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QUESTÕES DE 01 A 10 - 
LÍNGUA PORTUGUESA

O trecho a seguir foi extraído da obra Eurico, o Pres-
bítero, escrita por Alexandre Herculano. Leia-o atenta-
mente para responder as próximas questões.

“Para as almas demasiadamente grosseiras, o celiba-
to do sacerdócio não passa de uma condição, de uma 
fórmula social aplicada a certa classe de indivíduos 
cuja existência ela modifica vantajosamente por um 
lado e desfavoravelmente por outro. A filosofia do celi-
bato para os espíritos vulgares acaba aqui. Aos olhos 
dos que avaliam as coisas e os homens só pela sua 
utilidade social, essa espécie de insolação doméstica 
do sacerdote, essa indireta abjuração dos afetos mais 
puros e santos, os da família, é condenada por uns 
como contrária ao interesse das nações, como danosa 
em moral e em política, e defendida por outros como 
útil e moral. Eu, por minha parte, fraco argumentador, 
só tenho pensado no celibato à luz do sentimento e 
sob a influência da impressão singular que desde ver-
des anos fez em mim a idéia da irremediável solidão 
da alma a que a igreja condenou os seus ministros, 
espécie de amputação espiritual, em que para o sacer-
dote morre a esperança de completar a sua existência 
na terra. Suponde todos os contentamentos, todas as 
consolações que as imagens celestiais e a crença viva 
podem gerar, e achareis que estas não suprem o triste 
vácuo da soledade do coração. Dai às paixões todo 
o ardor que puderdes, aos prazeres mil vezes mais 
intensidade, aos sentidos a máxima energia e conver-
tei o mundo em paraíso, mas tirai dele a mulher, e o 
mundo será um ermo melancólico, os deleites serão 
apenas o prelúdio do tédio”. 

(Prólogo do autor, com adaptações)

1. Em relação à interpretação do texto selecionado, 
pode-se afirmar que, para o autor:

a) a questão do celibato deve ser avaliada apenas 
com base em sua utilidade social.
b) a vantagem do celibato é evidente, pois ele estudou 
o tema sob todos os aspectos.
c) o celibato é aceitável, pois traz vantagens e desvan-
tagens na mesma proporção.
d) sob a ótica do sentimento, o celibato é negativo, 
pois priva o homem da mulher.
___________________________________________

2. No trecho em que o autor afirma que “a filosofia do 
celibato para os espíritos vulgares acaba aqui”, a ex-
pressão “espíritos vulgares” diz respeito a:

a) especialistas da igreja.
b) entidades demoníacas.
c) leigos no assunto.
d) movimentos anticlericais.
___________________________________________

3. Em dado momento de sua reflexão sobre a questão 
do celibato, Alexandre Herculano emprega a expres-
são “verdes anos”, que nesse contexto diz respeito à:

a) beleza feminina.
b) condição do sacerdote.
c) época medieval.
d) juventude do autor.
___________________________________________

4. No texto selecionado, aparece uma vez a palavra 
“idéia”, cuja grafia, com base no Novo Acordo Ortográ-
fico, estaria:

a) incorreta, pois prescinde-se do acento agudo nas 
vogais tônicas grafadas i e u das palavras oxítonas.
b) correta, pois recebem acento agudo as palavras 
paroxítonas que apresentam na sílaba tônica vogais 
abertas.
c) correta, pois é facultativo assinalar com acento agu-
do as formas verbais de pretérito perfeito do indicativo.
d) incorreta, pois não se acentuam graficamente os di-
tongos representados por ei e oi da sílaba tônica das 
paroxítonas.
___________________________________________

5. Na conclusão do trecho selecionado, o autor argu-
menta que, sem a mulher, “o mundo será um ermo me-
lancólico”. Marque a alternativa que indica a figura de 
linguagem empregada nessa oração.

a) Catacrese.
b) Ironia.
c) Metáfora.
d) Paradoxo.
___________________________________________

Considere o texto a seguir, extraído de uma carta es-
crita pelo orador brasileiro Rui Barbosa em 1911, para 
responder as próximas questões.

“Civilismo quer dizer ordem civil, ordem jurídica, a sa-
ber: governo da lei, contraposto ao governo do arbítrio, 
ao governo da força, ao governo da espada. A espada 
enche hoje a política do Brasil. O furor dos partidos 
tem posto muitas vezes os seus adversários fora da lei. 
Mas, perante a humanidade, perante os direitos dos 
povos civilizados, perante as normas fundamentais do 
nosso regime, ninguém, por mais bárbaros que sejam 
os seus atos, decai do abrigo da legalidade. Todos se 
acham sob a proteção das leis, que, para os acusados, 
assenta na faculdade absoluta de combaterem a acu-
sação, articularem a defesa, e exigirem a fidelidade à 
ordem processual. Esta incumbência, a tradição jurídi-
ca das mais antigas civilizações a reservou sempre ao 
ministério do advogado. A este, pois, releva honrá-lo, 
não só arrebatando à perseguição os inocentes, mas 
reivindicando, no julgamento dos criminosos, a lealda-
de às garantias legais, a eqüidade, a imparcialidade, a 
humanidade”. 

(Carta a Evaristo de Morais, com adaptações). 1



6. Em relação à interpretação do texto, identifique a 
afirmação INCORRETA.

a) Dentre as atribuições dos advogados, está a de 
combater a acusação.
b) Merecem ser postos fora da lei os que incorrem em 
crime de corrupção.
c) O autor faz uma crítica à situação política no Brasil 
de sua época.
d) Para o autor do texto, é fundamental que as leis 
valham para todos.
___________________________________________

7. Logo no início do texto, Rui Barbosa apresenta pos-
síveis definições para o conceito de “civilismo”. Marque 
a opção que NÃO apresenta uma dessas definições.

a) Ordem civil.
b) Governo da lei.
c) Ordem jurídica.
d) Governo do arbítrio.
___________________________________________

8. Ao afirmar que “a espada enche hoje a política do 
Brasil”, Rui Barbosa emprega a palavra “espada” em 
sentido:

a) literal.
b) irônico.
c) figurado.
d) paradoxal.
___________________________________________

9. No texto, ocorre o termo “eqüidade”, o qual, com 
base nas normas do Novo Acordo Ortográfico, deveria 
ser grafado:

a) com trema, pois é palavra derivada de nome próprio 
estrangeiro.
b) sem trema, pois foi inteiramente suprimido em pala-
vras portuguesas.
c) com trema, indicando a separação de duas vogais 
que formam ditongo.
d) sem trema, como exceção à nova regra, que prevê 
o seu emprego generalizado.
___________________________________________

10. Um dos argumentos de Rui Barbosa, que aparece 
na parte final do texto, é que ao advogado “releva hon-
rá-lo”. Marque a alternativa que NÃO apresenta um 
termo que poderia substituir o termo “releva” no texto, 
sem alterar o sentido pretendido pelo autor.

a) conduz
b) cumpre
c) importa
d) convém
___________________________________________

QUESTÕES DE 11 A 15 - 
MATEMÁTICA

11. A soma entre dois números é igual a 25. O produto 
entre esses mesmos dois números é 156. Qual o resul-
tado da diferença entre o maior desses dois números 
e o menor?

a) 1.
b) 2.
c) 4.
d) 8.
___________________________________________

12. Densidade é a razão entre a massa de um ma-
terial e seu volume. Considerando que 1 m³ equivale 
ao volume de um cubo de 1 m de aresta, qual o valor 
equivalente a 1 g/cm³, em kg/m³?

a) 0,001 kg/m³.
b) 0,01 kg/m³.
c) 100 kg/m³.
d) 1000 kg/m³.
___________________________________________

13. Qual a altura de um triângulo equilátero de lado 10 
cm?
  
a) 5 cm.
b) 5 √2 cm.
c) 5 √3 cm. 
d) 10 √3 cm.
___________________________________________

14. Sobre polígonos convexos, é CORRETO afirmar 
que:

a) O perímetro de qualquer polígono convexo é deter-
minado pela soma de todos os seus vértices.
b) Um polígono convexo é aquele que possui ângulos 
internos maiores que 180°.
c) Um pentágono regular pode ser dividido em cinco 
triângulos equiláteros.
d) O número de diagonais de um polígono convexo 
pode ser maior ou menor que a quantidade de lados 
que possui.
___________________________________________

15. Em uma fábrica de calças jeans trabalham 15 
pessoas cortando e costurando as calças. Em um dia 
comum, em que todos trabalham oito horas, são pro-
duzidas 180 calças. Em um cenário com apenas oito 
pessoas, trabalhando apenas seis horas, quantas cal-
ças seriam produzidas em um dia?

a) 60 calças.
b) 72 calças.
c) 90 calças.
d) 128 calças.
_________________________________________
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QUESTÕES DE 16 A 20 - 
CONHECIMENTOS GERAIS

16. Em novembro do ano passado, o Congresso Na-
cional promulgou uma emenda ao texto constitucional 
relativa à Reforma da Previdência. A esse respeito, 
marque a alternativa que NÃO indica uma das novas 
regras introduzidas por essa reforma.

a) Tempo mínimo de contribuição.
b) Fixação de idade mínima para se aposentar.
c) Novo cálculo para o valor da aposentadoria.
d) Aplicação imediata e retroativa das novas regras.
___________________________________________

17. Considere a análise a seguir, a respeito da concep-
ção econômica do ministro da Economia, Paulo Gue-
des, e marque a opção que preenche corretamente a 
lacuna.

“A montagem do primeiro escalão da equipe econô-
mica do governo de Jair Bolsonaro mostra um alinha-
mento de ideias. Grande parte do grupo segue as teo-
rias da chamada ______________, criada na década 
de 1950 e considerada um dos berços do liberalismo 
econômico. Essa vertente defende o livre mercado, 
com a menor presença estatal possível. Liberdade de 
preços, abertura econômica, redução de impostos e 
privatizações estão entre as principais teorias defen-
didas”.

 (Portal Metrópoles, 24/11/2018, com adaptações).

a) Teoria Marxista
b) Visão Keynesiana
c) Escola de Chicago
d) Economia Planificada
___________________________________________

18. No final do ano passado, um novo tipo de coronaví-
rus foi identificado no mundo, após casos registrados 
pela primeira vez na China. Em relação a esse novo 
coronavírus, identifique a afirmação INCORRETA.

a) Coronavírus é uma família de vírus que causam in-
fecções respiratórias.
b) Covid-19 foi o nome dado oficial à doença causada 
pelo novo coronavírus.
c) Os principais sintomas do novo coronavírus são co-
ceira e erupções cutâneas.
d) A maioria das pessoas se infecta com os coronaví-
rus comuns ao longo da vida.
___________________________________________

19. A análise a seguir diz respeito a um dos maiores 
nomes da literatura brasileira, considerado também 
um dos principais responsáveis pela difusão da cultura 
nordestina em todo o país. Marque a alternativa que 
indica de quem se trata.

“Ele é a prova de que uma cultura vasta e o conheci-
mento das grandes tradições da arte ocidental pare-
cem ser a melhor base para a criação de uma obra es-
sencialmente brasileira. Nascido e criado no Nordeste, 
sua obra dramática foi desde o início influenciada tanto 
pelo teatro de mamulengos e pela literatura de cordel, 
quanto por tudo que ele conhecia do teatro universal. 
Com o tempo, ele se dedicou fundamentalmente àque-
las expressões de suas origens, integrando-as com as 
formas eruditas que lhe pareciam ser o melhor caminho 
para se conseguir estabelecer uma comunicação plena 
entre a riqueza regional e o total do Brasil contemporâ-
neo. Desde cedo, a forma dramática foi sua favorita, e 
sua obra teatral é vasta. No entanto, ele pagou o preço 
de ter todas as peças que escreveu comparadas ao 
‘Auto da Compadecida’, sua obra-prima, um dos rarís-
simos clássicos da dramaturgia brasileira”. 

(O Globo, 07/23/14, com adaptações).

a) Luís de Camões.
b) Ariano Suassuna.
c) Machado de Assis.
d) Miguel de Cervantes.
___________________________________________

20. Considere atentamente a análise a seguir, a respei-
to de um importante conceito da atualidade, e marque a 
alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“Em documento publicado recentemente, o Fundo Mo-
netário Internacional identificou quatro aspectos dis-
tintivos da _____________: o comércio e transações 
financeiras internacionais, a internacionalização do ca-
pital e do investimento, a mobilidade das pessoas e a 
disseminação do conhecimento. Mais concretamente, 
o documento entende esse processo como resultante 
do desenvolvimento humano e do progresso tecnológi-
co, que se traduzem num aumento de integração das 
economias de todo o mundo. Porém, trata-se apenas 
de uma visão econômica do conceito: na verdade, esta-
mos perante um fenômeno tão amplo e tão transversal, 
um termo ao mesmo tempo tão cirúrgico e tão generi-
camente utilizado, tão descaraterizado e até desgasta-
do, que circunscrevê-lo não é fácil”. 

(Trecho com adaptações).

a) Ecologia.
b) Globalização.
c) Sustentabilidade.
d) Crise Econômica.
___________________________________________
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QUESTÕES DE 21 A 40 - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Diversos são os fatores e variáveis que são funda-
mentais para o bom andamento de uma organização:

I. Produtividade
II. Otimização de Recursos
III. Eficiência na condução dos processos
IV. Qualidade no trabalho desenvolvido

A alternativa que traz, de forma CORRETA e completa, 
todos os fatores e variáveis que representam benefí-
cios obtidos por meio da Gestão e Planejamento de 
Atividades é:

a) Apenas I.
b) Apenas II e III.
c) Apenas I e IV.
d) I, II, III, IV.
___________________________________________
22. Ao conjunto de regras que fundamenta a consciên-
cia profissional de um funcionário e estabelece impe-
rativos de uma boa conduta e integridade profissional, 
damos o nome de:

a) Autocracia
b) Improbidade 
c) Ética Profissional 
d) Comunicação 
___________________________________________
23. De acordo com as normas de redação e corres-
pondência oficial, V.S.a é a abreviação de qual forma 
de tratamento?

a) Vossa Alteza
b) Vossa Senhoria 
c) Vossa Santidade
d) Vossa Eminência
___________________________________________
24. Um bom atendimento ao público e relacionamento 
interpessoal entre os funcionários de uma repartição 
dependem de diversos fatores; alguns técnicos e ou-
tros, comportamentais. Analise os fatores propostos 
abaixo:

I – Ética 
II – Profissionalismo
III – Empatia
IV - Responsabilidade

A alternativa que traz, de forma CORRETA e completa, 
todos os fatores que contribuem para uma boa postura 
de atendimento ao público e tratamento interpessoal 
é:

a) Apenas I.
b) Apenas II e III.
c) Apenas I e IV.
d) I, II, III, IV.

25. O termo que utilizamos para descrever a manuten-
ção de segredo ou informação importante, cujo domí-
nio de divulgação deva ser restrito, recebe o nome de:

a) Sigilo Profissional
b) Improbidade
c) Burocracia
d) Apatia
___________________________________________

26. Todas as alternativas abaixo trazem benefícios ob-
tidos com programas de documentação e organização 
de arquivos, EXCETO:

a) Obtenção de um sistema de identificação organiza-
do.
b) Padronização dos métodos de arquivamento.
c) Maior agilidade na consulta de documentos.
d) Maior incidência de erros.
___________________________________________
 
27. Em relação ao recebimento, transmissão e arma-
zenamento de informações, analise os seguintes indi-
cadores:

I – Preservação adequada de documentos e arquivos 
importantes.
II – Otimização do processo de busca por informações.
III – Redução do acúmulo desnecessário de dados di-
gitais.
IV – Redução na quantidade de papel utilizada.

A alternativa que apresenta de forma completa e COR-
RETA os indicadores obtidos com um programa de 
gestão de arquivos é: 

a) Apenas I.
b) Apenas II e III.
c) Apenas I e IV.
d) I, II, III, IV.
___________________________________________

28. Muitos são os métodos de arquivamentos utilizados 
pelas organizações. O método usado quando se dese-
ja ordenar a documentação de acordo com os números 
de cada documento ou processo recebe o nome de:

a) Método Geográfico 
b) Método Numérico
c) Método Especificado
d) Método ABC 
___________________________________________
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29. A tecnologia de _____________________ permite 
guardar dados na internet por meio de um servidor on-
line sempre disponível. Nela, o usuário pode armaze-
nar arquivos, documentos e outras informações sem 
precisar de um HD no seu computador. O termo que 
completa corretamente a lacuna acima é:

a) Armazenamento de dados em Nuvem
b) Desktop Windows
c) Pacote Office
d) Hardware Interno
___________________________________________

30. Os aplicativos que precisam de um navegador, 
como Mozilla Firefox, Internet Explorer e Google Chro-
me para serem devidamente utilizados recebem o 
nome de:

a) Aplicativos Web
b) Aplicativos Word
c) Aplicativos Excel
d) Aplicativos BackOffice
___________________________________________

31. Em termos de documentação e suas fa-
ses, a criação de documentos ocorre na fase de 
__________________. O termo que completa COR-
RETAMENTE a lacuna acima é:

a) Comunicação 
b) Produção
c) Utilização
d) Destinação
___________________________________________

32. Um atendimento de qualidade é algo construído 
por meio de diversas habilidades técnicas e caracte-
rísticas comportamentais. Neste contexto, todas as al-
ternativas abaixo trazem habilidades e características 
positivas, EXCETO:

a) Paciência
b) Insubordinação
c) Bom relacionamento interpessoal
d) Boa comunicação
___________________________________________

33. Em um contexto de relações interpessoais, 
_________________ é um conceito muito importante, 
porque representa a capacidade de interagir de forma 
produtiva, democrática e organizada uns com os ou-
tros. A lacuna acima pode ser CORRETAMENTE pre-
enchida pelo termo:

a) Trabalho em Equipe
b) Centralização do poder
c) Sigilo profissional
d) Autocracia
___________________________________________

34. Um plano de melhorias, para ser melhor implanta-
do, normalmente é dividido em três fases: Diagnóstico, 
Análise Estratégica e Análise Operacional. A primeira 
dessas fases, especificamente aquela em que ocorre a 
observação da realidade que será trabalhada, recebe 
o nome de:

a) Análise Estratégica
b) Diagnóstico
c) Análise Operacional
d) Todas as três fases ocorrem de forma simultânea
___________________________________________

35. Observe os seguintes fatores:

I - Ganho de produtividade
II - Maior agilidade na tomada de decisão 
III - Aumento de eficiência
IV - Redução na incidência de erros 
V - Melhoria em todos os processos organizacionais 

Todos esses fatores são normalmente obtidos como 
fruto de um eficiente programa de:

a) Burocratização
b) Segregação Organizacional
c) Gestão e Planejamento de Atividades
d) Sigilo Organizacional
___________________________________________

36. O Município de Mandirituba, pessoa jurídica de di-
reito público interno, é unidade territorial que integra a 
organização político-administrativo da República Fede-
rativa do Brasil, dotada de autonomia política, adminis-
trativa, financeira e legislativa nos termos assegurados 
pela Constituição da República, pela Constituição do 
estado e por Lei orgânica. De acordo com a Lei orgâni-
ca do município de Mandirituba, compete ao município:

a) Legislar sobre águas, energia, informática, teleco-
municações e radiodifusão.
b) Elaborar e executar planos nacionais e regionais de 
ordenação do território e de desenvolvimento econômi-
co e social.
c) Fiscalizar as operações de natureza financeira, es-
pecialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem 
como as de seguros e de previdência privada.
d) Conceder licença para localização, instalação e fun-
cionamento de estabelecimentos industriais, comer-
ciais e de serviços.
___________________________________________

37. De acordo com o regimento Interno da Câmara Mu-
nicipal de Mandirituba, considere:

I - É dever do Vereador, além de outros previstos na 
Lei Orgânicado Município, propor ou levar ao conheci-
mento da Câmara Municipal, medidas que julgar con-
venientes aos interesses do município e de sua popu-
lação.
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II - A Mesa Executiva, composta somente pelo Presi-
dente e 1° Secretário, é órgão permanente de direção 
administrativa e financeira do Poder Legislativo do Mu-
nicípio.
III - As Sessões da Câmara Municipal poderão ser pre-
paratórias, ordinárias, extraordinárias e solenes.
IV - Recebidas as contas prestadas pelo Prefeito, pe-
las entidades de administração indireta e pela Comis-
são Executiva da Câmara, acompanhadas do Parecer 
prévio do Tribunal de Contas do Estado, o Presidente 
da Câmara determinará a publicação do Parecer pré-
vio, no Edital da câmara, fornecendo cópias aos Vere-
adores.

De acordo com as afirmativas acima, assinale a alter-
nativa CORRETA:

a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
___________________________________________

38. De acordo com o Regime jurídico dos funcionários 
públicos do Município de Mandirituba, são formas de 
provimento de cargo público:

I - Nomeação, promoção e ascenção.
II - Transferência e readaptação.
III- Reversão e Reintegração.
IV - Aproveitamento e Recondução.

De acordo com as afirmativas acima, assinale a alter-
nativa CORRETA:

a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
___________________________________________

39. A Lei complementar nº 6, de 21 de agosto de 2015, 
dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Venci-
mentos dos servidores do Quadro Geral da Adminis-
tração Direta Municipal de Mandirituba. De acordo com 
a lei, poderá participar das promoções os servidores: 

I - Estável que estiver no exercício de seu cargo efetivo.
II - O servidor estável ocupante de cargo comissiona-
do, função de chefia ou designado para o desempenho 
de função especial, independentemente da correlação 
com o cargo efetivo.
III - Servidor estável cedido a outros órgãos da admi-
nistração púbica direta ou indireta do Município, de ou-
tros Municípios, do Estado do Paraná e/ou da União 
Federal por interesse público devidamente justificado.
IV - Que estejam em disposição funcional para outros 
órgãos e entidades a pedido expresso do servidor.

a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
___________________________________________

40. No que diz respeito à Lei Orgânica do município de 
Mandirituba, compete ao Município instruir os seguin-
tes tributos:

I - Taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou 
pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públi-
cos específicos ou divisíveis, prestados ao contribuinte 
ou postos a sua disposição.
II - Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).
III - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Servi-
ços (ICMS).
IV- Serviços de qualquer natureza, definidos em lei 
complementar.

a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
___________________________________________


