
 

 
 

PERÍODO MANHÃ 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE. 

 

Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de 
Respostas. 

 
1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 
Disciplina Composição 
Língua Portuguesa 1 a 5 
Matemática 6 a 9 
Informática Básica 10 a 12 
Conhecimentos Gerais 13 a 15 
Conhecimentos Específicos 16 a 30 

 
2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova. Para uso do sanitário, 
deverá solicitar ao Fiscal de Sala e só deverá se levantar após autorização. 

4. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 
5. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 
prova. 

6. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 
calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme 
constante no edital de abertura. 

7. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta 
azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 

8. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 
9. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de 

erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado. Em hipótese alguma ela será 
substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único 
documento válido para correção. 

10. Caso algum equipamento eletrônico emita som, o candidato portador do equipamento será 
automaticamente eliminado do concurso. 

11. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Verifique na 
Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. 
13. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e 

Caderno de Questões, se for o caso. 
14. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 

do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 
15. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 
16. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 

da sala. 
17. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.  
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Língua Portuguesa 
 
Leia o texto para responder as questões. 
 

Emprego dos sonhos? Brasileiros sonham em ficar longe do 
escritório 

Por Luísa Granato  
 
Você já se pegou pensando no meio do expediente que 

poderia realizar aquele mesmo trabalho no conforto de casa? 
Para 49% dos brasileiros empregados, cumprir o expediente 
longe do escritório é o maior desejo. 

É o que diz a pesquisa Alelo Hábitos do Trabalho, 
realizada pelo Ipsos, que ouviu 1.518 pessoas com trabalho 
registrado nas 12 principais regiões do país, além de 468 
desempregadas e 347 autônomas. 

Nos dois últimos grupos, o trabalho remoto é valorizado 
por 55% dos respondentes. A pesquisa apresenta margem de 
erro de 2 pontos percentuais. 

Para os empregados, o trabalho remoto é a tendência 
principal. Em seguida, 10% dos entrevistados apontaram que 
gostam de espaços de trabalho compartilhados, o chamado 
“coworking”. Em terceiro lugar, com 7%, aparece o modelo de 
ambiente de trabalho focado apenas nos resultados. 

Em 6% das respostas, os profissionais citaram as 
tendências de trazer seu próprio dispositivo eletrônico e 
também estruturas sem hierarquia. 

Quando se trata de escritórios, a maioria (97) dos 
empregados acredita que novos ambientes de trabalho são 
positivos por conferirem maior conforto, qualidade de vida e 
produtividade. 

No entanto, apenas 35% dos entrevistados disseram que 
trabalham em empresas que adotam tendências do mercado. Em 
primeiro lugar, 42% podem desfrutar de espaços com pufes e 
sofás para descanso. Depois, 36% afirmaram que podem se 
vestir casualmente. 
Disponível em https://exame.abril.com.br/carreira/emprego-dos-sonhos-brasileiros-

sonham-em-ficar-longe-do-escritorio/ 

 
1. No segundo parágrafo do texto, os vocábulos 

“desempregadas” e “autônomas” estão no feminino, 
porque 

a) se referem aos trabalhos. 
b) se referem à pesquisa. 
c) se referem aos percentuais. 
d) se referem as pessoas. 
 
2. O uso de percentuais no texto demonstra que 
a) em números a maioria quer trabalhar em casa. 
b) trabalhar em casa é uma realidade longe de ser 

alcançada. 
c) o número de pessoas que trabalha em casa aumentou. 
d) o coworking é uma tendência no mercado de trabalho. 
 
3. Assinale a alternativa que apresenta um verbo no 

infinitivo. 
a) “Para os empregados, o trabalho remoto é a tendência 

principal.” 
b) “No entanto, apenas 35% dos entrevistados disseram 

que trabalham em empresas que adotam tendências do 
mercado.” 

c) “os profissionais citaram as tendências de trazer seu 
próprio dispositivo eletrônico e também estruturas sem 
hierarquia” 

d) “É o que diz a pesquisa Alelo Hábitos do Trabalho, 
realizada pelo Ipsos, que ouviu 1.518 pessoas com 

trabalho registrado nas 12 principais regiões do país, 
além de 468 desempregadas e 347 autônomas. 

 
4. Analise: “a maioria (97) dos empregados acredita 

que novos ambientes de trabalho são positivos por 
conferirem maior conforto, qualidade de vida e 
produtividade.” E assinale a alternativa correta. 

a) As vírgulas foram utilizadas neste contexto para isolar o 
aposto explicativo. 

b) Há a presença de um advérbio de lugar. 
c) “Maioria” é o sujeito da oração principal. 
d) A conjunção aditiva “e” exclui o fator produtividade. 
 
5. O verbo principal do título está conjugado em 
a) 3ª pessoa do plural do Presente do Indicativo. 
b) 3ª pessoa do plural do Presente do Subjuntivo. 
c) 3ª pessoa do plural do Presente do Imperativo. 
d) 3ª pessoa do plural do Futuro do Pretérito. 
 

Matemática 
 
6. O Prefeito de uma cidade destinou 15% do seu 

orçamento total anual para investimento na área da 
saúde e 25% do seu orçamento total para a área da 
educação. Do restante do orçamento ele destinou um 
terço para investimentos em obras de 
infraestruturas. Considerando que o orçamento da 
cidade para esse ano era de R$ 70.000.000,00, analise 
as alternativas e assinale a que representa o total de 
investimento previsto em obras de infraestruturas. 

a) R$ 12.000.000,00 
b) R$ 13.000.000,00 
c) R$ 14.000.000,00 
d) R$ 15.000.000,00 
 
7. Ao nascer seu primeiro filho, um pai resolveu fazer 

uma poupança para comprar um carro para seu 
filho quando ele completasse 18 anos de idade. O pai 
fez o primeiro depósito no valor de R$ 200,00 em seu 
primeiro ano de vida, e assim foi depositando a cada 
aniversário do filho o valor que tinha depositado no 
ano anterior mais R$ 200,00. Sem considerar os juros 
da poupança, analise as alternativas e assinale a que 
representa o valor total de depósito que foi feito na 
conta do filho quando ele completou 18 anos de 
idade. 

a) R$   3.600,00 
b) R$   7.200,00 
c) R$ 32.200.00 
d) R$ 34.200,00  
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8. O gerente de um clube pediu a um dos seus 
funcionários que comprasse uma lona plástica para 
proteger a piscina do clube contra possíveis sujeiras, 
visto que o pessoal da manutenção estava fazendo 
obras perto dela. O gerente informou ao funcionário 
que a piscina media 6 metros de largura por 12 
metros de comprimento, mas que ele deveria 
comprar a lona plástica com sobra de 10% em cada 
um dos lados, considerando o tamanho original da 
piscina. Analise as alternativas e assinale a que 
representa o valor gasto pelo funcionário na compra 
da lona, sabendo que o preço do metro quadrado era 
de R$ 2,00. 

a) R$ 174,24 
b) R$ 144,00 
c) R$ 160,00 
d) R$ 158,40 
 
9. Seja f uma função do 1° grau real de variável real, 

definida por f(x) = ax + b. Se f(1) = 4 e f(2) = 7, calcule 
o valor de �� + ��. 

a) 32 
b) 28 
c) 32 
d) 42 
 

Informática Básica 
 
10. Assinale a alternativa que não representa um 

navegador de internet. 
a) Internet Explorer. 
b) Microsoft Internet. 
c) Mozilla Firefox. 
d) Safari. 
 
11. Assinale a alternativa que representa um sistema 

operacional. 
a) Sistem Operation Central. 
b) Microsoft Operation 
c) Opera Mini. 
d) Windows. 
 
12. Assinale a alternativa que não representa um 

programa do Pacote Office. 
a) PowerPoint. 
b) Adobe. 
c) Publisher. 
d) OneNote. 
 

Conhecimentos Gerais 
 
13. Publicado pela primeira vez em 1899, é uma das 

grandes obras de Machado de Assis e confirma o 
olhar certeiro e crítico que o autor estendia sobre 
toda a sociedade brasileira. Também a temática do 
ciúme, abordada com brilhantismo nesse livro, 
provoca polêmicas em torno do caráter de uma das 
principais personagens femininas da literatura 
brasileira: Capitu. O enunciado se refere a 

a) Memórias Póstumas de Brás Cubas. 
b) Dom Casmurro. 
c) O Triste Fim de Policarpo Quaresma. 
d) Quincas Borba. 
 
 

14. Quando e onde será a próxima Copa do Mundo? 
a) 2020 em Tóquio. 
b) 2022 em Dubai. 
c) 2020 em Shangai. 
d) 2022 no Catar. 
 
15. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 

Santo Antônio do Sudoeste-PR, Título II, Capítulo II 
– Do Legislativo, Art. 7º, parágrafo segundo – 
assinale a alternativa que não apresenta uma 
condição de elegibilidade para o mandato de 
vereador. 

a) Nacionalidade brasileira. 
b) Ser alfabetizado. 
c) Ter graduação. 
d) Idade mínima de dezoito anos. 
 

Conhecimentos Específicos 
 
16. Conforme disposto na Lei nº 1.990/2009 - Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis de Santo 
Antônio do Sudoeste - Estado do Paraná. Do 
Provimento, analise as assertivas e assinale a 
alternativa correta. 

I. É requisito básico para investidura do em cargo 
público estar em pleno gozo dos direitos políticos. 

II. É requisito básico para investidura do em cargo 
público possuir nível de escolaridade exigido para o 
exercício do cargo.  

III. É requisito básico para investidura do em cargo 
público estar em dia com as obrigações militares e 
eleitorais. 

IV. É requisito básico para investidura do em cargo 
público ter a idade mínima de dezoito anos. 

V. É requisito básico para investidura do em cargo 
público possuir aptidão física, mental e emocional 
para o exercício do cargo, constatada mediante laudo 
médico pericial. 

VI. É requisito básico para investidura do em cargo 
público ter sido aprovado em concurso público. 

a) Somente duas assertivas estão corretas. 
b) Somente três assertivas estão corretas. 
c) Somente cinco assertivas estão corretas. 
d) Todas as assertivas estão corretas. 
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17. Conforme disposto na Lei nº 1.990/2009 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos Civis de Santo 
Antônio do Sudoeste - Estado do Paraná. Da 
Disponibilidade e do Aproveitamento, analise as 
assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. Cassada a disponibilidade e determinado o 
aproveitamento, o servidor tem o prazo de quinze 
dias para entrar em exercício. 

II. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade 
far-se-á mediante aproveitamento obrigatório, 
independente da compatibilidade do cargo 
anteriormente ocupado. 

III. A Administração determinará o imediato 
aproveitamento de servidor em disponibilidade em 
vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da 
Administração Pública Municipal. 

IV. 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. 

a) Somente uma assertiva está correta. 
b) Somente duas assertivas estão corretas. 
c) Somente três assertivas estão corretas. 
d) Todas as assertivas estão corretas. 
 
18. Conforme disposto na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 - Dos Direitos Políticos, 
assinale a alternativa correta. 

a) A ação de impugnação de mandato tramitará de modo 
público, respondendo o autor, na forma da lei, se 
temerária ou de manifesta má-fé. 

b) Alistar-se-á como eleitores os estrangeiros e, durante o 
período do serviço militar obrigatório, os conscritos. 

c) O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os 
maiores de setenta anos. 

d) A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na 
data de sua publicação, aplicando à eleição que ocorra 
até um ano da data de sua vigência. 

 
19. Conforme disposto na Lei nº 12.527, de 18 de 

Novembro de 2011, assinale a alternativa incorreta. 
a) No caso de indeferimento de acesso a informações ou às 

razões da negativa do acesso, deverá o interessado 
apresentar recurso no ministério público no prazo de 10 
(dez) dias a contar da sua ciência. 

b) Qualquer interessado poderá apresentar pedido de 
acesso a informações aos órgãos e entidades referidos 
desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido 
conter a identificação do requerente e a especificação da 
informação requerida. 

c) Cabe aos órgãos e entidades do poder público, 
observadas as normas e procedimentos específicos 
aplicáveis, assegurar a proteção da informação sigilosa 
e da informação pessoal, observada a sua 
disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual 
restrição de acesso. 

d) Cabe aos órgãos e entidades do poder público, 
observadas as normas e procedimentos específicos 
aplicáveis, assegurar a gestão transparente da 
informação, propiciando amplo acesso a ela e sua 
divulgação. 

 
20. Conforme disposto na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 - Do Poder Legislativo, 
assinale a alternativa incorreta. 

a) Se tratando de senado federal, a representação de cada 
Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em 
quatro anos, alternadamente, por um e dois terços. 

b) Cada Senador será eleito com um suplente. 
c) Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três 

Senadores, com mandato de oito anos. 
d) O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso 

Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal. 

 
21. Sobre a desapropriação por utilidade pública, 

assinale a alternativa correta. 
a) Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens 

poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, 
Municípios, Distrito Federal e Territórios. 

b) É vedada a desapropriação do espaço aéreo. 
c) É vedada as concessionários de serviços públicos e os 

estabelecimentos de caráter público promover 
desapropriações mediante autorização expressa, 
constante de lei ou contrato. 

d) O Poder Judiciário no processo de desapropriação 
deverá decidir se verificam ou não os casos de utilidade 
pública. 

 
22. Sobre as modalidades de licitação, assinale a 

alternativa incorreta. 
a) É modalidade de licitação a concorrência 
b) É modalidade de licitação o concurso. 
c) É modalidade de licitação o convite. 
d) É modalidade de licitação a tomada de leilão. 
 
23. Sobre a inexigibilidade de licitação, assinale a 

alternativa incorreta. 
a) É inexigível a licitação para contratação de profissional 

de qualquer setor artístico, diretamente ou através de 
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica 
especializada ou pela opinião pública. 

b) É inexigível a licitação quando a União tiver que intervir 
no domínio econômico para regular preços ou 
normalizar o abastecimento. 

c) É inexigível a licitação para a contratação de serviços 
técnicos enumerados nesta Lei, de natureza singular, 
com profissionais ou empresas de notória 
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços 
de publicidade e divulgação 

d) É inexigível a licitação para aquisição de materiais, 
equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos 
por produtor, empresa ou representante comercial 
exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a 
comprovação de exclusividade ser feita através de 
atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio 
do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o 
serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação 
Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes. 
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24. Conforme disposto no Código Tributário Brasileiro 
- Capacidade Tributária - analise as assertivas e 
assinale a alternativa correta. 

I. A capacidade tributária passiva depende da 
capacidade civil da pessoa jurídica de direito 
público. 

II. A capacidade tributária passiva independe de estar a 
pessoa jurídica regularmente constituída, bastando 
que configure uma unidade econômica ou 
profissional. 

III. A capacidade tributária passiva independe de achar-
se a pessoa natural sujeita a medidas que importem 
privação ou limitação do exercício de atividades 
civis, comerciais ou profissionais, ou da 
administração direta de seus bens ou negócios. 

IV. A capacidade tributária passiva depende da 
capacidade civil das pessoas naturais. 

a) Somente uma assertiva está correta. 
b) Somente duas assertivas estão corretas. 
c) Somente três assertivas estão corretas. 
d) Todas as assertivas estão corretas. 
 
25. Conforme disposto no Código Tributário Brasileiro 

- Constituição de Crédito Tributário, analise as 
assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. A atividade administrativa de lançamento é 
vinculada e obrigatória, sob pena de 
responsabilidade funcional. 

II. Salvo disposição de lei em contrário, quando o valor 
tributário esteja expresso em moeda estrangeira, no 
lançamento far-se-á sua conversão em moeda 
nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato 
gerador da obrigação. 

III. A modificação introduzida, de ofício ou em 
consequência de decisão administrativa ou judicial, 
nos critérios jurídicos adotados pela autoridade 
administrativa no exercício do lançamento somente 
pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito 
passivo, quanto a fato gerador ocorrido 
posteriormente à sua introdução. 

IV. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do 
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então 
vigente, ainda que posteriormente modificada ou 
revogada. 

a) Somente uma assertiva está correta. 
b) Somente duas assertivas estão corretas. 
c) Somente três assertivas estão corretas. 
d) Todas as assertivas estão corretas. 
 
26. Conforme disposto no Código Tributário Brasileiro 

- Suspensão do Crédito Tributário, analise as 
assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário o 
parcelamento. 

II. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário a 
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 
em outras espécies de ação judicial; 

III. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário a 
concessão de medida liminar em mandado de 
segurança. 

IV. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário as 
reclamações e os recursos, nos termos das leis 
reguladoras do processo tributário administrativo. 

V. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário o 
depósito do seu montante integral. 

VI. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário a 
moratória. 

a) Somente quatro assertivas estão corretas. 

b) Somente três assertivas estão corretas. 
c) Somente cinco assertivas estão corretas. 
d) Todas as assertivas estão corretas. 
 
27. Conforme disposto no Código de Processo Civil - Da 

Defensoria Pública, assinale a alternativa incorreta. 
a) O membro da Defensoria Pública não será responsável 

quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas 
funções. 

b) A requerimento da Defensoria Pública, o juiz 
determinará a intimação pessoal da parte patrocinada 
quando o ato processual depender de providência ou 
informação que somente por ela possa ser realizada ou 
prestada. 

c) A Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a 
promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos 
individuais e coletivos dos necessitados, em todos os 
graus, de forma integral e gratuita. 

d) A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para 
todas as suas manifestações processuais. 

 
28. Conforme disposto no Código de Processo Civil - Da 

Contestação, assinale a alternativa incorreta. 
a) Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar 

o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre 
que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as 
despesas processuais e de indenizar o autor pelos 
prejuízos decorrentes da falta de indicação. 

b) Havendo alegação de incompetência relativa ou 
absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro 
de domicílio do réu, fato que será imediatamente 
comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por 
meio eletrônico. 

c) Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas 
alegações quando ocorrer incorreção do valor da causa. 

d) Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de 
defesa, expondo as razões de fato e de direito com que 
impugna o pedido do autor e especificando as provas 
que pretende produzir. 

 
29. Conforme disposto no Código de Processo Civil - Da 

Denunciação da Lide, analise as assertivas e assinale 
a alternativa correta. 

I. Se o denunciante for vencedor, a ação de 
denunciação não terá o seu pedido examinado, sem 
prejuízo da condenação do denunciante ao 
pagamento das verbas de sucumbência em favor do 
denunciado. 

II. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz 
passará ao julgamento da denunciação da lide. 

III. É admissível a denunciação da lide, promovida por 
qualquer das partes. 

IV. Feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá 
assumir a posição de litisconsorte do denunciante e 
acrescentar novos argumentos à petição inicial, 
procedendo-se em seguida à citação do réu. 

a) Somente uma assertiva está correta. 
b) Somente duas assertivas estão corretas. 
c) Somente três assertivas estão corretas. 
d) Todas as assertivas estão corretas. 
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30. Conforme disposto na Lei nº 7.347, de 24 de Julho de 
1985 – Ação Civil Pública, assinale a alternativa 
incorreta. 

a) Somente servidor público terá legitimidade para 
provocar a iniciativa do Ministério Público, 
ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam 
objeto da ação civil e indicando-lhe os elementos de 
convicção. 

b) Se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais 
tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a 
propositura da ação civil, remeterão peças ao Ministério 
Público para as providências cabíveis. 

c) O Ministério Público, se não intervier no processo como 
parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. 

d) As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do 
local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência 
funcional para processar e julgar a causa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


