
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
            
 
 
 

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 - Em “Quando vinha deixar pão à porta do apartamento ele apertava a campainha, mas, para não incomodar 
os moradores, avisava gritando:” (2º parágrafo) 
Os termos sublinhados são recursos de coesão textual cuja função é assinalar relações de sentido de: 
a) tempo e oposição.      c) causa e tempo. 
b) tempo e conseqüência.      d) conseqüência e adição de argumentos. 
 
05 - Analise as afirmativas: 
I - Há duas maneiras de escrever assobiava e assoviava ambas aceitas pela norma culta. 
II - Ablução no texto significa lavagem de todo o corpo ou de parte dele. (1º parágrafo). 
III - Em “Ele me contou isso sem mágoa nenhuma, e se despediu ainda sorrindo”... (6º parágrafo). A virgula 
pode ser eliminada porque as orações coordenadas têm o mesmo sujeito. 
Assinale a alternativa correta: 
a) apenas I e II estão corretas. 
b) apenas II e III estão corretas. 
c) apenas I e III estão corretas. 
d) I – II e III estão corretas. 
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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. 
(   ) 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 - As bases de um trapézio medem 20 cm e 5,6 cm. Se a medida de cada um dos outros lados é 12 cm, qual será 
a área do trapézio? 
a) 112,68 cm       c) 122,88 cm 
b) 118,58 cm       d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 

09 - Existe um número positivo para o qual a expressão 2( 2) 4x x− + − é igual a 40. Determine esse número: 

a) 8        c) 5 
b) 6        d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - Encontre o valor de x  e y  na figura a seguir:  

a) x ≅ 15,01 e y = 36 

b) x ≅ 15,10 e y = 36 

c) x ≅ 15 e y = 26  

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 - Quando da aquisição de computadores, material de expediente e ampliação de um hospital municipal, 
podemos classificar as despesas na seguinte ordem: 
a) Equipamentos e Material Permanente, Material de Consumo e Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
b) Equipamentos e Material Permanente, Material de Consumo e Serviços de Terceiros Pessoa Física. 
c) Equipamentos e Material Permanente, Material de Consumo e Obras e Instalações. 
d) Equipamentos e Material Permanente, Despesa com Pessoal e Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 

  
16 - Na Lei 4.320/64, temos dentre seus anexos, o anexo XV, que trata da DEMONSTRAÇÃO DAS 
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, sendo este composto de variações ativas e variações passivas. Pelo exposto 
classifique as contas abaixo: 
1) Variações Ativas   (   ) Depreciação para efeito de alienação 
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2) Variações Passivas   (   ) Inscrição de Créditos Fiscais – Dívida Ativa 
(   ) Cobrança da Dívida Ativa 
(   ) Aquisição de Bens Móveis 
(   ) Aquisição de Bens Imóveis 
(   ) Despesas Correntes 
(   ) Receitas Correntes 

Assinale a alternativa correta: 
a) 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1 
b) 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1 
c) 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1 
d) 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2 
 
17 - Qual Lei tem a finalidade de nortear a elaboração dos orçamentos anuais, compreendendo o orçamento 
fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da seguridade social: 
a) LO – Lei Orgânica do Município. 
b) LOA – Lei Orçamentária Anual. 
c) LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social. 
d) LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 
18 - De acordo com a Lei 4.320/64, os Créditos Adicionais classificam-se em: 
a) Suplementares 
b) Especiais 
c) Extraordinários 
d) Todas as alternativas estão corretas 

 
19 - A elaboração do orçamento anual, tem como premissa o equilíbrio entre: 
a) Receitas Correntes e Receitas de Capital do exercício financeiro. 
b) Receitas e Despesas do exercício financeiro. 
c) Despesas Correntes e Despesas de Capital do exercício financeiro. 
d) Receitas Correntes e Despesas Correntes dos últimos três exercícios financeiros. 

 
20 - Os investimentos mínimos anuais dos municípios na área da saúde serão de: 
a) Região Nordeste 8% 
b) Região Sul 18% 
c) Demais regiões 12% 
d) Nenhuma das alternativas está correta 

 
21 - Segundo o Artigo 60 da Lei 4.320/64 podemos: 
a) Executar despesas sem prévio empenho. 
b) Executar despesas com prévio empenho. 
c) Executar receitas sem previsão no orçamento. 
d) Executar receitas com previsão no orçamento. 
 
22 - Após a despesa empenhada poderemos efetuar: 
a) A Liquidação e o Pagamento ao credor. 
b) O pagamento para outro credor que o credor emitente dos comprovantes fiscais indicar. 
c) O pagamento de forma direta, sem necessidade de liquidar o empenho. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 

 
23 - Quando o pagamento de um valor empenhado em favor de um credor qualquer, acontecer no exercício 
seguinte, podemos afirmar: 
a) Estamos efetuando pagamento de despesas de exercícios anteriores, reempenhando no exercício atual em dotações 
específicas. 
b) Que não podemos efetuar o pagamento de despesas de exercícios anteriores, mesmo quando empenhadas no 
exercício anterior, pois deveriam ser pagas dentro do exercício financeiro. 
c) Estamos efetuando pagamento do grupo restos a pagar, estando regular perante às legislações vigentes. 
d) Nenhuma das alternativas acima. 
 
24 - De acordo com a Lei 8666/93, é correto dizer: 
a) Nos casos em que couber convite, a Administração poderá utilizar a concorrência e, em qualquer caso, a tomada de 
preços. 
b) Convite é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as 
condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a 
necessária qualificação. 






 5 

c) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou 
não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local 
apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade 
que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. 
d) Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, 
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. 

 
25 - São casos de dispensa de licitação: 
I - nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 
II - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de 
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e 
outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação 
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 
180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, 
vedada a prorrogação dos respectivos contratos. 
III - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa 
ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade 
ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação 
ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 
equivalentes. 
IV - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário 
exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 
V - para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados no País, que envolvam, cumulativamente, 
alta complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada pela 
autoridade máxima do órgão. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente as afirmativas I e III são casos de dispensa. 
b) Somente as afirmativas I, III e IV são casos de dispensa. 
c) Todas as afirmativas são casos de dispensa. 
d) Somente as afirmativas I, II e V são casos de dispensa. 

 
26 - Conforme a Emenda Constitucional n° 41, de 19 de dezembro de 2003, é incorreto dizer: 
a) Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas 
suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário. 
b) Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, 
em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40 da CF, cuja alíquota será sempre inferior à da 
contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. 
c) É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus 
dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses 
benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente. 
d) Os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes 
pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de 
publicação desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade. 

 
27 - A Constituição Federal traz previsões para a tributação, bem como para o orçamento. Posto isso, considere 
as alternativas abaixo como falsas ou verdadeiras: 
(   ) Competem à União, em Território Federal, os impostos estaduais e, se o Território não for dividido em 
Municípios, cumulativamente, os impostos municipais; ao Distrito Federal cabem os impostos estaduais. 
(   ) Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. 
(    ) A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. 
(   ) Compete à União e aos Estados instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de 
interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas. 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
a) V, F, F, V. 
b) F, V, V, V. 
c) F, V, V, F. 
d) V, F, V, F. 

 
28 - É vedado à União: 
a) instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional. 
b) instituir impostos sobre importação de produtos estrangeiros. 
c) instituir impostos sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários. 
d) instituir tributos sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários. 
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29 - Conforme a EC 19, de 04 de junho de 1998, é correto dizer: 
a) Compete privativamente à União legislar sobre normas gerias de licitação e contratação, em todas as modalidades, 
para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 
173, § 1°, III. 
b) Em todas as hipóteses o Governador perderá o mandato quando assumir cargo ou função na administração pública 
direta e indireta. 
c) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 
provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, não sendo 
permitidas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 
d) As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em 
comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, 
destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento e quaisquer outras que julgar a Administração ser 
necessário. 
 
30 - De acordo com a EC 19, de 04 de junho de 1998, é permitida a cumulação remunerada  de cargos públicos, 
exceto: 
a) a de dois cargos de professor. 
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico. 
c) a de dois cargos técnicos ou científico. 
d) de dois cargos privativos de médico. 







