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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 de prova contém, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d);

11
Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão
Resposta;
12

Assine o Cartão Resposta no local indicado.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº da inscrição

Boa Prova!

O carnaval e o menino
Carlos Heitor Cony
1º
“No grande teatro da vida/ vão levar mais uma vez/ a revista colossal;/ pierrô, arlequim, colombina/
vão a preços populares/ repetir o carnaval.”
2º
Taí a quadrinha de antigamente – eu era menino e esperava o carnaval com certo temor, medo dos
mascarados e, ao mesmo tempo, vontade de ser um deles.
3º
Até que fui – e não apenas durante o carnaval. Grudei ....... cara várias máscaras – e se não obtive
poder e glória, ao menos sobrevivi ......... meu canto, fazendo um tipo de carnaval a meu modo, véspera de
cinzas.
4º
Já encarei de tudo. Desde os retiros espirituais no seminário (segundo as santas regras de Santo
Afonso Maria de Ligório), até retiro forçado na cela da Polícia Especial.
5º
Também fui a outros folguedos. Para opróbrio dos meus descendentes, saí de morcego assustando
outras crianças em Paquetá. Minha mãe havia feito complicada fantasia de chinês (ou japonês, dava na
mesma), cuja atração era o chapéu de cartolina, em óbvio feitio de chapéu chinês.
6º
Tomaram meu silêncio como aprovação. Suei frio ao me imaginar com aquele chapéu, mas aí o
meu irmão virou a mesa: ele ia sair de reles marinheiro americano (não era bem uma fantasia mas um
quebra-galho carnavalesco); urinou em cima do meu chapéu chinês.
7º
Não havia tempo para a fabricação de um artefato elaborado como aquele. O pai deu-lhe uns
safanões por conta do chapéu e de outras patifarias genéricas e acumuladas.
8º
Minha mãe foi ....... armarinho, comprou pano preto, a horrível máscara que cheirava a papelão e
cola – e assim passeei os três dias pelas ruas cheias de sol de Paquetá, dando susto nas crianças que
conhecia e evitando aquelas que não conhecia: podiam ser mais fortes do que eu e aí o sovado seria eu.
9º
Quando a tarde caía, botava a máscara para trás da cabeça, sentindo-me ____________,
perguntando-me sem resposta: quem foi o cretino que inventou essas coisas? Em casa, queriam saber se
eu havia gostado. Respondia que sim.
10
Ao pisar no chão firme, o rancho renascia de seu cansaço e se arrastava uma vez mais na marchahino que louva a ilha: “Paquetá é um céu profundo/ que começa neste mundo/ mas não sabe onde acabar”.
O ritmo era mais lento e as luzes ficavam mais tristes dentro da madrugada. Longe, o faroleiro do Xeréu
apagava seu _______ vermelho: era outro dia.
11
Vestia o morcego outra vez, a máscara com cheiro de papelão e cola, e eu sozinho, eu-morcego,
batendo as ruas cheias de sol, encontrava outros morcegos, uma espécie de fantasia oficial dos meninos de
Paquetá.
12
E sentia frio na espinha quando esbarrava com uma caveira ou em uma bruxa, de ___________
branca e encardida, a cruz preta nas costas; devia ser um garoto igual a mim, mas nunca se sabe, e esta
dúvida me perseguia a tarde inteira, por que botam caveiras nas ruas do carnaval?
13
E eu não entendia o grande teatro da vida (tampouco o entendo agora), nem pierrô com seu branco
rosto banhado de luar. E quando tirava a máscara, ela estava molhada de suor, um suor tão salgado que
parecia lágrima.
CONY, Carlos Heitor. Folha de São Paulo, 24 fev. 1998, p. 3-2.

01 - Preencha as lacunas que completa corretamente as linhas contínuas do texto:
a) amaudissoado – faixo – camisola.
b) amaldiçoado – facho – camisola.
c) amaudiçoado – faixo – camizola.
d) amaldissoado – faxo – camizola.
02 - A maioria das vezes os termos regentes prendem-se aos termos regidos por uma proposição.
Assinale a alternativa cujas preposições preenchem corretamente as lacunas de linhas pontilhadas
do texto:
a) na – do – até o.
c) na – no – ao.
b) de – sobre – no.
d) sobre – em – para o.
03 - No que se refere à concordância nominal assinale a alternativa que admite forma singular e
plural:
a) Bastantes pessoas estavam fantasiadas de morcego.
b) Custam caro as fantasias de pierrô.
c) Dançavam pierrô e arlequim felizes, nas ruas de Paquetá.
d) Nas ruas, caveira e bruxas assustadoras perseguiam os meninos.
04 - Assinale a alternativa em que os substantivos estão no plural correto:
a) papelãos – irmãos.
b) atrações – fabricaçãos.
c) papelões – aprovaçãos.
d) irmãos – chãos.
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05 - Assinale a alternativa em que a palavra é acentuada pela mesma razão que “silêncio”:
a) glória.
b) pierrô.
c) véspera.
d) paquetá.
06 - Assinale a alternativa em que o termo grifado está substituído incorretamente pelo pronome
correspondente:
a) Não obtive poder e glória – Não os obtive.
b) Tomaram meu silêncio como aprovação. – Tomaram-no como aprovação.
c) Repetir o carnaval – Repeti-lo.
d) Não entendo o grande teatro da vida – Não lhe entendo.
07 - Analise os sinônimos de algumas palavras do texto:
I - opróbrio (5° parágrafo) – vergonha.
II - feitio (5º parágrafo) – formato.
III - reles (6º parágrafo) – desprezível.
Quais deles não causariam prejuízo de significado ao texto?
a) Apenas I e II.
b) Apenas I e III.
c) Apenas II e III.
d) I, II e III.
08 - Assinale a alternativa em que o plural dos substantivos compostos se faz da mesma forma que
“quebra-galho”:
a) gentil-homem.
b) guarda-chuva.
c) quinta-feira.
d) obra-prima.
09 - Os parênteses utilizados no 6º parágrafo do texto assinalam:
a) O valor significativo da fantasia.
b) A conclusão da afirmativa anterior.
c) Um segmento explicativo.
d) Os termos deslocados no período.
10 - Assinale a alternativa em que a divisão silábica está correta:
a) che-i-ra-va.
b) ma-ri-nhe-i-ro.
c) te-a-tro.
d) es-pé-ci-e.
11 - Fábio possui um terreno cujo comprimento mede 4 metros a mais que a largura. Sabe-se que a
2
área desse terreno mede 256 m . O semiperímetro desse terreno mede:
a) 9 metros.
b) 18 metros.
c) 36 metros.
d) 72 metros.
12 - Para fazer um calçamento com 250 m de largura e 3 km de comprimento, uma equipe de
operários levou 24 dias. Se a largura desse calçamento fosse 20% menor, e o comprimento igual a
5/6 do comprimento original, essa mesma equipe de operários faria o calçamento em:
a) 16 dias.
b) 15 dias.
c) 14 dias.
d) 12 dias.
13 - Num grupo constituído por 216 pessoas, sabe-se que 1/8 delas tomam café e também tomam
leite, 37,5% tomam leite, 3/4 tomam café, e o restante (se houver) não tomam café nem leite. Assinale
a alternativa incorreta:
a) O número de pessoas desse grupo que tomam apenas café é igual a 135.
b) Todas as pessoas desse grupo tomam café ou leite.
c) O número de pessoas desse grupo que tomam apenas leite é igual a 54.
d) O número de pessoas desse grupo que não tomam café nem leite é igual a 27.

3

14 - Um cilindro circular reto é seccionado, a partir de uma de suas bordas, por um corte cujo ângulo
de inclinação ࢻ mede 45º com a correspondente horizontal, conforme ilustrado na figura que segue:

Sabe-se que o diâmetro da base desse cilindro mede 15 cm, e que sua altura é de 60 cm. O volume
do cilindro seccionado, ou seja, da parte sombreada da figura acima, é igual a:
3
a) aproximadamente 2530π cm .
3
b) aproximadamente 2950π cm .
3
c) 3375π cm .
3
d) 13500 π cm .
15 - Ana desenhou um triângulo retângulo ABC, cuja base é a hipotenusa
12 cm e 16 cm, como indicado na figura que segue:

, e cujos catetos medem

A altura h desse triângulo mede:
a) 20 cm.
b) 11,4 cm.
c) 9,6 cm.
d) 7,2 cm.
16 - Até 1.964 não havia a figura do Vice-Prefeito em nosso município, quem foi o primeiro cidadão a
assumir este posto em Astorga?
a) Benedito Pereira da Silva.
c) Guerino Guandalini.
b) Carlos José Anunciação.
d) Lorival de Moura.
17 - Chegou à Presidência da República através do voto indireto:
a) Fernando Collor de Mello.
b) Fernando Henrique Cardoso.
c) Itamar franco.
d) José Sarney.
18 - Dia 20 de Novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra. Esta data foi escolhida por lembrar:
a) A alforria de Zumbi dos Palmares.
b) A chegada de Zumbi dos Palmares ao Brasil.
c) A morte de Zumbi dos Palmares.
d) O nascimento Zumbi dos Palmares.
19 - Na próxima sexta-feira comemoraremos a Proclamação da República, quem foi o protagonista
deste ato histórico?
a) Deodoro da Fonseca.
c) Duque de Caxias.
b) Dom Pedro I.
d) Floriano Peixoto.
20 - O carro chefe da economia do município de Astorga é o setor:
a) Agrícola.
b) Comercial.
c) De serviços.
d) Industrial.
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21 - Os servidores municipais da área administrativa de Astorga devem manter a ordem dos
documentos recebidos e arquivos pela Prefeitura Municipal. O sistema de arquivamento pode deve
ser organizado de forma a facilitar a localização das informações necessárias no menor tempo
possível. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um sistema organizado de arquivo:
a) Ordem numérica crescente.
b) Ordem aleatória.
c) Ordem alfabética.
d) Ordem cronológica.
22 - O servidor municipal de Astorga deve atentar ao tipo de documento oficial a ser elaborado
quando deseja emitir informação em nome da Prefeitura. Em alguns casos podemos utilizar a
modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem estar
hierarquicamente em mesmo nível ou em nível diferente. Trata-se, portanto, de uma forma de
comunicação eminentemente interna. Pode ter caráter meramente administrativo, ou pode ser
empregado para a exposição de ideias, projetos e diretrizes a serem adotados por determinado setor
do serviço público. O enunciado acima apresenta o conceito de:
a) Memorando.
b) Instrução normativa.
c) Despacho.
d) Resolução.
23 - Supondo que o gráfico abaixo represente os valores gastos pela Prefeitura de Astorga com
educação dos anos 2009 a 2012, analise as informações do período e assinale a alternativa que
demonstra uma informação retirada do gráfico:

a) O gasto com educação triplicou no período analisado.
b) O gasto com educação cresceu a uma taxa de 50% ao ano.
c) O gasto com educação dobrou do ano 2009 para 2011.
d) O gasto com educação aumentou do ano de 2012 foi R$ 6000.000,00.
24 - O Microsoft Excel permite que os usuários criem gráficos para melhor apresentar dados
numéricos. O tipo do gráfico deve ser escolhido pelo usuário, da forma que melhor atenda suas
necessidades. Assinale a alternativa que apresenta o tipo do gráfico abaixo:

a) Gráfico de linhas.
b) Gráfico de dispersão.
c) Gráfico de área.
d) Gráfico de superfície.
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25 - O Microsoft Word permite que usuários utilizem teclas de atalho para realizar ações de forma
mais rápida e eficiente. Sobre teclas de atalho, assinale a alternativa que apresenta a sequência de
teclas que devem ser pressionadas para que o usuário desfaça a última ação (comando desfazer):
a) Alt + D.
b) Alt + Z.
c) Ctrl + D.
d) Ctrl + Z.
26 - Quando se elabora uma redação oficial, devem-se observar algumas características
fundamentais para que o documento transmita a mensagem e cumpra sua função de existir.
Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma característica essencial da redação oficial:
a) Padrão culto de linguagem.
b) Impessoalidade.
c) Obscuridade.
d) Clareza.
27 - A Lei Orgânica Municipal de Astorga define que a declaração de utilidade pública ou de
interesse social para efeito de desapropriação ou servidão administrativa deverá ser realizada
através de:
a) Decreto.
b) Medida provisória.
c) Lei ordinária.
d) Lei complementar.
28 - Caso um servidor municipal de Astorga tenha cometido uma falta grave no exercício da função
pública, deverá ser aberto um processo administrativo ou uma sindicância e, caso fique comprovado
que o servidor agiu com dolo, será aplicada a penalidade prevista em Lei. Para que a sindicância ou
processo administrativo sejam instaurados, o procedimento previsto na Lei Orgânica Municipal será:
a) Emissão de Decreto Legislativo pela Câmara dos Vereadores.
b) Abertura de ofício pelo superior hierárquico do servidor.
c) Notificação de qualquer servidor para o Departamento de Recursos Humanos.
d) Portaria do Prefeito Municipal ou de quem ele delegar.
29 - Suponha que a Prefeitura Municipal de Astorga tenha adquirido um veículo para uma
determinada Secretaria Municipal. O Secretário gostaria de colocar um adesivo no veículo contendo
o nome da Secretaria, o ano em que o veículo foi adquirido e o nome do Prefeito Municipal. De
acordo com a Lei Orgânica Municipal de Astorga as ações desejadas:
a) Podem ser realizadas na sua totalidade sem infringir a legislação.
b) Somente poderiam ser incluídos o nome da Secretaria e o ano da aquisição, mas não o nome da
autoridade.
c) Somente podem constar o nome do administrador e o nome da Secretaria, sem mencionar o ano em que
o veículo foi adquirido.
d) A legislação proíbe qualquer inscrição nos veículos oficiais.
30 - A Lei Orgânica Municipal de Astorga define que a remuneração do Prefeito será fixada
__________, observando o estabelecido na Legislação Federal e Estadual, considerando, ainda, a
realidade econômica do Município e os princípios da moralidade administrativa. A definição da
remuneração do Prefeito será realizada através de __________.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, respectivamente:
a) Anualmente – decreto ou portaria.
b) Anualmente – iniciativa do Poder Executivo.
c) Pela Câmara Municipal – resolução ou decreto legislativo.
d) Pela Câmara Municipal – lei ordinária.
31 - Para que seja considerada vigente, proposições de legislação do Município de Astorga devem
seguir o rito previsto na Lei Orgânica Municipal. Dentre os instrumentos legais, presentes na referida
legislação, assinale a alternativa que NÃO apresenta uma matéria que necessita Lei Complementar
para sua apreciação:
a) Lei do Orçamento Anual.
b) Código Tributário Municipal.
c) Código de Posturas.
d) Plano Diretor.
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32 - O Município de Astorga possui como lei maior a Lei Orgânica Municipal. Analise as afirmativas
abaixo que versam sobre emenda à Lei Orgânica Municipal:
I - A proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal será discutida e votada em dois turnos,
considerando-se aprovada quando obtiver, em ambos, dois terços dos votos dos membros da
Câmara Municipal.
II - A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante proposta de iniciativa popular.
III - A emenda à Lei Orgânica Municipal será promulgada pela Mesa da Câmara com o respectivo
número de ordem.
Estão corretas as afirmativas:
a) Apenas as afirmativas I e II.
b) Apenas as afirmativas I e III.
c) Apenas as afirmativas II e III.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
33 - Em muitas situações, os servidores públicos municipais devem atender os cidadãos para que a
população consiga acessar os serviços públicos. Quando um cidadão se dirige à Prefeitura
Municipal de Astorga para obter informações de seu interesse, os servidores devem:
a) Exigir que o cidadão apresente comprovante de quitação de todos os tributos municipais antes de realizar
o atendimento.
b) Fornecer informações solicitadas pelo cidadão, podendo exigir do cidadão, em alguns casos, que
protocole o pedido.
c) Recusar atendimento ao cidadão, uma vez que o atendimento ao público não é atividade essencial dos
entes públicos.
d) Permitir que o cidadão acesse dados cadastrais sigilosos de outros cidadãos municipais, mesmo sem
procuração ou ordem judicial.
34 - Um servidor da Prefeitura Municipal de Astorga pretende redigir um documento oficial para
enviar ao Prefeito de uma cidade vizinha e outro documento a ser enviado para o Capitão da Policia
Militar responsável pelo policiamento local. Nos casos mencionados, as formas de tratamento a
serem utilizadas, respectivamente serão:
a) Vossa Excelência e Vossa Senhoria.
b) Vossa Reverência e Vossa Excelência.
c) Digníssimo e Vossa Autoridade.
d) Meritíssimo e Prezado.
35 - Todo o servidor público deve obedecer aos padrões de boa conduta e integridade para com os
colegas e demais cidadãos que comparecem às repartições públicas. Assinale a alternativa que
apresenta uma conduta adequada para um servidor público no exercício das suas funções:
a) Cumprir ordens superiores, inclusive quando forem terminantemente ilegais.
b) Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço.
c) Atender pessoas na repartição para tratar de interesses particulares, em prejuízo de suas atividades.
d) Representar ou levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver
conhecimento, no órgão em que servir, em razão das atribuições do seu cargo.
36 - A Constituição Federal da República Federativa do Brasil determina que os municípios
mantenham sistema de controle interno com o propósito de auxiliar no controle do patrimônio
público. Além do controle interno, os municípios devem realizar o controle externo que será
exercido:
a) Pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
b) Por auditoria independente contratada mediante licitação.
c) Pela Câmara Municipal dos Vereadores.
d) Pela Controladoria Geral da União.
37 - A Lei Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal determina o limite máximo de
endividamento que os entes públicos podem obter. Para apuração dos limites previstos na referida
legislação, será utilizado um percentual sobre:
a) A Receita Corrente Líquida.
b) A Receita de Capital.
c) O Patrimônio Líquido.
d) O Ativo Não Circulante.
38 - A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que, caso o ente ultrapasse o limite de endividamento, o
ente público deverá reduzir suas dívidas para dentro do limite, no prazo máximo de:
a) Dois bimestres.
c) Dois quadrimestres.
b) Três bimestres.
d) Três quadrimestres.

7

39 - Os entes públicos devem seguir, rigorosamente, os valores definidos na Lei Orçamentária
Anual, mas a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê uma hipótese para casos de insuficiência de
caixa que ocorra durante o exercício financeiro. Tal operação deve ser quitada dentro do próprio
exercício financeiro e recebe o nome de:
a) Operação de crédito por consignação.
b) Operação de crédito fundada.
c) Operação de crédito por antecipação da receita orçamentária.
d) Operação de crédito mobiliária.
40 - Sempre que os entes públicos desejarem perfeiçoar sua ação governamental e este
aperfeiçoamento acarrete aumento da despesa, ordenador da despesa deverá declarar que a
despesa:
a) Está incompatível com o plano plurianual.
b) Está adequada à lei Orçamentária Anual.
c) Está ultrapassando ao montante das despesas fixado na Lei do Orçamento.
d) Não será incluída na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO.
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