
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 
 

CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO 
DATA: 29/04/2012 - PERÍODO: TARDE 

EDITAL 01/2012 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para 

rascunho. 
2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes 

no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala. 
3. Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA 

utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 

preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição. 
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita 

com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim. 
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é 

personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, bem como 

qualquer outro tipo de rasura. 
8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c) e 

(d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa 
para cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. 

Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos 

e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta. 
12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, 

que deverão conter sua assinatura. 
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 3h00min. 
14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) hora do 

seu início. 
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A Formiga e a Pomba 
 

Uma Formiga estava na margem de um rio bebendo água, e sendo arrastada pela forte correnteza, estava prestes a se afogar. Uma 
Pomba, que estava em uma árvore, sobre a água observando tudo, arranca uma folha e a deixa cair na correnteza perto da mesma. 
Subindo na folha a Formiga flutua em segurança até a margem. Eis que pouco tempo depois, um caçador de pássaros, escondido 
pelas folhas da árvore, se prepara para apanhar a Pomba, colocando visgo no galho onde ela descansa, sem que ela perceba o 
perigo. A Formiga, percebendo sua intenção, dá-lhe uma ferroada no pé. Do susto, ele deixa cair sua armadilha de visgo, e isso dá 
chance para que a Pomba acorde e voe para longe, a salvo. 

Autor: Esopo 
 

Moral da História: Quem é grato de coração, sempre encontrará uma oportunidade para demonstrar sua gratidão. 
 
As fábulas sempre trazem uma lição de moral, responda as questões abaixo: 
 
01 - Segundo o texto assinale a alternativa que justifique a ajuda da Pomba a Formiga: 
a) A pomba esperava ser recompensada. 
b) A pomba ajudou, pois estava observando o fato, e percebeu que a Formiga correia perigo. 
c) A Formiga começou a gritar e a pedir socorro e então a Pomba se sensibilizou e resolveu ajudá-la. 
d) A Pomba devia um favor para a Formiga. 
 
02 - Os verbos desempenham uma função de ação, assinale a alternativa correspondente a ação do verbo “apanhar”, no 
texto: 
a) ser espancado: apanhar uma surra.   c) prender: apanhar um ladrão. 
b) contrair: apanhar uma moléstia.    d) agarrar, prender. 
 
03 - Na expressão “dá-lhe”, identifique nas alternativas abaixo o pronome “lhe”: 
a) pronome pessoal do caso reto.   c) pronome obliquo átonos. 
b) pronome indefinido.    d) pronome obliquo tônico. 
 
04 - Assinale a justificativa correta na concordância nominal “a salvo”: 
a) Por ser “salvo” considerado um adjetivo variável. 
b) Por ser “salvo” considerado uma preposição. 
c) A colocação está incorreta, sendo que a concordância correta seria: a salva. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
05 - Qual a diferença entre as colocações: “Uma Formiga” e “A Formiga”: 
a) Não há diferença nenhuma. 
b) Uma é um artigo indefinido e “a” é um artigo definido. 
c) Uma Formiga é a formiga amiga e A Formiga é a conhecida. 
d) Uma Formiga abrange a classe de formigas e A Formiga é desconhecida da Pomba. 
 
06 - Assinale a alternativa em que aparecem corretamente o plural das seguintes palavras:  arrasta, afogar, margem, folha, 
intenção: 
a) arrastas, afogas, margems, folhas, intençãos.  c) arrastam, afogam, margens, folhas, intenções. 
b) arrastam, afogam, margem, folham, intensam.  d) arrastães, afogães, folhas, intençães. 
 
07 - São considerados sinônimos de “arrancar”: 
a) arrebatar, desgarrar.   c) puxar, separar. 
b) desagregar, extrair.   d) todas as alternativas anteriores. 
 
08 - As palavras recebem uma classificação em relação ao número de sílabas, assinale a alternativa que justifique a divisão 
silábica das seguintes palavras retiradas do texto: correnteza, pé, pássaro, visgo e ferroada: 
a) monossílaba, dissílaba, trissílaba, dissílaba, polissílaba. 
b) trissílaba, polissílaba, monossílaba, dissílaba, trissílaba. 
c) polissílaba, monossílaba, trissílaba, dissílaba, polissílaba. 
d) trissílaba, monossílaba, polissílaba, dissílaba, trissílaba. 
 
09 - Assinale a alternativa que corresponde ao antônimo da palavra nunca: 
a) jamais. 
b) sempre. 
c) nunca. 
d) amanhã. 
 
10 - Parônimos são palavras que apresentam significados diferentes, embora parecidos na pronúncia ou na grafia, assinale 
a alternativa correta em relação a parônimos: 
a) Acender, ascender.   c) Estória, história. 
b) Estrato, extrato.   d) Nenhuma das alternativas anteriores. 



 

11 - Gabriel comprou 3 bonés e 5 cuecas por R$ 206,70. Se ele tivesse comprado 2 bonés e 2 cuecas teria pago R$ 107,80. O 
valor pago por cada boné foi: 
a) R$ 31,40.   c) R$ 35,90. 
b) R$ 34,10.   d) R$ 39,50. 
 
12 - Ana aplicou determinado capital à taxa de juros simples de 15% a.a. na condição de que só retiraria o montante 
quando este fosse equivalente ao triplo do capital aplicado. Ana fez a retirada do montante após: 
a) 20 anos.   c) 10 anos. 
b) 160 meses.   d) 100 meses. 
 
13 - O reservatório de água de determinada localidade sertaneja possui água suficiente para abastecer 50 famílias por um 
período de 40 dias. Após 15 dias, 20 famílias se mudaram em busca de melhores condições de vida. A água restante no 
reservatório será suficiente para abastecer as famílias restante por: 
a) 15 dias.   c) 35 dias. 
b) 25 dias.   d) mais de 40 dias. 
 
14 - Um grupo de 26 amigos saiu para lanchar. Verificou-se que nesse grupo, 19 gostam de presunto e 17 gostam de queijo. 
O número de pessoas que gostam de presunto e queijo é igual a: 
a) 7.    c) 9. 
b) 8.    d) 10. 
 

15 - Um reservatório possui o formato de um cilindro equilátero cuja diagonal da secção meridiana mede  m. Sabe-se 

que a água contida nesse cilindro é equivalente a 75% de sua capacidade máxima. O volume de água nesse cilindro é de: 
Dado: π = 3. 
a) 112500 litros.   c) 125100 litros. 
b) 121500 litros.   d) 486000 litros. 
 
16 - É INCORRETO afirmar que: 
a) Guarapuava é o municipio mais antigo do Paraná. 
b) Guarapuava é o município mais populoso da região centro-sul do Paraná. 
c) Guarapuava está entre os 10 municípios mais populosos do Paraná. 
d) Guarapuava faz parte de um entroncamento rodo-ferroviário, denominado corredor do Mercosul. 
 
17 - O Brasil é composto por quantos estados e regiões? 
a) 26 estados e 4 regiões.  c) 27 estados e 5 regiões. 
b) 26 estados e 5 regiões.  d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
18 - Que fato histórico ocorreu em 22/06/1.850? 
a) A Vila de Guarapuava foi criada. 
b) A Vila de Guarapuava foi elevada a categoria de Distrito. 
c) A Vila de Guarapuava foi extinta. 
d) A Vila de Guarapuava foi instalada. 
 
19 - A Comarca de Guarapuava foi criada em que ano? 
a) 1.849.    c) 1.852. 
b) 1.850.   d) 1.859. 
 
20 - De acordo com os dados do Censo 2.010, constantes na página do IBGE, a população de Guarapuava é de: 
a) 167.283 habitantes.   c) 167.382 habitantes. 
b) 167.328 habitantes.   d) 167.823 habitantes. 
 
21 - Em conformidade com o Art. 29 da Lei de Responsabilidade fiscal a Divida Pública representada por títulos emitidos 
pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios é denominada: 
a) Dívida Pública Consolidada ou Fundada. 
b) Dívida Pública Mobiliária. 
c) Operação de Crédito. 
d) Concessão de Garantia. 
 
22 - Conforme preceitua a Contabilidade Pública, o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado 
obrigação de pagamento, pendente ou não de implementação de condição, é denominado: 
a) Empenho. 
b) Fixação de despesa. 
c) Pagamento. 
d) Fundo de reserva. 
 



 

23 - Verificação do Direito Adquirido pelo credor tendo como base títulos e documentos comprobatórios do respectivo 
crédito e tem por objetivo apurar: I - a origem e o objeto do que se deve pagar; II - a importância exata a pagar; III - a 
quem se deve pagar a importância para extinguir a obrigação. 
O trecho acima define: 
a) Empenho. 
b) Pagamento. 
c) Liquidação. 
d) Fixação de despesas. 
 
24 - O Sistema Contábil está estruturado nos seguintes subsistemas de informações: 
a) Orçamentário, financeiro, patrimonial, custos e compensação. 
b) Orçamentário, fixação, empenho, custos. 
c) Fiscal, tributário e patrimonial. 
d) Receita líquida, Despesa líquida. 
 
25 - Encargo que resulta em acréscimo do patrimônio do órgão/entidade que a realiza, aumentando sua riqueza de capital 
é denominada: 
a) Dívida Ativa. 
b) Dívida Pública. 
c) Despesa Corrente. 
d) Despesa de Capital. 
 
26 - A Lei Orgânica do Município de Guarapuava estabelece que o montante das despesas de saúde não será: 
a) Inferior a 20% (vinte por cento) das despesas globais do orçamento anual do município. 
b) Superior a 5% (cinco por cento) das despesas globais do orçamento anual do município. 
c) Superior a 8% (oito por cento) das despesas globais do orçamento anual do município. 
d) Inferior a 10% (dez por cento) das despesas globais do orçamento anual do município. 
 
27 - Entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência 
financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinatários ao Sistema Único de Saúde. (Art.25 
Lei de Responsabilidade Fiscal) 
O trecho acima é a definição de: 
a) Transferência Involuntária. 
b) Dívida Ativa. 
c) Transferência Voluntária. 
d) Crédito Ativo. 
 
28 - Todas as afirmativas estão correta retratam a frase o autor do livro Arte da Estratégia, Carlos Alberto Júlio: “Pense 
grande, comece pequeno e cresça rápido”, EXCETO: 
a) Pensar grande porque gastamos a mesma energia para pensar grande ou pequeno. 
b) Crescer rápido é ter ambição sem calcular riscos. 
c) Começar pequeno é ter humildade para dar um passo de cada vez, sempre a partir de riscos calculados. 
d) Crescer rápido depende de estratégias bem definidas de como quer chegar e em que prazo. 
 
29 - Assinale a alternativa representa as estratégias de Gestão de Pessoas, segundo Chiavenato: 
a) Disciplina progressiva caracteriza-se por uma sequência de intervenções progressivas que oferecem ao empregado a 
oportunidade de corrigir seu comportamento. 
b) Saber aonde quer chegar e ter foco são regras de ouro da estratégia. 
c) Recrutamento é o conjunto de procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos 
dentro da organização. 
d) Todas as alternativas acima. 
 
Basicamente, o computador divide-se em duas partes: "Hardware" e “Software”: 
 
30 - O que é um Hardware? 
a) São os componentes eletrônicos, mecânicos, elétricos, fios, cabos, etc. que formam a parte física do computador. 
b) É um conjunto de procedimentos que envolvem o controle das atividades do computador que são os aplicativos ou programas 
que fazem o computador funcionar. 
c) É a parte ativa de armazenamento do computador, utilizada quando este estiver executando um programa ou comando. 
d) Disco plástico recoberto por uma camada ferromagnética, protegido por uma "jaqueta". 
 
31 - A conexão de computador à Internet é feita através de: 
a) Provedores de acesso. 
b) Integração do hardware. 
c) Um conjunto de servidores. 
d) Aplicativos de Jogos. 
 



 

32 - O que é um Software? 
a) São os componentes eletrônicos, mecânicos, elétricos, fios, cabos, etc. que formam a parte física do computador. 
b) É um conjunto de procedimentos que envolvem o controle das atividades do computador que são os aplicativos ou programas 
que fazem o computador funcionar. 
c) Também chamado disco rígido (duro) ou disco fixo. Instalado dentro do computador. 
d) É um dispositivo que aciona, controla, realiza leitura/gravação de um disco magnético. 
 
33 - Logo que abrimos o Word, um documento é criado automaticamente com o nome de Documento 1, e é visualizada 
uma janela, com uma série de recursos e comandos. Sobre os recursos e comandos do Word e INCORRETO afirmar:  
a) Barra de status – Mostra informações sobre o documento atual, tais como o número de páginas e a página atual. Está 
localizada na margem inferior da tela. 
b) Barra de rolagem – As barras de rolagem permitem que você navegue pelo documento, quando a página for maior que a tela, 
clicando sobre as setas ou arrastando o botão de rolagem. 
c) Área do documento – Local em que os textos são digitados e editados.  
d) Barra de Título – É o local onde estão os principais comandos do Word, separados por guias. 
 
34 - Numa folha de Excel, os dados são introduzidos em cada uma das células. Assinale a alternativa que tem os quatro 
tipos de dados numa folha de Excel: 
a) Numéricos/Texto/Datas e Horas/Fórmulas. 
b) Células/Linhas/Fórmulas/Porcentagem. 
c) Cálculos/Funções/Gráficos/Células. 
d) Linhas/Funções/Porcentagem/Fórmulas. 
 
35 - Documento destinado ao pagamento de compromissos, bem como a liberação de recursos para fins de adiantamento, 
em contas bancárias mantidas no Banco do Brasil.(Vesely, 2011, p.232) 
O trecho acima define: 
a) Oferta Pública. 
b) O Plano Brady. 
c) Ordem Bancária (OB). 
d) Ordenador de despesas. 
 
36 - A escrituração contábil é: 
a) A realização da obra, fornecimento do bem ou prestação do serviço. 
b) O Empenho e a liquidação da despesa, inclusive sua inscrição em restos a pagar. 
c) O Pagamento da despesa, inclusive dos restos a pagar. 
d) Ato de lançamento contábil realizado nas contas em nível de escrituração. 
 
37 - A Execução Financeira é: 
a) A realização da obra, fornecimento do bem ou prestação do serviço. 
b) O Empenho e a liquidação da despesa, inclusive sua inscrição em restos a pagar. 
c) O Pagamento da despesa, inclusive dos restos a pagar. 
d) Ato de lançamento contábil realizado nas contas em nível de escrituração. 
 
38 - Em conformidade com o Art.90 da Lei Orgânica do Município de Guarapuava a concessão de isenção e de anistia de 
tributos dependerá: 
a) Da deliberação da fazenda pública municipal. 
b) Da deliberação do prefeito e vice-prefeito. 
c) Da autorização da população votada em conselhos. 
d) Da autorização legislativa, aprovada por maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. 
 
39 - A Lei Orgânica do Município de Guarapuava prevê qual o percentual, do orçamento destinado a saúde, para a 
Medicina Preventiva?  
a) 20% (vinte por cento). 
b) 30% (trinta por cento). 
c) 10% (dez por cento). 
d) 40% (quarenta por cento). 
 
40 - Em conformidade com o Art.236 da Lei Orgânica do Município de Guarapuava fica assegurado ao estudante, um 
desconto de: 
a) 50% (cinquenta por cento) no preço da tarifa do transporte coletivo. 
b) A Isenção de pagamento do transporte coletivo. 
c) 40% (quarenta por cento) no preço da tarifa do transporte coletivo. 
d) 20% (vinte por cento) no preço da tarifa do transporte coletivo. 
 




