
 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUITANDINHA 
 

ESTADO DO PARANÁ 
 

Edital 001/2018 – Câmara Municipal de Quitandinha 
 

Prova Objetiva – 29/07/2018 
 

   

 

INSCRIÇÃO 
 

TURMA 
 

NOME DO CANDIDATO 
 
 
 

   

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:  
ORDEM 

 

705 – Técnico Legislativo  
 

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. Antes de iniciar a resolução das questões, 

confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 40 questões objetivas. 

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

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

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. 
Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. 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. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das 
respostas para o cartão-resposta. 

9. Não será permitido à candidata e ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer 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. 

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 ou candidata, 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 5.15.5 do Edital. 

h) Emprestar materiais para realização das provas. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, a candidata/o candidato será excluída(o) do 
processo. 
 

10. 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. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Língua 
Portuguesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos 
Específicos 

 

 

 

RESPOSTAS 

01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
01 - O escritor Ruy Castro, no texto a seguir, cujas frases estão fora de ordem, fala sobre o fechamento e reabertura da 

Biblioteca Parque do Estado no Rio de Janeiro. Numere os parênteses, identificando a sequência textual correta. 
 

(   ) Findo o evento, o LER retirou-se, mas legou ao Estado um espaço em condições para que este reabra a Biblioteca 
Parque. 

(   ) Eu a visitara havia pouco e ficara encantado – 250 mil livros (2.500 em braille) e 20 mil filmes, teatro, auditório, salas 
multiuso, espaço infantil, jardins, café, pátio, bicicletário. 

(   ) Passou-se um ano e meio. Há meses, o pessoal do LER – Salão Carioca do Livro, um superevento literário – armou-
se de parceiros e dispôs-se a realizar na biblioteca sua edição de 2018. 

(   ) Em fins de 2016, a Biblioteca Parque do Estado, na avenida Presidente Vargas, fechou as portas. 
(   ) Incrível o estrago que 18 meses de abandono podem provocar. E mais incrível ainda o que a vontade de servir, de 

salvar, de oferecer, pode produzir. Cada centímetro, do chão ao teto, foi restaurado. 
 

(Adaptado de <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/ruycastro/2018/05/renasce-uma-biblioteca.shtml>) 
 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo. 
 

a) 5 – 2 – 3 – 4 – 1. 
b) 4 – 3 – 1 – 2 – 5. 
►c) 5 – 2 – 3 – 1 – 4. 
d) 3 – 5 – 1 – 2 – 4. 
e) 4 – 3 – 2 – 1 – 5. 

 
O texto a seguir é referência para as questões 02 e 03. 

 
‘Science’: A aposta nas células-tronco tumorais 

 

Pesquisadores esperam que testes clínicos provem teoria controversa e ofereçam novos tratamentos 
 

A Science, renomada revista científica, publicou recentemente um artigo de Jocelyn Kaiser sobre um estudo que vem sendo feito 

no combate ao câncer. Robert Weinberg é um dos pesquisadores de câncer mais __________ do mundo, graças em grande parte a 
seu trabalho pioneiro na identificação de genes que baseiam o desenvolvimento de tumores. Ele já viu a esperança para tratamentos 
de câncer __________. “Estou nesse ramo, para o bem ou para o mal, há 40 anos. Muitas das coisas nas quais trabalhamos se 
mostraram relativamente inúteis na clínica”. Mas, aos 72 anos, ele está otimista de novo. “Essa é realmente a primeira vez em que eu 
estou posicionado para ajudar a efetuar o desenvolvimento de um agente ou de agentes que realmente vão beneficiar pacientes de 
câncer”, diz ele. 

O pesquisador do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) está agora arriscando parte de sua considerável reputação, e 
quase US$ 200 milhões que __________ por investidores a uma empresa da qual ele é um cofundador, em uma ousada teoria que 
dividiu o campo do câncer. Weinberg e outros __________ que tumores contêm um pequeno número de células que são distintas 
porque elas parecem com as células-tronco que dão origem a tecidos normais. Eles acreditam que essas sementes do câncer, capazes 
de resistir à quimioterapia e voltar meses ou anos depois do tratamento, podem explicar as trágicas recaídas que as pessoas costumam 
experimentar. Acredita-se que, ao mirar especificamente nessas células-tronco tumorais, será possível manter a doença sob controle. 

 

(Adaptado de: <http://www.jb.com.br/ciencia-e-tecnologia/noticias/2015/02/19/science-a-aposta-nas-celulas-tronco-tumorais/>. Adaptado.) 

 
02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem no texto: 
 

a) conhecido – irem e virem – foi dado – argumenta. 
b) conhecidos – irem e virem – foram dados – argumenta. 
c) conhecido – ir e vir – foram dados – argumenta. 
►d) conhecidos – ir e vir – foram dados – argumentam. 
e) conhecidos – ir e vir – foi dado – argumentam. 
 

03 - Assinale a alternativa que sintetiza de forma correta o conteúdo do texto. 
 

a) O texto apresenta os resultados de um estudo sobre câncer financiado pelo MIT. 
►b) O texto anuncia uma nova teoria envolvendo terapias para o controle do câncer. 
c) O texto trata especificamente de um estudo que analisa o impacto das células-tronco no combate ao câncer. 
d) O texto divulga o trabalho realizado por Robert Weinberg ao longo dos seus 40 anos de carreira. 
e) O texto anuncia a contribuição de um projeto para a cura do câncer por meio do uso de tecidos normais do paciente. 

 
04 - Considere o seguinte trecho: 

 

Foi o xeque-mate para o paradigma da Terra esférica. Quando se colocou em questão o valor constante do raio da Terra, chegou-
se a um novo conceito: o de um elipsoide de revolução. 

 

Na parte sublinhada, estabelece-se entre as ideias expressas uma relação: 
 

a) causal. 
b) condicional. 
c) explicativa. 
d) comparativa. 
►e) temporal. 
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05 - Considere o seguinte conjunto de informações: 
 

• O médico americano Scott Atlas é estudioso de temas relacionados à gestão de saúde. 
• Ele é integrante de algumas das comissões que escolheram o Prêmio Nobel de Medicina. 
• Ele esteve recentemente no Brasil. 
• No Brasil, ele participou do lançamento da Techtools. 
• A Techtools é uma nova incubadora de startups focadas em inovações tecnológicas. 

 

Assinale a alternativa que NÃO mantém a relação original entre as ideias. 
 

a) Integrante de algumas das comissões que escolheram o Prêmio Nobel de Medicina e estudioso de temas relacionados à 
gestão de saúde, o médico americano Scott Atlas esteve recentemente no Brasil, participando do lançamento da Techtools, 
nova incubadora de startups focadas em inovações tecnológicas. 

b) O médico americano Scott Atlas, que esteve recentemente no Brasil, participando do lançamento da Techtools, nova 
incubadora de startups focadas em inovações tecnológicas, é integrante de algumas das comissões que escolheram o Prêmio 
Nobel de Medicina e estudioso de temas relacionados à gestão de saúde. 

c) O médico americano Scott Atlas, integrante de algumas das comissões que escolheram o Prêmio Nobel de Medicina e 
estudioso de temas relacionados à gestão de saúde, esteve recentemente no Brasil, participando do lançamento da Techtools, 
nova incubadora de startups focadas em inovações tecnológicas. 

d) Estudioso de temas relacionados à gestão de saúde e integrante de algumas das comissões que escolheram o Prêmio Nobel 
de Medicina, o médico americano Scott Atlas esteve recentemente no Brasil, participando do lançamento da Techtools, nova 
incubadora de startups focadas em inovações tecnológicas. 

►e) Estudando temas relacionados à gestão de saúde, o médico americano Scott Atlas, integrante de algumas das comissões 
que escolheram o Prêmio Nobel de Medicina, esteve recentemente no Brasil, onde participou do lançamento da Techtools, 
nova incubadora de startups focadas em inovações tecnológicas. 

 
06 - Considere o seguinte trecho retirado da notícia “Os números explicam o mundo”: 
 

A ciência avança ________, tecendo teorias e evidências. _______ as provas materiais se esgotam, surgem discussões e as 
hipóteses se multiplicam (________ não há provas para falseá-las). ________ aparecem novas pistas que reforçam algumas 
explicações e enfraquecem outras, fazendo nosso conhecimento dar um salto adiante... ________ surgir a próxima incógnita. 

 

(Adaptado de: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/23/ciencia/1527088298_574101.html>) 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. 
 

►a) assim – Quando – porque – Então – até. 
b) então – Porque – quando – Quando – para. 
c) enfim – Então – assim – Até – quando. 
d) assim – Porque – então – Assim – quando. 
e) então – Assim – enfim – Quando – até. 

 
07 - Leia a tirinha a seguir: 

Diante da falta de compreensão (“Não entendi nada!”) de Armandinho, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A palavra público no primeiro quadrinho é um adjetivo e significa “que pertence a todos”, enquanto a mesma palavra 
no segundo quadrinho é um substantivo e significa “o homem comum”. 

2. A palavra “privadas” no primeiro quadrinho é um adjetivo e significa “que pertencem um indivíduo particular”, 
enquanto a palavra “privados” do segundo quadrinho é um verbo e significa “impedidos de ter o gozo de algo”. 

3. As expressões “transporte público”, do primeiro quadrinho, e “transporte coletivo de qualidade”, do segundo 
quadrinho, significam a mesma coisa. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
c) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
►d) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 

  

 
 

(Disponível em: https://tirasarmandinho.tumblr.com/page/8) 



5/12 
 

O texto a seguir é referência para as questões 08 a 10. 
 

O nobilíssimo ponto e vírgula 
 

Estava na “capa” do UOL ontem: “Medo de ser assassinado atinge 3 em 4 brasileiros; 67% de jovens temem a PM”. Por favor, veja 
o ponto e vírgula, prezado leitor. Que faz ele aí? É correto o seu emprego? [...] 

Posto isso, voltemos ao título do UOL e ao ponto e vírgula que há nele. Esse título diz respeito a uma pesquisa realizada pelo 
Datafolha e publicada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O tema da pesquisa, obviamente, é a violência no Brasil, que, como 
se sabe, é um país pacífico, solidário etc., etc., etc. 

As duas informações que há no título são distintas: a primeira diz respeito ao medo de ser assassinado, sentimento de 76% dos 
entrevistados; a segunda diz respeito ao temor que 67% dos jovens entrevistados têm da Polícia Militar. 

As informações são distintas, mas integram o mesmo assunto, o mesmo campo, o mesmo território, por isso foi empregado 
(corretissimamente) o ponto e vírgula, que separa o primeiro bloco, completo, autônomo etc., do segundo bloco, também completo, 
autônomo etc. 

O papel do ponto e vírgula é sempre o de separar partes autônomas de um todo, isto é, blocos que apresentam sentido e informação 
completos e pertencem ao mesmo conjunto, ao mesmo assunto. […] 

 

(Pasquale Cipro Neto, publicado em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/pasquale/2016/11/1828820-o-nobilissimo-ponto-e-virgula.shtml?logged 
paywall>. Acesso em 01/06/18. Adaptado) 

 
 

08 - Com base no seu conhecimento e na explicação dada pelo autor, considere o uso do ponto e vírgula nas seguintes 
afirmativas: 

 

1. Não foi possível fazer a impressão do documento, nem colorida; nem em preto e branco. 
2. Na linguagem escrita é o leitor; na fala, o ouvinte. 
3. Ele chegou adiantado, como de costume; como de costume, foi o último a sair. 
4. Uns trabalham; outros descansam. 

 

Está correto o uso do ponto e vírgula em: 
 

a) 1 e 3 apenas. 
b) 2 e 4 apenas. 
c) 1, 2 e 3 apenas. 
►d) 2, 3 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 

 
 
09 - Em determinado momento do texto, o autor faz uso da ironia. Assinale a alternativa na qual podemos constatar tal uso. 
 

a) “Por favor, veja o ponto e vírgula, prezado leitor. Que faz ele aí? É correto o seu emprego?”. 
►b) “O tema da pesquisa, obviamente, é a violência no Brasil, que, como se sabe, é um país pacífico, solidário etc., etc., etc.”. 
c) “Esse título diz respeito a uma pesquisa realizada pelo Datafolha e publicada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública”. 
d) “As informações são distintas, mas integram o mesmo assunto, o mesmo campo, o mesmo território, por isso foi empregado 

(corretissimamente) o ponto e vírgula [...]”. 
e) “O papel do ponto e vírgula é sempre o de separar partes autônomas de um todo [...]”. 

 
 
10 - Com base no uso do superlativo pelo autor no texto acima (adjetivo: nobilíssimo; advérbio: corretissimamente), assinale 

a alternativa em que foi utilizado corretamente o mesmo processo de formação de ambos os exemplos – com adjetivo e 
com advérbio. 

 

a) provavilíssimo e equivocadissimamente. 
b) ineficazíssimo e estupidissimamente. 
►c) pobríssimo e acertadissimamente. 
d) dificíssimo e educadissimamente. 
e) azulzíssimo e erradissimamente. 

 

 
11 - Assinale a alternativa corretamente pontuada. 
 

a) Para comemorar o evento sua mulher, a escritora Heloísa Seixas organizou o volume “Trêfego e Peralta”, lançado pela 
Companhia das Letras reunindo sua produção jornalística. 

b) Para comemorar o evento sua mulher a escritora Heloísa Seixas organizou o volume: “Trêfego e Peralta”, lançado pela 
Companhia das Letras, reunindo sua produção jornalística. 

►c) Para comemorar o evento, sua mulher, a escritora Heloísa Seixas, organizou o volume “Trêfego e Peralta”, lançado pela 
Companhia das Letras, reunindo sua produção jornalística. 

d) Para comemorar o evento, sua mulher a escritora Heloísa Seixas, organizou o volume “Trêfego e Peralta” lançado pela 
Companhia das Letras reunindo sua produção jornalística. 

e) Para comemorar o evento sua mulher, a escritora, Heloísa Seixas, organizou o volume (“Trêfego e Peralta”) lançado, pela 
Companhia das Letras, reunindo sua produção jornalística. 

 
  



6/12 
 

12 - Considere o seguinte trecho do texto “O café causa câncer”, que se refere a uma determinação de um juiz sobre a venda 
da bebida na Califórnia: 

 

Um juiz da Califórnia determinou recentemente que a Starbucks e outras empresas que vendam café naquele estado sirvam 
a bebida com uma advertência sobre o câncer. A ação decorre da presença de acrilamida no café. A substância é normalmente 
encontrada em muitos alimentos com alto teor de carboidratos que são expostos a temperaturas elevadas, como bolos, batata 
frita, pão e cereais. Há evidências que demonstram que a acrilamida é provavelmente cancerígena em seres humanos. 

A acrilamida do café é formada no início da torrefação, que dá aos grãos de café verdes a cor marrom escura que conhecemos 
e seu sabor profundamente amargo. Uma vez dentro do corpo, a acrilamida pode ser convertida em glicidamida, um epóxido, e 
ambas as substâncias podem se ligar às nossas proteínas e ao nosso DNA, causando-lhes danos. Os danos ao DNA podem ser 
a primeira fase do desenvolvimento do câncer, e a acrilamida também interfere na reparação do DNA. 

 

(Adaptado de: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/04/ciencia/1525449001_806468.html) 
 

 Com base no título e no trecho do texto lido, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) A acrilamida é uma substância cancerígena encontrada nos grãos de café verdes. 
(   ) A acrilamina é metabolizada em glicidamina, uma substância tóxica que pode causar câncer em humanos. 
(   ) Além do café, a determinação judicial abrange outros alimentos que contém acrilamida, como bolos e batata frita. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F. 
►b) F – V – F. 
c) V – F – F. 
d) F – V – V. 
e) V – F – V. 

 
13 - A edição 345, de julho/2018, da revista Ciência Hoje, traz matéria sobre a inovação no combate a doenças neurológicas. 

As frases a seguir são parte desse texto, mas estão fora de ordem. Numere os parênteses, identificando a sequência 
textual correta. 

 

(   ) O problema não se deve à falta de fármacos para essas doenças, mas à dificuldade que eles têm em atravessar a 
barreira que separa o sistema circulatório do sistema nervoso central (chamada barreira hematoencefálica) e chegar 
ao local onde devem desempenhar sua ação terapêutica. 

(   ) Com o aumento da expectativa de vida da população, tem sido cada vez maior a prevalência de doenças neurológicas, 
atualmente uma importante causa de mortalidade no mundo. 

(   ) Apesar dos rápidos avanços na tecnologia médica e na compreensão de como funciona o cérebro humano, várias 
doenças neurológicas, como as de Alzheimer e Parkinson e tumores cerebrais, permanecem sem um tratamento 
eficaz. 

(   ) Embora tenha uma vasta rede de vasos capilares, o cérebro é provavelmente um dos órgãos menos acessíveis a 
substâncias que circulam na corrente sanguínea. 

(   ) Isso porque essa barreira semipermeável tem como função proteger o cérebro de substâncias estranhas, como certos 
medicamentos, vírus e bactérias. 

(Adaptado de: <http://cienciahoje.org.br/inovacao-no-combate-a-doencas-neurologicas/>) 
 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta, de cima para baixo. 
 

►a) 3 – 1 – 2 – 4 – 5. 
b) 1 – 3 – 5 – 2 – 4. 
c) 4 – 2 – 1 – 5 – 3. 
d) 3 – 2 – 1 – 4 – 5. 
e) 4 – 1 – 2 – 5 – 3. 
 

14 - Leia o seguinte fragmento de texto: 
 

__________ um levantamento com amostra significativa e avaliação de voluntários por mais de uma década, o estudo ainda pode 
estar aberto a inconsistências por conta dos relatos sobre alimentação a cada cinco anos, que podem não estar 100% corretos ou 
suas dietas podem simplesmente não ser tão regulares quanto foi reportado. 
 

Considere as seguintes possibilidades de preenchimento da lacuna acima: 
 

1. Por ser 
2. Apesar de ser 
3. Mesmo sendo 
4. Sendo 
 

Preenche(m) corretamente a lacuna acima o(s) item(ns): 
 

a) 1 apenas. 
b) 2 apenas. 
c) 3 apenas. 
d) 1 e 4 apenas. 
►e) 2 e 3 apenas. 
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15 - Considere a seguinte frase: 
 

As declarações do candidato no último comício corroboraram _____ declarações feitas anteriormente, deixando claro o objetivo 
da campanha de privilegiar os aspectos econômicos em detrimento _____ sociais, com o intuito de impactar fortemente _____ 
preferência dos eleitores. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que parecem na frase. 
 

►a) as – dos – a. 
b) com as – dos – a. 
c) com as – aos – na. 
d) as – aos – na. 
e) com as – dos – na. 

 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
16 - Em um site está para venda um computador com as seguintes características: Notebook Intel Core i7 7500U 13,3" 8GB 

SSD 256 GB Windows 10 7ª Geração micro HDMI 2 USB 2.0 mini VGA. 
 

 Assinale a alternativa que apresenta a sigla de dispositivo para armazenamento não volátil de dados digitais. 
 

a) 8GB 
b) HDMI 
►c) SSD 
d) USB 
e) VGA 

 

 
17 - Considere os seguintes dados no Microsoft Excel 2013 português Brasil. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Assinale a alternativa que apresenta a fórmula que resultará no valor da célula C2. 
 

►a) =SE(B2="M";"Sr. ";"Sra. ")&A2 
b) =SE(B2="M";"Sr. ";"Sra. ")+A2 
c) =SE(B2="F";"Sra. ";"Sr. ")A2 
d) =CONCATENAR(A2; SE(B2="F";"Sra. ";"Sr. ")) 
e) =CONCATENAR(‘Sr.’ OU ‘Sra.’;B2=”M”;C2); 

 
18 - Considere o Microsoft Word 2013 versão português (Brasil). Assinale a alternativa na qual consta a sequência para 

adicionar uma marca d’água ao documento. 
 

a) Na guia Inserir, no grupo Ilustrações, escolha Marca d'água. 
b) Na guia Inserir, no grupo Plano de Fundo da Página, escolha Marca-d'água. 
►c) Na guia Design, no grupo Plano de Fundo da Página, escolha Marca d'água. 
d) Na guia Layout da Página, no grupo Plano de Fundo da Página, escolha Marca d'água. 
e) Na guia Layout da Página, no grupo Temas, escolha Marca d'água. 

 
19 - Em uma empresa, com rede interna ambiente Windows, os modelos de documentos oficiais estão centralizados na pasta 

Modelos compartilhada em modo Leitura aos usuários do domínio, no servidor de arquivos SERVDOC. Qual é o endereço 
para acessar o modelo oficio.dotx, no Windows Explorer, num computador com Windows 7? 

 

a) SERVDOC/modelos/oficio.dotx 
►b) \\SERVDOC\Modelos\oficio.dotx 
c) SERVDOC.Modelos@oficio.dotx 
d) oficio.dotx@SERVDOC 
e) oficio.dotx@Modelos 

 

 
20 - Quais são as etapas necessárias para excluir o histórico de navegação do Internet Explorer 11, estando dentro do 

navegador? 
 

a) Botão Abrir Menu  Histórico  Limpar dados de Navegação. 
b) Configurações  Histórico  Limpar dados de navegação. 
c) Menu SegurançaExcluir Histórico de Navegação  Excluir. 

►d) Botão ( ) Ferramentas (Alt+X)  Segurança  Excluir histórico de navegação  Excluir. 

e) Botão ( ) Ferramentas (Alt+X)  Opções da Internet  Segurança  Histórico de navegação  Excluir.  

 A B C 

1 Nome Sexo Tratamento 

2 João M Sr. João 

3 Maria F Sra. Maria 
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21 - Levando em consideração o disposto na Lei Orgânica do Município de Quitandinha, assinale a alternativa correta. 
 

a) O Município de Quitandinha, parte integrante do território do Estado do Paraná, é dotado de personalidade jurídica de direito 
público e goza de soberania nos termos da Constituição Federal e Estadual. 

b) São órgãos do Governo Municipal: I – O Poder Legislativo; II – O Poder Executivo; III – O Poder Judiciário. 
c) Os cargos públicos são acessíveis apenas aos brasileiros natos que preencham os requisitos estabelecidos em lei. 
d) O direito de greve será exercido nos termos e limites definidos em lei complementar municipal. 
►e) Os cargos públicos da estrutura inicial e intermediária da Administração Pública municipal serão exercidos obrigatoriamente 

por servidores ocupantes de cargos de carreira. 
 

22 - Com fundamento na lei Orgânica do Município de Quitandinha, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão da função pública, perda dos direitos políticos, 
indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário, na forma e graduação previstas em lei, sem prejuízo da ação 
penal cabível. 

2. As contas da administração pública direta e indireta, de qualquer dos poderes do Município, ficarão, durante trinta 
dias anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, em local próprio da Câmara Municipal, para exame e 
apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade, nos termos da lei. 

3. Os cargos públicos serão criados por lei, que fixará as suas denominações, os padrões de vencimentos e as 
condições de provimento, indicados os recursos pelos quais correrão suas despesas. A criação de cargos da Câmara 
Municipal dependerá de resolução do plenário, mediante proposta da Mesa. 

4. São estáveis, após dois anos da nomeação, os servidores que tenham ingressado no cargo por concurso público. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
 

23 - Tendo por base a Lei Orgânica do Município de Quitandinha, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 
afirmativas: 

 

(   ) Nenhum servidor poderá ser diretor ou integrar conselho de empresa fornecedora, ou que realiza qualquer 
modalidade de contrato com o Município, sob pena de demissão do serviço público. 

(   ) O poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, constituída de representantes do povo, eleitos pelo sistema 
majoritário. 

(   ) São condições de elegibilidade para a Câmara Municipal, entre outras, domicílio eleitoral no Município, filiação 
partidária e idade mínima de dezoito anos. 

(   ) A câmara municipal dependerá do voto favorável de dois terços dos membros para aprovação de leis concernentes 
a plano diretor da cidade, zoneamento do uso do solo e alienação de bens, entre outras matérias. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – V – V. 
b) V – V – V – F. 
c) V – F – F – V. 
►d) V – F – V – F. 
e) F – F – F – V. 

 
24 - De acordo com a Lei Orgânica do Município de Quitandinha, assinale a alternativa correta. 
 

a) Compete à Câmara Municipal deliberar, com a sanção do Prefeito, sobre as matérias da competência do Município, 
especialmente sobre a fixação em cada legislatura, para ter vigência na subsequente, a remuneração dos vereadores. 

►b) A Câmara Municipal terá comissões permanentes e temporárias: as comissões de inquérito serão criadas mediante 
requerimento da maioria absoluta dos seus membros e terão poderes de investigação próprios, sendo suas conclusões 
encaminhadas ao Ministério Público. 

c) Os vereadores não poderão, desde a posse, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, 
empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato 
obedecer a cláusulas uniformes. 

d) Perderá o mandato o vereador que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. A perda será declarada 
pela Mesa, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado na Câmara. 

e) A iniciativa dos projetos de lei cabe ao Prefeito Municipal, ao vereador, às comissões permanentes, às comissões temporárias 
e aos cidadãos. 

 
25 - Fazem parte das rotinas para destinação dos documentos na fase corrente, EXCETO: 
 

a) verificar se os documentos a serem destinados estão organizados de acordo com os conjuntos documentais definidos na 
tabela, procedendo à organização, se for o caso. 

b) arquivar o documento no conjunto documental com maior prazo de guarda ou destinado à guarda permanente, caso ele se 
refira a dois ou mais assuntos. 

c) eliminar as cópias e vias cujo original ou um exemplar encontrem-se no mesmo conjunto ou dossiê. 
d) proceder à eliminação. 
►e) submeter a transferência dos documentos para a fase intermediária à aprovação pela Comissão Permanente de Avaliação.  
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26 - Tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal acerca da organização dos Municípios, assinale a alternativa correta. 
 

►a) Constitui crime de responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal gastar mais de setenta por cento de sua receita com 
folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus vereadores. 

b) O total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 2,5% da receita do Município. 
c) O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de quinze dias, e aprovada por 

maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará. 
d) A posse do Prefeito e do Vice-Prefeito ocorrerá no primeiro dia útil do ano subsequente ao da eleição. 
e) A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle interno, sendo o controle externo 

exercido pelo Tribunal de Contas do Estado. 
 

27 - Levando em consideração os princípios fundamentais, os direitos individuais e coletivos, bem como os direitos sociais, 
assinale a alternativa correta. 

 

a) Não haverá pena de trabalhos forçados, salvo em caso de guerra declarada. 
b) Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comprovado de envolvimento em tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afins, praticado antes da naturalização, ou de crimes hediondos. 
c) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada Casa do Congresso Nacional, 

em dois turnos, por maioria absoluta dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais. 
d) Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação civil pública que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de 

entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando 
o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. 

►e) O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional e por 
organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, 
em defesa dos interesses de seus membros ou associados. 

 
28 - Tendo por base a Lei Orgânica do Município de Quitandinha, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 

afirmativas: 
 

(   ) A matéria de projetos de lei rejeitada somente poderá constituir objeto de novo projeto de lei, na mesma sessão 
legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. 

(   ) Após aprovado pela Câmara Municipal, o projeto de lei será encaminhado ao Prefeito, que, se julgar o projeto de lei, 
no todo ou em parte, inconstitucional, ilegal ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, dentro 
de quinze dias úteis, contados da data que o receber, comunicando ao Presidente da Câmara Municipal, dentro de 
quarenta e oito horas, as razões do veto. 

(   ) Enviado o projeto de lei para sanção do prefeito pelo presidente da Câmara Municipal, decorrido o prazo de 15 dias 
úteis, o silêncio do Prefeito implicará em sanção. 

(   ) Na hipótese de veto do Prefeito ao projeto de lei da Câmara Municipal, esta apreciará o veto, com o devido parecer, 
dentro de trinta dias, contados da data do recebimento, em discussão única e votação aberta, mantendo-se o veto 
quando não obtiver o voto contrário da maioria absoluta dos membros da Câmara. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – V – F. 
b) V – V – V – F. 
c) V – F – F – F. 
►d) V – V – V – V. 
e) F – F – F – V. 

 
29 - De acordo com o regimento interno da Câmara Municipal de Quitandinha, são funções da Câmara Legislativa Municipal: 

legislativa, institucional, administrativa, fiscalizadora, julgadora, integrativa e de assessoramento, além de outras 
permitidas em lei e regulamentadas por regimento. Sobre o assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A função legislativa é exercida dentro do processo legislativo por meio de emendas à Lei Orgânica, projetos de leis 
complementares, projetos de leis ordinárias, projetos de medidas provisórias, projetos de leis delegadas, projetos de 
resoluções e projetos de decretos legislativos sobre matérias de competência do Município, conforme a Constituição 
Federal. 

2. A função institucional é exercida pelo ato de pose dos vereadores, do prefeito e do vice-prefeito, da extinção de seus 
mandatos, da convocação de suplentes e da comunicação à Justiça Eleitoral de vagas a serem preenchidas. 

3. A função julgadora é exercida pela apreciação do parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as contas do Município 
e pelo julgamento do prefeito e dos vereadores por infrações político-administrativas. 

4. A função integrativa é exercida por meio de indicações ao prefeito, sugerindo medidas de interesse público. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
►b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
  



10/12 
 

30 - Considere os seguintes princípios: 
 

1. Não intervenção. 
2. Igualdade entre os Estados. 
3. Concessão de asilo político. 
4. Construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 
 

De acordo com o artigo 4º da Constituição Federal de 1988, a República Federativa do Brasil rege-se, nas suas relações 
internacionais, por determinados princípios, entre os quais os indicados em: 

 

a) 1 apenas. 
b) 3 e 4 apenas. 
►c) 1, 2 e 3 apenas. 
d) 1, 2 e 4 apenas. 
e) 2, 3 e 4 apenas. 

 
31 - O Plenário da Câmara Municipal de Quitandinha é o órgão deliberativo da Câmara, constituindo-se pela reunião de 

vereadores em exercício, em local, forma e número disposto no Regimento Interno e na Constituição. É competência 
privativa do Plenário: 

 

a) Legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive suplementando a Legislação Federal e a Estadual, notadamente no que 
diz respeito ao incentivo à indústria e ao comércio e à criação de distritos industriais. 

b) Votar o orçamento anual, a lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual. 
c) Autorizar e conceder a obtenção de empréstimos e operações de crédito, bem como a forma e os meios de pagamento. 
d) Autorizar a remissão de dívidas e conceder isenções e anistias fiscais, bem como dispor sobre moratória e benefícios. 
►e) Fixar subsídios dos vereadores, do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais, nos limites e critérios estabelecidos 

na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município. 
 
32 - Sobre o código de classificação de documentos de arquivo, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O trabalho arquivístico é realizado com base nos assuntos, os quais se encontram hierarquicamente distribuídos de 
acordo com as funções e atividades desempenhadas pelo órgão. 

2. São dez as classes principais do código numérico de classificação, as quais correspondem às grandes funções 
desempenhadas pelo órgão. 

3. As classes principais do código numérico de classificação são comuns a todos os órgãos e dizem respeito às 
atividades-meio dos respectivos órgãos. 

4. Faz parte da composição do código de classificação o índice, no qual os assuntos são ordenados alfabeticamente e 
remetidos ao código numérico correspondente. 

 

Estão corretas as afirmativas: 
 

a) 1 e 4 apenas. 
b) 2 e 3 apenas. 
►c) 1, 2 e 4 apenas. 
d) 2, 3 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 

 
33 - Sobre a metodologia para elaboração da tabela de temporalidade e destinação de documentos de arquivo, identifique 

como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) O valor primário atribuído ao documento relaciona-se ao período de utilidade do documento para o cumprimento dos 
fins administrativos, legais ou fiscais. 

(   ) O valor secundário do documento pode ser tanto probatório quanto informativo. 
(   ) Uma das competências da Comissão Permanente de Avaliação designada pelo órgão é a aprovação da tabela de 

temporalidade. 
(   ) Faz parte dos procedimentos metodológicos de elaboração da tabela a entrevista com servidores responsáveis pelo 

planejamento e execução das atividades às quais se referem os conjuntos documentais definidos. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – V – V. 
►b) V – V – F – V. 
c) V – F – V – F. 
d) F – V – F – F. 
e) F – F – V – V. 

 
34 - O planejamento no nível institucional, segundo Chiavenato, está relacionado com a adaptação da organização a um 

ambiente mutável, é compreensivo, voltado para o futuro e processo de construção de consenso, além de ser uma forma 
de aprendizagem organizacional. Esse conceito se refere ao planejamento: 

 

a) organizacional. 
b) tático. 
c) estratégico. 
►d) operacional. 
e) analítico.  
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35 - Na coluna da esquerda são apresentadas quatro direções básicas da comunicação dentro de uma organização. Numere a 
coluna da direita, relacionando os conceitos com os respectivos títulos. 

 

1. Comunicação descendente. 
2. Comunicação ascendente 
3. Comunicação lateral. 
4. Comunicação diagonal. 

(   ) Diz respeito à transmissão de informações da base até os escalões 
superiores. 

(   ) Refere-se à comunicação com pessoas de igual status que trabalham em 
outros departamentos. 

(   ) Relaciona-se com a orientação e o controle do desempenho. 
(   ) Refere-se a contatos com outras pessoas de status mais elevado ou mais 

baixo em outros departamentos. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

►a) 2 – 3 – 1 – 4. 
b) 4 – 3 – 2 – 1. 
c) 2 – 4 – 1 – 3. 
d) 1 – 2 – 3 – 4. 
e) 4 – 2 – 3 – 1. 

 
36 - Sobre a linguagem utilizada nas comunicações oficiais, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A obrigatoriedade de se empregar o uso do padrão culto da língua nas comunicações oficiais decorre da obediência 
aos princípios de impessoalidade e publicidade da administração pública. 

2. Os estrangeirismos dificultam a compreensão das comunicações, motivo pelo qual não se aplicam à redação das 
comunicações oficiais. 

3. O vocabulário utilizado na redação de textos oficiais deve ser comum ao conjunto dos usuários do idioma, portanto 
os regionalismos devem ser evitados nessa estrutura. 

4. Uma vez que o idioma está em constante mutação, e a redação oficial não é avessa a isso, o uso de neologismos é 
permitido, mas com critério, evitando-se aqueles que podem ser substituídos por vocábulos já de uso consolidado 
sem prejuízo do sentido que se lhes quer dar. 

 

Estão corretas as afirmativas: 
 

a) 1 e 2 apenas. 
b) 3 e 4 apenas. 
►c) 1, 3 e 4 apenas. 
d) 2, 3 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 
 

37 - Todo planejamento está subordinado a uma filosofia de ação. Segundo Ackoff, há um tipo de filosofia do planejamento – 
cuja base é predominantemente incremental, no sentido de melhorar continuamente, tornando as operações melhores a 
cada dia que passa – voltado para a adaptabilidade e inovação dentro da organização, no qual as decisões são tomadas 
no sentido de obter os melhores resultados possíveis para a organização, seja minimizando recursos para alcançar um 
determinado desempenho ou objetivo, seja maximizando o desempenho para melhor utilizar os recursos disponíveis. 
Geralmente está baseado em uma preocupação em melhorar as práticas atualmente vigentes na organização. Esse 
conceito refere-se ao tipo de filosofia do planejamento: 

 

a) conservador. 
►b) otimizante. 
c) adaptativo. 
d) de contingências. 
e) retrospectivo. 

 
38 - Segundo Chiavenato, o planejamento oferece uma série de vantagens às organizações que sofrem uma série de pressões, 

tanto externas, como as regulamentações governamentais, a tecnologia cada vez mais complexa e a incerteza proveniente 
de uma economia globalizada, quanto internas, como a necessidade de operar com maior eficiência, maior diversidade da 
força de trabalho e uma infinidade de desafios administrativos. Nessas circunstâncias, são vantagens do planejamento, 
EXCETO: 

 

a) foco e flexibilidade. 
b) melhoria da coordenação. 
c) melhoria no controle. 
d) administração do tempo. 
►e) centralização dos objetivos. 

 
39 - Na Administração Pública, toda atuação deve ser regida por princípios constitucionais, os quais orientam a conduta dos 

agentes públicos no desempenho das funções administrativas. Numa situação em que um servidor apresenta rendimento 
insatisfatório após avaliação anual e por esse motivo é exonerado, a Administração Pública está obedecendo ao 
princípio da: 

 

a) legalidade. 
b) moralidade. 
c) impessoalidade. 
►d) eficiência. 
e) publicidade.  
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40 - Sobre o processo de planejamento, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) O planejamento tático geralmente envolve planos de produção, financeiros, de marketing e de recursos humanos. 
(   ) O planejamento estratégico se assenta sobre três parâmetros: a visão do futuro, os fatores ambientais externos e os 

fatores organizacionais internos. 
(   ) As políticas constituem exemplos de planos táticos que funcionam como guias gerais de ação e funcionam como 

orientações para a tomada de decisão. 
(   ) Os planos operacionais são focalizados para médio prazo e envolvem uma determinada unidade organizacional. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – V – V – F. 
b) V – F – F – V. 
c) V – V – F – V. 
d) F – V – V – F. 
e) F – F – V – V. 


