
 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PIRAQUARA-PR - EDITAL 058/2016 
 

DATA DA PROVA: 08/05/2016 

PERÍODO DA PROVA: MANHÃ 
 

CARGO: ADMINISTRADOR 
 

 

 

 

 

3
0
 

 

2
9
 

 

2
8
 

 

2
7
 

 

2
6
 

 

2
5
 

 

2
4
 

 

2
3
 

 

2
2
 

 

2
1
 

 

2
0
 

 

1
9
 

 

1
8
 

 

1
7
 

 

1
6
 

 

1
5
 

 

1
4
 

 

1
3
 

 

1
2
 

 

1
1
 

 

1
0
 

 

0
9
 

 

0
8
 

 

0
7
 

 

0
6
 

 

0
5
 

 

0
4
 

 

0
3
 

 

0
2
 

 

0
1
 

 

 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e 

se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas 
(a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o 
caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma 
divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido; 

 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações 
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao 
fiscal de sala para corrigir em Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de 

prova e ao preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta; 
 NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos 

eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, 
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou 
qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, 
códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou 
qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos 
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 
etc; 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar 

da sala de aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova, o 

cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. Você poderá levar 
consigo o caderno de questões, desde que permaneça na sala até o final de 
período das 3 (três) horas; 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 
presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da 
sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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(...) Consumidores 
Para o Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor (Idec), as operadoras não 
apresentam justificativas técnicas para 
inclusões ou reduções de franquias de dados 
nos novos planos. “Ao adotarem essas 
medidas, as operadoras elevam seus preços 
sem justa causa, detém vantagem excessiva nos 
contratos, limitam a competição e geram 
aumento arbitrário de lucro,” disse o 
pesquisador em telecomunicações do instituto, 
Rafael Zanatta. 
A entidade ingressou com uma ação civil 
pública contra as operadoras Claro, Net, Oi e 
Telefônica. O objetivo é impedir a suspensão do 
serviço de internet, que, segundo o Idec, é uma 
importante ferramenta de acesso à informação, 
reconhecido como direito fundamental e 
essencial para o exercício da democracia e da 
cidadania, “não devendo, portanto, prevalecer 
as alterações desejadas pelas operadoras”. (...). 
Revista Exame 
 
01) No fragmento: “Ao adotarem essas medidas, 
as operadoras elevam seus preços sem justa 
causa, detém vantagem excessiva nos 
contratos, limitam a competição e geram 
aumento arbitrário de lucro,” O pronome em 
destaque classifica-se como: 
 
(A)   Possessivo.  
(B)   Relativo.  
(C)  Pessoal. 
(D)  Demonstrativo. 
(E)  Interrogativo. 
 
02) A entidade ingressou com uma ação civil 
pública contra as operadoras (...). A palavra em 
destaque refere-se a: 
 
(A) Um artigo. 
(B) Um pronome. 
(C) Uma preposição. 
(D)       Um adjetivo. 
(E)       Um advérbio. 
  
03) A palavra “segundo” no excerto: “segundo o 
Idec, é uma importante ferramenta de acesso à 
informação (...)”. A construção utilizando a 
conjunção adverbial conformativa tem por 
objetivo: 
 
(A) Fazer uma alerta.  
(B)  Dar credibilidade ao que foi informado. 
(C)  Eximir-se da responsabilidade das 
informações. 
(D)  Exemplificar o que foi dito. 

(E)  Dar um conselho. 
 
04) No fragmento: “não devendo, portanto, 
prevalecer as alterações desejadas pelas 
operadoras”. (...). A conjunção destacada 
expressa ideia de: 
 
(A) Adição. 
(B) Conclusão. 
(C) Explicação. 
(D)  Adversidade.  
(E)  Alternância. 
 
05) O verbo em destaque na expressão: não 
devendo.  Apresenta-se no: 
 
(A)  Particípio.  
(B)  Futuro. 
(C) Presente. 
(D) Gerúndio. 
(E)  Pretérito perfeito. 
 
06) Os verbos: limitam e geram, apresentam-se 
no modo e tempo: 
 
(A) Indicativo presente. 
(B)  Indicativo pretérito perfeito. 
(C)  Subjuntivo presente. 
(D)  Indicativo futuro. 
(E)  Indicativo pretérito mais que perfeito. 
 
07) Artur tem uma divida de R$ 5000,00 no 
cartão de crédito, fez a seguinte proposta ao 
banco, uma entrada de R$ 1500,00 e o restante 
em 14 parcelas iguais. Se o banco aceitou a 
proposta, qual o valor a ser pago por cada 
parcela? 
 
(A) R$ 300,00.  
(B) R$ 280,00.  
(C) R$ 275,00.  
(D) R$ 250,00. 
(E) R$ 235,00. 
 
08) A cada 10 pizzas vendidas, quatro são de 
calabresa, se em um dia foram comercializadas 
300 pizzas, quantas foram de calabresa? 
 
(A) 40.  
(B) 80. 
(C) 100.  
(D) 110. 
(E) 120. 
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09) Seis sétimos de toda a arrecadação da loja 
de Ulisses é destinado aos custos, se em um 
determinado mês teve receita de R$ 35.000,00.  
Qual o valor que sobrou para ele após pagar 
todos os custos? 
 
(A) R$ 3.000,00.  
(B) R$ 5.000,00.  
(C) R$ 5.500,00.  
(D) R$ 6.000,00. 
(E) R$ 6.500,00. 
 
10) Em uma partida de Basquete, o placar marca 
27x25, sabendo que até o momento ocorreram 
apenas 2 cestas que valeram 3 pontos, as 
demais foram todas de dois pontos, quantas 
bolas foram encestadas até este momento do 
jogo? 
 
(A) 23. 
(B) 24. 
(C) 25. 
(D) 26. 
(E) 27. 
 
11) Dia em que é comemorado o aniversário do 
município de Piraquara: 
 
(A) 10 de janeiro. 
(B) 17 de janeiro. 
(C) 29 de janeiro. 
(D) 31 de outubro. 
(E) 15 de novembro. 
  
12)  A região hoje ocupada pelo município de 
Piraquara foi desmembrada de: 
 
(A) Curitiba. 
(B) São José dos Pinhais.  
(C) Pinhais. 
(D) Quatro Barras. 
(E) Araucária. 
 
13) Dentre as alternativas abaixo, identifique 
qual o outro nome que o município de Piraquara 
já teve: 
 
(A) Guapira. 
(B) Pilar. 
(C) Fonseca. 
(D) Deodoro. 
(E) São Roque. 
 
14) Em janeiro de 1890, O Decreto Estadual nº 
18, nomeou uma comissão composta por seis 
cidadãos, os quais teriam por responsabilidade 

a gestão legislativa e executiva do lugar que se 
tornaria o município de Piraquara. À época, 
estas pessoas eram conhecidas como: 
 
(A) Superintendentes. 
(B) Chefes. 
(C) Vereadores. 
(D) Classistas. 
(E) Vogais. 
 
15) As licitações brasileiras são regidas pela 
Lei: 
 
(A) 8.666/94. 
(B) 8.333/93. 
(C) 8.112/90. 
(D) 3.240/41. 
(E) 8.666/93. 
 
16) A Lei das Licitações é um conjunto de 
normas e regulamentos que determinam como 
tais processos devem ser desenvolvidos em 
todo o território brasileiro. Desta forma há uma 
série de prazos que devem ser seguidos para o 
seu correto desenvolvimento. Ainda, há o 
principio da publicação o qual deve ser seguido. 
Desta forma unido os termos – publicação e 
prazo – pergunta-se: RESPECTIVAMENTE, os 
prazo regidos por lei para CONCURSO, 
TOMADA DE PREÇO - nas modalidades melhor 
técnica ou melhor preço -  e CONVITE, são: 
 
(A) 30,30 e 15. 
(B) 45, 30 e 5. 
(C) 45, 45 e 15. 
(D) 30, 30 e 5. 
(E) 45, 30 e 15. 
  
17) Os contratos administrativos de concessão, 
são contratos diferenciados, onde há a 
concessão de um determinado serviço ou bem 
público para a exploração privada. São 
modalidades deste tipo de contrato EXCETO: 
 
(A) Contrato de Gestão. 
(B) Concessão de serviço público. 
(C) Concessão de direito real de uso. 
(D) Concessão de obra pública. 
(E) Contrato administrativo de concessão 
patrocinada. 
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18) Para (Lima 2007, p.51) a Gespública é um “ 
modelo de gestão cujo propósito é contribuir 
para a qualidade dos serviços e para a geração 
de ganhos sociais.” Para tanto a Gespública 
segue os princípios da – Excelência dirigida ao 
cidadão. Legalidade. Moralidade. 
Impessoalidade. Publicidade e Eficiência. 
Pergunta-se, o seguinte enunciado refere-se a 
qual destes princípios – “...pressupõem ações e 
atividades que contribuam para o bem comum, 
não apenas para a qualidade aliada à redução 
de custos.” 
 
(A) Excelência dirigida ao cidadão. 
(B) Legalidade. 
(C) Eficiência. 
(D) Moralidade. 
(E) Publicidade. 
 
19) O equilíbrio das contas públicas 
preconizada pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal evidencia-se por uma nova noção de 
equilíbrio, chamado de equilíbrio das contas 
primárias, que é: 
 
(A) Aquela que desonera as operações e 
crédito, e portanto, sem aumento da dívida pública. 
(B) Aquela que reduz gastos com folha de 
pagamento, e portanto, sem aumento da dívida 
pública. 
(C) Aquela que reduz gastos não essenciais à 
gestão, e portanto, sem aumento da dívida pública. 
(D) Aquela que elimina pagamento de juros da 
divida externa, e portanto, sem aumento da dívida 
pública. 
(E) Aquela que reduz o  pagamento com 
aposentados e pensionistas e ainda reduz a folha 
de pagamento, e portanto, sem aumento da dívida 
pública. 
 
20) O processo administrativo é compreendido, 
segundo Oliveira (2006) como um conjunto 
estruturado de atividades sequenciais que 
apresentam relação lógica entre si, cujo objetivo 
é atender as expectativas internas e externas 
[...] a funcionalidade de um processo, seja para 
produzir um bem ou um serviço, aponta para 
duas direções quanto ao seu resultado: 
 
(A) Valor econômico e eficiência. 
(B) Valor de uso e retorno. 
(C) Valor de estima e de retorno. 
(D) Valor de estima e de uso. 
(E) Valor agregado e de retorno. 
  
 

21) Projetos podem ser conceituados com um 
conjunto de atividades selecionadas capazes de 
realizar um objetivo, em determinado espaço de 
tempo e com a utilização de determinados 
recursos, as prefeituras em especifico nesta 
questão, podem realizar projetos sozinhas ou 
ainda com uma gama de parceiros como segue. 
Pergunta-se, os parceiros que podem 
elaborar/executar projetos com as prefeituras 
municipais no Brasil são, EXCETO: 
 
(A) Empresas privadas. 
(B) Comunidade. 
(C) Grupos de interesse. 
(D) Ong’s 
(E) Funcionários públicos. 
  
22) Na administração de recursos humanos na 
gestão pública o acesso ao cargo público se faz 
através de Seleção, com formas previstas em 
Lei. Pergunta-se, são forma de seleção, uma das 
respostas possui todas as alternativas corretas, 
assinale-a: 
 
(A) Analise de currículo, técnicas vivenciais, 
entrevista. 
(B) Testes psicológicos, cargo em comissão,  
trabalhos temporários. 
(C) Cargos em comissão, técnicas vivenciais, 
prova de conhecimentos. 
(D) Cargos temporários, entrevista, prova de 
conhecimento. 
(E) Analise de currículo, técnicas vivenciais, 
cargos em comissão. 
 
23) COMPLETE: Segundo (Préve, Moritz e 
Pereira 2010, pg. 117) “O processo decisórios 
está vinculado à função  ____________________ 
inserido no corpo maior da ciência da 
administração. Alguns autores da 
Administração o consideram a essência da 
gestão, outros o entendem como uma etapa 
dessa função ou com um caminho que induz as 
pessoas a produzir decisões, tanto em 
organizações privadas e públicas quanto em 
relação à vida pessoal.”: 
 
(A) Organização 
(B) Planejamento. 
(C) Direção. 
(D) Controle. 
(E) Marketing. 
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24) Quando o processo decisório é empurrado 
para, nível hierárquico, baixo ou para os níveis 
da organização mais baixos. A este movimento 
chamamos de: 
 
(A) Amplitude de Controle. 
(B) Assessoria. 
(C) Autoridade em linha. 
(D) Descentralização. 
(E) Organograma. 
  
25) (Granja, 2010, pg. 95) Cita que para a 
viabilidade de um projeto há que se listar, certos 
aspectos como os Legais, Técnicos, 
Minimização de riscos, Gerenciamento de 
Recursos Materiais, Processo de Treinamento, 
Prestação de Contas, Tecnológicos e de 
Liberação de Recursos. Esta mesma autora 
ainda cita que “é preciso que haja recursos 
garantidos para o inicio e consecução de um 
projeto.” A este aspecto dá-se o nome de: 
 
(A) Gerenciamento de recursos materiais. 
(B) Prestação de contas. 
(C) Liberação de recursos. 
(D) Minimização de riscos. 
(E) Legais. 
  
26) As Teorias Xe Y, são criação de um Teórico 
da Administração, assinale seu nome: 
 
(A) Jules Henri Fayol. 
(B) Frederick W Taylor. 
(C) Lillian e Frank Gilbert. 
(D) Henry Gantt. 
(E) Douglas McGregor. 
  
27) O conjunto de contas, que representam todo 
recurso, controlado pela entidade em razão a 
uma operação que ocorreu no passado, que ira 
gerar riqueza futura se apresentam, no BP 
como: 
 
(A) Ativo. 
(B) Passivo. 
(C) Patrimônio Líquido. 
(D) Demonstração do Fluxo de Caixa. 
(E) Exigibilidades. 
 
28) O Índice de Liquidez conforme equação: 
IL?=(AC+RLP)/(PC+ELP). A interrogação da 
equação refere-se ao termo: 
 
(A) I - Imediata. 
(B) I - Insolvência. 
(C) G - Geral.  

(D) S - Seca. 
(E) C - Corrente 
  
29) A administração de materiais é composta 
por uma série de atividades, conforme relação 
abaixo. Pede-se são atividades da 
administração de materiais, EXCETO: 
 
(A) Transporte. 
(B) Processamento de pedido. 
(C) Embalagem  e proteção. 
(D) Manutenção de estoque. 
(E) Instalações. 
  
30) Aos bens públicos quando Afetados e 
conforme Código Civil  sofrem: 
 
(A) Destinação quanto ao seu uso. 
(B) Problemas de estrutura. 
(C) Desapropriação. 
(D) Desuso. 
(E) Não comporta mais o nível de atendimento. 
 


