
 

 
 

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. São atos que a Administração, autorizada pela lei, 

pode praticar com liberdade de escolha de seu 
conteúdo, de seu destinatário, de sua conveniência, 
de sua oportunidade e do modo de sua realização. 
Não se manifesta no ato em si, mas sim no poder de a 
Administração praticá-lo pela maneira e nas 
condições que repute mais convenientes ao interesse 
público. A descrição trata dos 

a)  atos vinculados. 
b)  atos discricionários. 
c)  atos de expediente. 
d) atos de gestão. 
  
17.  Sobre a revogação de atos administrativos, assinale a 

alternativa correta. 
a)  É a supressão de um ato discricionário legítimo e eficaz, 

realizada pela Administração, por não mais lhe convir 
sua existência. 

b)  É a declaração de invalidação de um ato administrativo 
ilegítimo ou ilegal, feita pela própria administração ou 
pelo Poder Judiciário.  

c)  Visa punir e reprimir as infrações administrativas ou a 
conduta irregular dos servidores ou dos particulares 
perante a Administração. 

d)  Veda a alguém a prática de atos sujeitos ao seu controle 
ou que incidam sobre seus bens. 

 
18.  Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 

São peculiaridades dos contratos administrativos: 
I.  alteração e rescisão unilaterais. 
II. equilíbrio financeiro. 
III.  reajustamento de preços e tarifas. 
IV.  exceção de contrato não cumprido. 
V.  controle do contrato. 
VI.  aplicação de penalidades contratuais. 
a)  Apenas uma assertiva está incorreta. 
b)  Apenas duas assertivas estão corretas. 
c)  Apenas três assertivas estão corretas. 
d) Todas as assertivas estão corretas. 
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19.  É o contrato pelo qual a Administração adquire 
materiais, produtos industrializados, gêneros 
alimentícios, etc., necessários à realização de suas 
obras ou à manutenção de seus serviços. A definição 
refere-se ao contrato de 

a)  serviços e materiais. 
b)  gestão. 
c)  fornecimento. 
d) compra.  
 
20.  Quanto à classificação dos bens públicos, relacione as 

colunas e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

I.  Bens de uso comum do povo ou do domínio público. 
II.  Bens de uso especial ou do patrimônio 

administrativo. 
III.  Bens dominicais ou do patrimônio disponível. 
(   ) São aqueles que, embora integrando o domínio 

público como os demais, deles diferem por 
permanecerem à disposição da Administração para 
qualquer uso ou alienação. 

(   ) Todos os locais abertos à utilização pública, como 
ruas, estradas, praças, praias, etc. 

(   ) São os que se destinam especialmente à execução dos 
serviços públicos, como edifícios de repartições 
públicas, os veículos da Administração, entre outros. 

a)  II - I - III. 
b)  III - I - II. 
c)  III - II - I. 
d)  I - III - II. 
 
21.  São formas administrativas para uso especial de bem 

público, exceto: 
a)  autorização de uso. 
b)  permissão de uso. 
c)  concessão de uso. 
d) efetivação de uso. 
 
22.  Segundo Meirelles (2015), os ____________________ 

são os que a Administração, reconhecendo sua 
conveniência (não essencialidade, nem necessidade) 
para os membros da coletividade, presta-os 
diretamente ou aquiesce em que sejam prestados por 
terceiros (concessionários, permissionários ou 
autorizatários), nas condições regulamentadas e sob 
seu controle, mas por conta e risco dos prestadores, 
mediante remuneração dos usuários. São exemplos 
dessa modalidade os serviços de 
______________, ______________, ______________, 
entre outros. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas. 

a)  serviços públicos / segurança / saúde / transporte 
coletivo 

b)  serviços de utilidade pública / transporte coletivo / 
energia elétrica / telefonia 

c)  serviços próprios do Estado / saúde / segurança / 
judiciário 

d) serviços de utilidade pública / saúde / energia elétrica / 
transporte coletivo 

 
23.  Sobre as formas de prestação do serviço público, 

analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 
I.  O serviço centralizado é o que o Poder Público presta 

por seus próprios órgãos em seu nome e sob sua 
exclusiva responsabilidade. 

II.  O serviço centralizado é todo aquele em que o Poder 
Público transfere sua execução a autarquias, 

fundações, empresas estatais, empresas privadas, 
entre outros. 

III.  No serviço decentralizado o Estado é, ao mesmo 
tempo, titular e prestador do serviço. 

IV.  As autarquias, por não possuírem patrimônio 
próprio, nem atribuições específicas, fazem parte do 
serviço descentralizado. 

a)  Apenas uma assertiva está correta. 
b)  Apenas uma assertiva está incorreta. 
c)  Apenas duas assertivas estão corretas. 
d) Apenas duas assertivas estão incorretas. 
 
24.  Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que 

se afirma e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. É dispensável a licitação 

(   ) nos casos de emergência ou de calamidade pública, 
quando caracterizada urgência de atendimento de 
situação que possa ocasionar prejuízo ou 
comprometer a segurança de pessoas, obras, 
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 
particulares, e somente para os bens necessários ao 
atendimento da situação emergencial ou calamitosa 
e para as parcelas de obras e serviços que possam ser 
concluídas no prazo máximo de 90 (noventa) dias 
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência 
da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação 
dos respectivos contratos. 

(   ) quando não acudirem interessados à licitação 
anterior, mesmo podendo ser repetida, mantidas 
todas as condições preestabelecidas. 

(   ) na contratação de instituição brasileira incumbida 
regimental ou estatutariamente da pesquisa, do 
ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de 
instituição dedicada à recuperação social do preso, 
desde que a contratada detenha inquestionável 
reputação ético-profissional e não tenha fins 
lucrativos. 

(   ) para a compra ou locação de imóvel destinado ao 
atendimento das finalidades precípuas da 
administração, cujas necessidades de instalação e 
localização condicionem a sua escolha, mesmo que o 
preço não seja compatível com o valor de mercado. 

(   ) na contratação de fornecimento ou suprimento de 
energia elétrica e gás natural com concessionário, 
permissionário ou autorizado, segundo as normas da 
legislação específica. 

(   ) para a construção, a ampliação, a reforma e o 
aprimoramento de estabelecimentos penais, a 
qualquer tempo, mesmo que não configurada 
situação de grave e iminente risco à segurança 
pública. 

a)  V - V - V - V - F - F. 
b)  V - V - F - F - V - F. 
c)  F - F - V - F - V - F. 
d) F - F - V - V - V - V. 
 
25.  Impõe ao servidor o acatamento às ordens legais de 

seus superiores e sua fiel execução. Tal dever resulta 
da subordinação hierárquica e assenta no princípio 
disciplinar que informa toda organização 
administrativa. A descrição se refere a qual dever do 
servidor? 

a)  Dever de obediência. 
b)  Dever de lealdade. 
c)  Dever de conduta ética. 
d) Dever de eficiência. 
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26.  Assinale a alternativa incorreta. De acordo com o 
Art. 26 da Lei nº 1.990/2009, que dispõe sobre o 
regime jurídico dos servidores públicos civis de 
Santo Antônio do Sudoeste, o servidor público 
estável só perderá o cargo 

a)  em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 
b)  mediante processo administrativo em que lhe seja 

assegurada ampla defesa. 
c)  mediante procedimento de avaliação periódica de 

desempenho, na forma da lei, assegurada ampla defesa. 
d)  necessidade de redução do quadro de pessoal, por 

excesso de despesa nos termos da lei complementar a 
que se refere o Art. 169 da Constituição Federal. 

 
27. De acordo com o Art. 28 da Lei nº 1.990/2009, que 

dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 
públicos civis de Santo Antônio do Sudoeste, após 
completado o estágio probatório e efetivado no 
cargo, os servidores serão submetidos a avaliações 
anuais de desempenho. O Art. 29 expõe os princípios 
que nortearão a avaliação, que são, exceto: 

a)  participação democrática: a avaliação deve ser realizada 
em todos os níveis, com a participação direta do avaliado 
e de equipe específica para esse fim. 

b)  universalidade: todos os servidores da rede municipal 
devem ser avaliados pelos indicadores e sistemas de 
pontuação específicos para as funções exercidas no 
cargo. 

c)  objetividade: a escolha de requisitos deverá possibilitar 
a análise de indicadores qualitativos e quantitativos, 
sendo que a avaliação deverá ser realizada por equipe 
própria. 

d)  sigilo: o resultado da avaliação será conhecido apenas 
pelos avaliadores e será utilizado para o estabelecimento 
de penalidades no caso de baixo desempenho 
profissional. 

 
28.  A responsabilidade _______________ é a que resulta 

da violação de normas internas da Administração 
pelo servidor sujeito ao estatuto e disposições 
complementares estabelecidas em lei, decreto ou 
qualquer outro provimento regulamentar da função 
pública. Já a responsabilidade _______________ é a 
obrigação que se impõe ao servidor de reparar o 
dano causado à Administração por culpa ou dolo no 
desempenho de suas funções. Assinale a alternativa 
que preenche corretamente as lacunas. 

a)  administrativa / civil 
b)  administrativa / criminal 
c)  por improbidade administrativa / criminal  
d)  por improbidade administrativa / civil 
 
29.  Assinale a alternativa incorreta sobre a 

desapropriação. 
a)  A desapropriação é a transferência compulsória da 

propriedade particular (ou pública de entidade de grau 
inferior para a superior) para o Poder Público ou seus 
delegados, por utilidade ou necessidade pública ou, 
ainda, por interesse social, sem indenização em 
dinheiro. 

b)  A desapropriação por interesse social ocorre quando as 
circunstâncias impõem a distribuição ou o 
condicionamento da propriedade para seu melhor 
aproveitamento, utilização ou produtividade, em 
benefício da coletividade ou de categorias sociais 
merecedoras de amparo específico do Poder Público. 

c)  A desapropriação por necessidade pública se dá quando 
a Administração defronta situações de emergência que, 

para serem resolvidas satisfatoriamente, exigem a 
transferência urgente de bens de terceiros para o seu 
domínio e uso imediato. 

d)  A desapropriação por utilidade pública ocorre quando a 
transferência de bens de terceiros para a Administração 
é conveniente, embora não seja imprescindível. 

 
30.  Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 

De acordo com o Art. 15 da Lei nº 8666, as compras, 
sempre que possível, deverão 

I.  atender ao princípio da padronização, que imponha 
compatibilidade de especificações técnicas e de 
desempenho, observadas, quando for o caso, as 
condições de manutenção, assistência técnica e 
garantia oferecidas. 

II.  ser processadas através de sistema de registro de 
preços. 

III. submeter-se às condições de aquisição e pagamento 
semelhantes às do setor privado. 

IV.  ser subdivididas em poucas parcelas, buscando 
aproveitar os descontos do mercado, visando 
economicidade. 

V.  balizar-se pelos preços praticados no mercado em 
geral. 

a)  Apenas uma assertiva está correta. 
b)  Apenas duas assertivas estão corretas. 
c)  Apenas três assertivas estão corretas. 
d)  Apenas quatro assertivas estão corretas. 
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