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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, 30 (trinta) 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!

REPÓRTER POLICIAL
1º
O repórter policial, tal como o locutor esportivo, é um camarada que fala uma língua especial,
imposta pela contingência: quanto mais cocoroca melhor. Assim como o locutor esportivo jamais chamou
nada pelo nome comum, assim também o repórter policial é um entortado literário. Nessa classe, os que se
prezam nunca chamariam um hospital de hospital. De jeito nenhum. É nosocômio. Nunca, em tempo algum,
qualquer vítima de atropelamento, tentativa de morte, conflito, briga ou simples indisposição intestinal foi
parar num hospital. Só vai para o nosocômio.
2º
E assim sucessivamente. Qualquer cidadão que vai à Polícia prestar declarações que possam
ajuda-las numa diligência (apelido que eles puseram no ato de investigar), é logo apelidado de testemunhachave. Suspeito é Mister X, advogado é causídico, soldado é militar, marinheiro é naval, copeira é
doméstica e, conforme esteja deitada, a vítima de um crime – de costas ou de barriga pra baixo – fica numa
destas duas incômodas posições: decúbito dorsal ou decúbito ventral.
3º
Num crime descrito pela imprensa sangrenta a vítima nunca se vestiu. A vítima trajava. Todo mundo
se veste, ... mas basta virar vítima de crime que a rapaziada sadia ignora o verbo comum e mete lá: “A
vítima trajava terno azul e gravata do mesmo tom”. Eis, portanto, que é preciso estar acostumado ao métier
para morar no noticiário policial. Como os locutores esportivos, a Delegacia do Imposto de Renda, os
guardas de trânsito, as mulheres dos outros, os repórteres policiais nasceram para complicar a vida da
gente. Se um porco morde a perna de um caixeiro de uma dessas casas da banha, por exemplo, é batata...
a manchete no dia seguinte tá lá: “Suíno atacou comerciário”.
4º
Outro detalhezinho interessante: se ____ vítima de uma agressão morre, tá legal, mas se – ao
contrário – __________ morrer fica estendida no asfalto, está indefectivelmente prostrada. Podia estar
caída, derrubada ou mesmo derribada, mas um repórter de crime não vai trair a classe assim_____. E
castiga na página: “Naval prostrou desafeto com certeira facada”. Desafeto – para os que são novos na
turma – devemos explicar que é inimigo, adversário, etc. E mais: se morre na hora, tá certo; do contrário,
morrerá invariavelmente ao dar entrada na sala de operações.
(Stanislaw, Ponte Preta. Primo Altamirando e Elas. Rio, Ed. Do Autor, 1962, p. 62/64.)

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:
a) a – invés de – à toa.
c) há – em vez de – à toa.
b) a – em vez de – à-toa.
d) há – invés de – à-toa.
02 - Em “Jamais chamou nada pelo nome”. Assinale a alternativa que há verbo flexionado no mesmo
tempo e modo que o grifado acima:
a) Eles puseram no ato de investigar.
b) Só vai para o nosocômio.
c) A rapaziada sadia ignora o verbo.
d) A vítima trajava terno azul.
03 - Quanto a fonética e fonologia analise as afirmativas e em seguida assinale a alternativa
incorreta:
a) A palavra também apresenta um dígrafo e um ditongo nasal.
b) A palavra comerciário apresenta dois ditongos orais e um encontro consonantal.
c) A palavra sangrenta apresenta nove letras e sete fonemas.
d) A palavra adversário apresenta dois encontro consonantal e um ditongo oral.
04 - Assinale a alternativa em que a palavra está classificada incorretamente quanto a sua formação:
a) indisposição – derivação por prefixação e sufixação.
b) descrito – derivação por prefixação.
c) entortado – derivação parassíntese.
d) briga – derivação imprópria.
05 - Analise qual a função sintática que as palavras grifadas no 1º parágrafo exercem no texto e em
seguida assinale a alternativa incorreta:
a) chamou – núcleo do predicado verbal.
b) o repórter policial – sujeito simples.
c) entortado – predicativo do sujeito.
d) um hospital – objeto indireto.
06 - Assinale a alternativa que classifica corretamente a classe gramatical as palavras negritadas no
parágrafo terceiro:
a) que – conjunção integrante.
b) portanto – preposição.
c) se – conjunção.
d) suíno – adjetivo.
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07 - A área de um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência de diâmetro 16 cm é igual a:
2
a) 64 cm .
2
cm .
b)
2
cm .
c)
d) Nenhuma das alternativas anteriores
08 - Um paralelepípedo reto retângulo possui altura medindo 4 cm a mais que a largura e
comprimento medindo 5 cm a mais que a altura. Sabe-se que a soma das três dimensões desse
paralelepípedo é 37. O equivalente a 3/4 do volume desse paralelepípedo é igual a:
3
a) 1224 cm .
3
b) 1440 cm .
3
c) 1756 cm .
3
d) 2176 cm .
09 - Uma pesquisa acerca do número de torcedores de alguns dos principais times de futebol do
país apontou para o resultado que segue:
Número de Torcedores
SÃO PAULO
SANTOS
PALMEIRAS
CORINTHIANS
VASCO
FLAMENGO
FLUMINENSE
Cada símbolo

corresponde a 15 torcedores

Considerando que São Paulo, Santos, Palmeiras e Corinthians são times paulistas e Vasco,
Flamengo e Fluminense são times cariocas, assinale a alternativa correta:
a) O número de torcedores do São Paulo é 40% superior ao número de torcedores do Santos.
b) O número de torcedores do Flamengo é 60% superior ao número de torcedores do Palmeiras.
c) O número de torcedores de Fluminense e Vasco juntos, equivalem a 1/4 do total.
d) Mais da metade dos torcedores torcem para times cariocas.
10 - Cláudia possui uma coleção de esmaltes em cores variadas, sendo 8 em tons de vermelho, 7 em
tons de rosa, 4 em tons de azul, 3 em tons de verde e 2 em tons de cinza. Escolhendo-se 4 esmaltes
e sabendo-se que nenhum possui cor em tons de rosa, cinza ou vermelho, pode-se afirmar que:
a) são todos da mesma cor.
b) dois são em tons de azul e dois em tons de verde.
c) pelo menos um é em tom de verde.
d) pelo menos um é em tom de azul.
11 - Além do ENEM, outras provas de avaliação são aplicadas em todo o Brasil, um exemplo disso é
o SAEB, este exame é aplicado para estudantes:
a) Da educação básica.
b) Do ensino fundamental e do ensino médio.
c) Do ensino fundamental.
d) Do ensino médio.
12 - É uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno e está na cidade do Rio de Janeiro:
a) Aterro do Flamengo.
c) Estátua do Cristo Redentor.
b) Estádio do Maracanã.
d) Morro do Pão de Açúcar.
13 - Em 1.965 foi criado o Distrito de Grandes Rios, subordinado ao Município de:
a) Cândido Abreu.
c) Jardim Alegre.
b) Cruzmaltina.
d) Lidianópolis.
14 - Rosário do Ivaí já foi um distrito de Grandes Rios, quando este distrito foi criado em 1.979, suas
terras foram desmembradas de:
a) Grandes Rios.
b) Ortigueira.
c) Reserva.
d) Rio Branco do Ivaí.
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15 - A Lei Federal nº 101/2000, que define os critérios de responsabilidade fiscal a serem seguidos
pelos gestores públicos, determina o percentual máximo da Receita Corrente Líquida que pode ser
utilizado com despesas de pessoal de cada ente público. O percentual máximo da Receita Corrente
Líquida Municipal que pode ser utilizado para gastos com pessoal da Câmara Municipal de Grandes
Rios é de:
a) 3%.
b) 4%.
c) 5%.
d) 6%.
16 - A Lei de Responsabilidade Fiscal define que o montante total, apurado sem duplicidade, das
obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou
tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses,
recebe a denominação de:
a) Dívida pública consolidada ou fundada.
b) Dívida pública mobiliária ou escritural.
c) Dívida pública estimada ou prevista.
d) Dívida pública permanente ou não circulante.
17 - A Constituição Federal do Brasil estabelece que a administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Assinale alternativa
que está de acordo com a Constituição Federal no que diz respeito à Administração Pública:
a) O prazo de validade do concurso público será de até três anos, prorrogável uma vez, por um ano.
b) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário serão superiores aos pagos pelo
Poder Executivo.
c) Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de
sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as
áreas de sua atuação.
d) São estáveis após quatro anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento
efetivo em virtude de concurso público.
18 - Nos termos da Lei Orgânica Municipal de Grandes Rios determina que as medidas de execução
do plano diretor de desenvolvimento integrado do Município serão determinadas mediante:
a) Portaria.
b) Ofício.
c) Decreto.
d) Memorando.
19 - O Município de Grandes Rios será regido por Lei Orgânica, que deverá ser aprovada pela
Câmara Municipal de Vereadores. Assinale a alternativa que apresenta uma competência privativa do
Município de Grandes Rios, conforme a Lei Orgânica Municipal:
a) Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência.
b) Dispor sobre organização, administração e execução dos serviços locais.
c) Combater as causas da pobreza e os fatores e marginalização, promovendo a integração social dos
setores desfavorecidos.
d) Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas.
20 - A Lei Orgânica Municipal de Grandes Rios estabelece os requisitos de elegibilidade para o cargo
de Vereador. Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma condição prevista na Lei Orgânica para
que um cidadão possa concorrer ao cargo de Vereador:
a) Idade mínima de vinte e um anos.
b) Nacionalidade brasileira.
c) Filiação partidária.
d) Domicílio eleitoral na circunscrição.
21 - A Lei Orgânica Municipal de Grandes Rios estabelece que entidades, dotadas de personalidade
jurídica própria, que comporão a administração indireta do Município. O serviço autônomo, criado
por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita própria, para executar atividades típicas da
administração pública que requeira para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e
financeira descentralizada, recebe o nome de:
a) Empresa pública.
b) Fundação pública.
c) Organização não governamental.
d) Autarquia.
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22 - A Lei Orgânica Municipal de Grandes Rios determina que a escolha do órgão de imprensa para
divulgação das leis e atos administrativos, observada a legislação pertinente, levando em conta não
somente o preço, mas também as circunstâncias de frequência, horário, tiragem e distribuição, será
realizada mediante:
a) Escolha qualificada.
b) Licitação.
c) Leilão.
d) Lei complementar.
23 - O Regimento Interno da Câmara dos Vereadores de Grandes Rios determina que aprovação ou
alteração de concessão de direito real de uso e concessão administrativa de uso requer o voto
favorável de no mínimo:
a) Um terço dos vereadores.
b) Metade dos vereadores.
c) Dois terços dos vereadores.
d) Maioria simples dos vereadores.
24 - Nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Vereadores de Grandes Rios, existe a previsão
de um processo de votação que consiste na expressa manifestação de cada Vereador, pela
chamada, sobre em que sentido vota, respondendo sim ou não, salvo quando se tratar de voto
secreto, o qual se dará através de cédulas. Tal processo é chamado de:
a) Processo ordinário.
b) Processo sumário.
c) Processo simbólico.
d) Processo nominal.
25 - A oposição formal e justificada do Prefeito a projeto de lei aprovado pela Câmara dos
Vereadores por considerá-lo inconstitucional, ilegal ou contrário ao interesse público está prevista
no Regimento Interno da Câmara Municipal de Grandes Rios com a seguinte definição:
a) Veto.
b) Parecer contrário.
c) Emenda supressiva.
d) Declaração motivada.
26 - Proposição é toda matéria sujeita a deliberação do plenário da Câmara Municipal dos
Vereadores, qualquer que seja seu objeto. Assinale abaixo a alternativa que NÃO apresenta uma
modalidade de proposição prevista no Regimento Interno da Câmara Municipal de Grandes Rios:
a) Requerimentos.
b) Medidas provisórias.
c) Indicações.
d) Projetos de resolução.
27 - Os servidores públicos devem atuar com zelo e seguindo as definições da lei. No caso da
administração pública de Grandes Rios, assinale a alternativa que apresenta uma conduta
apropriada para um servidor públicos no exercício de suas atividades:
a) Recusar fé aos documentos públicos.
b) Não praticar atos de improbidade administrativa.
c) Agir de forma contrária aos bons costumes.
d) Desconsiderar ordens superiores.
28 - A capacidade de realizar tarefas eficazes que contribuem para a prestação de serviços públicos
de qualidade é uma qualidade exigida dos servidores públicos. Dentre as alternativas abaixo, uma
delas apresenta uma atitude proibida para os servidores públicos de Grandes Rios, assinale-a:
a) Negligenciar no desempenho de suas funções.
b) Atuar com coleguismo e ética.
c) Realizar seu trabalho com comprometimento e eficiência.
d) Seguir a moralidade administrativa no exercício de suas atividades.
29 - O Microsoft Word permite aos usuários a criação e edição de textos. Ao elaborar um texto, o
usuário poderá salvá-lo para posterior visualização. Assinale a alternativa que apresenta uma
extensão de arquivo utilizada pelo Microsoft Word:
a) Dig.
b) Wor.
c) Plan.
d) Doc.
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30 - O Microsoft Excel possui uma função que permite unir células selecionadas a uma célula maior,
centralizando conteúdo na nova célula. A operação descrita recebe o nome de:
a) Justificar.
b) Ocultar células.
c) Mesclar células.
d) Colar células.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

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

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

6

