A)

P O N T I F Í C I A U N I V E R S I DA D E C A T Ó L I C A D O PA R A N Á
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PROVA OB J ETIVA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA
DEPA RTAM EN TO DE REC URSO S H U MA NO S

1 9 DE N OV E M B RO DE 2 0 17
AGENTE DE EXECUÇÃO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO
LEIA ATENTAMENTE AS
INFORMAÇÕES E INSTRUÇÕES ABAIXO:
Esta PROVA contém 40 questões numeradas de 01 a 40.
Confira se a sua PROVA contém a quantidade de questões
correta e se corresponde ao seu CARGO. Em caso negativo,
comunique imediatamente ao fiscal de sala para a substituição da prova.
Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão
registrados corretamente. Caso encontre alguma divergência, informe imediatamente ao fiscal de sala.
Após a conferência do CARTÃO-RESPOSTA, assine seu
nome no local indicado.
Para as marcações do CARTÃO-RESPOSTA, utilize apenas
caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas
04 opções identificadas com as letras A, B, C, e D. Apenas
uma responde corretamente à questão.
Para o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA, observe as
instruções a seguir.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

a.
b.

O tempo disponível para esta prova é de 04 (quatro)
horas, com início às 14 horas e término às 18 horas.
9. Você poderá deixar o local de prova somente após as 15
horas.
10. O caderno de PROVA NÃO poderá ser levado pelo candidato.
11. Você poderá ser eliminado da PROVA, a qualquer tempo,
no caso de:
8.

a.
b.
c.

d.

Para cada questão, preencher apenas uma resposta.
Preencha totalmente o espaço compreendido no
retângulo correspondente à opção escolhida para
resposta. A marcação em mais de uma opção
anula a questão, mesmo que uma das respostas
esteja correta.
Preenchimento correto.
Preenchimento incorreto.
Preenchimento incorreto.

e.

f.
g.

ausentar-se da sala sem o acompanhamento do
fiscal;
ausentar-se do local de provas antes de decorrida
1 ( uma) hora do início da PROVA;
ausentar-se da sala de provas levando CARTÃORESPOSTA da Prova Objetiva e/ou caderno de
PROVA;
ser surpreendido, durante a realização da PROVA, em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro ou qualquer material não
permitido;
usar qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de
comunicação, bem como protetores auriculares
sem a permissão da Comissão;
perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
não cumprir com o disposto no edital do Exame.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESPOSTAS
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto para responder às questões 1 e 2.
Em algum desvão esquecido do meu computador, (1) reencontro uma pergunta que me fez, _____ tempos, a talentosa
Haydée Porto, caríssima amiga, figura imprescindível do nosso teatro: “Uma conhecida me criticou bastante por causa
de uma palavra que usei: ‘janta’. Na verdade, nunca tinha me dado conta disso. Nós estamos errados ao falar assim?
Como ficamos com a nossa ‘janta’?”.
Ficamos muito bem. “Janta” é um substantivo formado por derivação regressiva do verbo “jantar”, criado _____ semelhança de dezenas de outros que extraímos de verbos (chamados, por isso mesmo, de deverbais): por exemplo, “suplicar” deu “súplica”, “alcançar” deu “alcance”, “baixar” deu “baixa” e “almoçar” deu “almoço”. Por que, então, “jantar” não
poderia dar “janta”? Na fronteira com os países do Prata, já ouvi muita gente dizer “suba” (“Vou comprar o carro antes
da suba do dólar”), como substantivo para “subir”. Eu estranho essa “suba” (que Houaiss registra como variante do Rio
Grande do Sul), assim como alguém deve ter estranhado _____ nossa “janta” ― assim como nós, (2) os brasileiros, (2)
não estamos habituados ao termo “apanha”, (3) muito usado em Portugal (“No Alentejo, a apanha da azeitona começa
em outubro”). E daí? É natural que, de uma região para outra, haja preferências distintas em tudo ― na maneira de fazer churrasco, (4) na música que toca no rádio e, mais do que em todas as demais áreas reunidas, nos vocábulos que
empregamos.
Disponível em: <http://sualingua.com.br/2015/10/10/janta/>. Acesso em: 16/08/17.

1. Selecione a alternativa que completa CORRETA e respectivamente as lacunas do texto.
A)
B)
C)
D)

a – a – a.
há – à – a.
há – a – a.
à – à – à.

2. Observe as vírgulas numeradas entre parênteses no texto. Faça a correspondência entre elas e a razão pela qual foram
usadas.
(1)
(2)
(3)
(4)

(
(
(
(

) Enumerar termos de mesma função sintática.
) Marcar oração adjetiva explicativa reduzida.
) Deslocar o adjunto adverbial.
) Isolar o aposto explicativo.

A ordem de preenchimento CORRETA dos parênteses, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)

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

3. Pesquisadores das universidades da Califórnia e do Texas, ambas nos Estados Unidos, descobriram que os smartphones podem diminuir a capacidade cerebral das pessoas — mesmo quando não são usados. O estudo, publicado no periódico Journal of the Association for Consumer Research, foi feito com mais de 500 jovens, e seus resultados mostram
que aqueles que estavam mais próximos de seus aparelhos telefônicos, mesmo que desligados, estavam mais atentos
aos dispositivos e preocupados com isso.
Os voluntários da pesquisa alegaram se sentirem distraídos pelos celulares, mesmo quando não estavam com eles.
“Temos recursos limitados de atenção e utilizamos alguns deles para apontar o resto na direção certa”, conta Adrian
Ward, um dos autores da pesquisa, ao The Atlantic.
Entretanto, o estudo de Ward e seus colegas não foi replicado, o que é um problema, já que há uma grande discussão
na atualidade que defende a replicação de todos os estudos psicológicos antes de maiores conclusões. A recomendação do especialista, mesmo assim, é colocar o smartphone em outro cômodo em momentos de descanso e necessidade de maior concentração.
Disponível em: <http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2017/08/smartphones-diminuem-capacidade-cerebral-das-pessoas-apontaestudo.html>. Acesso em: 16/08/17.
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O conectivo “Entretanto”, no início do último parágrafo, indica
A) uma consequência do estudo feito, que não pôde ser confirmado por falta de evidências e de aplicação científica.
B) uma oposição aos resultados do estudo, pois a comunidade científica não comprovou a eficácia do experimento
conduzido.
C) uma ressalva ao conteúdo anterior, já que o estudo em questão não foi reproduzido em busca de resultados
semelhantes.
D) uma concessão aos indícios coletados, que não eram conclusivos ou deixavam brechas para outras análises
possíveis.
Leia o texto a seguir para responder às questões 4 e 5.
Há uma epidemia de notícias falsas e elas estão tendo mais influência do que nunca. Se antes os boatos e as meiasverdades se restringiam a veículos sensacionalistas, hoje eles dominam a internet e podem influenciar até eleições
presidenciais, como a de Donald Trump, nos Estados Unidos. Nascidos em sites especializados em criar os factoides,
eles chegam ao público pelas redes sociais. “Fofocas e rumores fazem parte da história. O que mudou é a forma como
são difundidos, misturados aos fatos verdadeiros ou descontextualizados”, esclarece Angela Pimenta, presidente do
Instituto de Desenvolvimento do Jornalismo (Projor).
Disponível em: <https://novaescola.org.br/conteudo/4879/e-tudo-mentira-ou-quase-tudo>. Acesso em: 16/08/17.

4. O último Acordo Ortográfico retirou o acento gráfico de “factoide” porque
A)
B)
C)
D)

ditongos abertos em palavras paroxítonas deixaram de ser acentuados.
palavras paroxítonas terminadas em “e” perderam o acento gráfico.
hiatos cuja primeira vogal é “o” passaram a ser grafados sem acento.
o encontro vocálico “oi” passou a ser sempre registrado sem acento gráfico.

5. Em determinadas situações sintáticas e textuais, a inversão entre sujeito e verbo é praticamente obrigatória, e a ordem
normal causaria estranhamento ao leitor. No texto anterior, essa descrição pode ser exemplificada em
A)
B)
C)
D)

Há uma epidemia de notícias falsas [...].
[...] esclarece Angela Pimenta [...].
[....] e elas estão tendo mais influência do que nunca.
[...] e podem influenciar até eleições presidenciais [...].

6. O trecho da coluna semanal de Contardo Calligaris reproduzido a seguir é referência para a próxima questão.
Domingo, 10 de setembro, em Porto Alegre, o Santander Cultural encerrou a exposição "Queermuseu". O banco se
apavorou diante das ameaças de boicote por clientes indignados com algumas das obras expostas – as quais ofenderiam a moral e instigariam pensamentos e atos impuros.
Uma parte, ao menos, dos protestos veio de pessoas que se declaram "liberais". Mamma mia. Liberal é quem defende,
antes de mais nada, a liberdade do indivíduo (limitada apenas pelo Código Penal). Um liberal que não gostasse das
obras expostas visitaria outra exposição. Ponto. Pretender boicotar o banco se a exposição não for fechada, essa é a
conduta de grupos confessionais ou totalitários (fascistas ou comunistas).
Folha de S. Paulo, 15/09/17. (excerto).

Ao afirmar que a conduta descrita no texto é tanto de grupos fascistas quanto comunistas, o autor
A)
B)
C)
D)

recrimina quem não gosta da exposição.
concorda com os que culpam o banco pelo evento.
define esses comportamentos como radicais.
confunde os conceitos de liberal e fascista.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – Edital 079/2017
Pág. 5/14

7. Leia o excerto da apresentação de uma reportagem, reproduzido a seguir.

Afinal, por que (1) é que o Brasil nunca deixa de ser pobre?
Spoiler: porque(2) o único caminho para enriquecer é diluir a concentração de poder político-econômico. E o que
fazemos é justamente o contrário.
Mais de 40 milhões de brasileiros moram em residências sem acesso a água potável, mesmo estando no país com as
maiores reservas de água doce do mundo. Em um terço dos 1.444 municípios do semi árido nordestino, mais de 10%
das crianças sofre de desnutrição – no país que mais produz proteína animal no planeta.
Mergulhando um pouco mais na história brasileira, não é difícil perceber que riquezas naturais e qualidade de vida para
a população não são necessariamente coisas que andam lado a lado. Nosso imenso potencial tem feito justamente o
contrário, nos ajudando a empacar em uma nada agradável 80ª posição mundial quando o assunto é a riqueza produzida por cada cidadão. Não faz sentido. Lendo a próxima página, no entanto, você vai entender os porquês(3).
Disponível em: <https://super.abril.com.br/sociedade/afinal-por-que-e-que-o-brasil-nunca-deixa-de-ser-pobre/>. Acesso em: 10/9/17.

Algumas palavras podem ser pronunciadas da mesma maneira, mas sua grafia e significado são diferentes. É o que
acontece com “por que”, conforme se pode ver no excerto lido. A respeito das diferentes possibilidades de emprego de
“por que”, assinale a análise CORRETA.
A)
B)
C)
D)

Na primeira ocorrência, por se tratar de uma pergunta indireta, a grafia aceita poderia ser por quê.
Na primeira ocorrência, caso a frase não estivesse deslocada, a grafia deveria ser junta.
Na segunda ocorrência, a grafia se justifica por preceder uma consequência.
Na terceira ocorrência, a grafia se justifica por se tratar de um emprego da palavra como substantivo.

8. A apresentação de entrevista a seguir é referência para a próxima questão.
Desde 2002, quando ficou conhecido com o filme Madame Satã, Lázaro Ramos costuma ser chamado de "um dos
melhores atores de sua geração". Mas já faz tempo que ele é mais do que isso. Astro da série de TV Mister Brau, ele
também apresenta o programa de entrevistas Espelho, no Canal Brasil, e é diretor teatral – em junho, lotou o Theatro
São Pedro, em Porto Alegre, com O Topo da Montanha, espetáculo no qual vive Martin Luther King. Depois de publicar
três livros infantis, ele lançou o primeiro voltado para o público adulto: Na Minha Pele, em que compartilha reflexões,
entre outros temas, sobre racismo. O livro, que está no topo das listas de mais vendidos do país, é um dos temas desta
entrevista.
Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/noticia/2017/08/. Acesso em: 12/8/17.

A apresentação de um entrevistado, pelo suporte de publicação, objetivos e público leitor, obedece a algumas características de elaboração textual, identificadas corretamente na alternativa:
A)
B)
C)
D)

Mistura de vida pessoal e profissional, o que desperta a curiosidade do leitor.
Frases em ordem direta e citação das principais realizações profissionais.
Características autobiográficas e currículo profissional como estratégias.
Encadeamento cronológico de atividades, da mais importante à menos relevante.

9. Se saber contar uma história de amor é uma arte, saber viver uma história de amor é igualmente arte maior e rara. Arte
igualmente bela, dificílima e necessária. Verdade é que nem sempre essa história é contada na mesa do bar. Possivelmente o mundo, dela não tomará conhecimento. Pouco importa. Os que a viveram, embora não a alardeiem, se
comprazem em vivê-la, em lembrá-la ou em ver na representação do amor alheio seu realizado amor.
SANT’ANNA, Affonso Romano de. Ler o mundo. São Paulo: Global, 2011, p. 112.

A forma verbal alardeiem pode ser corretamente substituída, mantendo-se o sentido inicial do texto, por
A)
B)
C)
D)

ostentem.
congratulassem.
aparentam.
divirtam-se.
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10. Num congresso que celebra o valor da palavra, o tema da minha intervenção é o modo como critérios hoje dominantes
desvalorizam palavra e pensamento em nome do lucro fácil e imediato. Falo de razões comerciais que se fecham a
outras culturas, outras línguas, outras lógicas. A palavra de hoje é cada vez mais aquela que se despiu da dimensão
poética e que não carrega nenhuma utopia sobre um mundo diferente. O que fez a espécie humana sobreviver não foi
apenas a inteligência, mas a nossa capacidade de produzir diversidade. Essa diversidade está sendo negada nos dias
de hoje por um sistema que escolhe apenas por razões de lucro e facilidade de sucesso. Os africanos voltaram a ser
os “outros”, os que vendem pouco e os que compram ainda menos. Os autores africanos que não escrevem em inglês
(e em especial os que escrevem em língua portuguesa) moram na periferia da periferia, lá onde a palavra tem de lutar
para não ser silêncio.
COUTO. Mia. E se Obama fosse africano? e outras intervenções. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 13.

Uma das maneiras de retomar palavras e expressões já empregadas em um texto é utilizando pronomes. Assinale a
alternativa que indica corretamente a possível substituição ou retomada para o excerto lido.
A) Caso o autor desejasse retomar, no período seguinte, as palavras “palavra” e “pensamento”, nessa ordem, poderia
empregar esta e aquele.
B) Ao empregar o pronome “nossa”, o autor se distancia do objeto de atenção do texto, revelando a exclusão que
pretende evidenciar.
C) O pronome “outros”, entre aspas no texto, confere destaque positivo ao grupo que representa – os africanos.
D) A palavra “se” apresentada no segundo período funciona como pronome reflexivo para razões comerciais.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO
11. Um investidor, ao aplicar seu capital durante um ano, teve como resultado uma taxa aparente de 8,12% a.a., sendo que
nesse período a inflação atingiu um resultado de 6%. Considerando esse cenário, podemos afirmar que a taxa de juros
real foi de
A)
B)
C)
D)

1,5% a.a.
1,8% a.a.
2% a.a.
2,12% a.a.

12. O tempo necessário para duplicar um investimento, com capitalização ao final de cada período, no regime de juros
compostos, com uma taxa de 2% a.m., é igual a
(Considerar log 2 = 0,301 e log 1,02 = 0,0086)
A)
B)
C)
D)

28 meses.
29 meses.
30 meses.
35 meses.

13. Num determinado escritório de contabilidade, são realizadas as atividades de registro das movimentações diárias das
empresas para que no encerramento do mês seja realizada a apuração dos impostos. Para dar conta dessas atividades, há nove funcionários com a mesma capacidade produtiva que podem realizar essas tarefas, sendo que todos os
meses é escolhida uma equipe de quatro desses funcionários que fica dedicada durante vinte e um dias, trabalhando
cinco horas por dia. Para permitir que, em determinado mês, esses funcionários possam participar de uma capacitação
sem comprometer as atividades de registro das movimentações diárias, faz-se necessário realizar esse trabalho em
apenas quinze dias, trabalhando apenas quatro horas por dia. Quantos funcionários o proprietário do escritório de contabilidade deve colocar na equipe para que o trabalho seja realizado dentro das novas condições de tempo apresentadas?
A)
B)
C)
D)

5 funcionários.
6 funcionários.
7 funcionários.
8 funcionários.
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14. O resultado da expressão
6

0,25

64
27
4

√81

10

3 4
log 27 18
log 25 45

?

é igual a:
A)
B)
C)
D)

0.
2.
8.
33.

15. Donald, Cláudio e João são sócios num escritório de contabilidade e resolveram fazer um bolão para apostar na
Mega-sena. Donald apostou R$100,00, Cláudio R$ 180,00 e João R$ 210,00. Ao verificarem o resultado, viram que
acertaram a quina, cujo prêmio foi de R$ 73.010,00. A divisão do prêmio foi feita proporcionalmente ao valor da aposta
de cada um e, assim sendo, os valores recebidos respectivamente por Donald, Cláudio e João foram
A)
B)
C)
D)

R$ 10.000,00; R$ 18.000,00 e R$ 45.010,00.
R$ 12.000,00; R$ 21.600,00 e R$ 39.410,00.
R$ 14.900,00; R$ 26.820,00 e R$ 31.290,00.
R$ 15.000,00; R$ 27.000,00 e R$ 31.010,00.

16. Um jogador de handebol tem probabilidade 0,6 de converter um tiro de 7 metros (considerado um pênalti comparativamente ao futebol). A probabilidade de que esse jogador converta exatamente 2 tiros de 7 metros em 3 arremessos
consecutivos é de
A)
B)
C)
D)

28,8%.
43,2%.
60%.
66,67%.

17. Uma empresa adquire madeira já cortada para montar dois tipos de móveis, a matéria-prima já é entregue nas medidas
corretas e com todas as furações. No entanto, o acabamento é realizado em dois setores na empresa, um para lixamento e outro para a pintura. O setor de lixamento fica disponível 5 horas por dia e o setor de pintura 7 horas por dia. O
móvel do tipo 1 necessita de 14 minutos no setor de lixamento e 18 minutos no setor de pintura, já o móvel 2 necessita
de 16 minutos no setor de lixamento e 24 minutos no setor de pintura. Como a empresa não tem um setor de estoque
para excedentes, a quantidade de cada tipo de móvel a ser recebida por dia, de modo a utilizar todo o tempo de
disponibilidade desses dois setores, deve ser de
A)
B)
C)
D)

10 móveis do tipo 1 e 10 móveis do tipo 2.
12 móveis do tipo 1 e 14 móveis do tipo 2.
12 móveis do tipo 1 e 12 móveis do tipo 2.
14 móveis do tipo 1 e 14 móveis do tipo 2.

18. Em uma pesquisa, os dados foram coletados e organizados conforme a tabela apresentada.

A mediana dos dados agrupados é
A)
B)
C)
D)

50.
56.
58.
60.
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INFORMÁTICA
19. Considere uma planilha elaborada no Microsoft Excel 2003 ou superior na sua instalação padrão do Windows, em que
na célula A1 está digitado o número 70. Escolha a alternativa CORRETA, que corresponda ao conteúdo que inserido
na célula C1 da mesma planilha, e após o usuário apertar a tecla ENTER, tem como resultado: APROVADO.
A)
B)
C)
D)

=SE(INDIRETO("A"&LIN())>=70;"APROVADO";"REPROVADO")
=SE(A1>70;"APROVADO";"REPROVADO")
=A1>=70
=SE(A1="APROVADO";VERDADEIRO();"REPROVADO")

20. Considere a necessidade de elaborar uma apresentação no Microsoft PowerPoint 2003 ou superior na sua instalação
padrão do Windows. Escolha a alternativa CORRETA, que corresponde ao recurso que possibilita definir vários
elementos de um slide como cores e fontes, padronizando características para que sejam mostradas em todos os
slides automaticamente.
A)
B)
C)
D)

Caixa de texto.
Zoom.
Classificação de slides.
Slide Mestre.

21. No Windows XP, as opções regionais permitem
A) alterar o idioma do sistema operacional e também a personalização de opções regionais como, por exemplo, na
aba Números, é possível alterar a unidade monetária.
B) alterar o idioma do sistema operacional e também a personalização de opções regionais como, por exemplo, na
aba Números, é possível alterar o formato de data e hora do sistema.
C) alterar o idioma do sistema operacional e também a personalização de opções regionais como, por exemplo, na
aba Números, é possível alterar o Sistema de Medidas.
D) somente alterar o idioma do sistema operacional, não sendo possível personalizações, já que o idioma do sistema
já está configurado com o sistema de medidas, data e hora e também unidade monetária do próprio idioma.
22. Sobre a barra de tarefas no Windows XP, é CORRETO afirmar que
A) possui um recurso de agrupamento de arquivos, sendo possível reduzir o número de itens que aparecem na barra
de tarefas e mais fácil fechar, caso existam várias ocorrências de um mesmo aplicativo.
B) possui um recurso de agrupamento de arquivos, sendo possível reduzir o número de itens que aparecem na barra
de tarefas; realiza o agrupamento pela ordem em que os aplicativos foram abertos.
C) possui um recurso de agrupamento de arquivos, sendo possível reduzir o número de itens que aparecem na barra
de tarefas; realiza o agrupamento de acordo com o tamanho do arquivo e é eficiente, pois permite fechar o grupo
de programas que estão ocupando maior espaço no computador.
D) não possui recurso de agrupamento de arquivos, sendo que cada novo programa aberto ocupa um espaço na
barra de tarefas.
23. Para facilitar a pesquisa na internet, a ferramenta de busca do Google possibilita a utilização de algumas opções para
uma busca mais refinada. Sobre buscas de conteúdos no Google, é CORRETO afirmar que, para buscar a palavra
concurso somente no site da SEAP, podemos utilizar o seguinte comando
A)
B)
C)
D)

concurso + http://www.administracao.pr.gov.br/
concurso site:http://www.administracao.pr.gov.br/
“concurso” + http://www.administracao.pr.gov.br/
"concurso http://www.administracao.pr.gov.br/"
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CONHECIMENTOS GERAIS
24. A Lei nº 8.069/1990, denominada Estatuto da Criança e Adolescente, prevê nas disposições preliminares quais os direitos da criança e do adolescente, sendo CORRETO afirmar que a criança e o adolescente
A) têm direitos fundamentais restritivos. Por esse motivo, elabora-se uma legislação específica denominada Estatuto
da Criança e Adolescente para regular quais os direitos e deveres a serem cumpridos e respeitados.
B) têm acesso parcial aos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, em que a criança e o adolescente, por
estarem em fase de desenvolvimento, necessitam de legislação especial para acesso e proteção social.
C) gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata o Estatuto da Criança e Adolescente, sendo assegurado por lei, todas as oportunidades e facilidades, a fim de
lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
D) serão assim considerados, para os efeitos do Estatuto da Criança e Adolescente, se tiverem até treze anos e entre
quatorze e dezoito anos, respectivamente.
25. Acerca do direito da criança à proteção, à vida e à saúde, nos termos do disposto no Estatuto da Criança e Adolescente, analise as assertivas a seguir.
I.
II.

III.

O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno,
inclusive aos filhos de mães submetidas à medida de privação de liberdade.
Os profissionais das unidades primárias de saúde desenvolverão ações sistemáticas, individuais ou coletivas,
visando ao planejamento, à implementação e à avaliação de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento
materno e à alimentação complementar saudável, de forma contínua.
Os serviços de unidades de terapia intensiva neonatal deverão dispor de banco de leite humano ou unidade de coleta de leite humano.

É CORRETO apenas o que se afirma em
A)
B)
C)
D)

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

26. O Estatuto da Criança e Adolescente prevê, em suas disposições gerais, o direito à convivência familiar e comunitária,
sendo CORRETO afirmar que a criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou
institucional
A) após o prazo de dois anos, será compulsoriamente encaminhado para o procedimento de adoção, devendo seguir os
critérios definidos pela Vara de Infância e Juventude.
B) terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada seis meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base
em relatório elaborado por equipe multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração
familiar ou colocação em família substituta.
C) ficará no Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos no sistema do Conselho Nacional de Justiça, assegurado o acesso aos dados nele contidos para a finalidade de adoção.
D) no processo de adoção, terão direitos diferenciados em relação aos filhos nascidos em casamento, ou união estável.
27. Leia o trecho da reportagem para responder a questão.
“Curitiba ficou em primeiro lugar no Ranking Nacional dos Portais da Transparência deste ano. Organizado pelo Ministério Público Federal (MPF), o ranking analisa as boas práticas para que os cidadãos consigam ter acesso às informações da administração pública pela internet. Ao lado da capital paranaense, também conquistaram nota 10 Florianópolis, Porto Alegre e Recife. Conforme o levantamento divulgado na quarta-feira (8), a equipe do MPF analisou o Portal da
Transparência de 5.567 municípios, 26 estados e Distrito Federal. No primeiro ranking, em 2015, Curitiba havia atingido
a média de 8,10. A média estadual dos municípios também melhorou, passando de 4,22 para 6,10. Com esta pontuação, o Paraná subiu uma posição em relação às demais unidades federativas, ficando na sétima. A nota do site do Governo do Paraná ficou em 8,70.”.
Disponível em: http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/06/curitiba-e-mais-tres-capitais-lideram-ranking-nacional-da-transparencia.html. Acesso:
set/2017.
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Observe-se que o Portal da Transparência tem por finalidade oferecer ao Cidadão informações relativas aos programas
sociais, receitas, despesas, corpo funcional, licitações, contratos, convênios e patrimônio entre outros, tornando-se uma
ferramenta para o exercício da cidadania. Sobre esse assunto, analise as assertivas a seguir.
I.
II.
III.

Para realizar o controle do uso dos recursos públicos, o cidadão pode se utilizar de dados concretos e de informações importantes disponíveis nos portais da transparência.
Acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária e financeira dos órgãos públicos são formas de exercer a
cidadania.
O exercício da cidadania é uma atividade complexa e multifacetária, não se esgotando na relação entre sociedade
e Estado, mas espalhando efeitos para as relações interpessoais. Assim, comportamentos do cotidiano, como respeitar o sinal vermelho no trânsito e não jogar papel na rua, revelam diferentes estágios de cidadania de um povo e
mostram as diversas noções sobre a importância do o respeito à coisa pública.

Está CORRETO o que se afirma apenas em:
A)
B)
C)
D)

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

28. As redes de interdependência econômica das nações são estabelecidas em função da influência cruzada da diversidade em dotações naturais e dos diferenciais em atributos constituídos. As diferenças estruturais na disponibilidade e na
combinação de recursos de produção impulsionam os fluxos internacionais de comércio. Dentre as assertivas, identifique os principais fatores que impulsionam os fluxos comerciais e acordos bilaterais entre países.
I.
II.
III.
IV.

Os ganhos de escala proporcionados pela diversificação de atividades das empresas, com restrições de patentes e
acesso a commodities transacionadas no mercado internacional.
As mudanças quantitativas e os ganhos de escala nos processos produtivos de setores da economia, que investem
em diversificação e personalização de produtos com ênfase em processos criativos.
As mudanças qualitativas nos padrões vigentes de tecnologia e de produção com a aceleração do ritmo das inovações trazidas pela maior exposição e visibilidade dos países à concorrência internacional.
A maior diversidade de produtos trazida pelo comércio mundial e decorrente de mudanças positivas nos padrões
de vida da sociedade das nações.

É CORRETO apenas o que se afirma em
A)
B)
C)
D)

I e II.
III e IV.
II e III.
I e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
29. No que se refere ao Protocolo, na gestão de documentos, é possível afirmar que é uma atividade relacionada à rotina
de Recebimento e Classificação
A)
B)
C)
D)

tomar conhecimento da correspondência pela leitura, verificando a existência de antecedentes.
encaminhar os documentos aos respectivos destinos, de acordo com despacho de autoridade competente.
numerar e completar a data, no documento original e nas cópias.
arquivar as fichas de protocolo em ordem numérica.

30. É possível dividir os métodos de arquivamento em duas classes e esses métodos pertencem a dois grandes sistemas.
Acerca desse assunto, assinale a alternativa CORRETA.
A) Classes: alfabético e geográfico.
Sistemas: alfanumérico e indireto.
B) Classes: duplex e decimal.
Sistemas: direto e alfanumérico.
C) Classes: básicos e padronizados.
Sistemas: direto e indireto.
D) Classes: simples e cronológico.
Sistemas: direto e alfanumérico.
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31. Sobre o processo de tramitação de um memorando, é CORRETO afirmar que
A)
B)
C)
D)

por ser um processo de tramitação oficial, é considerado um complexo procedimento burocrático.
o memorando é uma forma de comunicação eminentemente externa.
o memorando é uma forma de comunicação de caráter somente administrativo.
a característica principal é a agilidade. Deve-se considerar rapidez e simplicidade de procedimentos burocráticos.

32. Sobre a anulação e revogação dos atos administrativos, é CORRETO afirmar que
A)
B)
C)
D)

o Judiciário pode revogar atos administrativos no caso de os reputar inconvenientes.
o Judiciário pode anular atos discricionários que possuam vícios de legalidade.
revogação e anulação de atos administrativos podem ser realizadas exclusivamente pela Administração Pública.
não cabe à Administração convalidar atos administrativos que possuem vícios, ainda que sanáveis, sob pena de
ofensa ao princípio da legalidade.

33. Sobre o conceito de Administração Indireta, é CORRETO afirmar que
A)
B)
C)
D)

os órgãos são dotados de personalidade jurídica própria.
a criação de Autarquias se dá por meio de Decreto expedido pelo chefe do Poder Executivo.
as empresas públicas se caracterizam pela existência de participação privada no seu capital social.
as sociedades de economia mista devem ser constituídas sob a forma de sociedade anônima.

34. A Lei nº 8.429/1992 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no
exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional. Sobre o
tema, assinale a alternativa CORRETA.
A) A indisponibilidade de bens do agente que causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito
deve recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
B) O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações legais, até o limite do ressarcimento integral do dano, independentemente do valor da herança.
C) As lesões ao patrimônio público somente implicarão o integral ressarcimento do dano quando derivarem de ação
ou omissão dolosa do agente.
D) As disposições da Lei nº 8.429/1992 são aplicáveis apenas às pessoas que se enquadram no conceito de servidor
público.
35. A Lei nº 12.846/2013 dispõe sobre a responsabilização de pessoas pela prática de atos contra a administração pública.
Sobre o tema, assinale a alternativa CORRETA.
A) A responsabilidade civil ou administrativa das pessoas jurídicas que praticarem os atos lesivos previstos na Lei
nº 12.846/2013 é, invariavelmente, subjetiva, ou seja, depende da comprovação do elemento subjetivo da conduta.
B) A Lei nº 12.846/2013 não se aplica à sociedade em conta de participação, nem à sociedade em comum, já que tais
tipos societários não detêm personalidade jurídica própria.
C) Os dirigentes ou administradores serão responsabilizados por todos os atos ilícitos cometidos pelas pessoas jurídicas a que estão vinculados, independentemente da prova de terem agido com dolo ou culpa.
D) A pessoa jurídica será responsabilizada, civil ou administrativamente, independentemente da responsabilização
individual das pessoas naturais que figurem como autoras, coautoras ou partícipes do ato ilícito.
36. No dia 17.10.2016, houve determinação, por decisão administrativa, de reingresso de determinado funcionário no serviço público, com ressarcimento dos vencimentos e vantagens do cargo. Segundo os dispositivos da Lei Estadual
nº 6.174/1970, que estabelece o regime jurídico dos funcionários civis do Poder Executivo do Estado do Paraná, tal
situação decorre da seguinte forma de provimento de cargos públicos:
A)
B)
C)
D)

Reintegração.
Readmissão.
Reversão.
Readaptação.
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37. Assinale a alternativa que contém um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, segundo a Constituição Federal de 1988.
A)
B)
C)
D)

Enaltecer os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
Defender a solução pacífica dos conflitos.
Facilitar a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade.
Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação.

38. De acordo com os Direitos e Garantias Fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa
CORRETA.
A) Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de
amamentação.
B) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, salvo para obter a confissão de
algum crime mais grave.
C) Não haverá penas cruéis e de trabalhos forçados, salvo em crimes hediondos.
D) O preso não tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial.

39. Segundo a Constituição Federal de 1988, compete privativamente à Câmara dos Deputados
A) aprovar previamente, após arguição pública, a escolha de Procurador-Geral da República.
B) estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
C) autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da
República e os Ministros de Estado.
D) fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
40. “As atividades da Administração, seus poderes, atos, a gestão de seus bens se operacionalizam pelo trabalho dos servidores públicos, ou seja, pelas pessoas que mantêm vínculo de trabalho com a Administração, o chamado pessoal da
Administração. Cabe aos servidores, primordialmente, fazer a Administração funcionar.”
(MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 17. ed. São Paulo: RT, 2013, p. 299.).

Sobre o tema servidores públicos, segundo a Constituição Federal de 1988, leia as assertivas abaixo e, depois, assinale a alternativa CORRETA.
I.
II.
III.

Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração
proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração
dos cargos e empregos públicos.
É expressamente vedada a perda de qualquer cargo ou função pública mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho.

É CORRETO apenas o que se afirma em
A)
B)
C)
D)

I e III.
I e II.
I.
II.
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