
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

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 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 

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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Notícia da mais que amada 
 
1º Rio de Janeiro – Podem não aceitar mas entre as cartas (poucas) que recebo, metade pede que eu dê notícias 
de Mila, minha amiga e companheira, mãe de Titi, também amiga e companheira. São duas setters, de pêlo ruivo e 
macio, olhos cor de mel, que todas as manhãs, quando o sol ilumina a pedra nua que serve de base ao Cristo Redentor, 
me procuram ainda na cama, como se fosse obrigação (minha e delas) afagar e serem afagadas. A mão, ainda 
adormecida, conhece de cor aquela curva suave que forma a cabecinha delas. 
2º Quem ama os cães sabe que eles gostam de ser __________. E não se contentam com o afago: querem ouvir 
________. É ________ dizer que são queridas, a razão de eu levantar e ir tomar café distribuindo com elas o pedaço de 
bolo, o biscoito com um pouco de manteiga. São _________ pouco recomendáveis, se sentem mais gente, mais minhas, 
sabendo que com elas reparto o pão nosso de cada manhã.  3º Titi é mais afobada, come o biscoito num único bote e 
fica me cobrando outro pedaço. Mila, como o “Dom Casmurro” naquele trem da Central, tem fumos fidalgos, lambe 
primeiro a manteiga, depois aceita o biscoito. Também fica me olhando – e geme se não reparto com ela mais um 
bocado.  
4º Depois vem a hora que detestamos. Banho tomado, apanho as chaves do carro. A despedida é unilateral, elas 
tombam junto à porta, caem como Dante caiu naquele círculo do inferno: como mortas. Mas dia sim, dia não, sabem 
que vou passear com elas na Lagoa ou no Arpoador.  
5º Há a volta. Por pior que tenha sido a vida lá fora, por mais abominável que esteja a faina humana, elas me 
recebem como se nada pudesse ter acontecido – e sempre dou razão a elas. O importante é sentir na mão o calor ruivo 
daquele pêlo macio, os olhos dóceis que me fitam e me cheiram.  
6º Já ganharam a sabedoria de cheirar com os olhos cor de mel. E adivinhar que a melhor parte de um homem – 
cansado corpo de rude caminhar – ficou com elas. E com elas adormecerá, à espera de um novo sol que trará a rotina do 
amor de cada dia. 

 
Carlos Heiror Cony. Folha de S. Paulo, 9/1/1995. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) manuseados – coisas – preciso – guloseimas. 
b) manuzeados – coizas – precizo – gulozeimas. 
c) manuseados – coisas – pressiso – guluseimas. 
d) manuzeados – coizas – pressizo – guluzeimas. 
 
02 - Em relação ao texto assinale a alternativa incorreta: 
a) O cronista comenta uma experiência pessoal e afetiva, e transmite a partir do fato sua visão de mundo. 
b) O tema da crônica é a troca de carinho e de amor entre o narrador e as duas cadelas. 
c) O contato do narrador com essas cadelas o ajuda a enfrentar os problemas e faz surgir o que há de melhor nele. 
d) O objetivo dessa crônica é ironizar o amor entre o narrador e os cães. 
 
03 - Quanto à acentuação gráfica assinale a alternativa correta: 
a) As palavras “café e também” são acentuadas por serem oxítonas terminadas em “e” e ”em”. 
b) As palavras notícia e círculo são proparoxítonas. 
c) Paroxítonas como recomendáveis e dóceis são acentuadas porque terminam em “i” seguido de “s”. 
d) A palavra “único” é acentuada em razão da mesma regra que se acentua a palavra útil. 
 
04 - O segmento grifado está substituído pelo pronome correspondente de modo incorreto somente em: 
a) O importante é sentir o calor ruivo daquele pelo macio. = O importante é senti-lo. 
b) Come o biscoito num único bote = come-o num único bote. 
c) Sempre dou razão a Mila e Titi = sempre lhes dou razão. 
d) Quando o sol ilumina a pedra nua = quando o sol ilumina-lhe. 
 
05 - Analise as afirmativas e em seguida assinale a alternativa correta: 
a) Em “cor de mel” e “conhece de cor” (1º parágrafo) a palavra “cor” são parônimas. 
b) O vocábulo faina (5º parágrafo) poderia ser substituído por “labuta” sem prejuízo algum para o parágrafo. 
c) As palavras rotina (substantivo) e retina (substantivo) são homônimas imperfeitas. 
d) As palavras pedaço e bocado são palavras antônimas. 
 
06 - A palavra que faz o plural da mesma forma que “mão” é: 
a) operação. 
b) charlatão. 
c) benção. 
d) capitão. 
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07 - Na residência de Flávia há uma piscina com 1,8 m de largura, 1,4 m de profundidade e comprimento de 4 m. 
Flávia colocou água nessa piscina, até o limite de 3/4 de sua capacidade máxima, o que corresponde a, 
aproximadamente: 
a) 10 m3 de água. 
b) 100 litros de água. 
c) 750 litros de água. 
d) 7500 litros de água. 
 
08 - Marcondes construiu uma rampa de acesso à garagem de sua residência. Sabe-se que a base dessa rampa 
mede 2,5 m e que, ao subi-la, Marcondes eleva-se 1,5 m em relação à base da rampa. O comprimento dessa 
rampa mede: 
a) menos de 3 m. 
b) mais de 3 m e menos de 3,2 m. 
c) mais de 3,2 m e menos de 3,5 m. 
d) mais de 3,5 m. 
 
09 - Seis comportas de uma usina hidrelétrica, quando abertas por um período 15 minutos, dão vazão a 1890000 
m3 de água. Se fossem 8 comportas, abertas por um período de 10 minutos, a vazão de água seria de: 
a) 1540000 m3. 
b) 1680000 m3. 
c) 1760000 m3. 
d) 1820000 m3. 
 
10 - Carlos estava tomando mate gelado com mais 15 amigos. Ao observarem suas vestimentas e acessórios, 
verificaram que 8 pessoas do grupo usavam boné, 10 usavam óculos escuros e 2 não usavam óculos escuros nem 
boné. O número de pessoas que estavam usando óculos escuros e boné é: 
a) 3. 
b) 4. 
c) 5. 
d) 6. 
 
11 - Em que década vieram para São Manoel os pioneiros que pretendiam cultivar café ou explorar o comércio 
de secos e molhados no loteamento que vivia seus primeiros dias? 
a) Década de 30. 
b) Década de 40. 
c) Década de 50. 
d) Década de 60. 
 
12 - Inicialmente, no início de sua colonização, quais eram as atividades econômicas predominantes em São 
Manoel do Paraná ? 
a) Agricultura e comércio. 
b) Agropecuária e comércio. 
c) Pecuária e comércio. 
d) Todas as alternativas respondem corretamente ao enunciado da questão. 
 
13 - Quando é que “São Manoel” passou a denominar-se: “São Manoel do Paraná”? 
a) 13/09/1.990. 
b) 01/01/1.993. 
c) 01/06/1.995. 
d) 13/09/1.990. 
 
14 - São Manoel do Paraná foi desmembrado de que Município abaixo? 
a) Cianorte.   c) Japurá. 
b) Indianópolis.   d) Rondon. 
 
15 - Considerando as disposições constitucionais sobre direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa 
incorreta: 
a) A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. 
b) Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados civis ou militares, contra a ordem 
constitucional e o Estado Democrático. 
c) A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 
garantam a celeridade de sua tramitação. 
d) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, por dois quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 
constitucionais. 
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16 - Sobre os direitos de nacionalidade assinale a alternativa incorreta: 
a) Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço 
de seu país são considerados brasileiros natos. 
b) Para que os estrangeiros sejam naturalizados brasileiros devem residir na República Federativa do Brasil há mais de 
vinte anos ininterruptos e não podem possuir condenação penal. 
c) A lei não pode estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo os casos previstos na própria 
Constituição Federal. 
d) Somente brasileiros natos podem ocupar o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 
 
17 - A inviolabilidade dos Vereadores por suas palavras e votos no exercício do mandato é chamada: 
a) Inviolabilidade absoluta, no estrito limite da circunscrição do Município. 
b) Inviolabilidade processual, no estrito limite da circunscrição do Município. 
c) Inviolabilidade material relativa, no estrito limite da circunscrição do Município. 
d) Inviolabilidade relativa, no estrito limite da circunscrição do Município. 
 
18 - Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício do mandato eletivo, 
aplicam-se as seguintes disposições, exceto: 
a) Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. 
b) Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo que, havendo compatibilidade 
de horários, poderá cumular as remunerações. 
c) Investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, 
emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, deverá optar pela 
remuneração. 
d) Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado 
para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. 
 
19 - Segundo a Constituição Federal sobre a acumulação de cargos, empregos ou funções públicas, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) Como regra geral, não é possível a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções na Administração Pública 
direta e indireta. 
b) A acumulação é permitida, por exceção, desde que haja compatibilidade de horários, que a remuneração não supere o 
teto disposto na própria Constituição e seja de dois cargos de professor, ou de um cargo de professor com outro técnico 
e científico ou dois cargos de profissionais de saúde. 
c) Os magistrados e membros do Ministério público não poderão acumular cargos, mesmo que seja com o magistério 
público. 
d) A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, 
sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. 
 
20 - Segundo as normas constitucionais sobre tributação e orçamento, dispor sobre conflitos de competência, em 
matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, cabe à: 
a) Lei Complementar.    c) Emenda constitucional. 
b) Lei ordinária de competência da União.  d) Lei delegada. 
 
21 - Considerando as disposições da lei civil sobre o contrato de empreitada, assinale a alternativa incorreta: 
a) O empreiteiro é obrigado a pagar os materiais que recebeu se por imperícia ou negligência os inutilizar. 
b) Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução 
responderá, durante o prazo irredutível de três anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, 
como do solo. No entanto, o dono da obra deve propor a ação no prazo de cento e oitenta dias a contar do aparecimento 
do vício ou defeito, senão decairá do direito. 
c) Se o empreiteiro suspender sem justa causa a execução da empreitada, responde por perdas e danos. 
d) O contrato de empreitada não se extingue pela morte de qualquer das partes, salvo se ajustado em consideração às 
qualidades pessoais do empreiteiro. 
 
22 - Segundo o Código Civil, a responsabilidade civil: 
a) Depende de decisão no juízo criminal. 
b) Depende de decisão no juízo criminal, podendo o autor do delito e causador do dano questionar sobre a autoria e 
existência do fato na ação cível proposta em seu desfavor. 
c) Independe da criminal, não podendo o causador do dano questionar sobre a existência do fato ou autoria, quando 
estas questões estiverem decididas no juízo criminal. 
d) Independe da criminal, mas pode o causador do dano questionar sobre a existência do fato, mesmo quando esta 
questão estiver decidida no juízo criminal. 
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23 - Assinale a alternativa correta sobre litisconsórcio, segundo as normas de processo civil: 
a) O litisconsórcio facultativo é sempre unitário.  c) O litisconsórcio necessário é sempre simples. 
b) O litisconsórcio facultativo é sempre simples.  d) O litisconsórcio necessário pode ser unitário e simples. 
 
24 - Segundo as normas dispostas no Código de Processo Civil, os prazos processuais: 
a) Podem ser alargados ou diminuídos pela vontade das partes e do Juiz, sempre que assim lhe interessar ou for mais 
conveniente. 
b) São chamados de dilatórios quando não podem ser alterados pela vontade das partes. 
c) São chamados peremptórios quando podem ser alterados pela vontade das partes ou do Juiz. 
d) Podem ser classificados em legais, quando definidos em lei, e a respeito dos quais nem as partes, nem o juiz, em 
princípio, têm disponibilidade ou em judiciais, quando fixados pelo próprio Juiz. 
 
25 - Considerando o disposto no Código Tributário Nacional, assinale a alternativa correta sobre competência 
tributária: 
a) É indelegável, mesmo nas funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou executar leis e serviços. 
b) É indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou executar lei, serviços, atos ou 
decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito privado a outra. 
c) É sempre delegável, desde que se delegue para órgãos da mesma pessoa jurídica de direito público ou privado. 
d) É sempre delegável, não podendo ser revogada por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha 
conferido. 
 
26 - Segundo o Código Tributário Nacional, assinale a alternativa correta sobre legislação tributária: 
a) A denominada legislação tributária compreende apenas leis e tratados internacionais que versem sobre tributos e 
relações jurídicas a eles pertinentes. 
b) Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas são normas complementares às leis, tratados, 
convenções e decretos e entram em vigor 30 dias após a data de sua publicação no Diário Oficial. 
c) Não se admite a aplicação da lei tributária a ato ou fato pretérito. 
d) Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará, 
sucessivamente e nesta ordem, a analogia, os princípios gerais de direito tributário, os princípios gerais de direito 
público e a equidade. 
 
27 - Considerando as normas dispostas na Consolidação das Leis do Trabalho sobre recursos, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) Os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio Juízo ou Tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento 
das decisões interlocutórias somente em recursos da decisão definitiva. 
b) O recurso ordinário no procedimento sumaríssimo deve ser imediatamente distribuído, devendo o relator liberá-lo no 
prazo máximo de 10 dias e a Secretaria colocá-lo em pauta para julgamento sem revisor. 
c) Nas ações trabalhistas não cabe o recurso de agravo, somente recurso ordinário, de revista e embargos de declaração. 
d) O prazo para oposição de embargos de declaração é de 05 (cinco) dias. 
 
28 - Sobre o tema serviços públicos, assinale a alternativa incorreta: 
a) A prestação de serviços públicos deve ser orientada pelos princípios da generalidade ou igualdade dos usuários, 
modicidade das tarifas, mutabilidade do regime jurídico e continuidade. 
b) Os serviços públicos próprios são os que se relacionam intimamente com as atribuições do Poder Público, como 
segurança, polícia, higiene, saúde pública e cuja execução é feita com base na supremacia do interesse público, sem 
possibilidade de delegação a particulares. 
c) A permissão de serviços públicos ocorre através de contrato mediante o qual há a delegação da prestação de serviço 
público, feita pelo poder concedente, por licitação, na modalidade concorrência, à pessoa jurídica ou ao consórcio de 
empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. 
d) A caducidade ou decadência é a modalidade de rescisão unilateral do contrato de concessão em função da inexecução 
ou inadimplemento total ou parcial por parte do concessionário. 
 
29 - A repartição de funções entre vários órgãos (despersonalizados) de uma mesma Administração, sem quebra 
da hierarquia, é denominada de: 
a) Desconcentração.    c) Descentralização por colaboração. 
b) Descentralização.    d) Descentralização funcional. 
 
30 - Em matéria de controle administrativo, o pedido que pode ser utilizado pelo servidor punido por decisão 
administrativa diante de fatos novos ou circunstâncias relevantes que comprovem a inadequação da sanção 
aplicada e que não pode gerar o agravamento da punição é denominado de: 
a) Representação. 
b) Reclamação Administrativa. 
c) Recurso hierárquico. 
d) Revisão.  


