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I N S T R U Ç Õ E S

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

1. Você CANDIDATO recebe, juntamente com este Caderno de Provas, o Cartão-Resposta, único e insubstituível.
Confira a escrita correta do seu nome e o cargo escolhido, constante no Cartão-Resposta.

2. Assine o seu Cartão-Resposta (GABARITO) no campo indicado.

3. O Caderno de Provas contém 20, 30 ou 60 questões, conforme o cargo escolhido, todas com 5 (cinco) alternativas.

4. Para cada questão assinale apenas UMA resposta.

5. A Nota da Prova Objetiva será a média aritmética das notas obtidas nas respectivas matérias, as quais serão
avaliadas em uma escala de zero a dez pontos (com critérios de arredondamento previstos no Edital – item 7.2),
conforme os acertos de questões pelo candidato.

5.1. O valor de cada questão das provas para as respectivas matérias é:
a) matérias com 10 questões: cada questão vale 1 (um) ponto;
b) matérias com 20 questões: cada questão vale 0,5 (meio) ponto;
c) matérias com 30 questões: cada questão vale 0,33 (trinta e três décimos) de ponto.

5.1.2. Será classificado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) de acertos em cada matéria,
sendo eliminado do Concurso aquele que não atingir esta pontuação.

6. Para os cargos que exigirem provas objetivas e de títulos, a nota final será a média ponderada entre a média aritmética
das provas objetivas com a nota da prova de títulos, nos termos do Edital – item 5.

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

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

9. A interpretação das questões, bem como das instruções, fazem parte da PROVA.

9.1. Problemas em questões podem ser comunicados ao Fiscal de Sala. 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 (GABARITO):
- preencha totalmente o círculo correspondente à letra escolhida com caneta esferográfica tinta azul ou preta;
- não será fornecido outro Cartão-Resposta;
- não será atribuído ponto à questão: que tenha como resposta mais de uma alternativa assinalada no Cartão-Resposta;
em branco ou que contenha rasuras;
- o Cartão-Resposta será lido por leitora ótica.

11. Na última página do Caderno de Provas, há uma grade para anotar as suas respostas; recorte-a e leve-a consigo.

12. A duração da PROVA é de 4 (quatro) horas, já incluso o tempo de preenchimento do Cartão-Resposta.

13. A saída do candidato somente será permitida depois de transcorrida 1 (uma) hora do início da PROVA.

14. Os três últimos candidatos a terminar a PROVA deverão permanecer na respectiva sala para o lacramento do envelope
com os Cartões-Resposta (GABARITOS).

15. As PROVAS Objetivas e o Gabarito Oficial, contendo as alternativas corretas às respectivas questões, serão divulgados
a partir das 18 horas do dia 08 de fevereiro,  no endereço eletrônico www.campomourao.pr.gov.br .

16. Será publicado no Órgão Oficial  do  Município  e  no  site www.campomourao.pr.gov.br o  Edital  de  Resultado  da
Prova Objetiva, a partir do dia 17 de fevereiro de 2010.

Campo Mourão, 7 de fevereiro de 2010.
A COMISSÃO

Escriturário
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Escriturário
PROVA DE PORTUGUÊS

Questão 01

O texto abaixo é uma tira da personagem Mafalda, do autor Quino, disponível em <http://
www.mafalda.theblog.com.br/inicial.html>. Acesso em 11 dez. 2009. Utilize-o para responder as
questões de 1 a 4.

A tira causa o humor, por exemplo, através da ironia, evidente no último quadrinho. Além disso, evidencia-se no
terceiro quadrinho:

I) que a personagem Mafalda quer estudar bastante;
II) que a personagem Mafalda quer ser, no futuro, uma mulher frustrada e medíocre;
III) que a personagem Mafalda quer ser igual a sua mãe;
IV) que a personagem Mafalda quer ser uma pessoa diferente de sua mãe, considerada por ela frustrada e

medíocre, por não ter estudado;

É correto afirmar que:
a) somente as proposições I e II estão corretas;
b) somente as proposições II e III estão corretas;
c) somente as proposições I e III estão corretas;
d) somente as proposições III e IV estão corretas;
e) somente as proposições I e IV estão corretas.

Em relação à palavra “assim”, usada no terceiro quadrinho, assinale a alternativa correta:
a) é uma conjunção conclusiva, com a função de concluir o que foi dito na oração anterior – “Sabe, mamãe, eu

quero ir para o jardim-da-infância e estudar bastante”;
b) é uma conjunção aditiva, pois liga os termos da oração anterior aos termos da oração em que foi usada;
c) apesar de ser classificada como conjunção conclusiva, não tem essa função, mas sim a de comparar as duas

orações;
d) exerce a função de introduzir a segunda oração – “Assim, mais tarde não vou ser uma mulher frustrada e

medíocre como você!” – reafirmando e explicando o que foi dito na oração anterior;
e) por ser uma conjunção, tem função estritamente gramatical e é usada apenas para estabelecer relações entre

as duas orações, porém, seu uso não interfere no entendimento do texto, podendo ser substituída por qualquer
outra conjunção.

Em relação ao uso do advérbio “depois”, no segundo quadrinho,  analise  os itens abaixo e assinale a seguir a
alternativa correta:
I) esse advérbio tem a função de organizar sequencialmente as frases;
II) mesmo estando omitido, em “o colegial, a universidade...”, o advérbio “depois” possibilita o encadeamento

das frases do texto, pois há coesão textual;
III) assim como há coesão textual, há, também, coerência textual, pois as frases evidenciam períodos escolares

sequencialmente lógicos, a partir do “jardim-da-infância”.

Questão 02

Questão 03
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Questão 04

Questão 05

A alternativa correta é:

a) Somente o item I está correto;
b) Somente os itens I e III estão corretos;
c) somente os itens II e III estão corretos;
d) Todos estão corretos;
e) nenhum está correto.

Considerando os usos dos pronomes, dos sinais de pontuação, dos advérbios e dos verbos para a interpretação
do texto, é incorreto afirmar que:
a) os pronomes “ela”, do primeiro quadrinho, e “nela”, do segundo, retomam o termo “mamãe” expresso no

início do primeiro quadrinho;
b) o termo “bastante”, do terceiro quadrinho, está sendo usado como um adjetivo, qualificando, assim, o verbo

“estudar”, por isso, é invariável;
c) o termo “tão”, do último quadrinho, intensifica a ação da personagem Mafalda – confortar a sua mãe, logo,

poderia ser substituído, por exemplo, pelos advérbios muito e extremamente, que continuariam reforçando
o sentido do advérbio “bom”;

d) dentre as diversas possibilidades de uso das reticências, uma delas serve para indicar que a ideia expressa no
texto não está completa com seu término gramatical e que deve ser preenchida pelo leitor, como é o caso do
uso no segundo quadrinho;

e) a locução verbal “vou ser”, do terceiro quadrinho, poderia ser substituída pelo seu verbo principal – “ser” –
conjugado no futuro do presente – serei.

Considere a oração seguinte para responder as questões 5 e 6: “Quase metade dos usuários de celular não
tem telefone fixo em casa” (disponível em <http://g1.globo.com/g1/sao-paulo/ >. Acesso em 11. dez. 2009).

Em relação a essa oração, assinale a alternativa incorreta:
a) o verbo “ter” não está no plural porque, de acordo com as regras de concordância verbal da norma padrão da

língua portuguesa, nas orações em que o sujeito é um coletivo partitivo, como é o caso de metade, nessa
oração, o verbo tanto pode ficar no singular quanto no plural;

b) o plural do verbo “ter” se faz com o acento circunflexo na letra “e”;
c) a palavra “quase” é um adjetivo  que se refere ao substantivo “metade” e não ao verbo “ter”.
d) o verbo “ter” deveria, obrigatoriamente, de acordo com as regras de concordância verbal da norma padrão

da língua portuguesa, que ser acentuado;
e) o verbo “ter” é um verbo transitivo direto e, por isso, exige um complemento sem o uso de preposição, isto

é, um objeto direto: “tem” (verbo transitivo direto) “telefone fixo” (objeto direto).

Considerando as regras de fonética e fonologia da norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa
incorreta:
a) em relação aos encontros vocálicos, podemos classificar os itens em destaque da palavra “quase” como um

ditongo crescente;
b) a correta divisão silábica da palavra “usuários” é: u-su-á-rios;
c) a correta divisão silábica da palavra “usuários” é: u-suá-rios;
d) a palavra “usuários” está acentuada corretamente, pois todas as palavras paroxítonas terminadas em ditongo

crescente, seguidas ou não de s, são acentuadas;
e) a palavra “não” está corretamente acentuada, pois todos os monossílabos tônicos terminados em a, e, o,

seguidos ou não de s, são acentuados.

O fragmento abaixo constitui parte de um texto de Lilia Diniz, disponível no site <http://
www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=567JDB017>. Acesso em 11 dez. 2009. Utilize-
o para responder as próximas 4 questões.

Questão 06
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Questão 07

O problema ambiental e as responsabilidades de mídia
Por Lilia Diniz em 10/12/2009

Em Copenhague, capital da Dinamarca, os principais líderes do mundo decidem as metas para a redução
da emissão de gases poluentes na atmosfera para os próximos dez anos. Os chefes de Estado concordam
que é preciso rever o modo de produção industrial e mudar práticas sociais para evitar as catastróficas
mudanças climáticas previstas por especialistas, mas relutam estabelecer metas ousadas que possam
prejudicar suas economias.

Sobre o texto acima, assinale a alternativa incorreta:
a) o aposto é um termo que acrescentado a outro tem a função de explicar, resumir, ampliar ou desenvolver o

conteúdo do termo ao qual se refere. No trecho “Em Copenhague, capital da Dinamarca”, o aposto é “capital
da Dinamarca” e tem função explicativa;

b) “mas relutam” refere-se ao sujeito “chefes de Estado” expresso no início da oração anterior;
c) o “mas”, da oração “mas relutam estabelecer metas ousadas”, é um operador argumentativo e, nesse texto,

estabelece uma relação adversativa entre os conteúdos das orações anteriores e os expressos a partir dela;
d) as expressões “principais líderes do mundo” e “chefes de Estado” podem ser consideradas sinônimas, pois,

nesse texto, referem-se ao mesmo grupo de pessoas que está reunido em Copenhague;
e) as expressões “principais líderes do mundo” e “chefes de Estado” podem ser consideradas antônimas, pois,

nesse texto, não se referem ao mesmo grupo de pessoas que está reunido em Copenhague.

Considerando o posicionamento da autora do texto, é correto afirmar que:
a) em Copenhague, os principais líderes do mundo tomam decisões sobre a preservação ambiental do planeta,

as quais não afetam em nada as suas economias;
b) o principal objetivo do texto é fazer uma crítica aos principais líderes de Estado, os quais não estão preocupados

com os problemas ambientais;
c) fica evidente que há uma preocupação em relação à preservação do planeta, embora, exista, também, a ideia

de que é preciso ter cautela em relação às metas ousadas;
d) os chefes de Estado discordam que é preciso rever o modo de produção industrial e mudar as práticas sociais

para evitar as catastróficas mudanças climáticas;
e) os especialistas preveem catastróficas mudanças climáticas, mas relutam estabelecer metas ousadas que

possam prejudicar suas economias.

Ainda sobre o fragmento, é correto afirmar que:
a) o pronome “suas”, da linha 5, refere-se às economias de Copenhague;
b) apenas a primeira parte do título – “O problema ambiental” – diz respeito à ideia expressa nesse fragmento;
c) a segunda parte do título – “as responsabilidades de mídia” – diz respeito à ideia expressa nesse fragmento;
d) a expressão “dez anos”, linha 2, refere-se ao tempo em que os chefes de Estado se reunirão para discutir

sobre as mudanças climáticas, devendo ser, sempre, em Copenhague;
e) a autora do fragmento é totalmente desfavorável ao encontro dos principais chefes de Estado para discutir

sobre os problemas ambientais.

Considerando os processos de formação de palavras, analise as afirmações abaixo e assinale  alternativa correta:

I) a palavra “previstas”, na linha 4, é formada pelo prefixo pre, que tem o sentido de anterioridade;
II) a palavra “rever”, na linha 3, é formada pelo prefixo re, estabelecendo o sentido de repetição;
III) as palavras “previstas” e “rever”, nas linhas 4 e 3, respectivamente, são formadas pelos sufixos vistas, no

primeiro caso, e ver, no segundo;

A alternativa correta é:
a) somente a afirmação I está correta;
b) somente a afirmação II está correta;
c) somente as afirmações I e III estão corretas;
d) somente as afirmações  II e III estão corretas;
e) somente as afirmações I e II estão corretas.

Questão 08

Questão 09

Questão 10
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PROVA DE MATEMÁTICA
Questão 11

Questão 12

Questão 13

Questão 14

Questão 15

Curiosa quanto ao número de horas que seus
alunos separam semanalmente para estudar em
casa, a professora Ana decide fazer um
levantamento de informações em sua turma. Estes
dados constam na tabela a seguir.

Em média, quantas horas por semana os alunos da
professora Ana estudam em casa
aproximadamente?
a) 2 horas e 25 min;
b) 3 horas e 24 min;
c) 4 horas e 25 min;
d) 5 horas e 24 min;
e) 6 horas e 22 min.

Ao simplificar a expressão a seguir, teremos
como resultado:

a) 320;
b) 460;
c) 620;
d) 820;
e) 960.

Três amigos receberam determinada importância
por um serviço prestado. Este valor foi dividido
em três partes iguais. João, sendo um dos três,
adora elaborar problemas matemáticos para serem
resolvidos. Conversando com os outros dois

amigos lança um desafio. “Fiz algumas compras,
quem descobrir quanto gastei em cada loja, pode

ficar com  do que sobrou”. Mário e Pedro

decidem participar do desafio. Então, João diz:

“fiz compras em duas lojas, na primeira gastei 

da minha parte no serviço, na segunda loja gastei

, me restando apenas R$ 50,00 do valor recebido

pelo serviço prestado”. Mário responde de
maneira correta ao problema, ficando com o valor
prometido por João. Diante disto, responda:
quanto os três amigos receberam ao todo pelo
serviço prestado?

a) R$ 1.000,00;
b) R$ 2.000,00;
c) R$ 3.000,00;
d) R$ 4.000,00;
e) R$ 5.000,00.

Sabendo que  ;

 e ,

qual o valor de  ?

a) 75 cm;
b) 85 cm;
c) 95 cm;
d) 105 cm;
e) 115 cm.

A figura a seguir possui 480 cm3 de volume. Qual
o valor de a?

a) 7 cm;
b) 8 cm;
c) 9 cm;
d) 10 cm;
e) 11 cm.
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Questão 16

Questão 17

Questão 18

Questão 19

Questão 20

Pedro, João e André trabalham numa fábrica de
móveis. Pedro monta vinte mesas em quatro horas;
João monta dezoito mesas em cinco horas e André
monta vinte e quatro mesas em cinco horas.
Quantas mesas os três terão montado após 10 horas
de serviço?
a) 124 mesas;
b) 134 mesas;
c) 144 mesas;
d) 154 mesas;
e) 164 mesas.

A figura a seguir possui 52 cm de perímetro e 136

cm2 de área. O resultado do cálculo   é?

a) 42;
b) 36;
c) 15;
d) 30;
e) 20.

João é louco por esportes radicais. Além dos que já
pratica, decidiu começar outro, montanhismo.
Como é iniciante neste tipo de esporte começou de
leve, em uma montanha não muito íngreme. Ao
chegar em casa, após sua primeira experiência, fez
um esboço da caminhada, conforme figura a seguir.

Sabendo que João saiu do ponto P em direção ao
ponto Q, em que altitude João estava ao atingir o
pico da montanha? (Considere: ;

; ).

a) 760 m;
b) 464 m;
c) 654 m;
d) 564 m;
e) 764 m.

Ana é professora de Educação Física na Escola
Pequeno Príncipe em Campo Mourão. Como é
muito criativa costuma dar nomes diferenciados
para cada turma em que atua. Na sala Lírios do
Vale, composta por determinado número de
alunos, fez uma entrevista para saber que esportes
são os preferidos da criançada. Com isto,
constatou que doze gostam de vôlei; cinco de vôlei
e futebol; trinta gostam apenas de um esporte e
quatorze não gostam de futebol. Quantos alunos
a professora Ana tem nesta turma?

a) 38;
b) 40;
c) 42;
d) 44.
e) 46.

Cansados de trabalhar como funcionários e
consumidos pelo espírito empreendedor, André,
Pedro e João decidem abrir uma empresa de
informática, a SoftHard Computing. Para dar o
ponta pé inicial ao novo empreendimento, fazem
um levantamento de capital, sendo que André
contribui com R$ 12.000,00; Pedro com R$
18.000,00 e João com R$ 20.000,00. Passaram-
se alguns meses e finalmente obtiveram lucro de
R$ 100.000,00. Por questões particulares, Pedro
decide sair da sociedade e ir para outra cidade e,
por este motivo, pede aos dois amigos que lhe
paguem o que é devido. Que valor Pedro deve
receber?

a) R$ 54.000,00;
b) R$ 45.000,00;
c) R$ 36.000,00;
d) R$ 27.000,00;
e) R$ 18.000,00.
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PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 21

Questão 22

Questão 24

Questão 23

Questão 25

No final de 1769 e início de 1770, uma expedição
encontrou belos campos onde hoje se situa a cidade
de Campo Mourão. Para homenagear o então
Governador da Província de São Paulo, Dom Luís
António de Sousa Botelho e Mourão, nossa cidade
recebeu inicialmente o nome de:

a) Campos Mourãoenses;
b) Campos do Ivaí;
c) Campos Mourões;
d) Campos do Mourão;
e) Mourões do Ivaí.

Até 1943, Campo Mourão pertencia ao Município
de Guarapuava. Depois disso, foi Distrito do
Município de Pitanga, mas emancipou-se política
e economicamente no dia:

a) 12 de outubro de 1957;
b) 10 de outubro de 1947;
c) 10 de novembro de 1951;
d) 12 de setembro de 1941;
e) 15 de dezembro de 1952.

O Poder Legislativo é exercido pelos vereadores
eleitos pelo povo a cada quatro anos. Suas reuniões
de trabalho se chamam Sessões Legislativas e, em
Campo Mourão, ocorrem em sua sede,
denominada:

a) Câmara Estatal Mourãoense;
b) Corporação de Vereadores;
c) Câmara Municipal de Campo Mourão;
d) Câmara Civil de Campo Mourão;
e) nenhuma das alternativas acima está correta.

De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Campo Mourão, aquele que desejar candidatar-se
ao cargo de vereador, entre outros requisitos, deverá
ter completado, pelo menos:

a) 16 anos de idade;
b) 21 anos de idade;
c) 25 anos de idade;
d) 23 anos de idade;
e) 18 anos de idade.

De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Campo Mourão, apenas os vereadores têm
competência para:

a) processar e julgar o Prefeito Municipal, caso
este cometa alguma infração político-
administrativa;

b) auxiliar o Prefeito Municipal nas compras de
material de expediente para os órgãos
públicos municipais;

c) viajar para o exterior, representando Campo
Mourão em reuniões importantes para o
Município;

d) descrever ao Prefeito e ao Vice-Prefeito a
maneira correta de organizar a administração
municipal;

e) exercer, com auxílio de seus secretários, a
direção superior da administração municipal.

De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Campo Mourão, cabe exclusivamente ao Prefeito
Municipal praticar determinados atos. Com
relação a estes atos, analise as afirmações abaixo
e assinale a alternativa correta:

I) tomar as providências necessárias para o bom
andamento dos serviços públicos prestados
pelo Município;

II) assinar acordos, contratos, convênios e
consórcios em nome do Município de Campo
Mourão;

III) planejar o funcionamento da administração
municipal;

IV) exercer, com auxílio de seu Secretariado, a
direção superior da administração municipal;

A alternativa correta é:

a) somente a afirmação I está correta;
b) somente a afirmação II está correta;
c) somente as afirmações I e IV estão corretas;
d) somente as afirmações  II e III estão corretas;
e) todas estão corretas.

Questão 26
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Questão 27

Questão 28

Questão 29

Questão 30

Assinale abaixo a alternativa correta:

a) o servidor público municipal pode ser
proprietário de uma empresa que fornece
materiais para o Município de Campo
Mourão;

b) o Prefeito e o Vice-Prefeito não são obrigados
a prestar contas aos vereadores;

c) os agentes públicos municipais são as pessoas
que ocupam ou desempenham cargo, função
ou emprego de natureza pública;

d) a lei permite que o vereador possa receber
mensalmente subsídios em valores superiores
aos percebidos pelo Prefeito Municipal;

e) no caso em que o cargo exercido pelo servidor
público seja extinto, este servidor será
demitido imediatamente do serviço público.

Com relação à Constituição Federal, assinale
abaixo a alternativa errada:

a) a Constituição Federal trata, entre outras
coisas, dos direitos e deveres individuais e
coletivos e dos direitos sociais;

b) na Constituição Federal, os direitos dos
homens são muito maiores que os direitos das
mulheres, porque homens e mulheres não são
iguais perante a lei;

c) a Constituição Federal aponta vários direitos
sociais e, entre eles, está escrito que as
pessoas têm direito à educação, saúde e ao
trabalho;

d) os trabalhadores da cidade e do campo têm
direitos garantidos pela Constituição Federal
e, entre eles, estão o direito de receber décimo
terceiro salário e o direito à aposentadoria;

e) para a Constituição Federal, todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza.

De acordo com a Constituição Federal, analise as
afirmações abaixo e assinale a alternativa correta:

I) a administração pública dos Municípios deve
obedecer às leis, respeitar a moral e trabalhar
com capacidade;

II) desde que o candidato preencha os requisitos
que a lei exigir, ele pode concorrer a concurso
público para exercer cargos, empregos e
funções públicas, inclusive municipais;

III) a lei obriga que seja reservado aos candidatos
portadores de deficiência parte das vagas dos
cargos e empregos públicos;

IV) de acordo com a Constituição Federal,
nenhuma remuneração ou subsidio mensal
pago a servidores municipais pode ser maior
que o subsidio pago mensalmente ao Prefeito
Municipal;

A alternativa correta é:

a) somente a afirmação I está correta;
b) somente a afirmação II está correta;
c) somente as afirmações I e IV estão corretas;
d) somente as afirmações  II e III estão corretas;
e) todas estão corretas.

Conforme a Constituição Federal, assinale abaixo
a alternativa correta:

a) o Prefeito Municipal não tem obrigação de
prestar contas de seus atos nem de tornar
público o valor da remuneração dos cargos e
empregos públicos do Município;

b) o servidor público municipal, quando
aposentado, não tem direito a qualquer reajuste
em seu benefício de aposentadoria;

c) a estabilidade dos servidores públicos
municipais nomeados para cargo de
provimento efetivo em virtude de concurso
público corre após cinco anos de efetivo
exercício no cargo público;

d) a publicidade dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos
deve educar, informar e orientar as pessoas e
nas propagandas não pode aparecer situações
ou nomes que promovam autoridades ou
servidores públicos;

e) o servidor público estável pode perder o cargo
a qualquer tempo, sem que lhe seja dado
direito de defesa.
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O formulário a seguir servirá, caso queira,
para anotação de suas respostas para posterior conferência

QUESTÃO      RESPOSTA     QUESTÃO     RESPOSTA

1 31
2 32
3 33
4 34
5 35
6 36
7 37
8 38
9 39
10 40
11 41
12 42
13 43
14 44
15 45
16 46
17 47
18 48
19 49
20 50
21 51
22 52
23 53
24 54
25 55
26 56
27 57
28 58
29 59
30 60
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