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CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE  

BANDEIRANTES - PR  

 
EDITAL Nº 01/2016 – ESTATUTÁRIO 

 

 

 
 

 

 
 NOME DO CANDIDATO                                                                                              NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 30 (trinta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 
distribuídas sem falhas ou repetições. 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 05 
MATEMÁTICA 06 a 10 
CONHECIMENTOS GERAIS/ ATUALIDADES 11 a 15 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 16 a 30 

 
Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de 
Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências 
devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências. 

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal. 
2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não 

esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto. 
3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das 

questões está correta. 
4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 
5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.  

Exemplo: 
 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 
7. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 
8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.  
9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 
10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que 

antecedem o encerramento da prova. 
11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 
 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes. 
 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 
 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para 
obter vantagens para si ou para outros. 
 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a 
realização da prova objetiva. 
 For surpreendido portando qualquer equipamento que venha a emitir ruídos sonoros, mesmo que devidamente acondicionado 
no envelope de guarda de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à Polícia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com 
prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata 
e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas. 

14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando. 
15. Está disponível no verso da capa (página 2) do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este 

pode ser levado pelo candidato.

ADJUNTO LEGISLATIVO 
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DESTAQUE AQUI 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

GABARITO 
Concurso Público da Câmara Municipal de Bandeirantes - PR 

http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Questão 01  
 
Assinale a alternativa gramaticalmente CORRETA. 

 
(A) Você deveria saber o por  que desta nossa 

conversa. 
 

(B) Você deveria saber o porque desta nossa 
conversa. 

 
(C) Você deveria saber o porquê desta nossa 

conversa. 
 

(D) Você deveria saber o por  quê desta nossa 
conversa. 

 

Questão 02  
 
Assinale a alternativa que traz a concordância nominal 
INCORRETA. 

 
(A) Já é meio-dia e meio e ela ainda não está 

pronta! 
 

(B) Esperança é necessário a qualquer ser humano. 
 

(C) Seguem em anexo as fotos que tiramos no 
último Carnaval. 

 
(D) As tortas salgada e doce já estão embaladas 

para viagem. 
 

Questão 03  
 
Assinale a alternativa em que a pontuação está 
CORRETA. 

 
(A) Você pode tomar duas decisões, esquecer de 

uma vez esse caso; o que eu acho mais 
aconselhável (ou ficar amargurado para 
sempre). 
 

(B) Você pode tomar – duas decisões – esquecer 
de uma vez esse caso, (o que eu acho mais 
aconselhável) ou ficar amargurado; para 
sempre. 

 
(C) Você pode tomar, duas decisões, esquecer de 

uma vez esse caso, o que eu acho mais 
aconselhável ou ficar: amargurado para sempre. 

 
(D) Você pode tomar duas decisões: esquecer de 

uma vez esse caso – o que eu acho mais 
aconselhável – ou ficar amargurado para 
sempre. 

 
Questão 04  

 
Assinale a alternativa em que a concordância verbal 
está INCORRETA. 

 
(A) Marina ou Marcelo assumirá a diretoria da 

Escola Técnica Municipal. 
 

(B) Minas Gerais são conhecidas por sua produção 
de queijos. 

 
(C) Três respostas é suficiente para resolver nosso 

problema. 
 

(D) O cachorro e o gato não brigam aqui em casa. 

Questão 05  
 
Assinale a alternativa em que todas as palavras são 
acentuadas com base na mesma regra gramatical. 

 
(A) Caída – história – música.  
(B) Júbilo – ótica – pêssego.  
(C) Ônibus – ônix – órfão.  
(D) Baú – hífen – suíte.  

 

MATEMÁTICA 

 

Questão 06  
 
Analise as alternativas e assinale a resposta 
CORRETA. 

 
(A) (1280 : 16 ) + 80 = 180. 
(B) (19 x 38,15) + 74 = 798,85. 
(C) (62,36 – 19,28) = 48,15. 
(D) (15 x 48,18) + 67 = 640,26.  
 

Questão 07  
 
Um supermercado colocou em promoção 975 unidades 
de refrigerantes. Sabendo que foram vendidos 36% do 
total durante a promoção, podemos afirmar que a 
quantidade de unidades de refrigerantes vendidos foi 
de: 

 
(A) 256 unidades. 
(B) 295 unidades. 
(C) 328 unidades. 
(D) 351 unidades. 

 

Questão 08  
 
Paulo vendeu sua motocicleta e gastou 1/3 do valor 
que recebeu ao pagar algumas contas. Sabendo que a 
motocicleta foi vendida por R$ 5400,00, é CORRETO 
afirmar que sobrou uma quantia de dinheiro para Paulo 
igual a: 

 
(A) R$ 1900,00. 
(B) R$ 2450,00.  
(C) R$ 3600,00. 
(D) R$ 4180,00. 
 

Questão 09  
 
Sabendo que um barco de turismo tem capacidade 
para transportar 34 passageiros, é CORRETO afirmar 
que a quantidade de barcos iguais a esse, necessários 
para transportar 1258 passageiros ao mesmo tempo é 
de: 

 
(A) 37 barcos. 
(B) 42 barcos. 
(C) 54 barcos. 
(D) 63 barcos. 

 
Questão 10  

 
Ângela comprou um guarda-roupa e deu uma entrada 
equivalente a 28% do valor total. Sabendo que o valor 
do guarda roupa é de R$ 1450,00, assinale a alternativa 
que representa o valor em dinheiro que Ângela deu de 
entrada.   

 
(A) R$ 386,00. 
(B) R$ 406,00. 
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(C) R$ 493,00. 
(D) R$ 512,00. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS/ ATUALIDADES 

 

Questão 11  
 
O Brasil sediará neste ano as Olimpíadas. Participarão 
atletas do mundo inteiro e todos com o mesmo intuito: 
conquistar medalhas. O esporte brasileiro que mais 
premiou o Brasil, totalizando vinte medalhas, foi: 

 
(A) Voleibol. 
(B) Judô. 
(C) Basquetebol. 
(D) Ginástica Olímpica. 

 
Questão 12  

 
O artigo 7, inciso XXXIII da Constituição Federal 
determina a proibição de trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer 
trabalho a menores de dezesseis anos. A única 
exceção é dada aos aprendizes que podem trabalhar a 
partir dos: 

 
(A) 15 anos. 
(B) 12 anos.  
(C) 14 anos.  
(D) 13 anos. 

 
Questão 13  

 
No século 18 foi criada pelo pensador francês 
Montesquieu a Teoria dos Três Poderes. Assinale o 
que é CORRETO afirmar sobre o Poder Legislativo. 

 
(A) O poder legislativo julga e aplica a lei a um caso 

concreto que lhe é posto, resultante de um 
conflito de interesses. 
 

(B) O poder legislativo é aquele que tem como 
função elaborar normas de Direito e legislar 
sobre as mais variadas esferas políticas e 
constitucionais do país. 

 
(C) No Brasil, o poder legislativo é representado 

pelas Prefeituras e Governos Estaduais. 
 

(D) O poder legislativo é aquele que tem a 
capacidade de exercer julgamentos. 
 

Questão 14  
 
As crianças e adolescentes brasileiros são protegidos 
por uma série de regras estabelecidas pelo país. No 
caso da infância, a lei mais importante é o: 

 
(A) Estatuto da juventude. 
(B) Estatuto da igualdade racial. 
(C) Educação de jovens e adultos. 
(D) Estatuto da Criança e Adolescente. 

 

Questão 15  
 
A delação premiada é um recurso de investigação em 
que o acusado dá detalhes que possam revelar um 
esquema criminoso ou prender outros integrantes de 
uma quadrilha. Sobre a delação premiada é 
INCORRETO afirmar. 

 

(A) Em troca das informações o acusado pode 
receber benefícios diversos no processo penal, 
como a redução de sua pena. 
 

(B) Na lei brasileira, a delação premiada é chamada 
“acordo de leniência”. 

 
(C) Quando o acusado vai a julgamento, o juiz 

avalia se a sua delação de fato colaborou com 
as investigações. Se ele colaborou, o réu ganha 
o benefício. 

 
(D) A proposta de delação premiada parte do 

Ministério Público, da Polícia Federal ou dos 
advogados de defesa. Quando aceita, ela é não 
conduzida em sigilo judicial. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 16  
 
De acordo com o manual de Redação Oficial, é 
INCORRETO empregar o pronome de tratamento 
Vossa Excelência a qual autoridade? 

 
(A) Presidente da Câmara Municipal.  
(B) Prefeito Municipal.  
(C) Juízes.  
(D) Vereador Municipal. 

 
Questão 17  

 
A respeito do Ofício, segundo o disposto no Manual de 
Redação Oficial, é INCORRETO afirmar que: 

 
(A) O Ofício deve conter o número do expediente, 

seguido da sigla do órgão que o expede. 
 

(B) O Ofício deve conter local e data em que foi 
assinado, por extenso, com alinhamento à 
direita. 

 
(C) O Ofício não deve conter o assunto, que é um 

resumo do teor do documento. 
 

(D) O Ofício deve conter o destinatário, composto 
pelo nome e pelo cargo da pessoa a quem é 
dirigida a comunicação e o seu endereço. 

 
Questão 18  

 
A respeito dos arquivos públicos é CORRETO afirmar 
que: 

 
(A) Os arquivos públicos são divididos, unicamente, 

em duas espécies: os correntes e os 
permanentes. 
  

(B) Os arquivos públicos classificados como 
intermediários são os documentos que já não 
têm consulta frequente, mas ainda podem ser 
solicitados, estando dentro do prazo de 
precaução, aguardando até sua destinação final. 

  
(C) Os arquivos públicos não podem ser divididos 

em espécies. 
  

(D) Os arquivos públicos correntes são aqueles 
documentos que não são consultados 
frequentemente, mas ainda podem ser 
solicitados.  
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Questão 19  
 
Gestão de documentos é o conjunto de medidas e 
procedimentos que garante o controle dos 
documentos. Com base em seu conhecimento sobre 
gestão de documentos, assinale a alternativa 
INCORRETA.  

 
(A) A gestão de documentos não abrange a 

atividade de avaliação do documento. 
  

(B) A gestão de documentos abrange as atividades 
de tramitação e uso do documento. 

  
(C) A gestão de documentos abrange o 

arquivamento de documentos em fase corrente 
ou intermediária.  

 
(D) Para organizar um arquivo é necessário 

conhecer e considerar alguns dados referentes 
ao documento, como as espécies de 
documento: relatório, ofício, projetos etc.  
  

Questão 20  
 

NÃO é considerada uma modalidade de licitação o: 

 
(A) Pregão. 
(B) Concurso. 
(C) Leilão. 
(D) Melhor preço. 

 
Questão 21  

 

NÃO é uma modalidade de licitação constante na Lei 
8.666 de 1993: 

 
(A) Convite. 
(B) Concorrência. 
(C) Pregão. 
(D) Tomada de preço. 

 
Questão 22  

 
A respeito dos bens públicos, é CORRETO afirmar: 

 
(A) Os bens públicos dominicais são os bens que 

constituem o patrimônio das pessoas jurídicas 
de direito público, como objeto de direito 
pessoal, ou real, de cada uma dessas 
entidades.  
 

(B) As pessoas jurídicas de direito público a que se 
tenha dado estrutura de direito privado nunca 
possuirão bens públicos dominicais.  

 
(C) Os bens públicos de uso comum do povo são 

alienáveis, na forma que a lei determinar. 
 

(D) Os bens públicos dominicais são inalienáveis, 
não havendo exceção a respeito.  

 

Questão 23  
 
É requisito do ato administrativo: 

 
(A) Imperatividade. 
(B) Competência. 
(C) Exigibilidade. 
(D) Autoexecutoriedade. 

 
 
 

Questão 24  
 
Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma 
característica dos contratos administrativos. 

 
(A) Formalismo. 
(B) Publicidade. 
(C) Cláusulas exorbitantes. 
(D) Imutabilidade. 

 
Questão 25  

 
A respeito da classificação dos serviços públicos é 
CORRETO afirmar: 

 
(A) Que todos os serviços públicos são 

indelegáveis. 
  

(B) Os serviços públicos não podem ser 
classificados em próprios e impróprios. 

  
(C) O serviço público classificado como “uti universi” 

é aquele que atende direta e individualmente  a 
todos os administrados.  

 
(D) Os serviço público classificado como “uti singuli” 

é aquele que atende direta e individualmente ao 
administrado.  

 
Questão 26  

 
NÃO constitui uma das penalidades disciplinares que 
podem ser aplicadas ao final do processo 
administrativo disciplinar da Lei 8.112 de 1990: 

 
(A) Advertência. 
(B) Suspensão. 
(C) Prisão. 
(D) Cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 

 
Questão 27  

 
A respeito da responsabilidade do agente público, é 
INCORRETO afirmar: 

 
(A) A responsabilidade civil dos servidores públicos 

no exercício de suas funções, obriga o servidor 
a reparar o dano causado no  exercício de suas 
funções, desde que tenha agido com culpa ou 
dolo.  
 

(B) Os servidores públicos não possuem 
responsabilidade civil por nenhum dano 
causado no exercício de suas funções.  

 
(C) A responsabilidade administrativa do agente 

público é a responsabilidade decorrente do 
cometimento de ilícitos administrativos pelo 
servidor.  

 
(D) A responsabilidade administrativa independe da 

responsabilidade civil ou penal do agente 
público. 
 

Questão 28  
 
A respeito dos instrumentos estatais de outorga de 
títulos jurídicos para uso de bens públicos por 
particulares, é CORRETO afirmar: 

 
(A) A autorização de uso é ato unilateral, que 

independe de autorização legal e prévia 
licitação.  
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(B) A permissão de uso é ato bilateral, vinculado, 

pelo meio do qual a Administração Pública 
concede a utilização exclusiva de bem público 
por particular.  

 
(C) Concessão de Uso é ato unilateral que 

independe de autorização legal e não pode ser 
remunerada.  

 
(D) A locação pode ser considerada um instrumento 

estatal de outorga de títulos jurídicos para uso  
exclusivo de bens públicos por particulares.  
 
 

Questão 29  
 
NÃO pode ser considerada um atributo do ato 
administrativo a: 

 
(A) Presunção de legitimidade. 
(B) Exigibilidade. 
(C) Forma.  
(D) Tipicidade. 

 
Questão 30  

 
Pela inexecução total ou parcial do contrato, a 
Administração Pública poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções, 
EXCETO: 

 
(A) Advertência. 
(B) Declaração de inidoneidade. 
(C) Suspensão temporária. 
(D) Prisão do responsável pela pessoa jurídica 

contratada. 
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