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

2 Você dispõe de quatro 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! 

 



 

Olhador de anúncio 
 

Sempre é bom tomar conhecimento das mensagens publicitárias. È o mundo visto através da arte de 
vender. “As lojas tal fazem tudo por amor.” Já sabemos que esse tudo é muito relativo. “Em nossas vitrinas a japona 
é irresistível.” Então, precavidos, não passaremos diante das vitrinas. E essa outra mensagem é, mesmo, de alta 
prudência: “Aprenda a ver com os dois olhos.” Precisamos deles para navegar na maré de surrealismo que cobre o 
outro setor de publicidade: “Na liquidação nacional, a casa X tritura os preços.” Os preços virando pó, num país 
inteiramente líquido: vejam a força da imagem. Rara espécie animal aparece de repente: “Comprar na loja Y é 
super-galinha-morta.” 

Prosseguimos, invocados, sonhando “o sonho branco das noites de julho”: “Ponha uma onça no seu 
gravador.” “A alegria está no açúcar.” “Pneu de ombros arredondados é mais pneu.” “Tip-Tip tem sabor de céu.” 
“Use nossa palmilha voadora.” “Seus pés estão chorando por falta das meias Rouxinol, que rouxinolizam o andar.” 
“Neste relógio, você escolhe a hora.” “Ponha você neste perfume.” “Toda a sua família cabe neste refrigerador e 
ainda sobra lugar para o peru de Natal.” “Sirva nossa lingerie como champanha; é mais leve e mais espumante.” 

O olhador sente o prazer de novas associações de coisas, animais e pessoas; e esse prazer é poético. 
Quem disse que a poesia anda desvalorizada? A bossa dos anúncios prova o contrário. E ao vender-nos qualquer 
mercadoria, eles nos dão de presente “algo mais”, que é produto da imaginação e tem serventia, como as coisas 
concretas, que também de pão abstrato se nutre o homem. 

   
(Carlos Drummond de Andrade – O poder ultrajovem, 3ª ed., Rio de Janeiro, Editora José Olympio, 1974 ) 

 
01 - De acordo com o texto, pode se afirmar: 
a) Os anúncios provam que o homem atual não dá valor à poesia. 
b) As mensagens publicitárias são envolventes, iludem o consumidor incauto. 
c) O autor ao referir-se aos anúncios o faz com benevolência, humor e leve ironia. 
d) O autor condena os anúncios por ferirem a verdade e o bom gosto. 
 
02 - O termo grifado está substituído pelo pronome correspondente de modo incorreto somente na alternativa: 
a) Que cobre o outro setor; – Que o cobre. 
b) Vejam a força da imagem; – Vejam-lhe a força. 
c) Aprenda a ver as mensagens; – Aprenda a vê-las. 
d) Ponha você neste perfume; – Ponha-lhe neste perfume. 
 
03 - Analise as afirmações: 
I – Paroxítonas como “prudência”, “espécie” e “relógio” são acentuadas por serem terminadas em ditongo. 
II – As palavras “líquido” e “poético” são proparoxítonas. 
III – “maré”, “país” e “pés” obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. 
Assinale a alternativa correta: 
a) apenas I e II estão corretas. 
b) apenas II e III estão corretas. 
c) apenas I e III estão corretas. 
d) todas as alternativas estão corretas. 
 
04 - Assinale a alternativa correta: 
a) para formar o plural de pão muda-se ão em ães (pães). A mesma regra serve para formar o plural de “cidadão”, 
“imaginação” e “capitão”. 
b) o substantivo “champanha” é masculino, assim como “omelete”, “alface”, “pirata”. 
c) para formar o feminino de homem ocorre mudança no radical (“mulher”), assim como “carneiro”, “frei” e “genro”. 
d) todas as afirmações estão corretas. 
 
05 - Assinale a alternativa em que a divisão silábica está correta: 
a) poe-sia // a-le-gri-a // voa-do-ra. 
b) po-é-ti-co // no-i-te // es-pé-ci-e. 
c) es-pé-cie // lin-ge-ri-e // mer-ca-do-ria. 
d) rou-xi-nol // po-e-si-a // noi-te. 

 
06 - A figura abaixo representa parte de um consultório médico. As duas salas quadradas e o corredor 
retangular têm juntos 24 m². Cada sala tem x metros de lado e o corredor tem 1 m de largura. Qual é a medida x 
de cada sala quadrada? 



 

 
a) 4 m 
b) 3 m 
c) 2 m 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
07 - A altura de um triângulo eqüilátero é 12 cm. Determine a medida do lado desse triângulo: 
a) 8 cm 
b) 10 cm 
c) 12 cm 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - No triângulo retângulo RST da figura, calcular o valor da tangente S: 

 

a) 3  

b) 
3

3
 

c) 3 3  
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
09 - Durante quanto tempo devo aplicar um capital em juros simples a 5% ao ano para que este capital duplique 
seu valor? 
a) 5 anos 
b) 10 anos 
c) 20 anos 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - No trapézio retângulo da figura abaixo temos que x – y = 22º. Como podemos determinar as medidas de x e y 
indicadas? 

 
a) x = 101º e y = 79 º 
b) x = 22º e y = 65º 
c) x = 112º e y = 75º 
d) Nenhuma das alternativas anteriores  

 
11 - A Constituição Federal prevê em seu artigo 7º, os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Estes direitos 
são considerados: 
a) Direitos e Garantias Fundamentais 
b) Direitos de governo 
c) Direitos da ordem econômica 
d) A Constituição Federal não prevê direitos dos trabalhadores 
 



 

12 - Segundo a Lei Municipal Complementar nº 239/1998, cargo público é o conjunto de atribuições e 
responsabilidades previstas na estrutura organizacional que deve ser cometido a um funcionário. Esta afirmação 
é: 
a) Falsa 
b) Verdadeira 
c) Incompleta 
d) A lei citada não define o que é cargo público 
 
13 - Segundo a Lei Municipal Complementar nº 239/1998, os cargos de provimento em Comissão: 
a) São de livre nomeação e exoneração. 
b) Não permitem a livre exoneração. 
c) Permitem a livre exoneração, mas a nomeação depende de aprovação pela Câmara Municipal. 
d) A referida lei nada estabelece em relação aos cargos em Comissão. 
 
14 - A Lei Complementar Municipal nº 348/2000, estabelece que o servidor nomeado para cargo de provimento 
efetivo ao entrar em exercício cumprirá estágio probatório pelo período de 03 (três) anos de efetivo exercício, 
durante o qual sua aptidão será objeto de avaliação de desempenho. Esta afirmação é: 
a) Falsa 
b) Incompleta 
c) Verdadeira 
d) A lei citada não estabelece período de estágio probatório 
 
15 - De acordo com a Lei 8.666/93, o prazo de divulgação da publicação do aviso contendo o resumo do edital da 
licitação dependerá da modalidade que venha a ser adotada. Caso a modalidade seja a Concorrência do tipo 
"melhor técnica" ou "técnica e preço”, o prazo de divulgação da publicidade do aviso deverá ser de: 
a) 05 dias 
b) 15 dias 
c) 30 dias 
d) 45 dias  
 
16 - Considerando o disposto no Art. 2º da Lei 8.666/93, todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da 
Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a 
estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada, é denominado: 
a) Acordo 
b) Convênio 
c) Contrato 
d) Ajuste  
 
17 - O § 1º do Art. 2º da Lei 4.320/64, prevê alguns quadros que devem integrar a Lei Orçamentária. Assinale a 
alternativa que não corresponde a um destes quadros: 
a) Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas. 
b) Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação. 
c) Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração. 
d) Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais. 
 
18 - De acordo com o Inciso XIX do Art. 37 da Constituição Federal, uma autarquia poderá ser criada somente 
por meio de: 
a) Lei 
b) Decreto 
c) Portaria 
d) Resolução 
 
19 - O § 4º do Art. 37 da Constituição Federal prevê que os atos de improbidade administrativa importarão: 
I - Na perda da função pública. 
II - Na suspensão dos direitos políticos. 
III - No ressarcimento ao erário. 
IV - Na indisponibilidade dos bens. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Somente a afirmativa IV está incorreta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
 



 

20 - O Art. 16 da LRF rege que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete 
aumento de despesa será acompanhado de: 
a) Estimativa de impacto orçamentário-financeiro no exercício que entrar em vigor e nos dois subseqüentes e declaração 
do ordenador da despesa de que o aumento  tem adequação orçamentária e financeira com o PPA, a LDO e a LOA.  
b) Estimativa de impacto orçamentário-financeiro nos primeiros doze meses de sua vigência e adequação orçamentária 
e financeira com o PPA, a LDO e a LOA. 
c) Somente a estimativa de impacto orçamentário-financeiro nos três primeiros exercícios de sua vigência. 
d) Somente a declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com o 
PPA, a LDO e a LOA.  
 
21 - A Lei Orgânica do Município de Maringá limitou as despesas com publicidade dos atos, programas, obras, 
serviços e campanhas dos órgãos públicos municipais, a um percentual da receita corrente do Município. Este 
percentual compreende: 
a) 2% (dois por cento). 
b) 3% (três por cento). 
c) 5% (cinco por cento). 
d) 10% (dez por cento). 
 
22 - De acordo com a Lei Orgânica do Município de Maringá a declaração de utilidade pública ou de interesse 
social para efeito de desapropriação ou servidão administrativa, será feita por meio de qual ato normativo? 
a) Lei ordinária 
b) Lei delegada 
c) Lei complementar 
d) Decreto 
 
23 - O memorando é um tipo de comunicação interna, na qual utiliza-se linguagem que se aproxima de níveis 
informais, por se tratar de comunicação rotineira e corriqueira. No entanto, não se pode dispensar em um 
memorando: 
a) A saudação inicial. 
b) A repetição do cargo abaixo da assinatura. 
c) A assinatura. 
d) O uso de explicações de siglas. 
 
24 - Em um ofício é imprescindível cuidar da forma de tratamento da autoridade a quem este se destina.  
Assinale a alternativa cuja abreviação da forma de tratamento está incorreta: 
a) V. A. - Vossa Alteza. 
b) Exma. - Vossa Eminência. 
c) Exa. - Vossa Excelência. 
d) V. Sa. - Vossa Senhoria. 
 
25 - O método de arquivamento que procura combinar as letras do alfabeto de forma a auxiliar a memória, é 
denominado: 
a) Duplex. 
b) Mnemônico. 
c) Alfabético. 
d) Variadex. 
 
26 - Assinale a alternativa que corresponde ao preâmbulo de um decreto: 
a) Decreto nº 1.522 de 11 de setembro de 2002 
b) Regulamenta o uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI´s, e dá outras providências 
c) O Prefeito Municipal de Maringá, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, decreta: 
d) Art. 1º - É obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual, aos servidores públicos municipais cujas 
funções exigem 
 
27 - Um conjunto de seções de um Decreto constitui: 
a) um Capítulo. 
b) uma Subseção. 
c) um Título. 
d) um Livro. 
 
28 - No Word 2003, a tecla de atalho CTRL + O serve para: 
a) Abrir um novo documento em branco. 
b) Sair do Word. 
c) Fechar o documento em que se está trabalhando. 
d) Salvar o documento em que se está trabalhando. 



 

 
29 - No Microsoft Excel 2003 a tecla de atalho CTRL + W tem a seguinte função: 
a) Fecha a janela da pasta de trabalho selecionada. 
b) Recorta as células selecionadas. 
c) Repete o último comando ou ação, se possível. 
d) Exibe a caixa de diálogo Criar Tabela. 
 
30 - Considerando a linguagem relativa à internet, relacione as colunas: 
1 - Upload 
2 - SMTP  
3 - Reload ou Refresh  
4 - Link 
(     ) Ligação entre páginas de Internet ou imagens e textos. 
(     ) Protocolo ou conjunto de informações utilizada para a transferência  de email. 
(     ) O mesmo que carregar novamente uma página de Internet. 
(     ) Enviar arquivos para o servidor ou para outro computador. 
Assinale a seqüência correta de cima para baixo: 
a) 4, 3, 2, 1 
b) 3, 4, 2, 1 
c) 4, 2, 3, 1 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
 
 

 


