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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão 
Resposta; 
 
12 Assine o Cartão Resposta no local indicado. 
 
 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 

  

 

Boa Prova! 



 2

O mito da caverna 
Jostein Gaarder 

 
1º Imagine um grupo de pessoas que habitam o interior de uma caverna subterrânea. Elas 
estão de costas para a entrada da caverna e acorrentadas no pescoço e nos pés, de sorte que 
tudo o que veem é a parede da caverna. Atrás delas ergue-se um muro alto e por trás desse 
muro passam figuras de formas humanas sustentando outras figuras que se elevam para além 
da borda do muro. Como ______ uma fogueira queimando atrás dessas figuras, elas projetam 
sombras bruxuleantes na parede da caverna. Assim, a única coisa que as pessoas da caverna 
podem ver é esse “teatro de sombras”. Elas acham que as sombras que veem são a única 
coisa que existe. 
2º Imagine agora que um desses habitantes da caverna consiga a libertação daquela 
prisão. Primeiramente ele se pergunta de onde vêm aquelas sombras projetadas na parede da 
caverna. Depois, consegue se libertar dos grilhões que o prendem. O que você acha que 
acontece quando ele se vira para as figuras que se elevam para além da borda do muro? 
Primeiro, a luz é intensa _________ que ele não consegue enxergar nada. Depois, a precisão 
dos contornos das figuras, de que ele até então só vira ........ sombras, ofusca a sua visão. Se 
ele conseguir escalar o muro e passar pelo fogo para poder sair da caverna, terá mais 
dificuldade ainda para enxergar devido ........ abundância de luz. Mas, depois de esfregar os 
olhos, ele verá como tudo é bonito. Pela primeira vez verá cores e contornos precisos. 
Suponhamos, então, que ele comece a se perguntar de onde vêm os animais e as flores. Ele 
vê o Sol brilhando no céu e entende que o Sol dá vida ........ flores e aos animais da natureza, 
assim como também era graças ao fogo da caverna que ele podia ver as sombras refletidas na 
parede. 
3º Mas as outras pessoas que ainda continuam lá dentro não lhe saem da cabeça. E por 
isso ele volta ....... caverna e vai ____________ das pessoas que continuam lá, ele tenta 
explicar-lhes que as sombras na parede não passam de trêmulas imitações da realidade. Mas 
ninguém acredita nele. As pessoas apontam para a parede da caverna e dizem que aquilo que 
veem é tudo o que existe. Por fim, acabam matando-o. 

GAARDER, Jostein. O mundo de Sofia – Romance da história da filosofia. São Paulo, Cia. das Letras, 1995. p. 104-5. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linhas pontilhadas 
no texto: 
a) às – a – as – à.    c) as – à – ás – à. 
b) as – a – às – a.    d) às – à – as – à. 
 
02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linhas contínuas do 
texto: 
a) há – demais – ao encontro. 
b) à – de mais – ao encontro. 
c) há – de mais – de encontro. 
d) a – demais – de encontro. 
 
03 - Analise as afirmativas referentes ao texto: 
I - O texto é ficcional, pois de trata de um mito, isto é, uma lenda. 
II - O autor quis transmitir a ideia de eu as pessoas que têm visão mais ampla e crítica da 
sociedade são banidas ou mesmo assassinadas. 
III - Segundo o autor as pessoas que só enxergam as sombras da realidade exterior têm 
uma visão bastante limitada da vida, para elas a verdade é apenas uma pequena parte de 
uma verdade maior. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
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04 - Analise as afirmativas sobre a acentuação gráfica das palavras retiradas do texto e, 
em seguida assinale a afirmativa correta: 
a) A palavra “atrás” recebe acento gráfico pela mesma regra de “de trás”. 
b) A palavra “único” recebe acento gráfico pela mesma regra de “trêmulas”. 
c) As palavras “só”, “céu” e “dá” são acentuadas por serem monossílabos tônicos. 
d) As palavras “também” e “ninguém” são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em 
“m”. 
 
05 - Considere as seguintes afirmações sobre classes e funções de palavras e 
expressões no texto: 
I - O vocábulo “o” em “dos grilhões que o prendem” é pronome na função de objeto 
direto do verbo prender. 
II - O vocábulo “que” em “as figuras que se elevam para além da borda do muro?” (2º 
parágrafo) é um pronome relativo na função de sujeito. 
III - O vocábulo “bonito” em “como tudo é bonito” é um adjetivo na função de núcleo do 
predicado nominal. 
Quais afirmações estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III 
d) I, II e III. 
 
06 - Assinale a alternativa em que o verbo está flexionado no mesmo tempo e modo que 
o sublinhado em: “... que ele comece a se perguntar” (2º parágrafo): 
a) figuras que se elevam para além da borda. 
b) um desses habitantes consiga a libertação. 
c) atrás delas ergue-se um muro alto. 
d) elas projetam sombras bruxuleantes. 
 
07 - Marcos possui um terreno em formato de triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 
50 m e um dos catetos mede 40 m. Ele deseja construir nesse terreno uma casa em 
formato retangular, que ocupe a maior área possível dentro do terreno, conforme 
desenho ilustrativo abaixo: 

 
A área ocupada por essa casa é igual a: 
a) 150 m2. 
b) 200 m2. 
c) 250 m2. 
d) 300 m2. 
 
08 - Um cone circular reto de raio R e altura H possui volume de 400π cm3. Ao seccionar 
esse cone por um plano paralelo à sua base, na metade de sua altura, forma-se um 
tronco de cone e outro cone menor. O volume do cone gerado por essa secção é igual a: 
a) 40π cm3. 
b) 50π cm3. 
c) 120π cm3. 
d) 350π cm3. 
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09 - O primeiro termo de uma progressão aritmética crescente, cuja soma dos quatro 
primeiros termos é 8 e a soma dos quadrados dos quatro primeiros termos é 36, é igual 
a: 
a) –2. 
b) –1. 
c) 1. 
d) 2. 
 
10 - Considere onze pontos marcados num plano, dos quais cinco se encontram sobre 
uma reta contida nesse plano. O número de triângulos que podem ser construídos 
unindo cada três pontos marcados nesse plano é igual a: 
a) 175. 
b) 165. 
c) 155. 
d) 145. 
 
11 - Mais de 142 milhões de eleitores estão aptos a votar nas próximas eleições, de 
acordo com as informações divulgadas pelo TSE, que nível de escolaridade abaixo é o 
predominante, com cerca de 30% do eleitorado? 
a) Fundamental completo. 
b) Fundamental incompleto. 
c) Médio completo. 
d) Superior. 
 
12 - Motivo alegado por Israel para atacar a Faixa de Gaza desde o início de julho deste 
ano: 
a) A derrubada do avião da Malaysia Air Line por foguetes atirados pelo Hamas. 
b) A invasão de palestinos ao território de Israel através de túneis. 
c) A suspeita de desenvolvimento por parte de palestinos de uma bomba atômica. 
d) O sequestro e assassinato de três jovens israelenses. 
 
13 - Município do qual Marumbi foi desmembrado: 
a) Jandaia do Sul. 
b) Kaloré. 
c) Mandaguari. 
d) São Pedro do Ivaí. 
 
14 - Sobre Joaquim Barbosa é INCORRETO afirmar: 
a) Afirmou que “deixava a Corte de forma tranquila e com a alma leve”. 
b) Foi indicado à Suprema Corte em 2.003, no mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva. 
c) Foi o primeiro negro a presidir o Superior Tribunal de Justiça. 
d) Poderia continuar como Ministro da Suprema Corte até 2.024, quando completa 70 anos. 
 
15 - A Lei Orgânica Municipal de Marumbi determina que o uso dos bens municipais 
poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, conforme as 
circunstâncias em cada caso. No caso de concessão administrativa de bens públicos de 
uso comum somente poderá ser outorgada mediante autorização legislativa e para 
finalidades escolares, de assistência social ou: 
a) De Saúde. 
b) Emergenciais. 
c) De segurança. 
d) Turísticas. 
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16 - A Lei Orgânica Municipal de Marumbi determina que, em caso de impedimento do 
Prefeito Municipal e do Vice-Prefeito será chamado para exercer o cargo: 
a) O Secretario Municipal de Finanças. 
b) Presidente da Câmara Municipal. 
c) Vereador mais idoso. 
d) Secretario Municipal de Administração. 
 
17 - Conforme disposto na Lei Orgânica Municipal da Marumbi, o Poder Executivo será 
exercido pelo Prefeito Municipal, com funções políticas executivas e administrativas. 
Analise as afirmativas abaixo que tratam das proibições e atribuições estipuladas para o 
Prefeito Municipal: 
I - É proibido ao Prefeito ser proprietário controlador ou diretor de empresa que goze de 
favor decorrente de contrato celebrado com o Município ou nela exercer função 
remunerada. 
II - Compete privativamente ao Prefeito vetar projetos de Lei, total ou parcialmente. 
III - O Prefeito somente poderá fixar residência fora do Município após a posse, caso seja 
Município limítrofe de Marumbi. 
Segundo a Lei Orgânica Municipal, estão corretas as afirmativas: 
a) Apenas as afirmativas I e II.   c) Apenas as afirmativas II e III. 
b) Apenas as afirmativas I e III.   d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
18 - Assinale a alternativa que, segundo a Lei Orgânica Municipal de Marumbi, apresenta 
uma matéria que o Prefeito deverá formalizar o ato mediante Decreto: 
a) Lotação e relotação nos quadros de pessoal. 
b) Criação de comissões e designação de seus membros. 
c) Permissão para a exploração de serviços públicos e uso de bens municipais.  
d) Autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa. 
 
19 - A Administração Municipal de Marumbi deve obedecer às normas previstas na Lei 
Orgânica Municipal, inclusive as entidades da Administração Indireta ou Fundacional. 
Parte das normas estabelecidas trata dos servidores públicos do Município. Sobre este 
tema, analise as afirmativas abaixo: 
I - O Município poderá instituir contribuições, cobrada de seus servidores para custeio, 
em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social. 
II - O Prefeito Municipal, ao prover os cargos em comissão e as funções de confiança, 
deverá fazê-lo de forma a assegurar que pelo menos 60% desses cargos e funções sejam 
ocupados por servidores de carreira técnica ou profissional do Município. 
III - O Município, suas entidades da Administração Indireta e Fundacional, bem como as 
concessionárias e permissionárias de serviços públicos, responderão pelos danos que 
seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso 
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.  
Estão corretas as afirmativas: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas I e III. 
c) Apenas as afirmativas II e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
20 - No capítulo da Lei Orgânica de Marumbi que trata dos Tributos Municipais, consta a 
determinação de que, ocorrendo a decadência do direito de constituir o crédito tributário 
ou a prescrição da ação de cobrá-lo, obrigatoriamente deverá:  
a) Ser aberto inquérito administrativo. 
b) Iniciar a fase de cobrança na esfera judicial. 
c) Ser enviada correspondência para cobrança administrativa. 
d) Ocorrer a comunicação ao Tribunal de Contas para as medidas cabíveis. 
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21 - A Lei Orgânica Municipal de Marumbi apresenta diretrizes sobre todos os temas que 
envolvam recursos ou serviços públicos. Tais disposições servem para nortear os 
agentes públicos e demonstrar à população os critérios que devem ser adotados para a 
destinação dos recursos públicos e serviços prestados pelo Município. Analise as 
afirmativas abaixo que tratam sobre os temas citados: 
I - O Município dará prioridade à educação pré-escolar, ao ensino fundamental e, 
especialmente, à erradicação do analfabetismo. 
II - A Assistência social será prestada pelo Município, a quem dela necessitar, mediante 
contribuição à seguridade social por parte dos usuários. 
III - É assegurada a participação dos cidadãos e de suas associações representativas no 
planejamento municipal e no processo de elaboração da legislação urbanística local. 
Estão de acordo com a Lei Orgânica Municipal as afirmativas: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas I e III. 
c) Apenas as afirmativas II e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
22 - A Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que 
o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução 
mensal de desembolso. A referida legislação determina que tais providenciadas sejam 
estabelecidas até: 
a) 15 (quinze) dias após a votação da Lei do Orçamento. 
b) 30 (trinta) dias após a votação da Lei do Orçamento. 
c) 15 (quinze) dias após a publicação da Lei do Orçamento. 
d) 30 (trinta) dias após a publicação da Lei do Orçamento. 
 
23 - A Lei de Responsabilidade Fiscal define que a apuração do montante da dívida 
consolidada e verificação do atendimento ao limite sejam efetuadas ao final de cada 
quadrimestre. Ocorre que a mesma legislação permite aos Municípios com população 
inferior a cinquenta mil habitantes realizar as operações citadas ao final de cada: 
a) Bimestre.    c) Semestre. 
b) Trimestre.    d) Ano. 
 
24 - Assinale a alternativa que apresenta um direito ou garantia previsto na Constituição 
Federal da República Federativa do Brasil: 
a) É livre a manifestação do pensamento, permitido o anonimato para proteger a integridade de 
quem manifesta. 
b) Somente será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. 
c) É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das 
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem da autoridade policial, nas 
hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação cível ou instrução 
processual. 
d) Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular 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. 
 
25 - A Constituição Federal do Brasil determina que o servidor público da administração 
direta, autárquica e fundacional, investido no mandato de Vereador, não havendo 
compatibilidade de horários, será afastado do cargo, emprego ou função e quanto a 
remuneração: 
a) Poderá optar pela sua remuneração. 
b) Receberá a remuneração de menor valor. 
c) Receberá os proventos do cargo efetivo. 
d) Receberá os proventos do cargo de Vereador. 
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26 - Para que o servidor municipal de Marumbi realize um bom atendimento ao público é 
INDISPENSÁVEL que ele execute esta função com: 
a) Desleixo.    c) Agilidade. 
b) Imprudência.   d) Desatenção. 
 
27 - Considere a seguinte situação: Dois servidores da Prefeitura Municipal de Marumbi 
divergem sobre um determinado procedimento no ambiente de trabalho. Alguns dias 
após a divergência, um dos servidores está realizando o procedimento da forma que 
entende correta enquanto o outro servidor visualiza a situação. Diante do exposto, 
assinale a alternativa que demonstra a atitude correta a ser tomada pelo servidor que 
não concorda com o procedimento adotado: 
a) Afirmar que o colega esta fazendo o procedimento errado, mesmo que na presença de 
estranhos ao serviço. 
b) Comunicar o fato imediatamente, de forma discreta, para que o responsável pelo setor tome 
ciência do fato. 
c) Aguardar o colega terminar o procedimento e refazer da forma que entende correta, sem 
informar aos demais. 
d) Não interferir e nem comunicar sua opinião, uma vez que a responsabilidade será do 
servidor que está realizando a tarefa. 
 
28 - A alternativa que NÃO apresenta uma conduta adequada no que diz respeito ao 
relacionamento entre seres humanos: 
a) Fazer comentários depreciativos sobre atitudes dos colegas e assuntos de trabalho nas 
redes sociais. 
b) Comparecer aos eventos sociais do trabalho como forma de estreitar as relações com os 
demais colegas. 
c) Falar com os colegas fora do ambiente de trabalho para manter um bom relacionamento e 
companheirismo. 
d) Parabenizar colegas de trabalho em datas festivas e almoçar juntamente com colegas 
visando manter um clima ameno e tranquilo. 
 
29 - Para que um computador esteja conectado na internet ele precisa dos hardwares 
necessários e uma conexão. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um navegador 
que permite ao usuário visitar sites na internet:  
a) Internet Explorer.    c) Mozila Firefox. 
b) Google Chrome.    d) Windows conect. 
 
30 - Durante a elaboração de um texto no Microsoft Word, o usuário gostaria de colorir o 
plano de fundo atrás do texto ou parágrafo selecionado. Para realizar a ação desejada, o 
usuário deverá clicar no botão: 
a) Bordas.     c) Sombreamento. 
b) Cor da fonte.    d) Tachado sobrescrito. 

 

 

 
 
DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

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

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO. 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
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