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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, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
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! 
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01 - De acordo com a leitura interpretativa do texto, pode-se afirmar que a complicação desenvolvida no conto 
foi: 
a) a dedicação da esposa Virgínia, que não poupou esforços para se mostrar zelosa. 
b) uma situação embaraçosa, que em toda a narrativa traz constrangimentos aos anfitriões. 
c) a visita de Ramalho, “O seqüestrador amigo”. 
d) a gratidão do carioca, que ao visitar o amigo tenta agradar-lhe com um frango assado. 
   
02 - O fragmento a seguir retirado do texto “Não querendo entregar a presa...”, caracteriza uma situação vivida 
pelos personagens do conto. O que o narrador quer dizer com esse fragmento? 
a) O morador não queria entregar o frango. 
b) Virgínia Wolf não queria soltar o frango. 
c) O visitante não queria dar o frango. 
d) A esposa não queria o frango. 
 
03 - No trecho: “Levei um choque. E não era para menos”, o narrador da história diz ter levado um choque 
porque: 
a) ouviu novidades ruins do rio de Janeiro. 
b) ficou sabendo do seqüestro de um amigo. 
c) recebeu uma descarga elétrica. 
d) viu o cão com o frango na boca. 
 
04 - Assinale a alternativa que apresenta o plural correto dos substantivos a seguir retirados do texto - mão, 
ancião, guardiã e cão: 
a) mãos, anciães, guardiõis, cães 
b) mães, anciões, guardiões e cãos 
c) mãos, anciãos, guardiãs e cães 
d) mões, anciãos, guardiãs e cãos   
 
05 - Assinale a alternativa que classifica corretamente as palavras a seguir retiradas do texto, de acordo com a 
acentuação gráfica: 
GRÁTIS / DÁLMATA / CÃO/ NÃO 
a) paroxítona, proparoxítona, monossílabo tônico, monossílabo tônico 
b) proparoxítona, paroxítona, oxítona, oxítona 
c) paroxítona, proparoxítona, oxítona, monossílabo átono 
d) polissílaba, dígrafo, hiato, monossílabo 
 
06 - Num grupo de 15 pessoas, 10 usam relógio e 8 usam aliança. Usam, ao mesmo tempo, relógio e aliança: 
a) 2 pessoas. 
b) 3 pessoas. 
c) 4 pessoas. 
d) 5 pessoas. 
 

Uma noite de cão 
    _ Ramalho! Vá entrando. Que pacote é esse? 
    _ Passei no restaurante “O Rei do Frango Assado”. É o melhor de São Paulo e acompanha uma farofinha grátis. Eu não ia 
chegar de mão abanando... 
     A cadela Virgínia Wolf não parava de balançar o rabo e de saltar sobre Ramalho, o amigo do Rio. Nossa encantadora 
dálmata deu de lhe fazer festa. Minha mulher levou o frango para a cozinha. O visitante e eu sentamo-nos na sala. Ramalho 
acomodou-se numa poltrona, de costas para a cozinha, a contar novidades... 
     Um embaixador ancião fora seqüestrado. Suas informações eram verdadeiras bombas. Confidenciou: 
    _Um dos seqüestradores é nosso amigo. 
    Levei um choque. E não era para menos! Virgínia entrava... com o frango na boca, como uma guardiã... Se Ramalho 
olhasse para baixo veria a cadela segurando a peça entre os dentes... Ergui-me, forçando o visitante a olhar para o alto. Se ele 
descobrisse onde estava o seu jantar, eu teria de me vestir, tirar o carro da garagem e sair pela madrugada à procura de outro 
frango... A esposa empalideceu. Olhei para o teto. 
    _ Aquilo não é um inseto – apontei. Ramalho olhou para cima. Minha mulher aproveitou o momento e atraiu Virgínia 
para o corredor. Ouvi o cão rosnar, não querendo entregar a presa... 
    _ Vamos ao frango, ele decidiu. O cheirinho tomou conta do apartamento... Agarrei-lhe o braço... mas minha mulher 
apareceu com um sorriso. 
 _ Para a cozinha! Ramalho sentou-se diante do frango. 
     (Marcos Rey. Veja São Paulo, com adaptações) 
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07 - Clara possui em sua sala de estar, um aquário em formato de paralelepípedo retângulo de altura 30 cm, 
largura 40 cm e comprimento 50 cm. O volume de água no aquário de Clara é de 80% da capacidade total, o que 
corresponde a: 
a) 75 litros. 
b) 60 litros. 
c) 48 litros. 
d) 6 litros. 
 
08 - Na linha de produção de uma metalúrgica, a cada 4 horas, determinada máquina produz um total de 1200 
unidades. Para que sejam produzidas 8100 peças num período de 3 horas, serão necessárias: 
a) 9 máquinas. 
b) 8 máquinas. 
c) 7 máquinas. 
d) 6 máquinas. 
 

09 - Ana comprou três blusas e duas camisetas por R$ 136,50. Sabe-se que cada camiseta custou  do valor de 

cada blusa. Portanto, Ana pagou por cada camiseta: 
a) R$ 34,00. 
b) R$ 26,50. 
c) R$ 21,50. 
d) R$ 19,50. 
 
10 - Rafael está soltando papagaio (pipa) na praia e, aproveitando um momento de ventos intensos, descarregou 
os 200 m de linha do carretel. Neste instante, desconsiderando-se a altura de Rafael, o desnível do solo e 
considerando que a inclinação da linha é de 60º com a correspondente horizontal, a altura do papagaio em 
relação ao solo é de, aproximadamente: 
Dado: sen 60º = 0,87; cos 60º = 0,5; tg 60º= 1,73. 
a) 346 metros. 
b) 230 metros. 
c) 174 metros. 
d) 100 metros. 
 
11 - Segundo a CF/88 são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, exceto: 
a) seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. 
b) piso salarial igual para todos. 
c) irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. 
d) remuneração do trabalho noturno superior á do diurno. 
 
12 - Segundo a CF/88 a acumulação remunerada de cargos públicos é: 
a) Vedada em qualquer caso. 
b) Somente é permitida, quando se tratar de dois cargos de professor e houver  compatibilidade de horários. 
c) É permitida quando se tratar de dois cargos de professor; de um cargo de professor e outro de técnico ou de dois 
cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, desde que haja compatibilidade de horários. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
13 - A passagem do funcionário de um nível para outro, no mesmo cargo, operando-se a cada dois anos de efetivo 
exercício, por merecimento e/ou antiguidade, apurados critérios objetivos, na forma da lei que fixar o Plano de 
Carreira, segundo a Lei Complementar nº 239/1998 é a definição de qual forma de provimento em cargo 
público: 
a) Progressão 
b) Nomeação 
c) Readaptação 
d) Recondução 
 
14 - A Lei Complementar nº 348/2000, traz condições para o estágio probatório do servidor público do Município 
de Maringá. Considerando suas disposições, assinale a alternativa CORRETA: 
a) O período de estágio probatório do servidor será de 03 anos, sendo que neste período o único fator a ser observado 
pelo avaliador será a sua assiduidade. 
b) O período de estágio probatório do servidor será de 03 anos, sendo que neste período o único fator a ser observado 
pelo avaliador será a sua disciplina. 
c) O período de estágio probatório do servidor será de 03 anos, sendo que neste período os fatores de avaliação serão 
fixados a critério de cada comissão avaliadora de cada órgão do Município. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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15 - O menu correto para se abrir um documento existente no WORD 2003 utilizando o mouse é: 
a) Configurar / Abrir. 
b) Arquivo / Abrir. 
c) Ferramentas / Abrir. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
16 - No EXCEL 2003 para fazer a soma de várias linhas pode-se usar: 
a) SomaGeral. 
b) SomaExtra. 
c) GeralSoma. 
d) AutoSoma. 

 
17 - No atendimento ao público você como funcionário público deve:  
a) atender todas as pessoas com a mesma educação. 
b) atender apenas os amigos do prefeito. 
c) atender os mais ricos e depois os mais pobres. 
d) nenhuma das alternativas anteriores. 

 
18 - Ainda sobre o artigo 9º da Lei 4329/64 é correto afirmar que o seu produto destina-se: 
a) ao custeio de atividades gerais ou específicas pelas entidades de direito público. 
b) ao custeio apenas de atividades específicas pelas entidades de direito público. 
c) ao custeio de atividades gerais ou específicas pelas entidades de direito privado. 
d) ao custeio apenas de atividades gerais pelas entidades de direito público e privado. 

 
19 - A lei 8666/93 regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal. Sobre esta lei é certo afirmar que: 
a) Institui normas para orçamentos e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 
b) Institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 
c) Institui normas para licitações e orçamentos da Administração Pública e dá outras providências. 
d) Institui normas para orçamentos, licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 

 
20 - A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente. Assim a Lei 101/2000 é: 
a) Lei de responsabilidade das licitações fiscais 
b) Lei de orçamento fiscal 
c) Lei de responsabilidade da gestão pública 
d) Lei de responsabilidade fiscal 

 
21 - A lei complementar 101/2000 estabelece: 
a) Normas de licitação públicas voltadas para a responsabilidade de gestão fiscal. 
b) Normas de finanças públicas voltadas para aos contratos gestão fiscal. 
c) Normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade de gestão fiscal. 
d) Normas de licitação públicas voltadas para aos contratos de gestão fiscal. 
 
22 - Segundo a Lei Orgânica do Município de Maringá: 
a) Não é de competência municipal organizar e prestar os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte 
coletivo, que tem caráter essencial. 
b) É de competência municipal organizar e prestar os serviços públicos de interesse local, menos o de transporte 
coletivo, que não tem caráter essencial. 
c) É de competência municipal organizar e prestar os serviços públicos de interesse estadual, incluído o de transporte 
particular e individual, que tem caráter essencial. 
d) É de competência municipal organizar e prestar os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte 
coletivo, que tem caráter essencial. 

 
23 - O artigo 8º da Lei Orgânica do Município de Maringá afirma que ao município: 
a) É permitido criar distinções ou preferências entre cidadãos. 
b) É autorizado criar distinções ou preferências entre cidadãos. 
c) É vedado criar distinções ou preferências entre cidadãos. 
d) É solicitado criar distinções ou preferências entre cidadãos. 

 
24 - Sobre os servidores públicos municipais a Lei Orgânica do Município de Maringá determina que: 
a) É função do município prestar um serviço público eficiente, com servidores justamente remunerados. 
b) Não é função do município prestar um serviço público eficiente, com servidores justamente remunerados. 
c) É função do município prestar um serviço público ineficiente, com servidores justamente remunerados. 
d) É função do município prestar um serviço público eficiente, com servidores injustamente remunerados. 
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25 - O artigo 5º da Constituição Federal garante que todas as pessoas são iguais perante a lei. O inciso I deste 
artigo afirma: 
a) Homens e mulheres são diferentes em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. 
b) Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. 
c) Homens e mulheres são diferentes apenas em obrigações, nos termos desta Constituição. 
d) Homens e mulheres são iguais apenas em direitos, nos termos desta Constituição. 

 
26 - Nos ofícios o destinatário deve conter: 
a) O nome, o cargo e o endereço da pessoa a quem é dirigida a comunicação. 
b) O nome e o endereço da pessoa a quem é dirigida a comunicação. 
c) O cargo e o endereço da pessoa a quem é dirigida a comunicação. 
d) O nome e o cargo da pessoa a quem é dirigida a comunicação. 

 
27 - O texto do ofício, quando não for apenas encaminhamento de documentos, deve conter a seguinte estrutura: 
a) Introdução, sumário e desenvolvimento 
b) Introdução, desenvolvimento e conclusão 
c) Desenvolvimento, sumário e conclusão 
d) Introdução, sumário e conclusão 

 
28 - Decretos são atos administrativos da competência exclusiva: 
a) Do Chefe do Legislativo 
b) Dos Chefes do Executivo e do Judiciário 
c) Do Chefe do Judiciário 
d) Do Chefe do Executivo 
 
29 - O instrumento pelo qual Ministros ou outras autoridades expedem instruções sobre a organização e 
funcionamento de serviço e praticam atos de sua competência é: 
a) Ofício 
b) Lei 
c) Edital 
d) Portaria 

 
30 - Segundo os princípios de comportamento no trabalho, a relação entre superior e subordinado deve 
respeitar a hierarquia da instituição. Desta forma: 
a) Ao se deparar com um problema que ele e seus pares de mesmo nível não sabem resolver, o subordinado deve 
procurar orientação para solução, em terceiro lugar, com seu superior imediato. 
b) Ao se deparar com um problema que ele e seus pares de mesmo nível não sabem resolver, o subordinado deve 
procurar orientação para solução, em primeiro lugar, com o superior do seu chefe imediato. 
c) Ao se deparar com um problema que ele e seus pares de mesmo nível não sabem resolver, o subordinado deve 
procurar orientação para solução, em primeiro lugar, com seu superior imediato. 
d) Ao se deparar com um problema que ele e seus pares de mesmo nível não sabem resolver, o subordinado deve 
procurar orientação para solução, em primeiro lugar, com o ocupante do cargo mais alto na hierarquia da instituição. 
 




