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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 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES/ESPECIFICIDADES REGIONAIS 06 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 QUESTÔES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que 

antecedem o encerramento da prova. 

11. SERÁ ELIMIDADO 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. 

 Caso qualquer equipamento venha a emitir ruídos sonoros, mesmos 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 a Policia 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 na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado 

pelo candidato.

NOME DO CANDIDATO     
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Comediantes estão cada vez mais sendo 

perseguidos 
 
O humor é um constante trabalho de 

reinvenção, todos os dias é preciso pensar fora da 
caixa. Construir uma boa piada é tentar distrair a 
mente do público para causar uma surpresa, para que 
o desfecho não seja previsível e cause no espectador 
o espasmo da risada em sua face. Acredito que o 
processo para se fazer graça em tempos que a 
profissão está cada vez mais concorrida continua o 
mesmo. Sempre precisamos buscar outros caminhos e 
aplicar o mesmo processo de criação nas escolhas e 
formas de fazer piada. Também acho importante estar 
sempre conectado com as notícias e ter agilidade para 
não perder o "timing". 

Só que a gente que faz comédia está cada dia 
mais perseguido, e isso é muito ruim para o 
comediante. Esses dias fiz piadas sobre a 
manifestação e acabei sendo perseguido. Outro dia a 
piada falava do frio de Curitiba e acabei sendo 
ameaçado por feministas, ou seja, uma cutucada 
dispara outra e é preciso ficar atento. Só que ficar 
atento não é bom para o humor, o humor tem que ser 
verdadeiro e ácido quando necessário. 

Se você pensar duas vezes se vai ou não vai 
ofender alguém é melhor nem fazer piada, porque a 
piada sempre vai ter um alvo. Acredito que é possível 
fazer piadas com qualquer assunto, depende só de 
como você trata esse assunto e da dose de exagero 
que você coloca para que fique engraçada. Não 
devemos, enquanto humoristas, focar somente em um 
estilo de comédia para não cansar e saturar o público. 
Claro que sempre devemos ser honestos com a 
plateia, o consumidor de humor saca quando o 
comediante está forçando uma barra.    

O processo criativo deve ser provocado, não 
adianta esperar que as ideias apareçam, é preciso 
exercício. Criar é uma aeróbica mental e, na maioria 
das vezes, as ideias estão lá só esperando para serem 
resgatadas. O humorista não pode ter medo de tentar, 
até porque esse é o nosso trabalho. Nunca saberei se 
a piada funciona ou não até a hora que subo no palco 
e me arrisco. Já cansei de sair com três páginas de 
texto escrito e conseguir salvar só três piadas que 
realmente funcionaram, e olhe lá. 

Fazer televisão também é sempre muito 
importante porque divulga e populariza, mas hoje em 
dia veículos como as redes sociais, Facebook, 
YouTube e Twitter, além de ajudarem a divulgar o seu 
trabalho, servem como um mailing pessoal para levar 
público ao teatro e isso reflete em bilheteria. Claro que 
televisão ainda é muito importante, mas existe, por 
exemplo, um mercado enorme e rentável para 
comediantes no meio corporativo. O cinema nacional 
está se abrindo cada vez mais para a comédia, 
sitcoms, web séries, vlogs, uma infinidade de opções 
para o comediante se destacar. Quando comecei a 
fazer comédia não existiam tantas possibilidades para 
mostrar meu trabalho como existem hoje. Por isso 
hoje procuro usar tudo isso ao meu favor, no meio de 
várias tentativas, algumas sempre acabam virando e 
dando certo, mas é preciso insistir e fazer o seu, e de 
preferência não ligar muito para concorrência. 
 
Disponível em: http://noticias.uol.com.br/opiniao 

 
 
 
 
 

Questão 01  
 
Releia: “O humor é um constante trabalho de 
reinvenção, todos os dias é preciso pensar fora da 
caixa”. O trecho em destaque significa: 
 

(A) Pensar para além do que já existe. 
(B) Pensar no retorno financeiro. 
(C) Pensar no público cativo. 
(D) Pensar nas piadas que já existem. 
 

Questão 02  
 
Para construir uma boa piada, o autor do texto 
considera, EXCETO: 
 

(A) Ser necessário pensar em distrair a mente do 
público para causar surpresa. 

(B) Ser necessário pensar no seu desfecho para que 
seja previsível. 

(C) Ser necessário encontrar outros caminhos, mas 
aplicar o mesmo processo de criação. 

(D) Ser necessário estar conectado com notícias e ser 
ágil para não perder o tempo da piada (“timing”). 

 

Questão 03  
 

Na frase: “Claro que sempre devemos ser honestos 
com a plateia, o consumidor de humor saca quando o 
comediante está forçando uma barra”, o verbo 
destacado NÃO pode ser substituído, sem alterar o 
sentido, por: 
 

(A) Compreende. 
(B) Percebe. 
(C) Entende. 
(D) Avança. 
 

Questão 04  
 
Das palavras retiradas do texto, em quais ocorrem 
DÍGRAFO? 
 

(A) Televisão – Hoje – Bilheteria. 
(B) Bilheteria – Mercado – Cinema. 
(C) Comédia – Cinema – Trabalho. 
(D) Trabalho – Bilheteria – Concorrência. 
 

Questão 05  
 
Observe as palavras em destaque: “Já cansei de sair 
com três páginas de texto escrito e conseguir salvar 
só três piadas que realmente funcionaram, e olhe lá”. 
Nessas palavras, há algo em comum: TODAS contêm o 
fonema /s/. O mesmo ocorre em: 
 

(A) Sobremesa. 
(B) Tabaco. 
(C) Exceção. 
(D) Exame. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES/ 
ESPECIFICIDADES REGIONAIS 

 

Questão 06  
 
O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas 
necessárias para a transferência regular e automática, 
correspondente a 1/12 (um doze avos) do valor 
descrito, para os Fundos Municipais de Saúde dos 
Municípios de Antonina, Guaratuba, Matinhos, 
Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná (PR). 
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(A) Contempla o texto do artigo 2º da Portaria nº 1.621, 

de 26 de julho de 2012, Habilita a Central de 
Regulação das Urgências e as Unidades de 
Suporte Básico e Avançado a receber recursos de 
custeio destinados ao Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência – SAMU 192 Regional Litoral do 
Estado do Paraná com sede em Paranaguá (PR) e 
autoriza a transferência de custeio aos Fundos 
Municipais de Saúde. 
 

(B) O Fundo Nacional de Saúde não atua na área em 
questão. 
 

(C) Este fundo somente atua na Região metropolita de 
Curitiba. 
 

(D) Contempla o texto do artigo 6º da Portaria nº 1.621, 
de 26 de julho de 2014, Habilita a Central de 
Regulação das Urgências e as Unidades de 
Suporte Básico e Avançado a receber recursos de 
custeio destinados ao Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência – SAMU 192 Regional Litoral do 
Estado do Paraná com sede em Paranaguá (PR) e 
autoriza a transferência de custeio aos Fundos 
Municipais de Saúde. 

 

Questão 07  
 
Habitada inicialmente por índios carijós e sendo que 
os primeiros povoadores datam de 1648 e 1654, esta 
cidade do litoral paranaense de extraordinária beleza 
natural paisagística oferece, ainda, diversos atrativos 
turísticos e seus habitantes naturais são denominados 
capelistas.  Trata-se de: 

 
(A) Paranaguá. 
(B) Antonina. 
(C) Guaraqueçaba. 
(D) Matinhos. 
 

Questão 08  
 
Em ambientes aquáticos, como os rios, onde se lança 
grande quantidade de esgoto, muitas vezes os peixes 
morrem, por que: 

 
(A) Os consumidores comem os peixes presentes nas 

águas. 
(B) Há excesso de nutrientes orgânicos na correnteza. 
(C) O suprimento de oxigênio decresce. 
(D) As alternativas B e C estão Corretas. 
 

Questão 09  
 
As exportações de grãos no Porto de Paranaguá, no 
litoral do Paraná, cresceram 20% no primeiro trimestre 
de 2014 em comparação ao mesmo período de 2013. 
Os dados foram divulgados pela Administração dos 
Portos de Paranaguá e Antonina (Appa). Quais 
produtos lideram a exportações do Porto de 
Paranaguá? 

 
(A) Algodão, soja e petróleo. 
(B) Soja, madeira, frango e veículos. 
(C) Soja, café, algodão e automóveis. 
(D) Soja, milho e farelo de soja. 
 

Questão 10  
 
O Clima é um importante fator natural que facilita a 
ocupação dos territórios. Na região leste do estado do 
Paraná, o clima também faz a diferença nas formas de 

ocupação. Qual é o clima dominante no litoral 
paranaense? 

 
(A) Litoral do Estado do Paraná enquadra-se dentro do 

tipo climático CFa (Clima temperado chuvoso e 
moderadamente quente), úmido em todas as 
estações e com verão quente. 
 

(B) Litoral do Estado do Paraná enquadra-se dentro do 
tipo climático Cba (Clima quente chuvoso e 
moderadamente quente).  
 

(C) Litoral do Estado do Paraná enquadra-se dentro do 
tipo climático CCA (Clima temperado chuvoso 
úmido em todas as estações e com verão quente). 
 

(D) Litoral do Estado do Paraná enquadra-se dentro do 
tipo climático Bsh (Clima Quente e chuvoso em 
todas as estações). 

Questão 11  
 
É formada por espécies vivas que compreende 
plantas, animais e micro-organismos, que povoam 
desde as profundezas dos oceanos até as mais altas 
montanhas. É composta por uma enorme diversidade 
de espécies compreendidas como indivíduos 
semelhantes, com capacidade para se reproduzir entre 
si e naturalmente. Este conceito é dado a: 

 
(A) Ecologia humana. 
(B) Biodiversidade. 
(C) Não é um conceito usual para as ciências naturais. 
(D) É o que define os múltiplos usos no ecossistema. 

Questão 12  
 
Em decorrência do "Pacto pelo Saneamento Básico", o 
Ministério do Meio Ambiente e o Ministério das 
Cidades decidiram firmar o "Compromisso pelo Meio 
Ambiente e Saneamento Básico". Em que consiste 
este pacto? 

 
(A) Sanear as finanças das contas brasileiras evitando, 

assim, uma crise econômica. 
 

(B) É um modelo de projeto ambiental a ser adotado 
por todos os Países que fazem parte do 
MERCOSUL.  
 

(C) Em um conjunto de ações em curso ou a serem 
estruturadas para atingir metas intermediárias 
preconizadas pela Lei de Saneamento Básico até o 
ano de 2020. Com o objetivo de construir e 
contribuir para a definição conjunta de ações e 
programas de grande relevância para o setor de 
saneamento, o "Compromisso" resulta de uma 
ampla reflexão sobre as tendências e os desafios 
atuais do saneamento básico no Brasil. 
 

(D) Em um conjunto de ações que deverão ser 
elaboradas para definir um processo governamental 
padrão para a coleta seletiva nos municípios 
brasileiros até o ano de 2100. 

Questão 13  
 
Qual é a economia básica dos municípios do litoral 
paranaense? 

 
(A) O ouro de aluvião encontrado nas areias da baía de 

Paranaguá. 
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(B) Todo o petróleo que está sendo produzido no pré-
sal. 

(C) Atividade mineradora. 
(D) Desenvolvimento de ações voltadas para o turismo 

sustentável. 

Questão 14  
 
Na listagem, a seguir, aparecem as principais ilhas do 
litoral do Paraná. Qual das alternativas contemplam as 
ilhas do Litoral? 

 
(A) Ilha da Europinha, Ilha das Cobras, Ilha das Peças, 

Ilha de Piaçaguera, Ilha de São Miguel, Ilha do 
Amparo, Ilha do Mel, Ilha do Teixeira, Ilha dos 
Valadares, Ilha Eufrasina, Ilha Ponta do Ubá, Ilha 
Rasa da Cotinga. 
 

(B) Ilha Noronha, Ilha Porangaba, Ilha Bela, Ilha do 
Mel, Ilha do Teixeira, Ilha dos Valadares, Ilha 
Eufrasina, Ilha Ponta do Ubá, Ilha Rasa da Cotinga. 

 
(C) Ilha Marrecos, Ilha dos Macacos, Ilha dos 

Papagaios, Ilha dos Macucos, Ilha Mutum e Ilha do 
Forte Ilha do Mel, Ilha do Teixeira, Ilha dos 
Valadares, Ilha Eufrasina, Ilha Ponta do Ubá, Ilha 
Rasa da Cotinga. 

 
(D) Ilha Marrecos, Ilha das Cobras, Ilha dos Macacos, 

Ilha dos Papagaios, Ilha dos Macucos, Ilha Mutum e 
Ilha do Forte, Ilha do Mel, Ilha de Panambi e Ilha 
Portal Belo. 

 

Questão 15  
 
O que significa a sigla SUS? 

 
(A) SISTEMA ÚNICO DE SERVIÇOS DE 

ATENDIMENTO À SAÚDE. 
(B) SISTEMA UNIVERSAL DE ATENDIMENTO À 

SAÚDE DO TRABALHADOR. 
(C) SERVIÇOS ÚNICOS DE SAÚDE. 
(D) SISTEMA ÚNICO DA SAÚDE. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 16  
 
De acordo com a Lei 8.666, de 1993, em igualdade de 
condições como critério de desempate, será 
assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e 
serviços: 

 
(A) Primeiramente aos bens e serviços produzidos no 

País; depois aos bens e serviços produzidos ou 
prestados por empresas brasileiras e, por fim, aos 
bens e serviços prestados por empresas que 
invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País. 
 

(B) Primeiramente aos bens e serviços produzidos ou 
prestados por empresas brasileiras; em seguida 
aos bens e serviços produzidos no País e, por fim, 
aos bens e serviços prestados por empresas que 
invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País. 
 

(C) Primeiramente aos bens e serviços produzidos no 
País; depois aos bens e serviços produzidos ou 
prestados por empresa com sucursal no Brasil, 
ainda que estrangeira; e, por fim, aos bens e 
serviços prestados por empresas que invistam em 

pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 
País. 
 

(D) Primeiramente aos bens e serviços prestados por 
empresas brasileiras que invistam em pesquisa e 
no desenvolvimento de tecnologia no País; depois 
aos bens e serviços produzidos por empresa 
brasileira no País; e, por fim, aos bens e serviços 
produzidos ou prestados por empresa brasileira.  

 

Questão 17  
 
São considerados bens imóveis da União, EXCETO: 

 
(A) Os terrenos de marinha e seus acrescidos. 

 
(B) As terras devolutas situadas nos Territórios 

Federais. 
 

(C) A porção de terras devolutas que for indispensável 
para a defesa da fronteira, fortificações, 
construções militares e estradas de ferro federais, 
se por qualquer título legítimo não pertencerem aos 
Estados, Municípios ou particulares. 
 

(D) Os terrenos dos extintos aldeamentos de índios e 
das colônias militares, que não tenham passado, 
legalmente, para o domínio dos Estados, 
Municípios ou particulares.  

 

Questão 18  
 
O servidor público responde civil, penal e 
administrativamente pelo exercício irregular de suas 
atribuições, de acordo com a Lei 8.112/1990. Assinale a 
alternativa CORRETA a respeito das 
responsabilidades, penalidades e processo 
administrativo disciplinar do servidor público: 

 
(A) A responsabilidade penal dos servidores públicos 

abrange somente os crimes imputados aos 
servidores nessa qualidade, excluindo-se então da 
responsabilidade penal dos servidores públicos as 
contravenções.  
 

(B) As sanções civis, penais e administrativas poderão 
acumular-se, sendo independentes entre si.  
 

(C) São penalidades disciplinares apenas e 
exclusivamente a demissão e a suspensão. 
 

(D) O servidor público poderá sofrer a pena de 
demissão, somente e exclusivamente, no caso de 
cometer crime contra a administração pública. 

 

Questão 19  
 
A respeito dos contratos administrativos, de acordo 
com a Lei 8.666, de 1993, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 
(A) Os contratos administrativos de que trata a Lei 

8.666, de 1993, regulam-se pelas suas cláusulas e 
pelos preceitos de direito público, aplicando-se-
lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral 
dos contratos e as disposições de direito privado.  
 

(B) A possibilidade de a Administração Pública 
modificar os contratos administrativos, 
unilateralmente, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público, respeitado os 
direitos do contratado, é uma das prerrogativas 
conferidas pela Lei 8.666, de 1993, à Administração 
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Pública, a respeito dos contratos administrativos 
regulados pela Lei 8.666, de 1993. 

(C) No caso da Administração Pública exigir a 
prestação de garantia na contratação, a garantia 
prestada pelo contratado será liberada ou restituída 
após a execução do contrato e, quando em 
dinheiro, atualizada monetariamente.  
 

(D) A Administração Pública sempre deverá exigir a 
prestação de garantias nas contratações de obras, 
serviços e compras.  

 

Questão 20  
 
São requisitos básicos para a investidura em cargo 
público, segundo a Lei 8.112, de 1990, EXCETO: 

 
(A) Nacionalidade brasileira. 
(B) Ser brasileiro nato, independemente da natureza do 

cargo. 
(C) O gozo dos direitos políticos. 
(D) A idade mínima de dezoito anos.  
 

Questão 21  
 

A redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público 
redige os atos normativos e comunicações. A respeito 
da redação oficial, é CORRETO afirmar que: 

 
(A) Apesar do uso do padrão culto de linguagem ser 

característica imprescindível de todos os atos e 
comunicações da Redação Oficial, existem certas 
comunicações, como o caso do telegrama e do fax, 
em que a formalidade está dispensada, não sendo 
então a formalidade uma característica imprescindível 
de todos os atos e comunicações da Redação Oficial.  
 

(B) A redação oficial deve caracterizar-se pela 
impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, 
clareza, concisão, formalidade e uniformidade.  
 

(C) As comunicações oficiais não têm que obedecer a 
formas pré-estabelecidas, sendo via de regra 
informais, salvo quando houver determinação legal 
para tanto, como o caso das leis e dos decretos.  
 

(D) Um texto claro é o texto que consegue transmitir um 
máximo de informações com um mínimo de palavras. 

 

Questão 22  
 
De acordo com a Redação Oficial, assinale a 
alternativa CORRETA a respeito do uso dos Pronomes 
de Tratamento. 

 
(A) O pronome de tratamento Vossa Excelência é 

utilizado ao dirigir-se aos Secretários de Estado dos 
Governos Estaduais, de Acordo com a Redação 
Oficial.  
 

(B) Utilizasse o pronome de tratamento Vossa Senhoria 
para dirigir-se aos Conselheiros dos Tribunais de 
Contas Estaduais, de Acordo com a Redação 
Oficial.  
 

(C) Doutor é um pronome de tratamento utilizado na 
Redação Oficial para dirigir-se aos particulares, de 
acordo com a Redação Oficial. 
 

(D) O vocativo a ser empregado em comunicações 
dirigidas aos Chefes de Poder é Senhor seguido do 
cargo respectivo, como por exemplo, “Senhor 

Presidente da República”, de acordo com a 
Redação Oficial. 

 

Questão 23  
 
A respeito das espécies de atos e comunicados da 
Redação Oficial, assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) O memorando tem por finalidade o tratamento de 

assuntos oficiais pelos órgãos da Administração 
Pública entre si  e também com particulares.  
 

(B) O ofício é a modalidade de comunicação entre 
unidades administrativas de um mesmo órgão, que 
podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou 
em níveis diferentes, sendo uma forma de 
comunicação eminentemente interna.  
 

(C) Memorando e ofício são modalidades de 
comunicação oficial praticamente idênticas, a única 
diferença reside no fato de que o primeiro é 
utilizado para comunicação dos Poderes Públicos 
com os particulares, e o segundo, é utilizado 
apenas para comunicações internas.  
 

(D) Mensagem é o instrumento de comunicação oficial 
entre os Chefes dos Poderes Públicos, 
notadamente as mensagens enviadas pelo Chefe 
do Poder Executivo ao Poder Legislativo para 
informar sobre fato da Administração Pública.  

 

Questão 24  
 

A respeito do Padrão Ofício, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 
(A) Seguem as normas do Padrão de Ofício, 

diferenciando-se antes pela finalidade do que pela 
forma, o ofício, o memorando, e o aviso.  
 

(B) O ofício, o memorando e o aviso devem conter, 
obrigatoriamente, as seguintes partes, 
sucessivamente: a) tipo e número do expediente, 
seguido da sigla do órgão que o expede; b) local e 
data em que foi assinado, por extenso, com 
alinhamento à direita; c) assunto: resumo do teor do 
documento; d) destinatário: o nome e o cargo da 
pessoa a quem é dirigida a comunicação. No caso 
do ofício, deve ser incluído também o endereço. e) 
texto: nos casos em que não for mero 
encaminhamento de documentos, o expediente 
deve conter a seguinte estrutura: f) fecho; g) 
assinatura do autor da comunicação; h) 
identificação do signatário. 
 

(C) É obrigatório constar a partir da segunda página o 
número da página.  
 

(D) Apenas e exclusivamente no ofício se fazem 
obrigatórias as seguintes partes, de acordo com o 
Padrão de Ofício: a) tipo e número de expediente, 
seguido da sigla do órgão que o expede e b) 
assunto: resumo do teor do documento.  

 

Questão 25  
 

A respeito dos métodos de pesquisa, é CORRETO 
afirmar que: 

 
(A) Método indutivo é um processo mental por 

intermédio do qual, partindo de dados particulares, 
suficientemente constatados, infere-se uma 
verdade geral ou universal, não contida nas partes 



Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA) Página 

 
- 7 - 

examinadas. Portanto, o objetivo dos argumentos 
indutivos é levar a conclusões cujo conteúdo é 
muito mais amplo do que o das premissas nas 
quais se basearam. Devemos considerar 
exclusivamente dois elementos fundamentais para 
toda indução, isto é, em todos os casos a indução 
realiza-se em três etapas ou fases, que são: a) 
observação dos fenômenos e b) generalização da 
relação. 
 

(B) Método estatístico é o método que foi habilmente 
empregado por Max Weber. Este método apresenta 
certas semelhanças com o método comparativo. Ao 
comparar fenômenos sociais complexos, o 
pesquisador cria tipos ou modelos ideais, 
construídos a partir da análise de aspectos 
essenciais do fenômeno.  
 

(C) Método Etnográfico é o método aplicado em 
estudos de caso, é útil no contexto da intervenção 
pscicopedagógica. Pode ser utilizado tanto sob o 
aspecto qualitativo quanto quantitativo. 
 

(D) Método estruturalista foi desenvolvido por Lévi-
Strauss. O método parte da investigação de um 
fenômeno concreto e eleva-se a seguir ao nível 
abstrato, por intermédio da constituição de um 
modelo que represente o objeto de estudo, 
retornando, por fim, ao concreto, dessa vez como 
uma realidade estruturada e relacionada com a 
experiência do sujeito social.  

 

Questão 26  
 

O arquivo da instituiç o funcionará como o guardi o 
das informaç es ali existentes. Desta forma, a respeito 
dos conceitos básicos de arquivologia, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 

(A) Suporte   meio no qual a informa ão   registrada, 
sendo que na Administração Pública o único meio 
admitido para o registro de informações é o papel.  
 

(B)  ocumento   toda informa ão registrada em um 
suporte material, suscet vel de consulta, estudo, 
prova e pesquisa, pois comprova fatos, fen menos, 
formas de vida e pensamentos do homem numa 
determinada  poca ou lugar. 
 

(C)  rquivo   o conjunto de documentos, criados ou 
recebidos por uma institui ão ou pessoa, no 
e erc cio de sua atividade, preservados para 
garantir a consecu ão de seus objetivos. 
 

(D) Método ideográfico   aquele que separa e organiza 
os documentos por assunto. 

 

Questão 27  
 
   rquivologia adota a chamada  eoria das tr s idades 
ou Ciclo vital dos documentos para classificar os 
estágios ou fases pelos quais passam os documentos 
dentro da instituiç o. A respeito do Ciclo Vital dos 
documentos, assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A)  ssas fases são definidas por  ean- acques  alette 

(    ) como as tr s idades dos arquivos  corrente, 
intermediária e temporária.  
 

(B) O termo arquivo morto é aceito pela teoria 
arquivística, embora não seja utili ado na prática 
pelas institui  es, por se tratar de termo pejorativo 
que, de certa forma, desvaloriza o documento. 
 

(C) Os arquivos de terceira idade ou permanente são 
constitu dos de documentos que perderam todo o 
valor de nature a administrativa e que se 
conservam em ra ão de seu valor hist rico ou 
documental, pois constituem os meios de conhecer 
o passado e sua evolu ão.  stes são os arquivos 
propriamente ditos, pois ali os documentos são 
arquivados de forma definitiva. 
 

(D)  s arquivos intermediários são aqueles que 
guardam os documentos mais recentes e, 
frequentemente consultados.  or isso, tais 
documentos devem estar locali ados nos pr prios 
setores em que foram produzidos, recebidos, ou 
pr  imos a estes. 
 

Questão 28  
 

A autoridade que tiver ciência de irregularidade no 
serviço público é obrigada a promover a sua apuração 
imediata, mediante sindicância ou processo 
administrativo disciplinar. A respeito do processo 
administrativo disciplinar, de acordo com a Lei 8.112, 
de 1990, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

(A) O processo disciplinar é o instrumento destinado a 
apurar responsabilidade de servidor por infração 
prática no exercício de suas atribuições, ou que 
tenha relação com as atribuições do cargo em que 
se encontre investido.  
 

(B) Da sindicância, poderá resultar: a) o arquivamento 
do processo; b) a aplicação de penalidade de 
advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias e; 
c) a instauração de processo disciplinar.  
 

(C) O inquérito administrativo será estritamente 
inquisitivo, não obedecendo ao princípio do 
contraditório, nem mesmo assegurando ao acusado 
ampla defesa.  
 

(D) É assegurado ao servidor o direito de acompanhar 
o processo pessoalmente ou por intermédio de 
procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, 
produzir provas e contraprovas e formular quesitos, 
quando se tratar de prova pericial.  

 

Questão 29  
 

A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a 
consciência dos princípios morais são primados 
maiores que devem nortear o servidor público, seja no 
exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que 
refletirá o exercício da vocação do próprio poder 
estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão 
direcionados para a preservação da honra e da 
tradição dos serviços públicos. Desta forma, a respeito 
da ética na Administração Pública, assinale a 
alternativa CORRETA: 

  
(A) A moralidade da Administração Pública não se 

limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser 
acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem 
comum. 
 

(B) Não é vedado ao servidor público ser, em função de 
seu espírito de solidariedade, conivente com erro 
ou infração a este Código de Ética ou ao Código de 
Ética de sua profissão. 
 

(C) Apenas e exclusivamente nos órgãos da 
Administração Pública Federal Direita é que deverá 
ser criada uma Comissão de Ética, encarregada de 
orientar e aconselhar sobre a ética profissional do 
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servidor, no tratamento com as pessoas e com o 
patrimônio público, competindo-lhe conhecer 
concretamente de imputação ou de procedimento 
susceptível de censura. 
 

(D) É vedado ao servidor público comunicar 
imediatamente a seus superiores todo e qualquer 
ato ou fato contrário ao interesse público, devendo 
primeiro o servidor público efetuar diligências, a fim 
de arrecadar provas sobre o ato ou fato que sobre 
seu entendimento é contrário ao interesse público.  

 

Questão 30  

 
A respeito dos servidores públicos, de acordo com a 
Lei 8.112/1990, é INCORRETO afirmar que: 

 
(A) A recondução é o retorno do servidor estável ao 

cargo anteriormente ocupado e decorrerá de 
inabilitação em estágio probatório relativa a outro 
cargo, ou a reintegração do anterior ocupante.  
 

(B) Reversão é a reinvestidura do servidor estável no 
cargo anteriormente ocupado, ou no cargo 
resultante de sua transformação, quando invalidada 
a sua demissão por decisão administrativa ou 
judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.  
 

(C) A vacância do cargo público poderá decorrer de 
promoção de servidor público.  
 

(D) A recondução é uma das formas de provimento de 
cargo público.  
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destaque Aqui 
 
 
 
 
 
 
 

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

GABARITO 
CONCURSO PÚBLICO  DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO LITORAL DO PARANÁ – CISLIPA  

 Edital Nº 01/2015  http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso 
 
 

 

 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

               

16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

               




