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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. 
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. 
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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: 
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 
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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 - Ética refere-se a um conjunto de princípios e normas que um grupo estabelece para o exercício profissional, 
desta forma é correto afirmar que o profissional da Secretaria deverá: 
a) Adotar no seu dia a dia atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio as injustiças. 
b) Valorizar e empregar o diálogo como forma de esclarecer conflitos. 
c) Assumir posições segundo seu próprio juízo de valor, considerando diferentes pontos de vista. 
d) O zelo pelo bom estado das dependências de trabalho. 

 
16 - O Estatuto da Criança e do adolescente é uma Lei que dispõe sobre a proteção Integral da Criança e do 
Adolescente, para efeitos desta Lei considera-se criança e adolescente respectivamente: 
a) Criança até dez anos completos e adolescente entre dez e dezoito anos de idade. 
b) Criança até doze anos incompletos e adolescente entre doze e dezoito anos de idade. 
c) Criança até doze anos completos e adolescente entre doze e vinte e um anos de idade. 
d) criança até onze anos completos e adolescente entre onze anos e dezoito anos de idade. 

 
17 - Assinale a alternativa que está incorreta quanto ao Direito  a Profissionalização e  a Proteção no trabalho de 
acordo com o ECA: 
a) Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos não são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. 
b) Ao adolescente portador de deficiência é assegurado o trabalho protegido. 
c) Ao adolescente até quatorze anos de idade é assegurada a bolsa aprendizagem. 
d) É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo em condições de aprendiz. 

 
18 - De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96 considera-se como Educação 
Básica: 
a) Educação Infantil. 
b) Educação Infantil e Ensino Fundamental. 
c) Ensino Fundamental e Médio. 
d) Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

 
19 - A Educação Infantil primeira etapa da Educação Básica é o período de vida escolar em que se atende 
pedagogicamente crianças de 0 a seis anos de idade. Na  Educação Infantil as crianças são estimuladas através de 
atividades lúdicas e jogos a exercitar suas capacidades motoras, fazer descobertas e iniciar o processo de 
letramento. De acordo com a LDB 9394/96 a  Educação Infantil será ofertada: 
a) Em creches ou entidades equivalentes, para crianças até três anos de idade e Pré – Escola para crianças de quatro a 
seis anos de idade. 
b) Em creches ou entidades equivalentes, para crianças até quatro anos de idade e Pré – Escola para crianças de cinco  a 
seis anos de idade. 
c) Em creches ou entidades equivalentes, para crianças até dois anos de idade e Pré – Escola para crianças de  seis anos 
de idade. 
d) Em creches ou entidades equivalentes, para crianças até cinco anos de idade e Pré – Escola para crianças de quatro a 
seis anos de idade. 

 
20 - Matricula é o ato formal que vincula o educando a um estabelecimento de Ensino autorizado, conferindo-lhe 
a condição de aluno. Quanto a matricula é correto afirmar: 
I - A matricula será requerida por seus responsáveis, quando menor de dezoito anos. 
II - O período de matricula será estabelecido no calendário escolar. 
III - No ato da matricula a Direção do Estabelecimento de Ensino deverá dar ciência ao aluno ou responsável o 
Regimento Escolar. 
IV - Em caso de impedimento do interessado ou seus responsáveis a matricula será requerida por procurador. 
V - A matricula por transferência é aquela que o aluno ao desvincular-se de um estabelecimento vincula-se a 
outro para prosseguimento dos estudos em curso. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) As afirmativas II e III estão incorretas. 
c) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 






 5

d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

21 - Quanto a documentação escolar está incorreto afirmar que: 
a) No caso de incineração de documentos escolares deverão ser feitos registros competentes mediante lavratura de atas. 
b) Os documentos referentes ao estabelecimento de Ensino como atos de criação, autorização de funcionamento e 
reconhecimento de cursos são de guarda obrigatória. 
c) Não é necessário regulamentar a forma de organização e manutenção da escrituração escolar e do arquivo. 
d) Os documentos escolares deverão assegurar a autenticidade da vida escolar do aluno. 
 
22 - Documento Escolar onde constam as normas e regras que norteiam os procedimentos os direitos e os deveres 
da equipe administrativa, pedagógica, professores e educandos: 
a) Proposta pedagógica. 
b) Plano de Curso. 
c) Plano de ação. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
23 - Assinale a alternativa que está incorreta: 
O aluno ao se transferir, deverá receber do estabelecimento de origem o Histórico Escolar contendo: 
a) Informações sobre todas as séries ou períodos, etapas, ciclos ou fases cursadas no estabelecimento ou em outros 
freqüentados anteriormente. 
b) Identificação completa do estabelecimento de ensino. 
c) Síntese do sistema de avaliação do rendimento escolar adotado pelo estabelecimento. 
d) Informações sobre todas as séries, períodos, etapas, ciclos ou fases cursadas apenas no estabelecimento que estará 
expedindo a transferência. 

 
24 - Um aluno jovem com vinte e quatro anos de idade, trabalha oito horas por dia  e estuda no  período noturno. 
O mesmo pode ser dispensado das aulas de educação Física pelo seguinte motivo: 
a) Ele é maior de 21 anos. 
b) Ele cumpre jornada de trabalho superior a seis horas. 
c) Não será dispensado das aulas de Educação Física. 
d) Aluno do período noturno e com mais de vinte e um anos de idade está dispensado  das aulas de educação física. 
 
25 - 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 
 

26 - 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 

 
27 - 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  
 
28 - Quando ligamos um computador e o Windows XP é executado, a tela inicial do sistema operacional recebe o 
nome de: 
I - tela Inicial 
II – área de trabalho 
III – tela do XP 
IV – desktop 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente a I está correta. 
b) Somente II e IV estão corretas. 
c) Somente a II está correta. 
d) Somente III e IV estão corretas. 
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29 - Com relação ao Word 2003, o botão  denominado pincel tem a função de: 
a) copiar formatação já existente de um texto para outro ainda não formatado. 
b) adicionar cor ao texto selecionado. 
c) aplicar realce em uma parte do texto. 
d) pintar um desenho geométrico adicionado ao texto. 
 
30 - Com relação ao Excel 2003, observe a fórmula apresentada na figura abaixo e assinale a resposta 
correspondente ao resultado da referida fórmula: 
a) 100 
b) 200 
c) 300 
d) 400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  







