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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! 

 
O Rei que não Sabia de Nada 
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 Era uma vez um rei que saiu para conhecer o seu reino. 
 Por onde ele passava, havia cenários encobrindo a paisagem. 
 E o rei estava muito contente, achando tudo muito bonito. 
 Mas por trás dos cenários estava cheio de gente, que morava por ali mesmo. 
 E tinha uma porção de meninos que estavam jogando bola bem por detrás dos cartazes. 
 E, bola vai, bola vem, _____________, uma bola foi bater de mau jeito bem no meio de um dos cenários. 
 Parece que o cenário não estava muito firme porque ele balançou, balançou e acabou caindo por cima do 
cenário vizinho. E o cenário vizinho caiu por cima de outro, e um foi caindo por cima do outro, por cima do 
outro, até que os cenários todos vieram abaixo. 
 E caiu cenário com plantação de trigo, e caiu cenário com plantação de milho, e caiu casinha bonita com 
____________ e tudo, e caiu lagoa de águas clarinhas. 
 E as pessoas que estavam ___________, fingindo que eram o povo do lugar, só pra enganar o rei e 
ganhar um dinheirinho, trataram de ir dando o fora. Fosse o rei pensar que eles é que tinham inventado a 
palhaçada! 
 Aí, os ministros ainda quiseram salvar os cenários que iam caindo e chamaram o povo que estava lá 
atrás, para ajudar a botar os cenários no lugar. Sei lá, acho que eles pensaram que ainda dava pra tapear o rei... 
 Mas o povo não tinha nada com isso e até estava achando muito divertido ver aqueles cenários todos se 
despencando, e até chamavam quem estava dentro de casa, pra ver os ministros atarantados, correndo de um 
lado pro outro, feito baratas tontas. 
 E o rei? 
 Ah, orei, quando viu a correria dos ministros pra levantar os cartazes e esconder o que estava lá atrás, 
percebeu, num instante, o que tinha acontecido. E ficou imaginando o que os ministros tinham escondido dele. 
 

Ruth Rocha. O Rei que não sabia de nada. 
Editora Cultura – 1ª ed. São Paulo, 1980, pp. 18/22. 

 
01 - Assinale a alternativa que completa de modo correto as lacunas do texto: 
a) de repente, chaminé, fantasiadas. 
b) derepente, chaminé, fantaziadas. 
c) de repente, xaminé, fantasiadas. 
d) derepente, xamine, fantaziadas. 
 
02 - Assinale a alternativa em que as palavras são acentuadas por serem paroxítonas terminadas ditongo: 
a) detrás e águas. 
b) até e detrás. 
c) cenário e águas. 
d) chaminé e cenário. 
 
03 - Analise as afirmativas quanto ao gênero do substantivo: 
I – O feminino de meninos é meninas – são biformes, ou seja, uma forma para o masculino e outra para o 
feminino. 
II – Baratas é um substantivo epiceno, o feminino é baratas fêmeas. 
III – Pessoas é um substantivo sobrecomum, o gênero é sempre no feminino. 
Constatamos que está(estão) correta(s): 
a) apenas I e II. 
b) apenas II e III. 
c) apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
04 - Dadas as afirmações de que o plural: 
I – porção pode ser porçãos. 
II – plantação pode ser plantações. 
III – imaginação pode ser imaginações. 
Constatamos que estão corretas: 
a) apenas as afirmativas I e II. 
b) apenas as afirmativas II e III. 
c) apenas as afirmativas I e III. 
d) I, II e III. 
 
05 - As pessoas fingiram que era o povo porque: 
a) Queriam pregar uma peça no rei. 
b) Queriam se divertir com a palhaçada dos ministros. 
c) Queriam ser recompensados pelo rei. 
d) Queriam ganhar dinheiro. 
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06 - O assunto principal do texto: 
a) Um rei que foi conhecer seu reino e se alegrou com o que viu. 
b) Um rei que vivia na ilusão de que tudo estava bem. 
c) Um rei que foi enganado por seus ministros e um “falso povo” com o objetivo  de esconder a pobreza do reino. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
07 - Um quadro possui uma diagonal que mede 4 2 cm. Calcule o perímetro desse quadrado. 
a) 4 2 cm 
b) 16 cm 
c) 16 2 cm 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 

08 - Da seguinte operação 

2

4
3
5

−

, o resultado encontrado é: 

a) -0,8333... 
b) -8,333... 
c) -0,3888... 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
09 - Numa construção de uma escola foram gastos 15 caminhões de 4 m³ de areia. Quantos caminhões de 6 m³ 
seriam necessários para fazer o mesmo trabalho? 
a) 22,5 caminhões 
b) 10 caminhões 
c) 18 caminhões 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - Uma cozinha retangular tem lados 3m e 4,5m. Para ladrilhar essa cozinha com ladrilhos quadrados de 15cm 
de lado, quantos ladrilhos serão necessários: 
a) 202 ladrilhos 
b) 460 ladrilhos 
c) 600 ladrilhos 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
11 - Assinale a alternativa correta: 
Guaíra foi elevada a categoria de Município em: 
a) 14 de novembro de 1951 
b) 20 de dezembro de 1951 
c) 15 de dezembro de 1952 
d) 12 de novembro de 1952 
 
12 - Assinale a alternativa correta: 
1- O desaparecimento das 7 Quedas em Guaíra aconteceu em outubro de 1982. 
2- Guaíra foi colonizada pelos Portugueses e Franceses. 
3- O hino de Guaíra foi escrito e musicado pelo Sr. Sebastião Lima. 
4- Guaíra possui uma Igreja construída com pedras da Sete Quedas. 
Estão corretas: 
a) apenas 1, 2, 3 
b) apenas 1, 3, 4 
c) apenas 2, 3, 4 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
13 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) A moeda corrente brasileira é o real que substituiu o cruzeiro. 
b) A Dra. Zilda Arns, médica sanitarista brasileira, foi a fundadora da Pastoral da Criança. 
c) O atual Governador do Paraná é o Sr. Roberto Requião. 
d) O Brasil está vacinando a população contra a gripe suína, para tanto organizou um cronograma para vacinar a 
população de risco. 
 
14 - Assinale a alternativa correta: 
São senadores pelo Estado do Paraná: 
a) Álvaro Dias, Flávio Arns e Osmar Dias 
b) Álvaro Dias, Roberto Requião e André Vargas 
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c) Osmar Dias, Orlando Pessuti e Flávio Arns 
d) Flávio Arns, Osmar Dias e Osmar Serraglio 
 
15 - São consideradas qualidades indispensáveis do servidor responsável pelo atendimento ao público: 
a) capacidade de memorizar fatos e informações confidenciais sobre a vida das pessoas e repassar para os demais 
colegas, sem a preocupação com o sigilo e a ética. 
b) demonstrar favoritismo e fornecer informações privilegiadas as pessoas do relacionamento pessoal. 
c) capacidade de demonstrar atitude gentil e ter o domínio de si em situações difíceis.  
d) capacidade de reter informações confidenciais pessoais de seus superiores e repassá-las a todos os servidores. 
 
16 - NÃO é uma atitude cortez de um servidor responsável pela recepção: 
a) tratar o público e os colegas de trabalho com respeito e atenção. 
b) atender as pessoas com atenção e buscar as informações de forma satisfatória. 
c) usar tratamento adequado ao falar, tratando por Sr/Sra, mesmo que seguido pelo nome. 
d) resolver problemas particulares no local de trabalho demonstrando impaciência no atendimento ao público. 
 
17 - Constitui uma atitude condizente com o servidor responsável pela recepção: 
a) usar roupas ousadas e sensuais e termos chulos e gírias no atendimento. 
b) escutar as pessoas com empatia, demonstrando sensibilidade e respeito. 
c) escutar as pessoas com desatenção e pouco interesse para com as solicitações de informações. 
d) demonstrar desinteresse para com o público e as informações inerentes ao setor de trabalho. 
 
18 - São regras básicas de educação que devem ser usadas por um recepcionista, no atendimento de chamadas 
telefônicas: 
a) utilizar expressões vulgares e demonstrar impaciência. 
b) demonstrar desinteresse e impaciência, e omitir informações. 
c) utilizar expressões vulgares como ahn...hum...pois as pessoas estão sempre importunando quem trabalha. 
d) escutar com atenção e esperar que aquele que fez a chamada se despeça. 
 
Leia atentamente o texto abaixo e responda as questões 19, 20 e 21. 
Na recepção do Gabinete do Prefeito de uma cidade X 
 
Uma cidadã procura a recepção do gabinete do prefeito, com uma criança no colo. 
 
Recepcionista: Boa Tarde! Em que posso servi-la? 
 
Bastante nervosa e com a criança chorando a cidadã responde 

 

Cidadã: Eu quero falar com o prefeito agora. Fui em vários postos de saúde e nenhum tinha médico para 
atender o meu filho. 
 
A Recepcionista percebendo a gravidade da situação, respondeu: 
 
Recepcionista: O prefeito está em reunião com o seu secretariado, deve demorar e não sou autorizada a 
interromper, mas verificar o que posso fazer para ajudá-la. Sente-se por favor. 
 
Imediatamente, pegou a relação de telefones da prefeitura e ligou para a Secretaria de Saúde. 

 

Recepcionista: Boa Tarde, aqui é do gabinete do Prefeito, gostaria de falar com o responsável pela 
gestão dos postos de saúde. 
 
Servidor da Secretaria de Saúde: Boa Tarde, um momento que vou repassar a ligação. 
Servidor responsável pelos Postos de Saúde: Boa Tarde! Em que eu posso ajuda - lá? 
Recepcionista: Estou com uma senhora aqui na recepção do gabinete, ela esta com uma criança, 
chorando e com aparência febril. Relatou que foi a vários postos e não conseguiu ser atendida, por falta 
de médicos. É possível solucionar o problema? O prefeito e a chefe de gabinete estão em reunião com 
todo o secretariado. Não posso interrompê-los. 
 
Percebendo a gravidade da situação, o servidor responsável pelos postos de saúde, respondeu. 

 

Servidor responsável pelos Postos de Saúde: Pode tranqüilizar a mãe, vou solucionar o problema. Peça 
para ela aguardar uns 5 min que vou à recepção e levá-la para o atendimento. 
 
A recepcionista relata a alternativa para a cidadã que imediatamente fica mais calma com a 

possibilidade de solução. Oferece água e sugerindo que assente para aguardar. 
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19 - Considerando o diálogo acima a recepcionista é uma servidora; 
a) muito intrometida porque tomou providências.  
b) com iniciativa, procura resolver a situação de forma eficiente. 
c) uma esnobe, intromete em assuntos de outras áreas. 
d) faz atendimentos que não são atribuição de uma recepcionista. 
 
20 - A iniciativa da recepcionista de procurar o responsável pelos postos de saúde demonstrou que: 
a) é uma servidora temperamental e impaciente. 
b) não é uma profissional polida e educada. 
c) é uma servidora capaz de antever situações e tomar providências. 
d) é uma servidora que demonstra favoritismo. 
 
21 - Com relação à forma de atendimento, podemos afirmar que a servidora foi: 
a) educada e gentil e  não utilizou expressões vulgares. 
b) esnobe e empregou os pronomes de tratamento do padrão cultíssimo da língua. 
c) não foi gentil e portou-se de forma indiferente a situação. 
d) displicente e desatenta com os problemas da cidadã. 
 
22 - São atribuições do servidor responsável pela recepção, EXCETO:  
a) atender ao público pessoalmente e por telefone. 
b) manter um catálogo de informações para tornar atendimento mais eficiente. 
c) prestar as informações, sempre que for solicitado. 
d) receber e distribuir os medicamentos do almoxarifado. 
 
23 - A aparência tem um impacto positivo em qualquer repartição pública ou local de trabalho na iniciativa 
privada. Um servidor responsável pela recepção e atendimento ao público deve apresentar uma boa aparência 
mantendo uma atitude asseada e vestindo de forma adequada. 
Qual das situações descritas abaixo, demonstram que o servidor atende aos requisitos descritos acima: 
a) A servidora da recepção usa durante o horário de trabalho roupas ousadas e sexuais e perfumes fortes. 
b) A servidora da recepção exala um odor muito forte porque só toma banho nos finais de semana porque não se 
preocupa com a aparência no local de trabalho. 
c) A servidora sempre apresenta para trabalhar trajada com roupas simples porém discretas e bem cuidadas. É uma 
pessoa  cuidadosa e asseada.  
d) A servidora da recepção usa sempre roupas justas e saias bastante justas, e, um perfume muito forte.Em algumas 
situações esta roupa dificulta a sua movimentação. 
 
24 - As Normas Regulamentadoras que disciplinam a higienização, segurança e primeiros socorros no ambiente 
de trabalho. Por medida de segurança três tipos de avisos são requeridos, em situações de eminente perigo, nas 
áreas de recepção. 
Marque a alternativa cujo aviso NÃO se aplica a área de recepção: 
a) Aviso de perigo (vermelho, preto e branco) - utilizados somente em áreas em que haja risco imediato como, por 
exemplo, onde o líquido de limpeza tenha sido derramado. 
b) Aviso de Silêncio (azul, rosa e branco) – usado para indicar que é necessário silêncio no local, como por exemplo, 
proibição de uso rádios comunicadores e conversas telefônicas. 
c) Aviso de cuidado (amarelo e preto) – Usados para prevenir contra possível risco como, por exemplo, um chão 
molhado. 
d) Aviso com instruções de segurança (verde e branco ou preto e branco) – usados para dar instruções gerais, por 
exemplo, pedir aos funcionários que não comam na área. 
 
25 - Um recepcionista preocupado com a qualidade do seu trabalho: 
a) atende com atenção e antecipa os desejos dos usuários. Auxilia aos colegas para melhorar o atendimento do setor de 
trabalho. 
b) negligencia o atendimento ao usuário e nunca coopera com os colegas do setor de trabalho. 
c) é desatento e não presta as informações corretamente. 
d) nunca é gentil e polido com o usuário do serviço. 
 
26 - O Microsoft Word é um processador de texto projetado com a finalidade de facilitar a vida dos usuários de 
Computadores. As ferramentas são simples e diretas, permitindo a execução rápida de operações básicas. 
Qual o procedimento para iniciar o Word? 
a) No botão INCIAR; escolho a opção Programas em seguida selecione a opção Acessórios e finalmente Microsoft 
Word. 
b) No botão INCIAR; escolho a opção Programas, em seguida selecione a opção Inicializar e finalmente Microsoft 
Word. 
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c) No botão INCIAR; escolho a opção Favoritos, em seguida selecione a opção Microsoft Office e finalmente Microsoft 
Word. 
d) No botão INCIAR; escolho a opção Programas, em seguida selecione a opção Microsoft Office e finalmente 
Microsoft Word. 
 
27 - Quais os componentes que formam a BARRA DE MENUS DO WORD? 
a) arquivo, Editar, Exibir, Inserir, Formatar, Ferramentas, Tabela, Ajuda. 
b) arquivo, Editar, Exibir, Inserir, Formatar, Ferramentas, Tabela, Janela, Pesquisar. 
c) arquivo, Editar, Exibir, Inserir, Formatar, Ferramentas, Tabela, Janela, Ajuda. 
d) arquivo, Editar, Exibir, Inserir, Formatar, Ferramentas, Janela, Ajuda. 
 
28 - Apenas uma das opções abaixo descreve corretamente as formas de salvar um documento Word. Assinale 
abaixo apenas uma das opções: 
a) pelo menu Arquivo, através do comando Salvar; pelo botão Salvar na barra de ferramentas Padrão ou (Ctrl +S). 
b) pelo menu Editar, através do comando Salvar; pelo botão Salvar na barra de ferramentas Padrão ou (Ctrl +B). 
c) pelo menu Arquivo, através do comando Salvar; pelo botão Salvar na barra de ferramentas Padrão ou (Ctrl +B). 
d) pelo menu Inserir, através do comando Salvar; pelo botão Salvar na barra de ferramentas Padrão ou (Ctrl +S). 
 
29 - Qual a seqüência abaixo é correta para impressão de documento?  
a) no menu Arquivo, Clique em Imprimir ou (Ctrl+I). 
b) no menu Editar, Clique em Imprimir ou (Ctrl+I). 
c) no menu Exibir, Clique em Imprimir ou (Ctrl+I). 
d) no menu Arquivo, Clique em Imprimir ou (Ctrl+P). 
 
30 - Qual a seqüência correta para mudar a fonte de um texto no Word? 
a) selecionar o texto; barra Formatar; botão Fontes. 
b) barra Formatar; botão Fontes; Selecionar o texto. 
c) selecionar o texto; barra Ferramentas; botão Fontes. 
d) selecionar o texto; botão Fontes; barra Formatar. 







