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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 
  

 
Boa Prova! 

 
O Rei que não Sabia de Nada 
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 Era uma vez um rei que saiu para conhecer o seu reino. 
 Por onde ele passava, havia cenários encobrindo a paisagem. 
 E o rei estava muito contente, achando tudo muito bonito. 
 Mas por trás dos cenários estava cheio de gente, que morava por ali mesmo. 
 E tinha uma porção de meninos que estavam jogando bola bem por detrás dos cartazes. 
 E, bola vai, bola vem, _____________, uma bola foi bater de mau jeito bem no meio de um dos cenários. 
 Parece que o cenário não estava muito firme porque ele balançou, balançou e acabou caindo por cima do 
cenário vizinho. E o cenário vizinho caiu por cima de outro, e um foi caindo por cima do outro, por cima do 
outro, até que os cenários todos vieram abaixo. 
 E caiu cenário com plantação de trigo, e caiu cenário com plantação de milho, e caiu casinha bonita com 
____________ e tudo, e caiu lagoa de águas clarinhas. 
 E as pessoas que estavam ___________, fingindo que eram o povo do lugar, só pra enganar o rei e 
ganhar um dinheirinho, trataram de ir dando o fora. Fosse o rei pensar que eles é que tinham inventado a 
palhaçada! 
 Aí, os ministros ainda quiseram salvar os cenários que iam caindo e chamaram o povo que estava lá 
atrás, para ajudar a botar os cenários no lugar. Sei lá, acho que eles pensaram que ainda dava pra tapear o rei... 
 Mas o povo não tinha nada com isso e até estava achando muito divertido ver aqueles cenários todos se 
despencando, e até chamavam quem estava dentro de casa, pra ver os ministros atarantados, correndo de um 
lado pro outro, feito baratas tontas. 
 E o rei? 
 Ah, orei, quando viu a correria dos ministros pra levantar os cartazes e esconder o que estava lá atrás, 
percebeu, num instante, o que tinha acontecido. E ficou imaginando o que os ministros tinham escondido dele. 
 

Ruth Rocha. O Rei que não sabia de nada. 
Editora Cultura – 1ª ed. São Paulo, 1980, pp. 18/22. 

 
01 - Assinale a alternativa que completa de modo correto as lacunas do texto: 
a) de repente, chaminé, fantasiadas. 
b) derepente, chaminé, fantaziadas. 
c) de repente, xaminé, fantasiadas. 
d) derepente, xamine, fantaziadas. 
 
02 - Assinale a alternativa em que as palavras são acentuadas por serem paroxítonas terminadas ditongo: 
a) detrás e águas. 
b) até e detrás. 
c) cenário e águas. 
d) chaminé e cenário. 
 
03 - Analise as afirmativas quanto ao gênero do substantivo: 
I – O feminino de meninos é meninas – são biformes, ou seja, uma forma para o masculino e outra para o 
feminino. 
II – Baratas é um substantivo epiceno, o feminino é baratas fêmeas. 
III – Pessoas é um substantivo sobrecomum, o gênero é sempre no feminino. 
Constatamos que está(estão) correta(s): 
a) apenas I e II. 
b) apenas II e III. 
c) apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
04 - Dadas as afirmações de que o plural: 
I – porção pode ser porçãos. 
II – plantação pode ser plantações. 
III – imaginação pode ser imaginações. 
Constatamos que estão corretas: 
a) apenas as afirmativas I e II. 
b) apenas as afirmativas II e III. 
c) apenas as afirmativas I e III. 
d) I, II e III. 
 
05 - As pessoas fingiram que era o povo porque: 
a) Queriam pregar uma peça no rei. 
b) Queriam se divertir com a palhaçada dos ministros. 
c) Queriam ser recompensados pelo rei. 
d) Queriam ganhar dinheiro. 
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06 - O assunto principal do texto: 
a) Um rei que foi conhecer seu reino e se alegrou com o que viu. 
b) Um rei que vivia na ilusão de que tudo estava bem. 
c) Um rei que foi enganado por seus ministros e um “falso povo” com o objetivo  de esconder a pobreza do reino. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
07 - Um quadro possui uma diagonal que mede 4 2 cm. Calcule o perímetro desse quadrado. 
a) 4 2 cm 
b) 16 cm 
c) 16 2 cm 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 

08 - Da seguinte operação 

2

4
3
5

−

, o resultado encontrado é: 

a) -0,8333... 
b) -8,333... 
c) -0,3888... 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
09 - Numa construção de uma escola foram gastos 15 caminhões de 4 m³ de areia. Quantos caminhões de 6 m³ 
seriam necessários para fazer o mesmo trabalho? 
a) 22,5 caminhões 
b) 10 caminhões 
c) 18 caminhões 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - Uma cozinha retangular tem lados 3m e 4,5m. Para ladrilhar essa cozinha com ladrilhos quadrados de 15cm 
de lado, quantos ladrilhos serão necessários: 
a) 202 ladrilhos 
b) 460 ladrilhos 
c) 600 ladrilhos 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
11 - Assinale a alternativa correta: 
Guaíra foi elevada a categoria de Município em: 
a) 14 de novembro de 1951 
b) 20 de dezembro de 1951 
c) 15 de dezembro de 1952 
d) 12 de novembro de 1952 
 
12 - Assinale a alternativa correta: 
1- O desaparecimento das 7 Quedas em Guaíra aconteceu em outubro de 1982. 
2- Guaíra foi colonizada pelos Portugueses e Franceses. 
3- O hino de Guaíra foi escrito e musicado pelo Sr. Sebastião Lima. 
4- Guaíra possui uma Igreja construída com pedras da Sete Quedas. 
Estão corretas: 
a) apenas 1, 2, 3 
b) apenas 1, 3, 4 
c) apenas 2, 3, 4 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
13 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) A moeda corrente brasileira é o real que substituiu o cruzeiro. 
b) A Dra. Zilda Arns, médica sanitarista brasileira, foi a fundadora da Pastoral da Criança. 
c) O atual Governador do Paraná é o Sr. Roberto Requião. 
d) O Brasil está vacinando a população contra a gripe suína, para tanto organizou um cronograma para vacinar a 
população de risco. 
 
14 - Assinale a alternativa correta: 
São senadores pelo Estado do Paraná: 
a) Álvaro Dias, Flávio Arns e Osmar Dias 
b) Álvaro Dias, Roberto Requião e André Vargas 






 4 

c) Osmar Dias, Orlando Pessuti e Flávio Arns 
d) Flávio Arns, Osmar Dias e Osmar Serraglio 
 
15 - No mês de julho de 2009, os servidores responsáveis pelo almoxarifado da Secretária Municipal de Saúde 
fizeram um balanço geral do medicamento existente, analisaram as compras e requisições ao Ministério da 
Saúde realizadas naquele ano, o estoque existente e as requisições mensais dos postos de saúde até aquele 
momento. Com este trabalho, os servidores conseguiram fazer a gestão do controle de estoque e planejar 
ressuprimento dos medicamentos, para distribuição nos postos de saúde até o final do ano. 
Considerando o relato acima, é correto afirmar que: 
a) os servidores fizeram um levantamento dos medicamentos patrimoniados no almoxarifado, para planejar a sua 
entrega até dezembro. 
b) os servidores fizeram uma análise da qualidade dos medicamentos disponíveis, para planejar a sua distribuição até 
dezembro. 
c) os servidores fizeram o controle e gestão do estoque de medicamentos para planejamento da distribuição nos postos 
de saúde até dezembro. 
d) todas as alternativas acima estão corretas. 
 
16 - São atribuições do Almoxarifado, EXCETO: 
a) guarda patrimonial dos bens e valores. 
b) recebimento do material e conferência. 
c) estocagem e distribuição do material. 
d) distribuição e controle do material. 
 
17 - Com relação à disposição do material no almoxarifado, podemos afirmar que: 
a) não é necessário obedecer uma lógica na disposição das mercadorias nas prateleiras, pois os setores requisitantes são 
responsáveis por esta  separação. 
b) quando um tipo de material acaba, o almoxarife deve imediatamente ocupar o lugar com outra mercadoria. 
c) os materiais obedecem a uma localização fixa, mesmo em falta, o lugar deve ser reservado. 
d) os setores requisitantes são responsáveis pela disposição do material no almoxarifado. 
 
18 - Com relação ao registro dos estoques é importante: 
a) registrar o recebimento de materiais, acompanhar as requisições e controlar o ressuprimento dos estoques. 
b) delegar ao setor requisitante o registro e o controle dos estoques de materiais. 
c) dispensar o registro e fazer uma conferência visual do material. 
d) usar a informalidade, pois a burocracia diminui a eficiência do trabalho. 
 
19 - Uma das modalidades de conferência de material em um almoxarifado é a quantitativa. Qual das 
alternativas abaixo NÃO corresponde a este tipo de conferência? 
a) cálculos: utilizados quando envolve embalagens padronizadas com grandes quantidades. 
b) balanças pesadoras: para o caso de envolver uma grande quantidade de pequenas peças como parafusos, porcas; 
arruelas dentre outros. 
c) manual: para o caso de pequenas quantidades. 
d) inspeção técnica: exame das características, específicas, dimensionais e restrições de especificação. 
 
20 - As atividades de recebimento de materiais em um almoxarifado abrangem desde a recepção na entrega pelo 
fornecedor até entrada do material nos estoques. Indique a alternativa que indica as etapas do recebimento de 
materiais: 
a) entrada de materiais, conferência quantitativa, conferência qualitativa e baixa no estoque. 
b) entrada de materiais, conferência quantitativa, conferência qualitativa e regularização. 
c) entrada de materiais, conferência, baixa no estoque e pedido de compras. 
d) entrada de materiais, baixa no estoque e pedido de compras. 
 
21 - NÃO é conduta apropriada para o atendimento ao público: 
a) atender as pessoas com educação e diplomacia. 
b) estar atento aos questionamentos e dúvidas – muitas informações são repassadas de forma errada porque o servidor 
não estava atendo as perguntas. 
c) paciência – domínio de si em situações difíceis. 
d) julgar precipitadamente – rapidamente identificar se a pessoa que vai atender é importante, ou não, pela 
indumentária. 
 
22 - O servidor que tem uma conduta respeitosa com seu ambiente de trabalho e seus colegas:  
a) conta casos picantes em voz alta e não se preocupa com quem está ouvindo ou se isto atrapalha a concentração dos 
demais colegas. 
b) usa roupas coladas e provocantes para chamar a atenção, pois o importante é ser notado. 
c) veste-se adequadamente, é discreto, ético e respeitoso com os colegas. 
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d) procura levar vantagem sempre, nunca é cooperativo e resolve seus problemas pessoais no horário de trabalho. 
 
23 - Com relação ao uso de equipamento de informática em uma repartição pública, podemos afirmar que: 
a) estes equipamentos são destinados exclusivamente para uso do trabalho não devendo o servidor fazer uso indevido, 
acessando páginas pornográficas e sites de bate-papo. 
b) não existe problemas com relação uso dos equipamentos de informática do setor de trabalho para acesso a salas de 
bate papo e sites de relacionamento, pois estes sites são protegidos de vírus. 
c) ninguém vê quando um servidor está acessando sites de bate papo e salas de relacionamento, portanto não tem 
problemas. 
d) os sites de relacionamento melhoram a atenção e produtividade do servidor. 
 
24 - São iniciativas que contribuem para a prevenção de acidentes em almoxarifados, EXCETO: 
a) usar de equipamentos de proteção individual (EPI). 
b) participar de treinamentos de combate a incêndio. 
c) demarcar áreas de circulação e estocagem de materiais. 
d) utilizar programas de edição de texto. 
 
25 - No Excel ao inserir uma nova planilha, uma nova tabela (grade) será criada.  
Como devo proceder para alterar o Nome de uma Planilha, através da Barra de Menus? 

a) Menu Formatar; clicar em Planilha e escolher a opção Renomear 
b) Menu Exibir; clicar em Planilha e escolher a opção Renomear  
c) Menu Formatar; clicar em Célula e escolher a opção Renomear  
d) Menu Ferramentas; clicar em Planilha e escolher a opção Renomear  
 
26 - No Excel, qual a função do AutoSoma? 
a) Ferramenta que executa a soma dos dados de um intervalo de células 
b) Ferramenta que adiciona dados de um intervalo de células 
c) Ferramenta que defini o tipo de operação será utilizada em uma célula 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
27 - Dentro da planilha Excel, qual a seqüência correta de opções de deslocamento das células é visualizada 
quando acessamos o Menu Inserir, Opção Células? 
a) Deslocar células para a baixo/Deslocar células para anterior. 
b) Deslocar células para a direita/Deslocar células para a anterior/ Coluna Inteira. 
c) Deslocar células para a direita/Deslocar células para a baixo/Linha Inteira/coluna Inteira. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
28 - Para criar um Gráfico no Excel é necessário ter na planilha com dados que serão utilizados como a base do 
gráfico. Na Barra de Menus, qual o comando deve utilizar para visualizar o Assistente de Gráfico? 
a) No menu Inserir, opção Gráfico. 
b) No menu Exibir, opção Gráfico. 
c) No menu Ferramentas, opção Cenários. 
d) No menu Arquivo, opção Assistente de Gráfico. 
 
29 - Como devo proceder para criar uma Tabela Simples no Word a partir da Barra de Menus? 
a) Selecionar o menu Tabela; acionar o botão Inserir, em seguida clique em Tabela. 
b) Selecionar o menu Formatar; acionar o botão Tabela, em seguida clique em Inserir. 
c) Selecionar o menu Ferramentas; acionar o botão Tabela, em seguida clique em Inserir. 
d) Selecionar o menu Inserir; acionar o botão Formatar, em seguida clique em Tabela. 
 
30 - Qual o nome dado ao conjunto das teclas: Seta acima; Seta abaixo; Seta à direita e Seta à esquerda? 

a) Teclas de posicionamento 
b) Teclas inteligentes 
c) Teclas de comando 
d) Teclas de direção 







