
 

 
 
 
 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA 

ESTADO DO PARANÁ 

 

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2012 

• PROVA OBJETIVA - 27/ JANEIRO / 2013 • 

__________________________________________ 
CARGO: 

ADMINISTRADOR 
_______________________________________________________________________________________ 

 

INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim 
distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de 
Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos 
Específicos. 

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da 
folha de respostas. 

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, 
portanto, permitidas perguntas aos fiscais. 

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal. 

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, 
depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova. 

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de 
decorridas 02 (duas) horas do início da prova. 

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta 
    azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera 

correta em cada questão. 
d) não a amasse nem dobre. 

 
ATENÇÃO: 
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta. 
• Preencha assim:  
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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ADMINISTRADOR - 03 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Texto base para as questões 01 e 

02.  

O ex-jogador Cafu 

apresentou, em São Paulo, a bola 

oficial Copa das Confederações de 

2013, __________ nome é Cafusa. A 

junção dos termos "carnaval", 

"futebol" e "samba" faz dela "uma 

bola 100% brasileira", __________ o 

capitão do penta. O nome também 

lembra a expressão "cafuzo", 

__________ define indivíduos 

resultantes da miscigenação entre 

índios e negros. 

O sorteio das chaves, 

realizado logo após a apresentação 

da bola, colocou a seleção brasileira 

no grupo A do torneio, __________ 

também estão Itália, México e Japão. 

No grupo B, Espanha, Uruguai e Taiti 

__________ um pouco mais para 

conhecer o outro adversário: o 

representante da África, __________ 

será definido em fevereiro/2013. 

Questão 01) Os termos que 

completam adequadamente as 

lacunas acima são: 

A) cuja; no entender de; onde; onde; 

esperam; o qual. 

B) cujo o; segundo; que; em que; 

esperaram; onde. 

C) cujo o; segundo; que; em que; 

esperarão; onde. 

D) cujo; de acordo com; a qual; no 

qual; esperaram; que. 

E) cujo; de acordo com; a qual; no 

qual; esperarão; que. 

 

Questão 02) A frase “O ex-jogador 

Cafu, capitão do penta, apresentou, 

em São Paulo, a bola oficial Copa das 

Confederações de 2013” tem sujeito 

A) simples. 

B) composto. 

C) indeterminado. 

D) paciente. 

E) inexistente. 

Questão 03) Marque a assertiva que 

NÃO está em conformidade com a 

norma culta. 

A) Fuleco, termo formado pela união 

de “futebol” e “ecologia”, é o 

nome do tatu-bola, a mascote da 

Copa-2014, que será realizada no 

Brasil. 

B) A transformação do tatu em bola, 

como mecanismo de defesa, foi o 

gancho utilizado para mostrar à 

Fifa que seria interessante ter a 

espécie como mascote da Copa-

2014. 

C) Com as ações de divulgação 

promovida durante a Copa-2014, 

esperam-se encontrar 

interessados em contribuir com a 

preservação dos tatu-bolas, 

espécie que só existe no Brasil.  

D) Cafusa, palavra formada pela 

junção de “carnaval”, “futebol” e 

“samba”, é o nome da bola oficial 

da Copa das Confederações de 

2013. 

E) O nome e as cores vibrantes da 

bola Cafusa refletem a identidade 

nacional, com particular destaque 

para o Cruzeiro do Sul, 

constelação retratada na bandeira 

do Brasil. 
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ADMINISTRADOR - 04 
 

MATEMÁTICA 

Questão 04) Uma lata de óleo tem 

a forma cilíndrica, com 8 cm de 

diâmetro e 24 cm de altura. A área 

total da superfície dessa lata é 

aproximadamente 

A) 50,24 cm2 

B) 602,88 cm2 

C) 703,38 cm2 

D) 100,5 cm2 

E) 192 cm2 

Questão 05) A produção de uma 

fábrica pode ser descrita por uma 

função exponencial. Quando há filiais 

se faz necessário conhecer a 

capacidade de produção de cada 

filial. O ponto de intercessão dos 

gráficos descreve o ponto de 

produção comum entre as filiais. 

Considerando que a filial A tem sua 

produção descrita pela função  

          e a filial B descrita pela 

função      
 

   
 , o ponto de 

intercessão é 

A)   
 

 
      

B)  
 

 
      

C)   
 

 
     

D)         

E)  
 

 
     

 

 

 

CONHECIMENTOS 

GERAIS 

Questão 06) Em Roma, capital 

italiana, está sediada uma das 

agências que fazem parte da 

Organização das Nações Unidas. 

Trata-se da FAO (Food and 

Agriculture Organizatino). A FAO é 

dirigida pelo brasileiro José Graziano, 

desde o início do ano de 2012. O 

objetivo principal da FAO é aumentar 

a capacidade da comunidade 

internacional para de forma eficaz e 

coordenada promover o suporte 

adequado e sustentável à segurança 

alimentar e nutrição. O conceito de 

sustentabilidade vincula-se à ideia de 

equilíbrio, produzindo a interação 

entre diversos aspectos da sociedade 

os quais podem ser assim indicados 

de forma mais completa: 

A) ambientais, preservacionistas e 

ecológicos. 

B) econômicos, militares e políticos. 

C) políticos, religiosos e esportivos. 

D) políticos, ambientais e 

extrativistas. 

E) econômicos, sociais e ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 07) A crise econômica 

mundial que se estende desde o ano 

de 2008 tem pressionado diversos 

países. Na Europa, é preocupante a 

situação, em especial da Grécia. 

Apesar do profundo desgaste que tem 

provocado na economia europeia, 

sabemos que essa crise teve seu início 

nos Estados Unidos da América, e sua 

principal causa foi: 

A) o estouro de uma bolha imobiliária 

provocada por empréstimos 

bancários e a grande oferta de 

títulos advindos desses 

empréstimos. 

B) diminuição da produção de petróleo 

devido à longa guerra de ocupação 

do Iraque conduzida pela OTAN e 

ONU, fator este que afetou 

negativamente os níveis de 

produção industrial. 

C) Condução equivocada da política 

econômica dos Estados Unidos da 

América que sob o Governo do 

Presidente Al Gore não foi capaz de 

conjugar desenvolvimento 

energético com preservação 

ambiental. 

D) Incapacidade do governo norte-

americano em criar barreiras 

alfandegárias que protegessem o 

seu mercado interno da 

concorrência dos produtos advindos 

da China, Japão e México. 

E) Quebra da Bolsa de Valores de 

Nova York, conhecida como “Crack 

da Bolsa” provocada pela 

especulação com ações de 

empresas inexistentes e pela 

produção industrial acima da 

capacidade de consumo do 

mercado. 

 

INFORMÁTICA 

Questão 08) Qual fórmula criada no 

Excel 2007 apresenta corretamente a 

fixação de coluna e linha referentes 

ao valor da H1? 

A) =SOMA(A1;B1;$H$1) 

B) =SOMA(A1;B1;$H1) 

C) =SOMA(A1;B1;H$1) 

D) =SOMA(A1;B1;H1) 

E) =SOMA(A1;B1;$$H1) 

Questão 09) Sobre o Power Point 

2007, é INCORRETO afirmar que 

A) através da guia Inserir é possível 

adicionar um vídeo ao slide. 

B) na guia Animações é possível 

alterar a transição de slides. 

C) na guia Apresentações de Slides é 

possível definir temas para os 

slides. 

D) é possível inserir gráficos através 

da guia Inserir. 

E) para buscar uma palavra nos 

slides basta ir na guia Início botão 

Localizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

Questão 10) Segundo a teoria de 

Maslow, da Hierarquia das 

Necessidades, existe um 

ordenamento através de uma escala 

de fatores crescentes que, se 

satisfeitos, criam novas  

necessidades no homem. A pirâmide 

de Maslow obedece à hierarquia 

dessas necessidades, 

respectivamente na seguinte ordem, 

da base para o topo:  

A) necessidades: sociais - de estima 

- de autorrealização - de 

segurança - fisiológicas.  

B) necessidades: de segurança - de 

estima – de autorrealização - 

sociais - fisiológicas.  

C) necessidades: sociais - de 

autorrealização - de segurança - 

de estima - fisiológicas.  

D)  necessidades:  fisiológicas - de 

segurança –sociais –de estima - 

necessidades de autorrealização. 

E) necessidades: fisiológicas - de 

segurança – sociais – de 

autorrealização - de estima. 

Questão 11) Assinale a alternativa 

que indica o estilo de liderança em 

que o líder fixa as diretrizes, sem 

qualquer participação do grupo.  

A) Paternalista. 

B) Democrática.  

C)  Autocrática.  

D) Participativa. 

E) Gerencial. 

 

 

Questão 12) Para que o 

denominado Ciclo PDCA seja eficaz, é 

necessário que todas as fases 

aconteçam. Assinale a alternativa 

que apresenta a sequência correta 

das fases desse processo de melhoria 

contínua.   

A)  Planejar - executar o plano - 

verificar o resultado - agir para 

melhorar eventuais falhas.  

B) Descrever atividades - elaborar o 

cronograma - desenvolver as 

tarefas - aguardar os resultados 

desejados. 

C) Definir o problema – pesquisar a 

questão – elaborar um plano - 

executar o plano da forma como 

definido. 

D) Priorizar metas – detalhar os 

resultados desejados – conferir 

execução das prioridades – 

analisar o ciclo. 

E) Elaborar o projeto – elaborar a 

rede pelo melhor caminho – 

desenvolver as atividades – 

comparar o planejado com o 

realizado. 

Questão 13) Estudo de tempos e 

padrões de produção – prêmios de 

produção pela execução eficiente das 

tarefas – supervisão funcional – 

definição de rotina de trabalho, são 

elementos de aplicação da 

A) Teoria Clássica da Administração. 

B) Teoria Neoclássica da 

Administração. 

C) Teoria das Relações Humanas. 

D) Administração Científica. 

E) Teoria de Sistemas. 
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Questão 14) Com base nos 

conceitos relacionados a orçamento 

público, relacione as colunas e depois 

assinale a sequência correta nas 

alternativas a seguir. Um dos 

números não será utilizado. 

1. Plano Plurianual-PPA 

2. Dívida ativa tributária 

3. Lei de Diretrizes Orçamentárias 

- LDO 

4. Dívida flutuante 

5. Dívida fundada 

(  ) Contém o programa de trabalho 

elaborado pelo prefeito, 

sobretudo em relação a 

investimentos, referente ao 

período de quatro anos a contar 

do segundo ano de seu 

mandato. 

(  ) Corresponde aos compromissos 

a serem honrados pelo Poder 

Público dentro do próprio 

exercício, restos em débito do 

período anterior, as operações 

de crédito por antecipação de 

receita e as garantias recebidas 

em dinheiro. 

(  ) Define metas e prioridades para 

a administração pública para o 

ano seguinte, assim como 

orientações para elaboração da 

Lei Orçamentária. 

(  ) Diz respeito aos compromissos 

de exigibilidade superior a doze 

meses assumidos pelo Poder 

Público para atender 

desequilíbrios orçamentários ou 

financiamento de obras e 

serviços públicos. 

 

A) 3 – 4 – 1 – 5. 

B) 1 – 5 – 3 – 4. 

C) 1 – 4 – 3 – 5. 

D) 3 – 4 – 1 – 2. 

E) 1 – 2 – 3 – 4. 

Questão 15) Com base na literatura 

sobre o planejamento, podemos 

afirmar que  

A) o planejamento estratégico deve 

combinar as oportunidades 

ambientais com a capacidade de 

recursos da empresa, 

normalmente em curto prazo e 

elaborado em nível de gerência 

das organizações.  

B) o planejamento estratégico é 

realizado nos níveis mais elevados 

das organizações, considerando 

um maior período de tempo, e as 

decisões envolvidas neste nível 

englobam a organização como um 

todo e sua interação com o meio 

externo.  

C) o planejamento tático deve 

combinar as oportunidades 

ambientais com a capacidade de 

recursos da empresa.  

D) o planejamento tático contempla 

os planos gerais dentro de cada 

setor da empresa. Normalmente 

demanda longo alcance de tempo 

e é específico de cada gerência da 

empresa. 

E) o planejamento operacional é 

mais detalhado e normalmente 

tem um prazo longo de tempo, 

sendo relativo à empresa como 

um todo e às interferências do 

meio externo. 
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Questão 16) A análise S.W.O.T. (ou 

F.O.F.A., em português), ferramenta 

de gestão muito utilizada no 

planejamento estratégico, é dividida 

em duas partes, uma relacionada ao 

ambiente externo à organização e a 

outra interna. Assinale a alternativa 

correta em relação aos ambientes 

dessa ferramenta. 

A) O ambiente externo pode ser 

controlado pelos dirigentes da 

organização, sendo relacionado às 

forças e fraquezas.  

B) O ambiente interno pode orientar 

as ações relacionadas com 

ameaças e oportunidades.  

C) O ambiente externo pode orientar 

as ações relacionadas com 

ameaças e oportunidades.  

D) O ambiente interno resulta das 

estratégias de atuação da 

organização, definindo forças e 

ameaças, oportunidades e 

fraquezas. 

E) O ambiente externo indica as 

forças e fraquezas e o ambiente 

interno, as ameaças e 

oportunidades. 

Questão 17) Assinale a alternativa 

correta em relação à Avaliação de 

Desempenho denominada 360 graus. 

A) Avaliação que o chefe imediato faz 

sobre o avaliado, levando em 

consideração todos os aspectos da 

produtividade do colaborador.  

B) Avaliação representada em 

gráficos das notas em cada 

critério estabelecido pela alta 

direção.  

 

 

C) Avaliação que permite ao avaliado 

apresentar ao avaliador quais os 

critérios que deseja que sejam 

utilizados em sua avaliação. 

D) Todas as pessoas com as quais o 

avaliado mantém alguma forma 

de interação ou contato 

profissional podem efetuar a 

avaliação. 

E) Caso o superior imediato possa 

avaliar um subordinado, o mesmo 

também pode avaliar o superior 

com o mesmo rigor, coagindo o 

superior a não exorbitar na 

avaliação do subordinado, 

garantindo um clima 

organizacional tranquilo. 

Questão 18) Assinale a alternativa 

que representa ordenadamente as 

quatro etapas do processo cíclico e 

contínuo de treinamento. 

A) Diagnóstico das necessidades – 

implementação do programa – 

avaliação do programa – desenho 

do programa. 

B) Implementação do programa – 

diagnóstico das necessidades – 

avaliação do programa – desenho 

do programa. 

C) Implementação do programa – 

diagnóstico das necessidades – 

desenho do programa - avaliação 

do programa. 

D) Diagnóstico das necessidades – 

desenho do programa – 

implementação do programa – 

avaliação do programa. 

E) Implementação do programa – 

desenho do programa - diagnóstico 

das necessidades – avaliação do 

programa. 
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Questão 19) Supondo que a 

empresa fictícia, “Gasparzinho  e 

Associados” tenha apresentado os 

dados conforme a seguir, no final do 

exercício de 2011: 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

Receita de vendas 4.500,00 

Lucro bruto 1.750,00 

Despesas administrativas 500,00 

Despesas financeiras 250,00 

Patrimônio líquido 5.000,00 

Ativo total 500,00 

Imposto de renda Alíquota de 30% 

Nessas circunstâncias, em 2011, o 

lucro líquido da empresa 

“Gasparzinho  e Associados” seria 

A) R$ 350,00. 

B) R$ 700,00. 

C) R$ 1.050,00. 

D) R$ 1.400,00. 

E) R$ 7.000,00. 

Questão 20) Assinale a alternativa 

correta, de acordo com o art. 4º da 

Lei de Responsabilidade Fiscal. 

A) Integrará o projeto de lei de 

diretrizes orçamentárias Anexo de 

Metas Fiscais, em que somente 

serão estabelecidas metas anuais, 

em valores correntes e 

constantes, relativas a receitas, 

despesas, resultados nominal e 

primário para o exercício a que se 

referirem. 

B) 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. 

C) 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, 

somente para o exercício a que se 

referirem. 

D) Integrará o projeto de lei de 

diretrizes orçamentárias Anexo de 

Metas Fiscais, em que serão 

estabelecidas metas mensais, em 

valores correntes e variados, 

relativas a receitas, despesas, 

resultados nominal e secundário e 

montante da dívida pública, 

somente para o período a que se 

referirem. 

E) Não Integrará o projeto de lei de 

diretrizes orçamentárias Anexo de 

Metas Fiscais. 

Questão 21) Em conformidade com o 

art. 38 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, o prazo máximo em que as 

operações de crédito por antecipação 

de receita orçamentária deverão ser 

liquidadas, com juros e outros 

encargos incidentes, é de até o dia 

A) quinze de dezembro de cada ano. 

B) dez de dezembro, somente do 

último ano do mandato eletivo. 

C) quinze de dezembro, somente do 

último ano do mandato eletivo. 

D) trinta e um de dezembro do último 

ano do mandato eletivo. 

E) dez de dezembro de cada ano. 
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Questão 22) Conforme disposto no 

art. 19 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, a despesa total com pessoal, 

em cada período de apuração e em 

cada ente da Federação, não poderá 

exceder os percentuais da receita 

corrente líquida, a seguir 

discriminados: 

A) I - União: 60% (sessenta por 

cento); II - Estados: 60% 

(sessenta por cento); III - 

Municípios: 50% (cinquenta por 

cento). 

B) I - União: 50% (cinquenta por 

cento); II - Estados: 50% 

(cinquenta por cento); III - 

Municípios: 60% (sessenta por 

cento). 

C) I - União: 50% (cinquenta por 

cento); II - Estados: 60% 

(sessenta por cento); III - 

Municípios: 60% (sessenta por 

cento). 

D) I - União: 60% (sessenta por 

cento); II - Estados: 60% 

(sessenta por cento); III - 

Municípios: 60% (sessenta por 

cento). 

E) I - União: 50% (cinquenta por 

cento); II - Estados: 50% 

(cinquenta por cento); III - 

Municípios: 50% (cinquenta por 

cento). 

Questão 23) O art. 20 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal estabelece 

que a repartição dos limites globais 

do art. 19, na esfera municipal, não 

poderá exceder os seguintes 

percentuais: 

A) a) 6% (seis por cento) para o 

Legislativo, incluído o Tribunal de  

 

Contas do Município, quando 

houver; b) 44% (quarenta e 

quatro por cento) para o 

Executivo. 

B) a) 6% (seis por cento) para o 

Legislativo, incluído o Tribunal de 

Contas do Município, quando 

houver; b) 54% (cinquenta e 

quatro por cento) para o 

Executivo. 

C) a) 4% (quatro por cento) para o 

Legislativo, incluído o Tribunal de 

Contas do Município, quando 

houver; b) 56% (cinquenta e seis 

por cento) para o Executivo. 

D) a) 8% (oito por cento) para o 

Legislativo, incluído o Tribunal de 

Contas do Município, quando 

houver; b) 52% (cinquenta e dois 

por cento) para o Executivo. 

E) a) 4% (quatro por cento) para o 

Legislativo, incluído o Tribunal de 

Contas do Município, quando 

houver; b) 46% (quarenta e seis 

por cento) para o Executivo. 

Questão 24) De acordo com a 

legislação vigente e a doutrina que 

trata do Direito Administrativo, o 

objetivo da licitação é 

A) buscar o menor preço para 

mercadorias e serviços, sendo 

vedado qualquer outro critério. 

B) apenas reunir fornecedores para 

venda e alienação de bens e 

serviços da administração.  

C) dificultar as compras públicas.  

D) selecionar a proposta mais 

vantajosa para a administração. 

E) selecionar uma proposta que 

apenas agrade e seja aceita pelo 

chefe do poder executivo. 
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Questão 25) Assinale a alternativa 

que NÃO apresenta uma modalidade 

de licitação.  

A) Concorrência 

B) Tomada de preços  

C) Convite  

D) Leilão 

E) Técnica e preço 

Questão 26) O limite de valor para 

dispensa de licitação para obras e 

serviços de engenharia realizados 

pela Administração é 

A) R$8.000,00. 

B) R$15.000,00. 

C) R$65.000,00. 

D) R$80.000,00. 

E) R$150.000,00. 

Questão 27) Diversas 

características dos contratos 

administrativos têm semelhanças 

com o contrato regido pelo Direito 

Privado, inclusive aplica-se a teoria 

geral dos contratos subsidiariamente 

aos contratos administrativos. 

Entretanto, o que distingue o 

contrato administrativo do privado é 

a supremacia do interesse público 

sobre o particular, que permite ao 

Estado alguns benefícios sobre o 

particular. Esses benefícios ou 

peculiaridades são denominados, 

pela doutrina, de cláusulas 

exorbitantes e são previstos nos 

contratos administrativos de forma 

explícita ou implícita. Assinale a 

alternativa em que NEM TODAS as 

denominações se configuram como 

cláusulas exorbitantes. 

 

A) Exigências de garantia - 

impossibilidade de alteração 

unilateral do contrato - controle 

do contrato. 

B) Alteração unilateral do contrato - 

exigências de garantia - controle 

do contrato. 

C) Exceção de contrato não cumprido 

- equilíbrio financeiro - exigências 

de garantia. 

D) Controle do contrato - equilíbrio 

financeiro - reajustamento de 

preços 

E) Exigências de garantia - exceção 

de contrato não cumprido - 

reajustamento de preços 

Questão 28) Todas as entidades da 

Administração Indireta possuem 

necessariamente as seguintes 

características:  

I. personalidade jurídica própria, 

seja ela de direito público ou 

privado;  

II. patrimônio próprio;  

III. vinculação a órgãos da 

Administração Direta. 

A) Apenas I e II estão corretas. 

B) Apenas I e III estão corretas. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

E) I, II e III estão incorretas. 

Questão 29)  Classificam-se como 

Administração Indireta, EXCETO: 

A) autarquia; 

B) sociedade de economia mista; 

C) entes da federação; 

D) empresa pública; 

E) fundação pública. 
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Questão 30)  Na organização da 

administração pública, a concessão 

de um serviço alinha-se com o 

modelo de estrutura organizacional. 

Assinale abaixo, a assertiva que 

denomina este modelo de estrutura 

organizacional. 

A) Estruturação matricial. 

B) Desconcentração administrativa. 

C) Descentralização administrativa. 

D) Departamentalização por 

programas e serviços. 

E) Desconcentração funcional. 
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