
I N S T R U Ç Õ E S

Leia ATENTAMENTE as INSTRUÇÕES abaixo, antes de iniciar a prova:

1. O candidato recebe, juntamente com este Caderno de Provas, o Cartão-Resposta, único e
insubstituível. Conferir a escrita correta do nome constante no Cartão-Resposta.

2. O Cartão-Resposta apresenta um campo em que o candidato deve assinar.

3. Este Caderno de Provas contém  30 questões, todas  com  5  (cinco) alternativas.

4. Para cada questão existe apenas UMA resposta a ser assinalada pelo candidato.

5. O valor de cada questão das provas é 0,33 (trinta e três décimos de ponto)

6. O Caderno de Provas só será trocado se apresentar problema de impressão, caso isso ocorra,
solicite ao Fiscal de Sala que tome as providências necessárias.

7. Ao terminar a Prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal de Sala o seu Cartão-Resposta e o
seu Caderno de Prova.

8. A interpretação das questões, bem como das instruções, fazem parte da prova.

9. Eventuais questionamentos sobre a elaboração de questões,  podem ser comunicados ao fiscal.
Contudo, NÃO AGUARDE RESPOSTA, pois a ocorrência constará em ata pelo Fiscal de Sala, para
que a respectiva questão seja analisada posteriormente. Na dúvida, assinale a que mais lhe convier.

10. Sobre o Cartão-Resposta:
- preencha totalmente o círculo correspondente à letra escolhida com caneta esferográfica tinta azul
ou preta;
- a rasura no Cartão-Resposta anula a respectiva resposta;
- não será fornecido outro Cartão-Resposta;
- não será atribuído ponto à questão que tenha como resposta mais de uma alternativa assinalada
no Cartão-Resposta;
- o Cartão-Resposta será lido por leitora ótica.
- o preenchimento do Cartão-Resposta deve ser feito dentro do horário normal de prova.

11. Na última página do Caderno de Provas, o candidato encontrará um espaço  para anotar suas
respostas, de acordo com as preenchidas do Cartão-Resposta.
Se desejar, preencha-o,  recorte-o e leve-o consigo.

12. A duração da prova é de 4 (quatro) horas,

13. A saída do candidato só será permitida após transcorrida 1 (uma) hora do início da prova.

14. Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na respectiva sala para saída
conjunta.

15. Os Cadernos das Provas Objetivas e o Gabarito Oficial, contendo as alternativas corretas às
respectivas  questões,  serão  divulgados  a partir das 18 horas do dia seguinte ao da prova.

16. O resultado do concurso será publicado no Site e no Órgão Oficial  do  Município.

Goioere, Junho de 2010.

A COMISSÃO
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PROVA  PARA  AUXILIAR  ADMINISTRATIVO

PORTUGUÊS
A conjunção PARA, negritada no texto,
estabelece:

a) uma relação da causa/efeito entre a defesa da
liberdade e a celebração;

b) uma relação concessiva, pois  poderia ser
substituída por VISTO QUE;

c) uma relação condicional, entre defesa da liberdade
e celebração;

d) uma adversativa, opondo a defesa da liberdade e
o centenário;

e) uma relação de meio/fim, entre marchar e
celebrar.

A frase abaixo é parte de uma propaganda do
Ministério da Educação:

No ano que o Plano de Desenvolvimento da Educação
(PDE) completa três anos, os investimentos
triplicaram. Confira e acompanhe as ações.

Agora marque a alternativa correta com relação
às funções de linguagem.

a) A frase atende às funções poética e emotiva, na
medida em que tenta convencer o leitor,
emocionalmente;

b) A frase atende às funções referencial e apelativa,
pois trata de fornecer dados objetivos e utiliza
verbo no imperativo;

c) A frase atende às funções referencial e poética,
pois trata de fornecer dados objetivos e busca
emocionar o leitor;

d) A frase atende às funções fática e referencial,
pois busca abrir um diálogo em primeira pessoa,
com o leitor;

e) A frase atende à função metalingüística, pois
utiliza a propaganda para fazer propaganda.

Veja o parágrafo abaixo, da coluna Pênalti,
produzida pelo ex-jogador Sócrates, na revista
CARTA CAPITAL, de 7 de abril de 2010.

“Aqueles fatos públicos capazes de deixar
orgulhosas as sociedades mais desenvolvidas, no
futebol brasileiro causam distúrbios insolúveis e
análises distorcidas. É o que acontece quando
o goleiro Marcos coloca às claras suas
insatisfações diante do caos em que vive a
sua equipe. E a primeira reação, dos dirigentes,

Questão 04

Questão 05

O fragmento de texto, abaixo, foi retirado de
www.agenciacartamaior.com.br, de 25 de abril de 2010.
Deve ser considerado para as questões 01 e 02.

“Na madrugada dramática de 24 de agosto de 1954,
Getúlio Vargas reúne seu ministério a poucas horas
de dar um tiro no coração. O estampido ecoa até
hoje na história brasileira. Principalmente, na luta
por uma plena e verdadeira soberania nacional, pelo
controle nacional de nossas riquezas, pela
independência energética, pela superação da
dependência tecnológica. Cada vez que se pronuncia
a palavra Petrobras dever-se-ia escutar um tiro
disparado contra o coração de um brasileiro.”

A leitura do texto permite afirmar, com relação à
forma adotada, que se trata:

a) de um texto de base narrativa, com
predominância de verbos no pretérito
articulando um roteiro com início, meio e fim;

b) de um texto de base descritiva, especialmente
quando relata um acontecimento;

c) de um texto de base opinativa, onde o autor do
texto deixa claro seu ponto de vista;

d) de um texto publicitário da Petrobrás;
e) de um texto jurídico, por se tratar de uma morte

que ainda gera dúvidas quanto a suas causas.

No texto, fica implícito que:

a) O ministério foi o responsável pela morte de
Getúlio;

b) Getúlio Vargas não era brasileiro e por isso a
Petrobras teve pouca importância para ele;

c) O Brasil ainda não é independente,
energeticamente;

d) O Brasil já superou a dependência tecnológica;
e) Não se lembra mais da morte de Getúlio Vargas.

Veja a frase abaixo e marque a alternativa correta:

Em defesa de liberdade, autonomia e igualdade, 3
mil mulheres de todos os cantos do país marcharam
mais de 100 quilômetros, de Campinas a São Paulo,
para celebrar o centenário do Dia Internacional da
Mulher.

Questão 03

Questão 02

Questão 01
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Questão 06

Questão 07

mas principalmente dos elementos mais
reacionários da mídia nacional, é especular sobre
possíveis punições.”
Todas as afirmações abaixo estão erradas, de
acordo com o texto, EXCETO:

a) O sujeito de CAUSAM é “Sociedades mais
desenvolvidas”;

b) “distúrbios insolúveis” / “análises distorcidas”
estão ligados por uma conjunção alternativa;

c) A segunda frase do texto (destacada) é a
exemplificação do conteúdo da primeira frase;

d) “Sua equipe”, no texto, refere-se a “fatos
públicos”;

e) O adjetivo “reacionário”, no texto, é oriundo
do verbo REVOLUCIONAR.

Com relação à norma padrão culta da Língua
Portuguesa, é correto afirmar que:
a) A palavra CAPAZES e a palavra POSSÍVEIS

obedecem à mesma regra para formação do plural;
b) As palavras DISTÚRBIOS, REACIONÁRIOS e

MÍDIA recebem acento gráfico por pertencerem
à mesma classe gramatical dos verbos;

c) É possível perceber o plural da palavra
ORGULHOSO tanto pelo acréscimo de S, ao
singular, quanto pela alteração fonética na sílaba
tônica;

d) As palavras DISTÚRBIOS, REACIONÁRIOS e
MÍDIA recebem acento gráfico por pertencerem
ao grupo das oxítonas terminadas em ditongo
decrescente;

e) As palavras DISTORCIDAS, INSATISFAÇÕES e
INSOLÚVEIS apresentam sufixos de negação.

Observe a seguinte frase, retirada do texto:

...quando o goleiro Marcos coloca às
claras suas insatisfações diante do caos
em que vive a sua equipe.

Marque a alternativa CORRETA quanto à
classificação sintática.

a) “às claras” é objeto indireto do verbo colocar;
b) “sua equipe” é objeto direto do verbo viver;
c) “quando” é uma conjunção adverbial

consecutiva;
d) “às claras” é locução adverbial de modo;
e) “às claras” é sujeito de “suas insatisfações”.

Das frases abaixo, apenas uma atende à norma

Questão 08

padrão da conjugação verbal da Língua
Portuguesa. Indique-a:
a) Se o Dunga proposse ao Ronaldo o banco de

reservas, ele aceitaria;
b) Quando o Dunga ver o Ronaldo jogando

novamente, com certeza vai convocá-lo;
c) Se o treinador confiasse um pouco mais e levasse

em consideração o que nós propunhávamos
naquela época, com certeza ganharíamos os
jogos;

d) Se o treinador repusesse os craques em seus
lugares, no segundo tempo, ganharíamos;

e) Se o Dunga propusesse ao Ronaldo o banco de
reservas, ele aceitava.

Veja o fragmento abaixo, para responder às questões
9 e 10.

Com propriedade, Varella assinalou que, aqui no
Brasil, a dependência de droga ilícita ainda é
assunto de polícia. O que tem que ser dito também
é que, apesar de praticamente não existir heroína
em nosso meio, convivemos com uma verdadeira
epidemia de consumo de crack, droga que escraviza
e destrói o usuário tanto quanto aquela.

Sem modificar o sentido do texto, a frase “...apesar
de praticamente não existir heroína em nosso meio...”
poderia ser substituída por:

a) Se praticamente não existisse heroína em nosso
meio;

b) Ao passo que praticamente não existe heroína
em nosso meio;

c) Visto que praticamente não existe heroína em
nosso meio;

d) Como praticamente não existe heroína em nosso
meio;

e) Ainda que praticamente não exista heroína em
nosso meio;

Todas as afirmações abaixo são corretas, EXCETO:

a) O autor do texto registra a opinião de Varella e
também a sua própria opinião;

b) O autor do texto não discorda de Varella;
c) O termo “propriedade” indica uma valoração do

autor do texto com relação a Varella;
d) A opinião do autor do texto centra-se na

comparação entre “crack” e “heroína”;
e) O pronome demonstrativo AQUELA (última linha)

refere à palavra DROGA (última linha).

Questão 09

Questão 10
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Questão 11

Questão 12

Questão 13

Dos 2 953 candidatos inscritos no Concurso Público
da Prefeitura Municipal de Goioerê 750 tem menos
de 25 anos. A porcentagem daqueles que são maiores
de 25 anos é aproximadamente:

a) 25,40%;
b) 74,60%;
c) 2,54%;
d) 97,44%;
e) 76,40%.

O número de bares e padarias de um município é
igual a 80 estabelecimentos. Se dobrarmos o número
de padarias e triplicarmos o número de bares teremos
230 estabelecimentos. O número de padarias desse
município é:

a) 70;
b) 60;
c) 50;
d) 20;
e) 10.

Em uma tecelagem, 12 teares produzem 6 000 m
de tecido em 5 dias. A quantidade de dias que 15
teares, com a mesma capacidade dos primeiros,
deverão produzir 12 000 m do mesmo tecido é:

a) 12,5;
b) 10;
c)  9;
d)  8;
e)  7.

MATEMÁTICA

Em certa loja do município de Goioerê, um produto
custava R$ 200,00. Após sofrer dois aumentos
consecutivos de 10% cada, foi colocado em
promoção com 20% de desconto. O preço final
desse produto é:

a) R$ 176,00;
b) R$ 192,00;
c) R$ 193,60;
d) R$ 200,00;
e) R$ 240,00.

Um cardiologista recomenda a seu paciente que faça
caminhadas todos os dias, começando com 500 m
e aumentando 100 m a cada semana. A distância
percorrida por esse paciente do início das
caminhadas ao final da 8ª semana é de:

a) 6,8 km;
b) 40,8 km;
c) 47,6 km;
d) 1 200 m;
e) 8 400 m.

O número de anagramas que podemos formar com
as letras da palavra GOIOERÊ é:

a) 580;
b) 3 264;
c) 3 000;
d) 1 385;
e) 1 260.

Questão 15

Questão 17

Questão 18

Questão 14

x        -3
40       5

Sendo a matriz  A =                 . O valor de  x

para que det(A) seja igual a 150 é:

a)  4;
b)  6;
c)  8;
d) 10;
e) 12.

Questão 16

1
3

Um atleta percorre      de uma pista circular cujo raio

mede 60 m. A distância que o atleta percorreu é:
(Considere π =3,14).

a) 125,60 m;
b) 1 336,50 m;
c) 120,80 m;
d) 90,63 m;
e) 62,80 m.
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Seja  (log x)² - 5.log x + 6 = 0.  A soma das
soluções dessa equação é:

a) 1 100;
b) 5;
c) 6;
d) 40;
e) 512.

Questão 20Questão 19

Com uma chapa metálica quadrada com 10 dm
de lado pretende-se construir uma caixa, cortando-
se os quatro cantos numa medida x qualquer e
dobrando-se convenientemente para formar um
paralelepípedo. A função que representa o volume
dessa caixa é:

CONHECIMENTOS GERAIS
Questão 21

Questão 22

Questão 23

a) f (x) = (2x -10).x ;
b) f (x) = (2x -10).x² ;
c) f (x) = (2x² -10).x ;
b) f (x) = (10 - 2x)².x ;
b) f (x) = (10 - 2x²).x .

Através da Lei Estadual nº. 48 de 10 de agosto de
1955, foi criado o município de Goioerê, com território
desmembrado de Campo Mourão. O nome
"Goioerê" tem origem indígena. Quanto à origem
dele, assinale abaixo, a única alternativa correta:

a) Nos registros do Governo do Estado do
Paraná, consta que, oficialmente, a palavra
"Goioerê" se traduz como "Arroio do Peri";

b) Uma das versões para a origem da palavra
"Goioerê" é que ela deriva da língua indígena
Guarani, significando "Rio da Tribo";

c) A palavra "Goioerê" foi dada ao Município de
Goioerê pelos tropeiros paulistas que
desbravaram a região;

d) Para os indígenas da nação Caingangue, "goio"
significa "água" e "erê" significa "limpa e clara".
Assim, inclusive por uma espécie de
convenção entre os moradores da cidade de
Goioerê, o Município também se denomina
"Águas Claras";

e) Nenhuma das alternativas acima está correta.

Apenas uma das alternativas abaixo está correta
no que se refere à Lei Orgânica do Município de
Goioerê. Não é permitido ao Município de Goioerê:

a) manter com representantes de igrejas e de
cultos religiosos estabelecidos no Município,
qualquer aliança, mesmo que essa colaboração
seja para o bem do interesse público e que
decorra de uma lei municipal;

b) cuidar da saúde e assistência pública, da garantia
e proteção das pessoas portadoras de deficiência;

c) Implementar projetos para combater as causas
da pobreza, para proteger o meio ambiente e
para evitar a poluição do ar;

d) fixar e cobrar tarifas e ainda dispor sobre a
alienação de bens públicos;

e) manter a publicidade de atos, programas, obras
e serviços públicos que não tenham caráter
educativo, informativo ou de orientação social,
assim como a publicidade da qual constem
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem
promoção pessoal de autoridades ou servidores
público.

Quanto ao Poder Legislativo do Município de Goioerê,
assinale abaixo, a única alternativa correta:

a) Este poder é exercido exclusivamente pelo Prefeito
Municipal que, para isso, pode criar cargos e
empossar pessoas que o auxiliem na administração
pública;

b) No Município de Goioerê a legislatura dos Vereadores
tem a duração de 5 (cinco) anos;

c) É exercido pela Câmara Municipal, composta por
Vereadores eleitos direta e secretamente pelo povo;

d) Os Vereadores podem tratar da organização do
quadro e do regime jurídico ·único dos servidores,
mesmo sem a sanção do Prefeito Municipal;

e) Desde que o requerimento seja assinado por pelo
menos dois terços dos Vereadores, é permitido
que a Câmara Municipal crie comissão especial de
inquérito para análise de ato determinado que se
inclua na competência municipal.
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Questão 24

Questão 25

Questão 26

De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Goioerê, é correto afirmar que:

a) os Vereadores prestam compromisso e tomam
posse sempre no dia 1º de março do primeiro ano
de cada legislatura, em sessão solene presidida
pelo Vereador que, naquela eleição, recebeu maior
quantidade de votos do povo;

b) os Vereadores, quando tomam posse e também
ao terminarem o mandato, se obrigam a fazer
declaração de seus bens, cuja declaração será
transcrita em livro próprio;

c) o vereador empossado pode continuar sendo
proprietário ou diretor de empresa que goze de
favor decorrente de contrato com pessoa jurídica
de direito público, sem que este fato resulte na
sua perda de mandato;

d) quando o Vereador é investido no cargo de
Secretário Municipal, por impedido de se licenciar,
perde automaticamente o mandato de Vereador;

e) todas as alternativas acima estão corretas.

Assinale abaixo, a alternativa errada quanto ao que
descreve a Lei Orgânica do Município de Goioerê:

a) A verba de representação do Prefeito Municipal
não poderá exceder de dois terços do valor dos
subsídios e a verba de representação do Vice-
Prefeito, não poderá exceder da metade da
percebida pelo Prefeito;

b) O Vice-Prefeito substitui o Prefeito em caso
vacância do cargo, de licença ou impedimento, e
o sucede no caso de vaga ocorrida após a
diplomação;

c) O Prefeito Municipal, desde que empossado e sob
pena de perda do cargo, não poderá assinar
contrato com pessoa jurídica de direito público,
salvo quando o contrato obedecer a cláusulas
uniformes;

d) Prefeito e Vice-Prefeito devem fazer declaração
pública dos bens que possuem, tanto no ato das
posses quanto ao término de seus mandatos;

e) O mandato do Prefeito e do Vice-Prefeito será de
4 (quatro) anos, com início no dia 1º de Janeiro
do ano seguinte ao ano da eleição.

Quanto aos atos praticados exclusivamente pelo
Prefeito Municipal de Goioerê, através de sua
competência privativa, assinale a única alternativa
incorreta:

a) Representar o Município em juízo e nas
relações políticas, sociais, jurídicas e
administrativas;

b) Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis

aprovadas pela Câmara Municipal de Goioerê;
c) Estabelecer o plano plurianual, as diretrizes

orçamentárias e os orçamentos anuais;
d) Convocar dirigentes de órgãos da

administração indireta, para prestarem,
pessoalmente, informações sobre matérias
de competência da Câmara de Vereadores;

e) Editar regulamentos para a fiel execução das
leis municipais.

Quanto aos Servidores Públicos do Município de
Goioerê, assinale a única alternativa correta:

a) O servidor público municipal, quando eleito para
ocupar a presidência do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Goioerê, não tem o direito
de afastar-se do exercício de suas funções públicas
durante a vigência do mandato sindical;

b) A estabilidade para o servidor nomeado em
virtude de concurso público, ocorre depois de
decorridos 4 (quatro) anos de efetivo exercício
de suas funções públicas;

c) A primeira investidura em cargo ou emprego
público depende sempre de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos,
ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão, declarada em lei de livre nomeação e
exoneração;

d) Na Lei Orgânica do Município, não consta qualquer
artigo estabelecendo a maneira pela qual serão
definidos os critérios de admissão de pessoas
portadoras de deficiência em empregos públicos;

e) Invalidada por sentença Judicial a demissão de
um servidor estável, este será reintegrado ao seu
cargo e, aquele que neste período ocupou referido
cargo, será necessariamente demitido a bem da
administração pública.

Com relação à Constituição Federal, assinale a única
alternativa correta:

a) os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo
e do Poder Judiciário poderão, a qualquer
tempo, ser superiores aos vencimentos pagos
pelo Poder Executivo;

 b) Extinto o cargo de provimento efetivo em
virtude de concurso público, o servidor estável
que o ocupava, ficará em disponibilidade, com
remuneração proporcional ao tempo de serviço,
até seu adequado aproveitamento em outro
cargo;

c) O Poder Executivo não está obrigado a publicar
anualmente os valores do subsídio e da
remuneração dos cargos e empregos públicos
afetos àquele poder;

d) o servidor público civil, pelas peculiaridades de
seu cargo, não tem garantido o direito à livre
associação sindical;

e) todas as alternativas acima estão erradas.

Questão 27

Questão 28
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No Microsoft Word para se inserir notas de rodapé
é possível através da seleção do menu:

a) Formatar e a opção Nota de Rodapé;
b) Editar e a opção Cabeçalhos e Rodapé;
c) Exibir e a opção Cabeçalho e rodapé;
d) Ferramentas e a opção Rodapé;
e) Formatar e a opção Rodapé.

Um usuário recebeu uma planilha do Microsoft Excel
2003, conforme a figura abaixo. Dentre as
alternativas abaixo qual das seqüências de formulas
foi utilizadas para chegar aos valores que estão
na 5º linha, nas colunas A, B e C.

Questão 29

Questão 30

a) =MÁXIMO(C1:C4),=SOMA(A1:A4),
=MÉDIA(B1:B4);

b) =MÉDIA(B1:B4),=SOMA(A1:A4),
=MÁXIMO(C1:C4);

c) =MÁXIMO(A1:A4), =SOMA(B1:B4),
=MÉDIA(C1:C4);

d) =MÉDIA(B1:B4), =MÁXIMO(C1:C4),
=SOMA(A1:A4);

e) =SOMA(A1;A4), =MÉDIA(B1;B4),
=MÁXIMO(C1;C4).
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QUESTÃO           ALTERNATIVA

GABARITO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30







