
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
            
 
 
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 3 (três) horas de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, 

deverá assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá trinta questões de múltipla escolha, avaliadas na escala de 00 a 100; 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse 

caso será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o 

material recebido no início da prova; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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O Padeiro 
Rubem Braga 

  
  Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a chaleira no fogo para fazer café e abro a porta do 
apartamento – mas não encontro o pão costumeiro. No mesmo instante me lembro de ter lido alguma coisa nos 
jornais da véspera sobre a “greve do pão dormido”. De resto não é bem uma greve, é um lockout, greve dos 
patrões, que suspenderam o trabalho noturno; acham que obrigando o povo a tomar o seu café de manhã com 
pão dormido conseguirão não sei bem o que do governo. 
 Está bem. Tomo meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim. E enquanto tomo café vou me 
lembrando de um homem modesto que conheci antigamente. Quando vinha deixar pão à porta do apartamento 
ele apertava a campainha, mas, para não incomodar os moradores, avisava gritando: 
 – Não é ninguém, é o padeiro! 
 Interroguei-o uma vez: como tivera a idéia de gritar aquilo? 
 “Então você não é ninguém?” 
 Ele abriu um sorriso largo. Explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera bater 
a campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra pessoa qualquer, e ouvir uma voz que 
vinha lá de dentro perguntando quem era; e ouvir a pessoa que o atendera dizer para dentro: “não é ninguém, 
não senhora, é o padeiro”. Assim ficara sabendo que não era ninguém... 
 Ele me contou isso sem mágoa nenhuma, e se despediu ainda sorrindo. Eu não quis detê-lo para 
___________ que estava falando com um colega, ainda menos importante. Naquele tempo eu também, como os 
padeiros, fazia trabalho noturno. Era pela madrugada que deixava a redação do jornal, ____________ sempre 
depois de uma passagem pela oficina – e muitas vezes saía já levando na mão um dos primeiros exemplares 
rodados, o jornal ainda quentinho da máquina, como pão saído do forno. 
 Ah, eu era rapaz, eu era rapaz naquele tempo! E às vezes me julgava importante porque no jornal que 
levava para casa, além de ____________ ou notas que eu escrevera sem assinar, ia uma crônica ou artigo com o 
meu nome. O jornal e o pão estariam bem cedinho na porta de cada lar; e dentro do meu coração eu recebi a 
lição de humildade daquele homem entre todos útil e entre todos alegre; “não é ninguém, é só o padeiro!” 
 E assobiava pelas escadas. 

Ai de ti, Copacabana. 6. Ed. Rio de Janeiro, Record, 1981. P. 36-7. 
  
01 - Assinale a alternativa em que as palavras que preenchem as lacunas do texto estão corretamente escritas: 
a) esplicar – quase – reportajens.     c) explicar – quase – reportagens. 
b) explicar – quaze – reportagens.      d) esplicar – quaze – reportajens. 
 
02 - Analise as afirmativas quanto à acentuação gráfica e assinale a incorreta: 
a) As oxítonas café e você são acentuadas porque terminam em e. 
b) As palavras véspera, máquina e crônica são proparoxítonas. 
c) Os monossílabos lá e só são acentuados porque são tônicos e terminados em a e o. 
d) As palavras idéia e saía obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. 
 
03 - Quanto ao plural dos substantivos analise as afirmativas: 
I – Pão e mão para formar o plural basta acrescentar simplesmente um s à forma singular. 
II – Os substantivos povo e forno sofrem metafonia quando se pluralizam, mudando o o fechado para o o aberto. 
III – O plural no diminutivo de jornal e lar de acordo com a norma culta são jornalzinhos e larzinhos. 
IV – Os substantivos terminados em r (lar) e z (rapaz) formam o plural acrescentando es ao singular. 
Assinale a alternativa correta: 
a) apenas I e II estão corretas.     c) apenas II e IV estão corretas. 
b) apenas III e IV estão corretas.     d) apenas I e III estão corretas. 
 
04 - Assinale a alternativa cujas palavras são acentuadas graficamente com base na mesma regra de mistério: 
a) próprio – existência. 
b) jóia – pétalas. 
c) distraído – próprio. 
d) existência – pétalas. 
 
05 - Assinale a alternativa em que a divisão silábica está correta: 
a) li – mo – e – i – ro. 
b) dis – tra – í – do. 
c) la – ran – je – i – ra. 
d) e – xis – tên – ci – a. 
 
06 - Analise as afirmações sobre o texto. Assinale (V) se forem verdadeiras e (F) se falsas: 
(    ) O padeiro gritava que não era ninguém com a finalidade de não incomodar as pessoas. 
(   ) Esse auto rebaixamento na sociedade por parte do padeiro lhe causava tristeza e constrangimento. 
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(  ) O fato de não se considerar uma pessoa não foi idéia do próprio padeiro, mas sim de outros profissionais tão 
desvalorizados quanto ele. Empregada doméstica. 
(    ) O narrador ao se comparar com o padeiro se considera mais importante que ele. 
(  ) O narrador com a fala do padeiro sofreu uma profunda transformação – tornou-se mais humilde. 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta, de cima para baixo: 
a) V – V – F – V – F.      c) F – F – V – V – F. 
b) V – F – V – F – V.      d) F – V – F – V – V. 
 
07 - Uma certa pessoa aplicou R$ 7500,00 à taxa de 15% de juro ao ano. Qual será o juro obtido ao fim de 40 
dias, sob o regime de juros simples? Dados = 1 ano igual a 365 dias 
a) R$ 125,28       c) R$ 130,65 
b) R$ 128,00       d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - Transforme 1584 metros em mm? 
a) 1.584.000.000 mm       c) 1,584 mm 
b) 1.584.000 mm        d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
09 - Pedro mora em um terreno retangular cuja área é 30 m2. Calcule o perímetro desse terreno: 
a) 22 m        c) 24 m 
b) 23 m        d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - Calcule o valor de (6 + 2) x (4 - 2) / 4=  
a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
11 - Até parece que estamos voltando à “idade da pedra”, um técnico a serviço da COPEL foi baleado no dia 
10/08 ao tentar fazer o “corte” de energia elétrica em uma residência. Segundo relatos, anteriormente outro 
funcionário havia ido ao local para cumprir a mesma ordem, porém desistiu depois de ser ameaçado pelo 
morador. Em que cidade ocorreu estes fatos? 
a) Campo Largo.       c) Palmeira. 
b) Ipiranga.       d) Ponta Grossa. 
 
12 - Em decorrência de qual conflito armado o atual Município de Mandaguari deixou de se chamar “Lovat”? 
a) 1ª (primeira) Guerra Mundial.     c) Guerra do Contestado. 
b) 2ª (segunda) Guerra Mundial.     d) Guerra do Paraguai. 
 
13 - Na gestão de qual prefeito ocorreu a demolição da “Praça Independência”? 
a) Élio Duarte Dias.      c) João Ernesto Ferreira. 
b) Jair Alípio Costa.      d) Manoel Donha Sanches. 
 
14 - Todas as alternativas abaixo apresentam pessoas que não podem se candidatar a cargos eletivos, EXCETO: 
a) O cônjuge, parente ou afim de um detentor de cargo no Poder Executivo. 
b) Os analfabetos. 
c) Os filiados com apenas 1 (um) ano de filiação a um partido político. 
d) Os inalistáveis. 
 
15 - Considerando as disposições constitucionais sobre Tributação e Orçamento, assinale a INCORRETA: 
a) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no âmbito de suas competências poderão instituir impostos, 
taxas e contribuição de melhoria. 
b) É matéria de Lei Ordinária, de competência da União, a definição de obrigação, lançamento, crédito, prescrição e 
decadência tributários. 
c) Os Municípios e o Distrito Federal, observados os preceitos e limitações estabelecidos na Constituição, poderão 
instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio de serviço de iluminação pública. 
d) Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros. 
 
16 - Segundo as disposições constitucionais, o imposto de competência dos Municípios que pode ser progressivo é 
o: 
a) Imposto sobre a propriedade de veículos automotores. 
b) Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. 
c) Imposto sobre a iluminação pública. 
d) Imposto territorial rural. 
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17 - As alíquotas máximas e mínimas do imposto sobre serviços de qualquer natureza, de competência dos 
Municípios, deverão ser fixadas através de: 
a) Lei Ordinária Federal.      c) Lei Complementar. 
b) Emenda Constitucional.     d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
18 - Segundo o Código Tributário Nacional, a legislação tributária compreende: 
a) Apenas leis e tratados que tratem sobre tributos. 
b) Somente leis que versem sobre tributos. 
c) Apenas leis, tratados ou normas complementares que versem sobre tributos. 
d) Leis, tratados, convenções internacionais, decretos e normas complementares que versem sobre tributos e relações 
jurídicas a ele pertinentes. 
 
19 - Segundo o Código Tributário Nacional sobre interpretação e integração da legislação tributária, na ausência 
de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará, na ordem 
indicada, os seguintes institutos: 
a) Analogia, princípios gerais de direito tributário, princípios gerais de direito público e equidade. 
b) Analogia, equidade, e princípios gerais. 
c) Princípios gerais de direito tributário e equidade. 
d) Analogia e equidade. 
 
20 - Considerando as disposições do Código Tributário Nacional sobre taxas, assinale a INCORRETA: 
a) As taxas têm como fato gerador somente o exercício regular do poder de polícia e a utilização efetiva e divisível de 
serviço público prestado ao contribuinte. 
b) A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto, nem ser calculada em 
função do capital das empresas. 
c) O poder de polícia, fato gerador da taxa, é considerado regular quando desempenhado pelo órgão competente nos 
limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como 
discricionária, sem abuso ou desvio de poder. 
d) Os serviços públicos, para efeito de cobrança da taxa, consideram-se efetivamente utilizados pelo contribuinte 
quando por ele usufruídos a qualquer título e divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de 
cada um dos seus usuários. 
 
21 - O tributo instituído para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo 
como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado é denominado: 
a) Imposto Territorial Urbano. 
b) Contribuição Social. 
c) Contribuição de Melhoria. 
d) Taxa. 
 
22 - Considerando as disposições do Código Tributário Nacional sobre Obrigação Tributária, assinale a 
INCORRETA: 
a) A obrigação tributária pode ser principal e acessória. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, 
tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela 
decorrente. 
b) Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos, tratando-se de 
situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável. 
c) Consideram-se solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal, bem como as pessoas expressamente designadas por lei. 
d) A capacidade tributária passiva depende da capacidade civil da pessoa e no caso de pessoa jurídica estar regulamente 
constituída. 
 
23 - Sobre o domicílio tributário das pessoas jurídicas de direito público, quando não eleito nenhum outro pelo 
contribuinte, assinale a CORRETA: 
a) Será o do local do domicílio de seu dirigente. 
b) Somente poderá ser o local onde estiver situada sua matriz. 
c) Será do local onde estiver estabelecida qualquer de suas repartições no território da entidade tributante. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
24 - O procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, a determinar a matéria tributável, a calcular o montante do tributo devido, a identificar o 
sujeito passivo e a propor a aplicação e a penalidade cabível denomina-se: 
a) Fato Gerador. 
b) Crédito Tributário. 
c) Lançamento. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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25 - “É causa de suspensão do crédito tributário. Sua concessão ou autorização se dá através de lei. Pode ser 
concedida em caráter geral e/ou individual.” Segundo o Código Tributário Nacional, estas características se 
referem a qual instituto: 
a) Remissão. 
b) Moratória. 
c) Compensação. 
d) Transação. 
 
26 - “É causa de exclusão do crédito tributário. Decorre de lei, mesmo quando prevista em contrato. Pode ser restrita 
a determinada região do território da entidade tributante. Salvo disposição de lei em contrário, não é extensiva as 
taxas, contribuições de melhoria e aos tributos instituídos após a sua concessão.” Segundo o Código Tributário 
Nacional, estas características se referem a qual instituto: 
a) Anistia. 
b) Remissão. 
c) Moratória. 
d) Isenção. 
 
27 - Segundo o Código Tributário Nacional, os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os 
comprovantes de lançamento neles efetuados deverão ser conservados: 
a) Pelo período de quinze anos, independente do crédito tributário a que se refira. 
b) Até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram. 
c) Pelo prazo que o contribuinte achar necessário. 
d) Pelo prazo de cinco anos, prazo prescricional da maior parte das obrigações tributárias. 
 
28 - Utilizando o Windows XP, no Editor de Textos Word, podemos utilizar teclas de atalho para facilitar o 
trabalho. Assim, para RECORTAR um texto, COLAR em outro local e, posteriormente, SALVÁ-LO, é 
necessário utilizar, respectivamente, as teclas: 
a) Ctrl + X; Ctrl + V; e Ctrl + B. 
b) Ctrl + C; Ctrl + V; e Ctrl + S. 
c) Ctrl + R; Ctrl + C; e Ctrl + S. 
d) Ctrl + R; Ctrl + V; e Ctrl + B. 
 
29 - Leia o texto com atenção:  
“O sistema bem configurado restringe as informações que chegam ao seu computador vindas de outros 
computadores, permitindo um maior controle sobre os dados no computador e oferecendo uma defesa contra pessoas 
ou programas que tentam conectar ao seu computador sem permissão...” 
O texto acima se refere a: 
a) Anti Virus. 
b) Phishing. 
c) Firewall.  
d) Cavalo de Tróia. 
 
30 - O Windows XP possui um aplicativo com o nome de Desfragmentador de Disco, sua principal função é: 
a) Liberar espaços no disco apagando os fragmentos de arquivo. 
b) Efetuar varredura nos discos em busca de erros. 
c) Organizar arquivos e pastas em ordem alfanumérico. 
d) Organizar os dados de um disco rígido para facilitar o acesso, e melhorar o desempenho. 







