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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!    
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O PERU, ESSE DESCONHECIDO 
 

 Nessa alegria toda espalhada pelo mês de dezembro há em descontente: o peru. É impossível que em 

tantos anos de sacrifícios o mártir não se haja dado conta da sua ingrata sina. Sou um humano da estirpe de 

Esopo e de La Fontaine: creio na consciência e no raciocínio dos bichos. 

 Para mim o peru sabe de tudo. Finge que não sabe porque conhece a inutilidade de qualquer reação 

diante da gula comemorativa dos homens. Uma rebelião dos perus em dezembro! Para quê? Acabariam do 

mesmo modo no forno e ainda seriam chamados de desmancha-prazeres e de maus amigos do Menino Jesus. 

 Engordam-nos nas vésperas do holocausto, fazem-lhes todas ás vontades estomacais. As fomes 

desmedidas dos perus em dezembro se assemelham às dos condenados à morte no dia da execução, quando lhes 

dão o direito de organizar o cardápio com suas iguarias prediletas. Comem para não pensar. Há condenados à 

morte que se despedem da vida comendo numa só refeição todos os pratos que nunca puderam digerir, e cuja 

digestão não terão mais tempo de fazer. Os perus dispépticos são desconhecidos no mês mais cristão e mais 

guloso do ano. Diante da certeza da morte eles não fazem das tripas coração; fazem do coração estômago. 

 Discordo do costume de dar parati ao peru, na hora da execução, com o fito _____________ de amolecer-

lhe as carnes. Devia ser um brinde de adeus com uma bebida respeitável e não uma somítica ____________ de 

carnívoros. Champanha seria querer muito, mais um vinhito honesto emprestaria dignidade à despedida, sem 

prejudicar o amolecimento dos despojos. Dignifiquemos, ainda que tarde, nossas _________________ relações 

com os animais comestíveis. 

 

Henrique Pongetti 
 

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) interesseiro – esperteza - monstruosas. 
b) intereceiro – espertesa - monstruosas. 
c) enteresseiro – esperteza - monstruozas. 
d) entereceiro – espertesa - monstruozas. 
 
02 - Assinale a alternativa incorreta quanto à acentuação gráfica: 
a) As palavras “véspera”, “estômago” e “carnívoros” são acentuadas porque são proparoxítonas. 
b) As palavras “sacrifícios”, “consciência” e “raciocínio” são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em 
ditongo. 
c) Os monossílabos “mês”, “quê” e “só” são acentuadas porque são tônicos e terminam em e(s) e o(s). 
d) As palavras “impossível” e “respeitável” são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em el. 
 
03 - Assinale a alternativa em que o plural está correto: 
a) cristães - rebeliães. 
b) corações - cristães. 
c) cristãos - digestões. 
d) digestãos - rebeliães. 
 
04 - Em “... quando lhes dão o direito de...” O termo sublinhado é um fator de coesão que determina uma relação 
de sentido de: 
a) condição. 
b) tempo. 
c) oposição. 
d) causa. 
 
05 - Analise as afirmativas:  
I – O substantivo champanha é masculino. 
II – Guloso tem som de z, mas se escreve com s assim como: batisar e asia. 
III – A divisão silábica de i-gua-ri-a e a-deus estão corretas. 
Estão corretas apenas as afirmativas da alternativa: 
a) I e II. 
b) II e III. 
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c) I e III. 
d) I, II e III. 
 
06 - Atente para as afirmativas relacionadas ao texto, assinale a incorreta: 
a) Por tudo que o autor descreve, conclui-se que o peru encara seu destino com estoicismo (resignação). 
b) Para o autor, os perus se tornariam desmancha-prazeres e maus amigos do Menino Jesus se eles recusassem a morrer 
em dezembro. 
c) As fomes dos perus, como as dos condenados à morte, são compulsórias e anestésicas da mente. 
d) O autor com a frase “Os perus dispépticos são desconhecidos no mês mais cristão e guloso do ano.” Quer dizer que 
em dezembro, aumentam consideravelmente os casos de indigestão e intoxicação, porque as pessoas abusam de peru e 
outros alimentos durante a ceia de Natal. 
 

07 - Henrique aplicou R$ 600,00 em um investimento à taxa de juros simples. Ao final de 4 anos, o montante era 
de R$ 1.032,00. Qual foi a taxa anual de juro simples do investimento que Henrique aplicou? 
a) 15 %  
b) 18 % 
c) 20 % 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - Um paralelepípedo tem 27cm de comprimento, 4,5cm de largura e 6cm de altura. Qual deve ser a medida da 
aresta de um cubo para que tenha o mesmo volume desse paralelepípedo? 
a) 7cm 
b) 9,5cm 
c) 8cm 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
09 - As raízes da equação x²- 7x + 12=0, correspondem as medidas, em centímetros dos catetos de um triângulo 
retângulo. Determine o perímetro desse triângulo: 
a) 10 cm 
b) 12 cm 
c) 16 cm 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - R e S são dois conjuntos quaisquer. Sabe-se que: 
I- (R) = 37 elementos 
II- (RU S) = 55 elementos 

III- (RI S) = 6 elementos 
Quantos elementos têm o conjunto S? 
a) 16 elementos 
b) 18 elementos 
c) 24 elementos 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
11 - Assinale a alternativa correta: 
 O município de Guairá possuí vários pontos turísticos entre eles destacam-se: 
1- Museu Guaira 
2- Igreja de Pedra, Nestro Del Perdon 
3- Cruzeiro das Américas 
4- Locomotiva nº4 
5- Ponte Airton Senna 
Estão corretas: 
a) apenas 1, 2, 3, 4 
b) apenas 2, 3, 4, 5 
c) apenas 1, 3, 4, 5 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
12 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) Guairá está localizada a margem do Rio Paraná, e o trecho ostenta o título de maior arquipélago da América do Sul. 
b) Guairá é considerada o Portal do Pantanal Paranaense. 
c) A Ilha Grande fica totalmente localizada no Município de Guairá. 
d) Guairá pertenceu ao Governo do Paraguai e era habitada por indígenas. Em 1872 com o tratado de Limites e que 
foram demarcados os limites territoriais entre Brasil e Paraguai, ficando Guairá pertencente ao Brasil. 
 
13 - Leia as afirmações abaixo descritas e assinale a alternativa correta: 
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1- A economia do Brasil tem um mercado livre e exportador. 
2- Segundo o Fórum Econômico Mundial o Brasil foi o país que mais melhorou em competitividade em 2009. 
3- O Brasil é pioneiro nos campos das pesquisas de petróleo em águas profundas, onde grande parte de suas 
reservas são extraídas. 
4- O Brasil é um dos principais produtores mundiais de energia elétrica. 
Estão corretas: 
a) apenas 1, 2, 3 
b) apenas 1, 3, 4 
c) apenas 2, 3, 4 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
14 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) O Paraná é um estado formado por várias etnias, sendo assim, encontra-se em nosso Estado várias culturas e várias 
línguas. 
b) O Porto de Paranaguá é o maior do mundo, também o primeiro em volume de exportação na América Latina, 
ocupando o segundo lugar do país em movimentação. 
c) O Paraná é o segundo pólo automotível do país. 
d) O Paraná ocupa destaque brasileiro na produção de suínos e aves. 
 
15 - A empresa controlada que recebe do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com 
pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de 
participação acionária, é entendida pela Lei de Responsabilidade Fiscal como: 
a) empresa controlada  
b) empresa mista  
c) autarquia  
d) empresa estatal dependente  
 
16 - De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal os critérios e forma de limitação de empenho, a ser 
efetivada caso verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o 
cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, devem estar 
dispostos:  
a) na Lei de Diretrizes Orçamentárias  
b) na Lei Orçamentária 
c) no Plano Plurianual  
d) no Relatório de Gestão Fiscal  
 
17 - Rege o § 1.° do Art. 32 da Lei Orgânica de Guaíra, que a sessão legislativa não será interrompida sem a 
aprovação do seguinte projeto: 
a) projeto de lei orçamentária 
b) projeto de lei de diretrizes orçamentárias 
c) projeto de lei que redefine e reavalia a planta genérica de valores 
d) projeto de lei que dispõe sobre os recursos orçamentários da Câmara Municipal 
 
18 - De acordo com a Lei Orgânica Municipal, se o Prefeito solicitar urgência na aprovação de um projeto de sua 
autoria, a Câmara Municipal tem quantos dias para se manifestar? 
a) 15 dias 
b) 20 dias 
c) 30 dias 
d) 45 dias 
 
19 - Considerando o que dispõe inciso I, alínea h, do Art. 84 da Lei Orgânica do Município de Guaíra, a 
aprovação dos estatutos dos órgãos da administração descentralizada se dará por meio de: 
a) decreto 
b) lei ordinária 
c) portaria 
d) lei complementar   
 
20 - Rege a Constituição Federal que as leis que disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos 
públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, são de iniciativa privativa: 
a) do Senado Federal 
b) da Câmara dos Deputados 
c) dos Tribunais de Justiça 
d) do Presidente da República 
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21 - A Constituição Federal prevê em seu Art. 45, § 1º, que o número total de Deputados, bem como a 
representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à 
população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas 
unidades da Federação tenha menos de: 
a) 05 (cinco) Deputados  
b) 08 (oito) Deputados 
c) 12 (doze) Deputados 
d) 15 (quinze) Deputados 
 
22 - De acordo com a Lei 8.666/93, as obras e serviços, quando efeitos  pelos órgãos e entidades da Administração 
com os seus próprios meios, é denominada: 
a) Execução direta 
b) Execução indireta 
c) Empreitada global 
d) Alienação 
 
23 - O § 5º do Art. 12 da Lei 4.320/64, determina que as dotações para  aquisição de imóveis, ou de bens de 
capital já em utilização devem ser classificadas como: 
a) Investimentos 
b) Transferência de capital 
c) Transferências correntes 
d) Inversões financeiras 
 
24 - No Microsoft Windows 2003, o programa (aplicativo) que permite visualizar os arquivos e programas que 
estão armazenados no computador é denominado: 
a) Desktop  
b) Windows Explorer 
c) Navegador 
d) Meus Documentos 
 

25 - No Microsoft Power Point 2000 o botão  serve para: 
a) Negritar o texto 
b) Alterar a fonte 
c) Criar sombra no texto 
d) Criar relevo no texto 

 
26 - As teclas de atalho são um modo rápido de executar alguma função sem ter que tirar a mão do teclado para 
usar o mouse. A tecla de atalho Windows + D, serve para: 
a) Minimiza ou restaura todas as janelas 
b) Somente Maximizar todas as janelas 
c) Somente Minimizar todas as janelas 
d) Fechar todas as janelas  
 
27 - Assinale a alternativa que corresponde a unidade básica para apresentação, divisão ou agrupamento de 
assuntos num texto de Decreto: 
a) Inciso 
b) Artigo 
c) Seção 
d) Título 
 
28 - Expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo e as 
exceções à regra por este estabelecida, é uma regra que deve ser seguida na elaboração de Decretos, para se 
obter: 
a) a Formalidade 
b) a Precisão 
c) a Impessoalidade  
d) a Ordem lógica 
 
29 - O memorando é uma forma de comunicação interna. Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
corresponde a formas de diagramação do memorando: 
I - o início de cada parágrafo do texto deve ter 2,5 cm de distância da margem esquerda. 
II - pode ser impresso em ambas as faces do papel. 
III - deve ser impresso em papel de tamanho A-3, ou seja, 29,7 x 42,0 cm. 
IV - deve ser utilizada fonte do tipo Arial de corpo 10 no texto em geral, 11 nas citações, e 8 nas notas de rodapé. 
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Assinale a alternativa correta: 
a) Somente a afirmativa I está correta 
b) Somente as afirmativas I e II estão corretas 
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
30 - Com relação à freqüência de uso e consulta de documentos, assinale a alternativa que descreve o tipo de 
arquivo que mantém arquivados os documentos e papéis de uso, consulta  e referências constantes e atuais, ou 
que se encontram em fase de conclusão:  
a) Arquivo ativo  
b) Arquivo inativo  
c) Arquivo morto  
d) Arquivo temporário  
 
 







