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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  

2 Você dispõe de quatro 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! 

 



 

Olhador de anúncio 
 

Sempre é bom tomar conhecimento das mensagens publicitárias. È o mundo visto através da arte de 
vender. “As lojas tal fazem tudo por amor.” Já sabemos que esse tudo é muito relativo. “Em nossas vitrinas a japona 
é irresistível.” Então, precavidos, não passaremos diante das vitrinas. E essa outra mensagem é, mesmo, de alta 
prudência: “Aprenda a ver com os dois olhos.” Precisamos deles para navegar na maré de surrealismo que cobre o 
outro setor de publicidade: “Na liquidação nacional, a casa X tritura os preços.” Os preços virando pó, num país 
inteiramente líquido: vejam a força da imagem. Rara espécie animal aparece de repente: “Comprar na loja Y é 
super-galinha-morta.” 

Prosseguimos, invocados, sonhando “o sonho branco das noites de julho”: “Ponha uma onça no seu 
gravador.” “A alegria está no açúcar.” “Pneu de ombros arredondados é mais pneu.” “Tip-Tip tem sabor de céu.” 
“Use nossa palmilha voadora.” “Seus pés estão chorando por falta das meias Rouxinol, que rouxinolizam o andar.” 
“Neste relógio, você escolhe a hora.” “Ponha você neste perfume.” “Toda a sua família cabe neste refrigerador e 
ainda sobra lugar para o peru de Natal.” “Sirva nossa lingerie como champanha; é mais leve e mais espumante.” 

O olhador sente o prazer de novas associações de coisas, animais e pessoas; e esse prazer é poético. 
Quem disse que a poesia anda desvalorizada? A bossa dos anúncios prova o contrário. E ao vender-nos qualquer 
mercadoria, eles nos dão de presente “algo mais”, que é produto da imaginação e tem serventia, como as coisas 
concretas, que também de pão abstrato se nutre o homem. 

   
(Carlos Drummond de Andrade – O poder ultrajovem, 3ª ed., Rio de Janeiro, Editora José Olympio, 1974 ) 

 
01 - De acordo com o texto, pode se afirmar: 
a) Os anúncios provam que o homem atual não dá valor à poesia. 
b) As mensagens publicitárias são envolventes, iludem o consumidor incauto. 
c) O autor ao referir-se aos anúncios o faz com benevolência, humor e leve ironia. 
d) O autor condena os anúncios por ferirem a verdade e o bom gosto. 
 
02 - O termo grifado está substituído pelo pronome correspondente de modo incorreto somente na alternativa: 
a) Que cobre o outro setor; – Que o cobre. 
b) Vejam a força da imagem; – Vejam-lhe a força. 
c) Aprenda a ver as mensagens; – Aprenda a vê-las. 
d) Ponha você neste perfume; – Ponha-lhe neste perfume. 
 
03 - Analise as afirmações: 
I – Paroxítonas como “prudência”, “espécie” e “relógio” são acentuadas por serem terminadas em ditongo. 
II – As palavras “líquido” e “poético” são proparoxítonas. 
III – “maré”, “país” e “pés” obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. 
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) todas as alternativas estão corretas. 
 
04 - Assinale a alternativa correta: 
a) para formar o plural de pão muda-se ão em ães (pães). A mesma regra serve para formar o plural de “cidadão”, 
“imaginação” e “capitão”. 
b) o substantivo “champanha” é masculino, assim como “omelete”, “alface”, “pirata”. 
c) para formar o feminino de homem ocorre mudança no radical (“mulher”), assim como “carneiro”, “frei” e “genro”. 
d) todas as afirmações estão corretas. 
 
05 - Assinale a alternativa em que a divisão silábica está correta: 
a) poe-sia // a-le-gri-a // voa-do-ra. 
b) po-é-ti-co // no-i-te // es-pé-ci-e. 
c) es-pé-cie // lin-ge-ri-e // mer-ca-do-ria. 
d) rou-xi-nol // po-e-si-a // noi-te. 

 
06 - A figura abaixo representa parte de um consultório médico. As duas salas quadradas e o corredor 
retangular têm juntos 24 m². Cada sala tem x metros de lado e o corredor tem 1 m de largura. Qual é a medida x 
de cada sala quadrada? 



 

 
a) 4 m 
b) 3 m 
c) 2 m 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
07 - A altura de um triângulo eqüilátero é 12 cm. Determine a medida do lado desse triângulo: 
a) 8 cm 
b) 10 cm 
c) 12 cm 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - No triângulo retângulo RST da figura, calcular o valor da tangente S: 

 

a) 3  

b) 
3

3
 

c) 3 3  
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
09 - Durante quanto tempo devo aplicar um capital em juros simples a 5% ao ano para que este capital duplique 
seu valor? 
a) 5 anos 
b) 10 anos 
c) 20 anos 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - No trapézio retângulo da figura abaixo temos que x – y = 22º. Como podemos determinar as medidas de x e y 
indicadas? 

 
a) x = 101º e y = 79 º 
b) x = 22º e y = 65º 
c) x = 112º e y = 75º 
d) Nenhuma das alternativas anteriores  

 
11 - A Constituição Federal prevê em seu artigo 7º, os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Estes direitos 
são considerados: 
a) Direitos e Garantias Fundamentais 
b) Direitos de governo 
c) Direitos da ordem econômica 
d) A Constituição Federal não prevê direitos dos trabalhadores 
 



 

12 - Segundo a Lei Municipal Complementar nº 239/1998, cargo público é o conjunto de atribuições e 
responsabilidades previstas na estrutura organizacional que deve ser cometido a um funcionário. Esta afirmação 
é: 
a) Falsa 
b) Verdadeira 
c) Incompleta 
d) A lei citada não define o que é cargo público 
 
13 - Segundo a Lei Municipal Complementar nº 239/1998, os cargos de provimento em Comissão: 
a) São de livre nomeação e exoneração. 
b) Não permitem a livre exoneração. 
c) Permitem a livre exoneração, mas a nomeação depende de aprovação pela Câmara Municipal. 
d) A referida lei nada estabelece em relação aos cargos em Comissão. 
 
14 - A Lei Complementar Municipal nº 348/2000, estabelece que o servidor nomeado para cargo de provimento 
efetivo ao entrar em exercício cumprirá estágio probatório pelo período de 03 (três) anos de efetivo exercício, 
durante o qual sua aptidão será objeto de avaliação de desempenho. Esta afirmação é: 
a) Falsa 
b) Incompleta 
c) Verdadeira 
d) A lei citada não estabelece período de estágio probatório 
 
15 - A Lei Orgânica do Município de Maringá (LOM) “Subseção III, Das Leis, Art. 28. As leis complementares 
versarão, dentre outras, sobre as seguintes matérias. Assinale abaixo qual resposta contempla as leis que estão 
especificadas no Artigo 28 da LOM: 
a) LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e Código de Postura. 
b) Estatuto do Servidor Municipal e Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. 
c) LOA – Lei Orçamentária Municipal e Código Tributário. 
d) PPA – Plano Plurianual de Investimentos e Código de Zoneamento. 
 
16 - Segundo a Constituição Federal (CF) em seu “Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:” 
Assinale abaixo quais são essas leis de iniciativa do Poder Executivo de acordo com o Artigo 165 da CF: 
a) Código de Postura e Código Tributário. 
b) Estatuto do Servidor Municipal e Código de Obras e Edificações. 
c) O Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e os Orçamentos Anuais. 
d) Código de Zoneamento e Código de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. 
 
17 - Segundo a Lei Orgânica Municipal em seu “Art. 30. O Prefeito poderá solicitar urgência para a tramitação de 
projetos de sua iniciativa. § 1.º Solicitada urgência, a Câmara deverá se manifestar em até _____________ 
(__________) dias sobre a proposição, contados da data em que for feita a solicitação”. Assinale até que data 
determina o texto do artigo 30, § 1º da LOM: 
a) Vinte e cinco (25) 
b) Quinze dias (15) 
c) Trinta dias (30) 
d) Quarenta e cinco dias (45) 
 
18 - No Artigo 166 da Constituição Federal em seu “§ 3º - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos 
projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:” Assinale abaixo qual resposta corresponde ao 
item I, do § 3º:  
a) Sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 
b) Com a correção de erros ou omissões. 
c) As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o 
plano plurianual. 
d) Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa. 
 
19 - A Lei Orgânica Municipal em seu “Art. 54. São auxiliares diretos do Prefeito: I - os Secretários Municipais, 
Coordenadores ou equivalentes; II - o Vice-Prefeito. § 1.º Os Secretários Municipais, Coordenadores ou 
equivalentes serão nomeados e exonerados pelo Prefeito e escolhidos entre cidadãos maiores ______________ 
(_______) anos, no pleno exercício de seus direitos políticos”. Assinale nas respostas abaixo a que está no texto da 
LOM: 
a) Dezoito (18) 
b) Vinte e um (21) 
c) Dezesseis (16) 
d) Vinte (20) 
 



 

20 - Segundo o Artigo 115 da Lei Orgânica Municipal as contas do poder executivo, do exercício anterior, “ficará 
a disposição para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade”. Assinale nas respostas abaixo 
quais são esses órgãos que os cidadões e instituições da sociedade procurarão ao quererem ter acesso aos 
documentos, segundo o Artigo 115 da LOM: 
a) Ministério Público e Câmara Municipal. 
b) Tribunal de Contas e Ministério Público. 
c) Câmara Municipal e Órgão Técnico Responsável pela sua Elaboração. 
d) Câmara Municipal e SER – Sociedade Eticamente Responsável. 
 
21 - Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei (LRF) Complementar 101/00, em seu Artigo 4ª determina que  
uma lei disporá também sobre:  Equilíbrio entre Receita e Despesas , Limitações de Empenhos e demais 
condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Assinale abaixo qual é a 
Lei que a LRF determina em seu Art.4º que tenha essas regras contidas em seu conteúdo: 
a) Código Tributário Municipal. 
b) PPA – Plano Plurianual de Investimentos. 
c) LOA – Lei Orçamentária Anual. 
d) LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
 
22 - A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei (LRF) Complementar 101/00 em seu artigo 9º, “Se verificado, ao final 
de um bimestre, que a realização da ______________ poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado 
primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por 
ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação 
financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias”. Assinale abaixo qual é a palavra que 
no Texto determinará a limitação de empenho:  
a) Receita. 
b) Despesa. 
c) Soma do Superávit. 
d) Sobra de dotação Orçamentária. 
 
23 - A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei (LRF) Complementar 101/00 em seu artigo 31º  Se a dívida 
consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a 
ele reconduzida até o término dos três subseqüentes, reduzindo o excedente em pelo menos ____% 
(____________) no primeiro. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna: 
a) 30 (trinta por cento). 
b) 25 (vinte e cinco por cento). 
c) 20 (vinte por cento). 
d) 15 (quinze por cento). 
 
24 - O Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em suas atribuições dentro do SIM-AM Sistema de 
Informações Municipais – Acompanhamento Mensal instituiu mais um Módulo para 2010, que está instituído no 
Art. 1º da LRF, § 1º. Marque abaixo qual é o nome do novo Módulo instituído para o exercício de 2010: 
a) Módulo Licitações. 
b) Módulo Orçamentário/Financeiro. 
c) Módulo Planejamento. 
d) Módulo Convênio Auxílios/Programas. 
 
25 - No SIM-AM Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal há um Módulo que só é 
incluso no último bimestre, isto é no 6º bimestre. Assinale abaixo qual é o nome deste módulo: 
a) Módulo LRF. 
b) Módulo Patrimônio. 
c) Módulo Planejamento. 
d) Módulo Informações Anuais. 
 
26 - Segundo o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em seu  “Art. 215. O Tribunal 
emitirá parecer prévio sobre a prestação de contas do Poder Executivo Municipal, no prazo máximo de _____ (___) 
ano, contado do seu recebimento.” Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 
a) 1 (um). 
b) 2 (dois). 
c) 3 (três). 
d) 4( quatro). 
 
27 - Segundo o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em seu Artigo 233, “Diante da 
omissão do dever de prestar contas, da não comprovação da aplicação dos recursos repassados pelo Estado e 
Municípios na forma prevista no inciso VI, do art. 1º, da Lei Complementar nº 113/2005, da ocorrência de desfalque 
ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, ou ainda, da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou 



 

antieconômico de que resulte dano ao erário, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade 
solidária, deverá imediatamente adotar providências....”. Assinale Abaixo qual é a providência que terão de tomar 
no caso do Art. 233: 
a) Denúncia ao Presidente da Câmara Municipal. 
b) Instauração de Tomadas de Contas Especial. 
c) Instauração de Processo Administrativo Disciplinar. 
d) Denúncia a Ouvidoria do TCE-PR. 
 
28 - No Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em seu Artigo 383,  Após o chamamento 
inicial da parte interessada no processo, mediante citação na forma do artigo anterior, as demais comunicações, na 
forma de intimação, realizar-se-ão por publicação dos despachos e das decisões no periódico....... . Assinale abaixo 
qual é o nome do Periódico do TCE-Pr: 
a) Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
b) Diário Oficial Estadual do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
c) Atos Oficiais do Tribunal. 
d) Atos do Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
 
29 - Quando o TCE-Pr, desaprova uma conta de um gestor, pelo Artigo 473, são admissíveis os seguintes 
recursos: Recurso de Revista; Recurso de Revisão; Recurso de Agravo; Embargos de Declaração; Embargos de 
Liquidação; Recurso Administrativo. Assinale abaixo o prazo para o Recurso de Revista: 
a) Dez dias. 
b) Trinta dias. 
c) 20 dias. 
d) Quinze dias. 
 
30 - Após o primeiro relatório do contraditório, o TCE-Pr mantém a desaprovação das  contas de um gestor, e 
este gestor recorre da desaprovação, pelo Regimento Interno qual é o Recurso seguinte que deverá o gestor da 
conta desaprovada entrar:  
a) Recurso de Revisão. 
b) Recurso de Revista. 
c) Recurso Administrativo. 
d) Recurso de Agravo. 
 
 


