
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

            
 

 

 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 3 (três) horas de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, 

deverá assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá trinta questões de múltipla escolha, avaliadas na escala de 00 a 100; 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse 

caso será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o 

material recebido, exceto o folheto fornecido aos candidatos que desejarem anotar suas 

respostas; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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Pausa 

Mário Quintana 

  

 Quando pouso os óculos sobre a mesa para uma pausa na leitura de coisas feitas, ou na feitura de 

minhas próprias coisas, surpreendo-me a indagar com que se parecem os óculos sobre a mesa. 

 Com algum inseto de grandes olhos e negras e longas pernas ou antenas? 

 Com algum ciclista, tombado? 

 Não, nada disso me contenta ainda. Com que se parecem mesmo? 

 E sinto que, enquanto eu não puder captar a sua implícita imagem-poema, a inquietação perdurará. 

 E, enquanto o meu Sancho Pança, cheio de si e de senso comum, declara ao meu Dom Quixote que uns 

óculos sobre a mesa, além de parecerem apenas uns óculos sobre a mesa, são de fato, um par de óculos sobre a 

mesa, fico a pensar qual dos dois – Dom Quixote ou Sancho? – vive uma vida mais intensa e portanto mais 

verdadeira... 

 E paira no ar o eterno mistério dessa necessidade da recriação das coisas em imagens, para terem mais 

vida, e da vida em poesia, para ser mais vivida. 

 Esse enigma, eu o passo a ti, pobre leitor. 

 E agora? 

 Por enquanto, ante a atual insolubilidade da coisa, só me resta citar o terrível dilema de Stechetti: 

 “Io sonno um poeta o sonno um imbecile?” 

 Alternativa, aliás, _______________ ao leitor da poesia... 

 A verdade é que a minha ___________ função já não é resolver e sim propor enigmas, fazer o leitor 

pensar e não pensar porele. 

 E daí? 

 – Mas o melhor – pondera-me, com a sua voz pausada, o meu Sancho Pança –, o melhor é repor 

______________ os óculos no nariz. 

 

A vaca e o hopogrifo. © by Elena Quintana. São Paulo, Clobo. 

 

 

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) estenciva – atroz – de pressa. 

b) extencisa – atroz - depressa. 

c) extensiva – atroz - depressa. 

d) estensiva – atrós – de pressa. 

 

02 - Analise as afirmativas quanto à acentuação gráfica e assinale a alternativa incorreta: 
a) As paroxítonas “próprias”, e “mistério” são acentuadas porque terminam em ditongo. 

b) As palavras “óculos”, e “implícita” são proparoxítonas. 

c) Os monossílabos “já”, e “só” são acentuados porque são tônicos terminados em a e o. 
d) As palavras “aliás” e “daí” Obedecem à mesma regra de acentuação. 

 

03 - Em “Quando pouso os óculos sobre a mesa...” O termo sublinhado é um elemento de coesão que determina 
uma relação de sentido de: 
a) oposição ou contraste. 

b) localização temporal. 

c) adição de argumentos. 

d) finalidade ou meta. 

 

04 - Atente para as afirmativas e assinale a alternativa incorreta: 
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a) As palavras recriação e recreação são parônimas. 

b) O substantivo óculos só se emprega no plural assim como olheiras. 

c) O substantivo “ciclista” é sobrecomuns tem um gênero para designar pessoas de ambos os sexos. 

d) A palavra implícita tem como antônimo explícita. 

 

05 - Analise as afirmativas sobre o emprego dos pronomes: 
I – Parecem os óculos sobre a mesa = parecem-nos sobre a mesa. 
II – Declara ao meu Don Quixote = declara-lhe. 
III – Fazer o leitor pensar = fazê-lo pensar. 
Assinale a alternativa correta: 
a) I, II e III. 

b) apenas I e II estão corretas. 

c) apenas II e III estão corretas. 

d) apenas I e III estão corretas. 

 

06 - Atente para as afirmativas: 
I – Na crônica, o autor reflete sobre suas atividades de escritor e de leitor de poesia. 
II – O tema do texto é colocado de maneira direta e aparentemente, até simplista: escrever e ler poesia não é uma 
grande perda de tempo. 
III – Segundo o autor o poeta não tem função de resolver os problemas para o leitor e sim de propor enigmas; de 
fazer o leitor pensar e não de pensar por ele. 
Em relação ao texto está correto o que se afirma em: 
a) I, II e III. 

b) apenas I e II estão corretas. 

c) apenas II e III estão corretas. 

d) apenas I e III estão corretas. 

 

07 - Um marceneiro cortou dois pedaços de madeira, um em forma de quadrado e outro em forma de retângulo. 
A superfície de cada pedaço está representada abaixo: 

 
Sabendo que as duas superfícies acima têm a mesma área, qual é o perímetro de cada uma delas? 
a) Perímetro do quadrado 14cm e perímetro do retângulo 18cm 

b) Perímetro do quadrado 16cm e perímetro do retângulo 20cm 

c) Perímetro do quadrado 20cm e perímetro do retângulo 24cm 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

08 - Uma multinacional possui 15500 funcionários, sendo 5200 mulheres. Determine a taxa percentual de 
mulheres? 
a) 20% 

b) 25%  

c) 30% 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 

09 - Determine a fração equivalente  
6

11
 em que a soma do numerador com o denominador é 102: 

a)  
18

34
 

b) 
28

54
 

c) 
36

66
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d) Nenhuma das alternativas anteriores 

10 - O perímetro de um retângulo é de 32cm e a área 60cm². Quais as dimensões desse retângulo? 

a) 5 cm e 9 cm 

b) 8 cm e 12 cm 

c) 6 cm e 10 cm                                                                                 

d) Nenhuma das alternativas anteriores                                                                       

 

11 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) Arapongas é um município que fica ao norte do Estado do Paraná. 

b) Arapongas foi fundada em 10 de outubro de 1947. 

c) A população de Arapongas é de 150.025 habitantes, segundo o censo de 2009. 

d) O primeiros lotes de terrenos de Arapongas foram adquiridos pelo senhor Renê Cellot e sua filha Geanine Cellot em 

1935, onde iniciou-se a construção urbana. 

 

12 - Assinale a alternativa correta: 
Entre os Rios que cortam o Município de Arapongas temos: 
1- Ribeirão do Pirapó 
2- Piquiri 
3- Córrego Lageado  
4- Ribeirão Três Bocas 
5- Paranapanema 
6- Bacia dos Bandeirantes 
Estão corretas: 
a) apenas 1, 2, 3, 4 

b) apenas 2, 3, 4, 6 

c) apenas 1, 3, 5, 6 

d) apenas 1, 3, 4, 6 

 

13 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) Meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e infra-estrutura de ordem física, química e biológica que 

permite, abriga e rege a vida de todas as suas formas. 

b) Biosfera, habitat invariável de todas as espécies de seres vivos. 

c) Ecologia estudo do lugar onde se vive, suas relações e interações com todos os seres. 

d) Desmatamento processo de desaparecimento de massas florestais. 

 

14 - Assinale a alternativa correta: 
São Usinas localizadas no Estado do Paraná: 
1- Itaipu 
2- Usina hidroelétrica do Rio Novo 
3- Segredo 
4- Salto do Caxias 
5- Foz do Areia 
Estão corretas: 
a) apenas 1, 2, 3, 4 

b) apenas 1, 3, 4, 5 

c) apenas 2, 3, 4, 5 

d) apenas 1, 2, 4, 5 

 
15 - A Constituição Federal prevê em seu Artigo 24, Inciso X, que a criação, funcionamento e processo do 
juizado de pequenas causas, é competência: 
a) Da União. 

b) Dos Estados. 

c) Dos Municípios. 

d) Da União, dos Estados e do Distrito Federal. 

 

16 - De acordo com a Constituição Federal em Municípios de dez mil e um a cinqüenta mil habitantes, o subsídio 
máximo dos Vereadores corresponderá uma porcentagem do subsídio dos Deputados Estaduais. Este percentual 
corresponde a: 
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a) 20% 

b) 30% 

c) 40% 

d) 50% 

 

17 - Com relação a Lei de responsabilidade Fiscal podemos afirmar:  
I -  é um código de conduta para os administradores públicos de todo o país, que vale para os três Poderes 
(Executivo, Legislativo e Judiciário), nas três esferas de governo  (federal, estadual e municipal). 
II - pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o 
equilíbrio das contas públicas. 
III - através dela, todos os governantes passarão a obedecer a normas e limites para administrar as finanças, 
prestando contas sobre quanto e como gastam os recursos da sociedade. 
IV - com ela, todos os governantes passarão a ter compromisso com orçamento e com metas, que devem ser 
apresentadas e aprovadas pelo respectivo Poder Legislativo.  
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 

c) As afirmativas II e IV estão incorretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

18 - Na LRF, há  limites de gastos com pessoal, como percentual das receitas, para os três Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. No caso da União o limite máximo para gastos com pessoal é 50% 
da Receita Corrente Líquida. Deste percentual, quanto cabe ao Judiciário? 
a) 2%  

b) 2,5%  

c) 5%  

d) 6%  

 
19 - A Lei Orgânica do Município de Arapongas rege que todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
municipais informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral. Assinale a alternativa que 
corresponde ao prazo máximo que a Prefeitura tem para fornecer tais informações por meio de certidões: 
a) 10 dias 

b) 15 dias 

c) 30 dias 

d) 45 dias 

 

20 - Rege a Lei Orgânica do Município de Arapongas que as contas do Prefeito e as da Câmara Municipal, bem 
como o balanço, serão enviados, conjuntamente, ao Tribunal de Contas do Estado  para receber parecer prévio, 
até a seguinte data: 
a) 30 de janeiro do exercício seguinte. 

b) 30 de março do exercício seguinte. 

c) 31 de março do exercício seguinte. 

d) 30 de abril do exercício seguinte. 

 

21 - Rege o Artigo 68, inciso II da Lei Orgânica do Município de Arapongas, que o Executivo deverá encaminhar 
as diretrizes orçamentárias anuais ao Poder Legislativo até a seguinte data: 
a) 30 de abril de cada ano. 

b) 30 de junho de cada ano. 

c) 31 de agosto de cada ano. 

d) 30 de setembro de cada ano. 

 

22 - As teclas de atalho, são um modo rápido de executar alguma função sem ter que tirar a mão do teclado para 
usar o mouse. No Word 2000, por exemplo a tecla de atalho Ctrl + T, serve para: 
a) Aplica letras minúsculas em todo o texto selecionado. 

b) Seleciona todo o texto. 

c) Maximizar todas as janelas. 

d) Vai para o início do parágrafo. 

 

23 - No Word a opção Salvar como está acessível no menu: 
a) Arquivo 

b) Formatar 

c) Ferramentas 

d) Editar 
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24 - Assinale a alternativa que corresponde ao software do Microsoft Windows apropriado para montar 
planilhas, nas quais os dados são organizados para serem consultados ou calculados, possuindo uma série de 
recursos que permite inserir valores, fórmulas e variáveis, automatizando o processo de cálculos e a obtenção de 
resultados: 
a) Power Point 

b) Word 

c) Access 

d) Excel 

 

25 - Constituem desdobramentos dos incisos e dos parágrafos de um Decreto: 
a) as alíneas 

b) as seções 

c) os itens 

d) as subseções 

 

26 - O documento de caráter interno e administrativo, que estabelece a comunicação entre as unidades, 
departamentos ou setores de uma mesma empresa, instituição, órgão é denominado: 
a) Memorando 

b) Edital 

c) Circular 

d) Ata 

 

27 - Assinale a alternativa que corresponde a comunicação escrita que as autoridades fazem entre si, entre 
subalternos e superiores e entre a Administração e particulares, em caráter oficial: 
a) Decreto 

b) Portaria 

c) Carta 

d) Ofício 

 

28 - São características da redação de um Ofício a impessoalidade, o uso do padrão culto de linguagem, a clareza, 
a concisão, a precisão, a formalidade e a uniformidade. Um procedimento básico para se alcançar a clareza é 
fazer uso: 
a) De um código fechado (aquele que permite apenas uma interpretação). 

b) De anacolutos (frases que começam com uma idéia e terminam com outra). 

c) De termos estrangeiros e conjunções. 

d) De laconismo (modo breve ou conciso de falar ou de escrever). 

 
29 - Os arquivos constituídos de documentos que perderam todo o seu valor de natureza administrativa, mas que 
se conservam em razão de seu valor histórico ou documental e que constituem os meios de conhecer o passado e 
sua evolução é denominado:  
a) Arquivos correntes.  

b) Arquivos intermediários. 

c) Arquivo permanente. 

d) Arquivo morto. 

 

30 - Não é uma atitude condizente com um bom servidor público: 
a) Retardar prestações de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. 

b) Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. 

c) Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos 

serviços públicos. 

d) Desprezar o elemento ético de sua conduta e agir com indisciplina. 

 


