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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  

2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão 
Resposta; 
 

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  

4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 

5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 

6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a 
leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 

7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 

8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 

9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 

10 Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha; 
  

11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão 
Resposta; 
 

12 Assine o cartão resposta no verso.  

    
Identificação do candidato 

Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
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Boa Prova!    

 
 Acabou acontecendo: a televisão ficou igual no mundo inteiro. (...) Para tédio do telespectador itinerante, 
as imagens são sempre as mesmas, numa indiferenciação irritante, totalitária. Os canais são muitos, mas variam 
muito pouco de um continente para outro. É triste. Para quem gostava de fazer descobertas na televisão de 
outros países, a diversão está chegando ao fim. 
 Mesmo as emissoras locais, aquelas que ainda teimavam em oferecer atrações com alguma 
autenticidade, parecem obrigadas a se adaptar. Os programas excêntricos, mais atípicos, vão minguando. Quase 
sempre são considerados politicamente incorretos e recebem pressão dos anunciantes para se enquadrar. Ou 
para desaparecer. Assim, por motivos justos ou oportunistas, não importa, as discrepâncias entre as televisões do 
mundo se atenuam dia a dia. Acanhado, intimidado, o nativo se disfarça de global. (...) É estranho, mas, no auge 
da proliferação de canais, a TV acabou ficando mais previsível. Qualquer que seja a cidade em que se ligue o 
televisor, lá estão as mesmas propagandas, os mesmos símbolos sexuais. Até os vilões são repetidos. (...) 
 Mesmo assim, alguns entusiastas proclamam que a televisão é a apoteose do multiculturalismo. Afinal, 
argumentam, são dezenas e dezenas de opções (...). Os canais podem ser numerosos, mas são quase os mesmos 
em todo lugar. Além disso, a cultura que os organiza não é múltipla, mas única: é a cultura do comércio 
globalizado. (...) Mas o desejo universalizado de dizimar o diferente é daninho (...), pode varrer a diversidade 
cultural. 
 

Eugênio Bucci. Veja, 16 out. 1996. 
 
01 - Atente para as seguintes afirmações e assinale a alternativa correta: 
a) A televisão perdeu sua autenticidade no mundo todo, pois a programação está voltada para a diversão. 
b) A diversidade cultural é mostrada através da televisão, oferecendo ao telespectador uma gama de conhecimentos 
sobre a cultura de lugares diferentes. 
c) A programação televisiva acabou se igualando por interesses políticos e econômicos. 
d) As diferenças entre a programação da TV brasileira e a estrangeira são cada vez maiores. 
 
02 - Assinale a alternativa que não se coaduna com as idéias do autor: 
a) A televisão pode varrer a diversidade cultural. 
b) As discrepâncias entre as televisões do mundo se atenuam dia-a-dia. 
c) A TV acabou ficando mais previsível. 
d) A televisão é a apoteose do multiculturalismo. 
 
03 - Substituindo por pronome pessoal oblíquo o complemento de: 
- Recebem pressão dos anunciantes. 
- Pode varrer a diversidade cultural. 
- A diversão está chegando ao telespectador sem autenticidade. 
Ocorre a substituição correta em: 
a) recebem-na – pode varrê-la – está chegando lhe. 
b) recebem-la – pode-lhe-varrer – está lhe chegando. 
c) a recebem – lhe pode varrer – lhe-está-chegando. 
d) recebem-na – pode-na-varrer – está chegando lhe. 
 
04 - Analise as afirmações: 
I – As palavras países, previsível, tédio são paroxítonas e não são acentuadas graficamente com base na mesma 
regra. 
II – As palavras desejo e apoteose escrevem-se com s, mas tem o som de z, assim como ileso e sacarose. 
III – Forma-se o plural igual a vilões os substantivos – cidadão e guardião. 
IV – Os sinônimos da palavra excêntrico são: extravagante, divinização e original. 
Assinale a alternativa correta: 
a) apenas I e II estão corretas. 
b) apenas II e III estão corretas. 
c) apenas III e IV estão corretas. 
d) I – II – III e IV estão corretas. 
 
05 - Assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços: 
________________ de nosso esforço, a programação ficou ________________ devido o _________________ de 
anunciantes. 
a) a pesar – paralisada – excesso. 
b) apesar – paralisada – excesso. 
c) apezar – paralizada – escesso. 
d) a pezar – paralizada – escesso. 
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06 - Assinale a alternativa que apresenta um erro de concordância verbal: 
a) Se não houver bons programas, não haverá anunciantes. 
b) Infelizmente, falta-lhe meios para manter a programação. 
c) Faz muitos anos que não vejo um programa tão bom. 
d) Existem, atualmente, ótimas condições de trabalho na TV. 
 
07 - Três pessoas têm juntas 100 anos. Qual a idade de cada uma, sabendo-se que a do meio tem 10 anos a mais 
que a mais nova, e que a mais velha tem o tanto que as outras duas? 
a) 20; 30; 50 
b) 30; 20; 50 
c) 50; 30; 20 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - O teorema de Pitágoras é usado para determinar medidas desconhecidas, quando nos referimos a triângulos 
retângulos. Quais as medidas dos lados de um triângulo retângulo, se essas medidas são números inteiros e 
consecutivos? 
a) 5; 4; 3 
b) 9; 12; 15 
c) 3; 4; 5 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
09 - Sabendo que em todas as equações do segundo grau, quando o valor de seu descriminante for maior que 
zero, elas apresentam duas raízes reais diferentes, sabendo que a equação ax2 – 4x – 16 = 0, tem uma das raízes 
cujo valor é 4. O valor da outra raiz é: 
a) 2 
b) 3 
c) -4 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - Sabendo que para construir uma determinada garagem para guardar carros, quatro pedreiros demoram 72 
horas. Se o responsável resolver trabalhar com um pedreiro a menos, em quanto tempo ficará pronta essa 
garagem? 
a) 90 horas 
b) 96 horas 
c) 100 horas 
d) Nenhumas das alternativas anteriores 
 
11 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) A brasileira Marta ganhou pela 4º vez o prêmio de melhor jogadora de Futebol do mundo, pela FIFA. 
b) O piso salarial do Estado do Paraná é de R$ 605,52 à R$ 629,06 de acordo com a Lei 16099 de 1º. de Maio de 

2009. 
c) O CONAB anunciou que o Estado do Paraná será responsável por 50% da produção agrícola do país. 
d) A população paranaense é conhecida como “Terra de Todas as Gentes”. 
 
12 - Assinale a alternativa correta: 
1 - O Paraná é o quinto estado mais rico do Brasil, está atrás de São Paulo, Rio de janeiro, Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul. 
2 - O clima do Paraná é predominante sub tropical. 
3 - PAC – é o Programa de Aceleração do Crescimento. 
4 - Região Sul é considerada a região com maior desigualdade social do país. 
Estão corretas: 
a) Apenas 1, 2, 3 
b) Apenas 1, 2, 4 
c) Apenas 2, 3, 4 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
13 - Assinale a alternativa correta: 
1 - O IDH do município de Leópolis é uma medida comparativa que engloba três dimensões riqueza, educação e 
esperança média de vida. 
2 - O nome da cidade de Leópolis é uma homenagem ao cidadão Leovigildo Barboza Ferraz. 
3 – Leópolis, iniciou o seu povoamento, pela companhia agrícola melhoramentos. 
4 - Leópolis tornou-se município em 1951. 
Estão corretas: 
a) Todas as afirmações acima estão corretas. 
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b) Apenas 1, 2, 3 
c) Apenas 1, 2, 4 
d) Apenas 2, 3, 4 
 
 
14 - Assinale a alternativa correta: 
São limites de Leópolis: 
 Leste Norte Sudoeste Oeste Sudeste 
a) Santa Mariana São Paulo Cornélio Procópio Sertaneja Urai 
b) Cornélio Procópio Santa Mariana São Paulo Urai Sertaneja 
c) Santa Mariana São Paulo Urai Sertaneja Cornélio Procópio 
d) Sertaneja Cornélio Procópio São Paulo Santa Mariana Urai 
 
15 - Julgue a alternativa incorreta, conforme disposto pela Constituição Federal e pelo entendimento dominante 
do Supremo Tribunal Federal: 
a) É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. 
b) A Constituição do Brasil estabelece, no que tange à repartição de competência entre os entes federados, que os 
assuntos de interesse local competem aos Municípios. 
c) Compete aos Municípios manter, com exclusividade, programas de educação infantil e de ensino fundamental.  
d) A criação, a organização e a supressão de distritos, da competência dos Municípios, faz-se com observância da 
legislação estadual. 
 
16 - Assinale a alternativa incorreta com relação à Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária, conforme 
disposto pela Constituição Federal: 
a) A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da 
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia 
de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de 
cada Poder. 
b) Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e 
vantagens dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas 
constantes do art. 40. 
c) O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União.  
d) Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar 
irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. 
 
17 - Segundo o que dispõe a Constituição Federal é correto afirmar: 
a) todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que com a devida autorização, 
e que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. 
b) no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao 
proprietário prévia indenização. 
c) todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou 
geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, inclusive sobre aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 
d) a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, 
os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. 
 
18 - Marque a alternativa incorreta com relação aos atributos do ato administrativo: 
a) discricionariedade 
b) legalidade e veracidade 
c) auto-executoriedade e imperatividade 
d) presunção de legitimidade 
 
19 - Assinale a assertiva correta com relação aos provimentos dos cargos públicos: 
a) readaptação – designação para que o servidor estável que estava em disponibilidade volte a titularizar cargo público. 
b) reintegração – designação para titularizar cargo mais compatível com a limitação física ou mental que sobrevier ao 
agente. 
c) reversão - designação para que o aposentado volte a titularizar cargo público. 
d) recondução - designação do ilegalmente demitido para titularizar cargo público. 
 
20 - Assinale a opção incorreta com relação aos atributos especiais relativos aos bens públicos: 
a) inalienabilidade 
b) impenhorabilidade 
c) não-oneração 
d) prescritibilidade 
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21 - Com relação às Limitações ao Poder de Tributar, conforme disposto pela Constituição Federal e pelo 
entendimento dominante do Supremo Tribunal Federal, é incorreto afirmar: 
a) O exercício do poder tributário, pelo Estado, submete-se, por inteiro, aos modelos jurídicos positivados no texto 
constitucional que, de modo explicito ou implícito, institui em favor dos contribuintes decisivas limitações à 
competência estatal para impor e exigir, coativamente, as diversas espécies tributárias existentes. 
b) Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, ressalvada a 
distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica 
dos rendimentos, títulos ou direitos. 
c) A criação de imunidade tributária é matéria típica do texto constitucional enquanto a de isenção é versada na lei 
ordinária. 
d) Desde que existem para impor limitações ao poder de tributar do estado, esses postulados tem por destinatário 
exclusivo o poder estatal, que se submete a imperatividade de suas restrições. 
 
22 - Sobre o Sistema Tributário Nacional, disposto pela Constituição Federal, é correto afirmar: 
a) Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse 
das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas. 
b) A União, os Estados e os Municípios, mediante lei complementar, poderão instituir empréstimos compulsórios. 
c) Lei poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, 
sem prejuízo da competência dos Estados, por lei complementar, estabelecer normas de igual objetivo. 
d) Os Estados poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação 
pública. 
 
23 - Segundo o Código Tributário Nacional é correto afirmar que: 
a) Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação dependente de qualquer atividade estatal 
específica, relativa ao contribuinte. 
b) Na iminência ou no caso de guerra externa, os Estados podem instituir, temporariamente, impostos extraordinários, 
suprimidos, gradativamente, no prazo máximo de cinco anos, contados da celebração da paz. 
c) A taxa pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto ou ser calculada em 
função do capital das empresas. 
d) A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as 
normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. 
 
24 - Segundo o Código Civil é correto afirmar: 
a) Os prazos de prescrição podem ser alterados por acordo das partes. 
b) Salvo disposição legal em contrário, se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a 
prescrição. 
c) Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com a legitimidade das partes, as declarações 
enunciativas não eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las. 
d) Aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário poderá aproveitar-se de sua recusa. 
 
25 - Assinale a afirmativa incorreta, conforme dispõe o Código Civil: 
a) Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao credor, se outra coisa não se estipulou. 
b) A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do 
título ou das circunstâncias do caso. 
c) A coisa incerta será indicada, ao menos, pelo gênero e pela quantidade. 
d) A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. 
 
26 - Segundo o Código de Processo Civil e o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, é 
incorreto afirmar: 
a) Comparecendo o réu apenas para argüir a nulidade e sendo esta decretada, considerar-se-á feita a citação na data em 
que ele ou seu advogado for intimado da decisão. 
b) Indeferida a petição inicial, o autor poderá agravar, facultado ao juiz, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, reformar 
sua decisão. 
c) A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento 
de obrigação de fazer ou não fazer. 
d) Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de total 
improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se o teor 
da anteriormente prolatada. 
 
27 - Segundo o Código de Processo Civil e o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, assinale a 
afirmativa correta: 
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a) A contestação e a reconvenção serão oferecidas simultaneamente, na mesma peça; a exceção será processada em 
apenso aos autos principais. 
 
b) Na exceção de incompetência, a petição pode ser protocolizada no juízo de domicílio do réu, com requerimento de 
sua imediata remessa ao juízo que determinou a citação. 
c) Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação não pode ser decretada de ofício. 
d) Faz coisa julgada a apreciação da questão prejudicial, decidida incidentemente no processo. 
 
28 - Segundo o Código de Processo Civil e o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, assinale a 
afirmativa correta: 
a) A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. 
b) Conceder-se-á a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. 
c) Pode o réu, em seu próprio nome, reconvir ao autor, quando este demandar em nome de outrem. 
d) A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício e 
que demandem dilação probatória. 
. 
29 - Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho é correto afirmar: 
a) Para fins de contratação, o empregador poderá exigir do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por 
tempo superior a 6 (seis) meses no mesmo tipo de atividade. 
b) A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa poderá afetar os contratos de trabalho dos respectivos 
empregado. 
c) Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado ou da 
execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. 
d) Os direitos oriundos da existência do contrato de trabalho não subsistirão em caso de falência, concordata ou 
dissolução da empresa. 
 
30 - Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho é incorreto afirmar: 
a) Ao empregado afastado do emprego, são asseguradas, por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua 
ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa. 
b) O horário normal de trabalho do empregado, durante o prazo do aviso, e se a rescisão tiver sido promovida pelo 
empregador, será reduzido de 2 (duas) horas diárias, sem prejuízo do salário integral. 
c) Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e 
ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula 
infringente desta garantia. 
d) No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou 
federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento 
da indenização, que ficará a cargo do empregador. 
 
 
 







