órgão é um ato: 
a) Complexo 
b) Conjugado 
c) Composto 
d) Convalidado 
 
17 - A Constituição Federal estabelece como princípios da administração pública: 
a) Legalidade, gratuidade, oficialidade, isonomia e moralidade. 
b) Razoabilidade, oficialidade e legalidade e impessoalidade. 
c) Eficiência, moralidade, finalidade, contraditório e ampla defesa. 
d) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
 
18 - A República Federativa do Brasil, segundo a Constituição, tem por fundamentos, exceto: 
a) Soberania 
b) Defesa da paz 
c) Cidadania 
d) Dignidade da pessoa humana 
 
19 - É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, exceto: 
a) Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 
b) Recusar fé aos documentos públicos. 
c) Zelar pela guarda da constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. 
d) Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou 
seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. 
 
20 - É a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem estar 
hierarquicamente em mesmo nível ou em nível diferente. Esta definição diz respeito: 
a) Ata 
b) Decreto 
c) Portaria 
d) Memorando 
 
21 - A seguinte definição “atos administrativos da competência exclusiva do Chefe do Executivo, destinados a 
prover situações gerais ou individuais, abstratamente previstas, de modo expresso ou implícito, na lei” diz respeito: 
a) Ofício 
b) Memorando 
c) Decreto 
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d) Mensagem circular 
 
22 - Sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, assinale a alternativa CORRETA: 
a) É uma lei ordinária que dispõe sobre a responsabilidade dos gestores de dinheiro público do Poder Legislativo. 
b) É uma lei complementar que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 
fiscal, com amparo em normativos estabelecidos pela Constituição. 
c) É uma lei ordinária que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com 
amparo em normativos estabelecidos pela Constituição. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
23 - As disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal obrigam: 
a) A União e os Estados 
b) A União e os Municípios 
c) A União, os Estados e os Municípios 
d) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
 
24 - Considerando as disposições da Lei nº. 4.320/64, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Na Lei de Orçamento do Município o exercício financeiro deve coincidir com o ano civil. 
b) A qualquer tempo pode a lei do orçamento ser alterada para conceder dotação superior aos quantitativos previstos em 
resolução do Poder legislativo para concessão de auxílios e subvenções. 
c) Pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadas e as despesas nele legalmente empenhadas. 
d) Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro do exercício 
financeiro. 
 
25 - Segundo a Lei nº. 4320/64, as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei 
de Orçamento, denominam-se: 
a) Créditos adicionais 
b) Créditos ordinários 
c) Créditos complementares 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
26 - Em relação ao Windows XP identifique a alternativa correta: 
a) Windows XP é um sistema operacional. 
b) Windows XP é um aplicativo. 
c) Windows XP é um software inteligente utilizado para acesso à Internet. 
d) Windows XP é um software utilizado para dar segurança ao PC. 
 
27 - Assinale a alternativa correta com relação à utilização de teclas de um computador padrão: 
a) A tecla Caps Lock é utilizada para habilitar e desabilitar o teclado numérico. 
b) A tecla Num Lock tem a função de habilitar e desabilitar letras maiúsculas do teclado. 
c) A tecla Print Screen é utilizada somente em software específicos de imagens e desenhos. 
d) A tecla Home tem a função de enviar o cursor que está no fim de uma linha para o início dela. 
 
28 - Considerando um computador com editor de textos Word 2003 padrão instalado, assinale a correta: 
a) É um programa utilizado para editor de textos e cálculos avançados. 
b) Utilizando a combinação das teclas CTRL+Z, é possível desfazer a seção e voltar para a anterior. 
c) Utilizando CTRL+B é possível imprimir um texto. 
d) Utilizando CTRL+I é possível imprimir um documento. 
 
29 - Considerando a atualidade com relação a conceitos básicos de Internet assinale a correta: 
a) Windows Explorer é um programa utilizado para acesso à internet. 
b) MSN é um programa de acesso à internet e possibilita pesquisas. 
c) Google é um site de pesquisa que possibilita o usuário efetuar pesquisas de outros sites, imagens, vídeos, mapas, 
notícias e acesso ao Orkut. 
d) Nem todos os endereços de correio eletrônico é identificado pelo símbolo @, exemplo: usuario@hotmail.com. 
 
30 - Utilizando conceitos básicos de informática assinale a opção correta: 
a) Times New Roman é uma fonte, normalmente utilizada pelo editor de textos como tipo padrão da letra. 
b) Impressora é um periférico de entrada. 
c) Byte é a menor unidade de informação de um computador. 
d) Um computador somente pode ser infectado por vírus se tiver acesso à internet. 
 





