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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!    

 






 2

 
O PERU, ESSE DESCONHECIDO 

 
 Nessa alegria toda espalhada pelo mês de dezembro há em descontente: o peru. É impossível que em 
tantos anos de sacrifícios o mártir não se haja dado conta da sua ingrata sina. Sou um humano da estirpe de 
Esopo e de La Fontaine: creio na consciência e no raciocínio dos bichos. 
 Para mim o peru sabe de tudo. Finge que não sabe porque conhece a inutilidade de qualquer reação 
diante da gula comemorativa dos homens. Uma rebelião dos perus em dezembro! Para quê? Acabariam do 
mesmo modo no forno e ainda seriam chamados de desmancha-prazeres e de maus amigos do Menino Jesus. 
 Engordam-nos nas vésperas do holocausto, fazem-lhes todas ás vontades estomacais. As fomes 
desmedidas dos perus em dezembro se assemelham às dos condenados à morte no dia da execução, quando lhes 
dão o direito de organizar o cardápio com suas iguarias prediletas. Comem para não pensar. Há condenados à 
morte que se despedem da vida comendo numa só refeição todos os pratos que nunca puderam digerir, e cuja 
digestão não terão mais tempo de fazer. Os perus dispépticos são desconhecidos no mês mais cristão e mais 
guloso do ano. Diante da certeza da morte eles não fazem das tripas coração; fazem do coração estômago. 
 Discordo do costume de dar parati ao peru, na hora da execução, com o fito _____________ de amolecer-
lhe as carnes. Devia ser um brinde de adeus com uma bebida respeitável e não uma somítica ____________ de 
carnívoros. Champanha seria querer muito, mais um vinhito honesto emprestaria dignidade à despedida, sem 
prejudicar o amolecimento dos despojos. Dignifiquemos, ainda que tarde, nossas _________________ relações 
com os animais comestíveis. 
 

Henrique Pongetti 
 

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) interesseiro – esperteza - monstruosas. 
b) intereceiro – espertesa - monstruosas. 
c) enteresseiro – esperteza - monstruozas. 
d) entereceiro – espertesa - monstruozas. 
 
02 - Assinale a alternativa incorreta quanto à acentuação gráfica: 
a) As palavras “véspera”, “estômago” e “carnívoros” são acentuadas porque são proparoxítonas. 
b) As palavras “sacrifícios”, “consciência” e “raciocínio” são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em 
ditongo. 
c) Os monossílabos “mês”, “quê” e “só” são acentuadas porque são tônicos e terminam em e(s) e o(s). 
d) As palavras “impossível” e “respeitável” são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em el. 
 
03 - Assinale a alternativa em que o plural está correto: 
a) cristães - rebeliães. 
b) corações - cristães. 
c) cristãos - digestões. 
d) digestãos - rebeliães. 
 
04 - Em “... quando lhes dão o direito de...” O termo sublinhado é um fator de coesão que determina uma relação 
de sentido de: 
a) condição. 
b) tempo. 
c) oposição. 
d) causa. 
 
05 - Analise as afirmativas:  
I – O substantivo champanha é masculino. 
II – Guloso tem som de z, mas se escreve com s assim como: batisar e asia. 
III – A divisão silábica de i-gua-ri-a e a-deus estão corretas. 
Estão corretas apenas as afirmativas da alternativa: 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e III. 
d) I, II e III. 
 
06 - Atente para as afirmativas relacionadas ao texto, assinale a incorreta: 
a) Por tudo que o autor descreve, conclui-se que o peru encara seu destino com estoicismo (resignação). 
b) Para o autor, os perus se tornariam desmancha-prazeres e maus amigos do Menino Jesus se eles recusassem a morrer 
em dezembro. 
c) As fomes dos perus, como as dos condenados à morte, são compulsórias e anestésicas da mente. 
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d) O autor com a frase “Os perus dispépticos são desconhecidos no mês mais cristão e guloso do ano.” Quer dizer que 
em dezembro, aumentam consideravelmente os casos de indigestão e intoxicação, porque as pessoas abusam de peru e 
outros alimentos durante a ceia de Natal. 
 

07 - Henrique aplicou R$ 600,00 em um investimento à taxa de juros simples. Ao final de 4 anos, o montante era 
de R$ 1.032,00. Qual foi a taxa anual de juro simples do investimento que Henrique aplicou? 
a) 15 %  
b) 18 % 
c) 20 % 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - Um paralelepípedo tem 27cm de comprimento, 4,5cm de largura e 6cm de altura. Qual deve ser a medida da 
aresta de um cubo para que tenha o mesmo volume desse paralelepípedo? 
a) 7cm 
b) 9,5cm 
c) 8cm 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
09 - As raízes da equação x²- 7x + 12=0, correspondem as medidas, em centímetros dos catetos de um triângulo 
retângulo. Determine o perímetro desse triângulo: 
a) 10 cm 
b) 12 cm 
c) 16 cm 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - R e S são dois conjuntos quaisquer. Sabe-se que: 
I- (R) = 37 elementos 
II- (RU S) = 55 elementos 

III- (RI S) = 6 elementos 
Quantos elementos têm o conjunto S? 
a) 16 elementos 
b) 18 elementos 
c) 24 elementos 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
11 - Assinale a alternativa correta: 
 O município de Guairá possuí vários pontos turísticos entre eles destacam-se: 
1- Museu Guaira 
2- Igreja de Pedra, Nestro Del Perdon 
3- Cruzeiro das Américas 
4- Locomotiva nº4 
5- Ponte Airton Senna 
Estão corretas: 
a) apenas 1, 2, 3, 4 
b) apenas 2, 3, 4, 5 
c) apenas 1, 3, 4, 5 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
12 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) Guairá está localizada a margem do Rio Paraná, e o trecho ostenta o título de maior arquipélago da América do Sul. 
b) Guairá é considerada o Portal do Pantanal Paranaense. 
c) A Ilha Grande fica totalmente localizada no Município de Guairá. 
d) Guairá pertenceu ao Governo do Paraguai e era habitada por indígenas. Em 1872 com o tratado de Limites e que 
foram demarcados os limites territoriais entre Brasil e Paraguai, ficando Guairá pertencente ao Brasil. 
 
13 - Leia as afirmações abaixo descritas e assinale a alternativa correta: 
1- A economia do Brasil tem um mercado livre e exportador. 
2- Segundo o Fórum Econômico Mundial o Brasil foi o país que mais melhorou em competitividade em 2009. 
3- O Brasil é pioneiro nos campos das pesquisas de petróleo em águas profundas, onde grande parte de suas 
reservas são extraídas. 
4- O Brasil é um dos principais produtores mundiais de energia elétrica. 
Estão corretas: 
a) apenas 1, 2, 3 
b) apenas 1, 3, 4 
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c) apenas 2, 3, 4 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
14 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) O Paraná é um estado formado por várias etnias, sendo assim, encontra-se em nosso Estado várias culturas e várias 
línguas. 
b) O Porto de Paranaguá é o maior do mundo, também o primeiro em volume de exportação na América Latina, 
ocupando o segundo lugar do país em movimentação. 
c) O Paraná é o segundo pólo automotível do país. 
d) O Paraná ocupa destaque brasileiro na produção de suínos e aves. 
 
15 - Segundo a Resolução nº 02/2001 – Lei Orgânica do Município de Guaíra (LOM), DAS COMPETÊNCIAS 
PRIVATIVAS, “Artigo 20, Compete ao Município, V – Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, os seguintes serviços: ”: Assinale abaixo os Serviços que o Município deve organizar e 
prestar segundo a Lei Orgânica Municipal de Guaíra Artigo 20, item  V: 
a) Transporte coletivo urbano e intermunicipal, que terá caráter essencial e mercados, feiras e matadouros locais. 
b) Instituir a Guarda Municipal, destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. 
c) Realizar programas de apoio às práticas desportivas. 
d) Promover, no que couber, adequando ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano. 
 
16 - Segundo a Resolução nº 02/2001 – Lei Orgânica do Município de Guaíra (LOM), DAS COMPETÊNCIAS 
PRIVATIVAS, “Artigo 20, Compete ao Município, XVIII – FIXAR: ”: Assinale abaixo os Serviços que o 
Município deve Fixar segundo a Lei Orgânica Municipal de Guaíra Artigo 20, item  XVIII: 
a) Dispor sobre os locais de estacionamento de veículos incluindo táxis. 
b) Tarifas de serviços públicos, inclusive dos serviços de táxi. 
c) Prestação dos serviços de táxi. 
d) Dispor sobre organização, administração e execução dos serviços locais. 
 
17 - Segundo a Resolução nº 02/2001 – Lei Orgânica do Município de Guaíra (LOM), DAS VEDAÇÕES, “Artigo 
23, É vedado ao Município: ”: Assinale abaixo o que é vedado segundo a Lei Orgânica Municipal de Guaíra 
Artigo 23: 
a) Proteger o patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. 
b) Tarifas de serviços públicos, inclusive dos serviços de táxi. 
c) Contratar com pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social e prestar-lhe benefícios ou incentivos 
fiscais. 
d) Dispor sobre organização, administração e execução dos serviços locais. 
 
18 - Segundo a Resolução nº 02/2001 – Lei Orgânica do Município de Guaira (LOM), SEÇÃO VI, Da 
Fiscalização Contábil, financeira e Orçamentária, “Artigo 62, § 4º. Somente por decisão de ________________dos 
votos dos membros da Câmara Municipal, deixará de prevalecer o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do 
Estado : ”: Assinale abaixo a resposta que corresponde ao texto da  Lei Orgânica Municipal de Guaíra Artigo 62, 
§ 4º: 
a) Um terço. 
b) Três terço. 
c) Cem por cento. 
d) Dois terços. 
 
19 - Segundo a Resolução nº 02/2001 – Lei Orgânica do Município de Guaíra (LOM), CAPITULO II, Da Receita 
e da Despesa, “Artigo 104, As disponibilidades de caixa do Município, de suas autarquias e fundações, e das 
empresas por ele controladas serão depositadas em instituições financeiras oficiais : ”: Assinale abaixo a resposta 
que indique os bancos oficiais reconhecidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná: 
a) Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. 
b) Banco do Brasil e Banco Itaú. 
c) Caixa Econômica Federal e Banco Itaú. 
d) Banco Itaú e Banco Santander. 
 
20 - Segundo a Resolução nº 02/2001 – Lei Orgânica do Município de Guaíra (LOM), CAPITULO III, Dos 
Orçamentos, “Artigo 111, § 1º -  As Emendas aos projetos de lei do orçamento anual ou aos projetos que o 
modifiquem serão admitidos desde que: ”: Assinale abaixo a resposta que esta no texto do item I, do §1º do Artigo 
111: 
a) Sejam compatíveis com o Plano Diretor e a Lei de Ocupação de Solos. 
b) Sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
c) Sejam compatíveis com o Regimento Interno da Câmara e Código Tributário. 
d) Sejam compatíveis com o Código Tributário e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
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21 - Segundo a Lei 8.666/93 a forma de contratação para pequenos valores, constituindo-se na solicitação escrita 
a pelo menos três interessados no ramo, cadastrados ou não, com a necessidade de o Instrumento Convocatório 
ser afixação no mural do Município. Com essas características assinale a que modalidade de licitação esta 
referida o texto: 
a) Tomada de Preços. 
b) Leilão. 
c) Convite. 
d) Concorrência. 
 
22 - Segundo a Lei 8.666/93, Artigo 22, § 2º ...............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.....  . Com essas características assinale a que modalidade de licitação que está referida 
no texto: 
a) Tomada de Preços. 
b) Leilão. 
c) Convite. 
d) Concorrência. 
 
23 - Segundo a Lei 8.666/93, em seu Artigo 57, “A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à 
vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos I - aos projetos cujos produtos estejam 
contemplados nas metas estabelecidas ______________, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da 
Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório”, Assinale abaixo a resposta que 
corresponda ao teor do texto do Artigo 57, I: 
a) Lei diretrizes orçamentárias. 
b) Plano Plurianual. 
c) Lei Orçamentária Anual. 
d) Lei Orgânica Municipal. 
 
24 - No Artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, Lei 101/00, “§ 1º Integrará o projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, 
relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se 
referirem e para os dois seguintes”. Assinale abaixo qual resposta corresponde a definição de valores constantes, 
como cita o texto do § 1º do Artigo 4º: 
a) São os valores correntes excluídos a variação do PIB – Produto Interno Bruto Municipal. 
b) São os valores correntes acrescentados da inflação anual. 
c) São os valores correntes excluídos a variação da inflação anual. 
d) São os valores correntes acrescidos do PIB – Produto Interno Bruto Municipal. 
 
25 - No Anexo de Metas Fiscais determinado pela LRF Lei Complementar 101/00, em seu corpo há a Receitas 
Primárias, como das Despesas Primárias. Assinale abaixo a resposta que define  RECEITAS PRIMÁRIAS no 
contexto da LRF: 
a) São as receitas de natureza orienta a Extra-Orçamentárias. 
b) São as receitas de natureza de restos a pagar. 
c) São as de natureza de receitas que tenham características de endividamento. 
d) São as de natureza de receitas que não tenham características de endividamento. 
 
26 - A lei 4.320/64, em seu “Art. 2° A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a 
evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Govêrno, obedecidos os princípios de 
unidade,  universalidade e anualidade”.  
Assinale abaixo a resposta que corresponda a UNIDADE: 
a) O Orçamento Público deve evitar matérias estranhas ao próprio orçamento, evitando-se questões de natureza jurídica. 
b) O Orçamento Público deve ser elaborado e autorizado para um determinado período de tempo. 
c) O Orçamento deve conter todas as receitas e todas as despesas. 
d) Deve-se somente existir um orçamento para o exercício financeiro, evitando-se orçamentos paralelos. 
 
27 - Nas programações do Orçamento Público especificamente nas receitas existe a vinculação das fontes de 
recursos, tais como transferências a Saúde, Educação, seguridade social. Com as vinculações, assinale nas 
respostas abaixo, que fato se constitui no orçamento público a vinculação das receitas: 
a) A execução orçamentária das receitas/despesas se torna extremamente rígidas. 
b) A execução orçamentária das receitas/despesas é de fácil manipulação. 
c) Na execução orçamentária das receitas/despesas não existe vinculação de fontes. 
d) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
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28 - A Lei 4.320/64 em seu artigo “Art. 15. Na Lei de Orçamento a discriminação da despesa far-se-á no mínimo 
por elementos”. Assinale abaixo a resposta que aponta os elementos de despesas citados no artigo 15 da 4.320/64: 
a) Despesas Correntes e Despesas de Capital. 
b) Vencimentos e Vantagens Fixas, Obrigações Patronais, Material de Consumo. 
c) Transferências a União, Aplicações Diretas, Transferências ao Exterior. 
d) Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida, Investimentos. 
 
29 - A Lei 4.320/64 em seu artigo A Lei 4.320/64 em seu artigo “Art. 15. Na Lei de Orçamento a discriminação da 
despesa far-se-á no mínimo por elementos. § 2º Para efeito de classificação da despesa, considera-se material 
permanente o de duração superior a __________.”. Assinale abaixo a resposta que consta no texto em que período 
é considerado Material Permanente: 
a) Superior a seis meses. 
b) Superior a um ano. 
c) Superior a dois anos. 
d) Superior a três anos. 
 
30 - A Lei 4.320/64 em seu artigo “Art. 106. A avaliação dos elementos patrimoniais obedecerá as normas 
seguintes: III - os bens de almoxarifado, pelo______________________. Assinale abaixo qual é o MÉTODO DE 
AVALIAÇÃO DE ESTOQUE que esta definido no item III, do artigo 106 da 4.320/64: 
a) PEPS – primeiro que entra, primeiro que sai. 
b) UEPS – último que entra, primeiro que sai. 
c) PMP – Preço médio ponderado. 
d) CMV – Custo das Mercadorias Vendidas. 







