SERVIÇO SOCIAL
AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO
26/5/2013
INSTRUÇÕES
1. Confira abaixo: seu nome, número de inscrição e cargo correspondente à sua inscrição. Assine no local indicado.
2. Verifique se os dados impressos no Cartão-Resposta correspondem aos seus. Em caso de irregularidade,
comunique-a imediatamente ao Fiscal.
3. Não serão permitidos: empréstimos de materiais; consultas e comunicação entre os candidatos; uso de livros,
apontamentos, relógios, aparelhos eletrônicos e, em especial, aparelhos celulares, os quais deverão ser desligados e colocados no saco plástico fornecido pelo Fiscal.
4. Aguarde o Fiscal autorizar a abertura do Caderno de Prova. Após a autorização, confira a paginação antes de
iniciar a Prova.
5. Este Caderno de Prova contém 40 (quarenta) questões objetivas, cada qual com apenas 1 (uma) alternativa
correta. No Cartão-Resposta, preencha, com tinta preta, o retângulo correspondente à alternativa que julgar
correta para cada questão.
6. No Cartão-Resposta, anulam a questão: marcar mais de 1 (uma) alternativa em uma mesma questão; rasurar; preencher além dos limites do retângulo destinado a cada marcação. Não haverá substituição do CartãoResposta por erro de preenchimento.
7. Não são permitidas perguntas ao Fiscal sobre as questões da prova.
8. A duração desta prova será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta.
9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal.
10. Aguarde autorização para devolver, em separado, o Caderno de Prova e o Cartão-Resposta, devidamente
assinados.

Transcreva abaixo as suas respostas, dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente esta parte.
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O gabarito oficial provisório estará disponível no endereço eletrônico
www.cops.uel.br a partir das 17 horas do dia 27 de maio de 2013.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia as cartas, a seguir, e responda às questões de 1 a 7.
Carta 1
É falsa a afirmação da Vera Stefanov, presidente do Sindicato dos Bibliotecários no Estado de São Paulo
(Painel do Leitor, 9/2), de que a Secretaria da Educação designa professores no lugar de bibliotecários. Na
verdade, tais docentes atuam como mediadores de leitura, em ações pedagógicas. A missivista também
errou ao acusar o governo do Estado de descumprir a Lei nº 12.224, que, na realidade, estabelece para
2020 o prazo para que as escolas brasileiras tenham bibliotecários.
(EDUCAÇÃO. Maurício Tuffani, assessor da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Folha de S. Paulo, Painel do Leitor,
p.A3, 15 fev. 2013.)

Carta 2
A resposta da Secretaria de Estado da Educação no Painel do Leitor (ontem) é bem esclarecedora. Para
nós, bibliotecários, é fácil deduzir, pelo teor da resposta à nossa denúncia, que há mais de uma década
não há concurso para o cargo de bibliotecário porque os equipamentos mudaram de nome – em vez de
bibliotecas, temos “salas de leitura”; em vez do profissional bibliotecário, temos professores (em exercício
ilegal de profissão) que atuam como “mediadores de leitura”.
A resposta hipócrita deixa claro também que o governo do Estado não está pensando em fazer concurso
para bibliotecários, pois a Lei Federal nº 12.224 tem um prazo até 2020 para ser cumprida. Com a atual
mentalidade da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, dá para entender por que mais de 80%
das escolas públicas do Estado mais rico da Federação não tenha bibliotecas. Para um bom entendedor,
meia palavra basta.
(EDUCAÇÃO. Vera Stefanov, presidente do Sindicato dos Bibliotecários no Estado de São Paulo. Folha de S. Paulo, Painel do Leitor,
p.A3, 16 fev. 2013.)

Carta 3
A presidente do Sindicato dos Bibliotecários no estado de São Paulo, Vera Stefanov, não entende ou
propositalmente desconsidera o fato de que os professores que atuam como mediadores de leitura nas
escolas da rede estadual de ensino paulista exercem atividade estritamente pedagógica. Exercício ilegal
de profissão seria empregar bibliotecários nessa função.
A Lei Federal nº 12.224, ao fixar para 2020 o prazo para as escolas de todo o país terem bibliotecários,
está em consonância com a prioridade da sociedade brasileira, cujo foco está no aprendizado dos alunos
e na carreira do professor. Essa é a prioridade da Secretaria da Educação, atacada pela dirigente sindical
em seu desmedido protesto por mais empregos para sua categoria.
(BIBLIOTECÁRIOS. Maurício Tuffani, assessor da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Folha de S. Paulo, Painel do
Leitor, p.A3, 17 fev. 2013.)

1 Com relação à Carta 1, assinale a alternativa correta.
a) O assessor da Secretaria de Educação confirma a carência de bibliotecários, admitindo que a solução atual
com professores é um paliativo.
b) O texto alude à reivindicação da sindicalista para que bibliotecários deixem de ocupar funções desviadas de
sua formação profissional original.
c) De acordo com o assessor da Secretaria de Educação, os professores têm atuação compatível com sua própria
formação profissional.
d) O texto contradiz o argumento segundo o qual o trabalho dos bibliotecários é mais produtivo do que o exercício
profissional dos professores.
e) O texto deixa pressuposto que a queixa apresentada em texto anterior baseava-se no fato de bibliotecários
serem designados para exercer funções que deveriam ser atribuídas a professores.
2 Com base na Carta 1, assinale a alternativa correta.
a) A ênfase da última frase recai sobre o prazo estabelecido para que as escolas tenham bibliotecários.
b) A expressão “na verdade”, no início da segunda frase, foi empregada com a finalidade de corrigir a conclusão
do assessor apresentada na frase anterior.
c) O texto defende que a exigência de bibliotecários para as escolas é um equívoco da sindicalista e da lei em
que ela se ampara para fazer sua reivindicação.
d) O texto pressupõe que a autora de carta anterior desconhece o fato de que as escolas paulistas já se adaptaram
à lei, empregando bibliotecários mesmo antes do prazo.
e) O uso da expressão “na realidade” serve para amenizar o descontentamento da presidente do sindicato com a
lei.
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3 Sobre o termo “bem”, na primeira frase da Carta 2, assinale a alternativa correta.
a) É um advérbio de modo que modifica o verbo da frase.
b) É um conectivo que liga o sujeito “resposta” ao predicativo “esclarecedora”.
c) É um predicativo do sujeito “resposta” que modifica o complemento “esclarecedora”.
d) É um substantivo acompanhado pelo adjetivo “esclarecedora”.
e) É um advérbio de intensidade que age sobre “esclarecedora”.
4 A respeito de trechos da Carta 3 e de suas correlações com as ideias expressas nas demais cartas, considere as afirmativas a seguir.
I. A ideia de mencionar “exercício ilegal de profissão” é resposta do assessor da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo a uma das denúncias anteriormente feitas pela presidente do sindicato.
II. Segundo o assessor da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, “os professores que atuam
como mediadores de leitura” são agentes pedagógicos prioritários para o processo de instalação de
bibliotecas nas escolas brasileiras.
III. O uso da expressão “estritamente pedagógica” para a atividade desempenhada pelos professores
reitera aquilo que, para a presidente do sindicato, constitui desvio de função.
IV. O “desmedido protesto” é associado pelo assessor da Secretaria da Educação do Estado de São
Paulo a um ataque dirigido a um órgão que está em sintonia com a sociedade brasileira e suas
preocupações com alunos e professores.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
5 Sobre o pronome “cujo”, empregado na Carta 3, assinale a alternativa correta.
a) É facultativo o uso de artigo flexionado entre o pronome e o termo subsequente.
b) Há possibilidade de deslocamento do pronome sem prejuízo do sentido.
c) O pronome está no masculino e no singular porque são as flexões em que se encontra o termo substituído.
d) O pronome expressa a ideia de posse e concorda com o termo subsequente.
e) O pronome pode ser antecedido por preposição, dependendo da regência do substantivo subsequente.
6 O uso do termo “categoria”, na última frase da Carta 3, é
a) um comentário irônico sobre a deselegância da presidente do sindicato.
b) um modo de contrapor a dirigente sindical aos bibliotecários, reconhecidos pelo assessor como prioritários para
a Educação.
c) uma designação para o conjunto de bibliotecários representados pelo sindicato.
d) uma minoria de trabalhadores sindicalizados e desempregados, porém com alta qualificação técnica.
e) uma referência ao conjunto de profissionais envolvidos com a Educação.
7 Com base nas três cartas, assinale a alternativa correta.
a) A lei que prevê a abertura de concurso para bibliotecários é um ponto de discordância entre a presidente do
sindicato e a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.
b) A presidente do sindicato considera, assim como a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, por meio
de seu assessor, justificável a resistência à abertura de concurso para bibliotecários.
c) A presidente do sindicato considera hipócrita a proposta da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
para a abertura de concurso para bibliotecários no futuro próximo.
d) A falta de bibliotecas em escolas públicas paulistas é vinculada pela presidente do sindicato à resistência da
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo em abrir concurso para bibliotecários.
e) O tempo sem abertura de concurso para bibliotecários é mais uma das questões contestadas pelo assessor da
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.
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RACIOCÍNIO LÓGICO
8 Leia o texto a seguir.
Sr. Epitácio foi a uma cartomante que lhe disse:
– É provável que o senhor ganhe na loteria, algum dia. Se isso acontecer, será com um bilhete cujo final
será igual a 321.
Desse dia em diante, Sr. Epitácio passou a jogar apenas em bilhetes com final 321, comprando-os cada
vez que os encontrava. Passado alguns anos, ele ganhou na loteria com o bilhete 54321.
Com base no texto, assinale a alternativa correta.
a) Se o Sr. Epitácio ganhasse na loteria com um número que terminasse em 456, a afirmação da cartomante não
seria contraditória.
b) Se o Sr. Epitácio nunca tivesse ganhado na loteria, isso provaria que a cartomante estava errada.
c) Se o Sr. Epitácio comprasse bilhetes somente com final 321, nunca seria possível contradizer a previsão da
cartomante.
d) Se outra pessoa, que não fosse o Sr. Epitácio, ganhasse na loteria com um bilhete de final 321, a cartomante
estaria errada.
e) Para contradizer a cartomante, o Sr. Epitácio não poderia jogar na loteria.
9 O verbo SER é utilizado, na linguagem corrente, em proposições que, quando traduzidas para uma linguagem simbólica, apresentam pelo menos três significados: igualdade (a = b), pertinência (a ∈ A) e
inclusão (A ⊂ B) . Por exemplo: “Meu carro é o de placa XYZ 123” (igualdade), “Meu carro é bonito”
(pertinência) e “Carro bonito é econômico” (inclusão). Com base nessas informações, associe as proposições, na coluna da esquerda, com o seu respectivo significado do verbo SER, na coluna da direita.
(I)
(II)
(III)
(IV)
(V)

O assassino é o mordomo.
Coringa é um assassino.
Um assassino é uma pessoa perigosa.
O Batman é bom.
Batman é o Homem Morcego.

(A) Igualdade.
(B) Pertinência.
(C) Inclusão.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.
a) I-A, II-B, III-C, IV-B, V-A.
b) I-A, II-C, III-B, IV-A, V-B.
c) I-B, II-A, III-B, IV-A, V-C.
d) I-B, II-A, III-C, IV-B, V-A.
e) I-B, II-A, III-C, IV-B, V-C.
10 Leia a proposição a seguir.
Todos os seres humanos nascem livres.
Supondo que essa proposição seja verdadeira, considere as afirmativas a seguir.
I. Existem seres humanos que nascem livres.
II. Alguns seres humanos não nascem livres.
III. Se um ser não é humano, então não nasce livre.
IV. Se um ser não nasce livre, então ele não é humano.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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11 Em um grupo de 15 funcionários de uma empresa, 5 são chefes. De quantas maneiras se pode formar
subgrupos, de 5 pessoas, sem considerar a ordem delas, de modo que, em cada escolha, haja pelo menos
um chefe.
a) 252
b) 300
c) 2501
d) 2751
e) 3003
12 Analise o diagrama A, a seguir, e preencha os valores de x, y, z e w no diagrama B, cujo procedimento de
formação é o mesmo.

Assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, os valores de x, y, z e w.
a) 1, 3, 5, 15.
b) 1, 3, 10, 15.
c) 1, 5, 10, 15.
d) 3, 5, 10, 15.
e) 3, 5, 15, 20.
13 Leia as proposições a seguir.
p: A Copa do Mundo de 2014 será sediada no Brasil.
q: A probabilidade de um evento ocorrer é menor ou igual a 1 e maior ou igual a 0 (zero).
Com relação a essas proposições e estruturas lógicas, considere as afirmativas a seguir.
I. “A Copa do Mundo de 2014 será sediada no Brasil” implica que “a probabilidade de um evento ocorrer
é maior que 1”.
II. “A Copa do Mundo de 2014 será sediada no Brasil” implica que “a probabilidade de um evento ocorrer
é menor ou igual a 1 e maior ou igual a 0 (zero)”.
III. “A Copa do Mundo de 2014 não será sediada no Brasil” implica que “a probabilidade de um evento
ocorrer é maior que 1”.
IV. “A Copa do Mundo de 2014 não será sediada no Brasil” implica que “a probabilidade de um evento
ocorrer é menor ou igual a 1 e maior ou igual a 0 (zero)”.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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14 Segundo o serviço meteorológico, a previsão do tempo para o próximo fim de semana é de 50% de chance
de chover no sábado e 50% de chance de chover no domingo.
Com base nessas informações, assinale a alternativa correta.
a) Há 25% de chance de não chover no próximo fim de semana.
b) Há 50% de chance de não chover no próximo fim de semana.
c) Há 50% de chance de chover no próximo fim de semana.
d) Há 100% de chance de chover no sábado e no domingo.
e) Há 100% de chance de chover no sábado ou no domingo.
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CONHECIMENTOS GERAIS/ECA
15 Observe a foto a seguir.

(Disponível em: <http://fotografia.folha.uol.com.br/>. Acesso em: 15 abr. 2013.)

A foto mostra a implosão da Casa de Detenção de São Paulo. Nesse local ocorreu o episódio que ficou
conhecido como Massacre do Carandiru.
Sobre esse episódio, assinale a alternativa correta.
a) A intervenção da polícia militar foi motivada por uma rebelião comandada pelo PCC.
b) Esse episódio ocorreu no início da década de 1990 e resultou na morte de mais de uma centena de presos.
c) O confronto provocou a morte de uma dezena de policiais, atacados com armas de fogo que estavam nas celas
com os presos.
d) O líder da intervenção militar foi o Coronel Fleury, eleito deputado após o ocorrido.
e) O resultado da ação policial decorreu do estrito cumprimento do dever legal.
16 Leia a charge e o texto a seguir.

(Disponível em: <http://www.cafecomcharge.com.br/2012/04/lei-geral-da-copa/>. Acesso em: 3 abr. 2013.)

A Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta-feira (27/03), em primeira votação, o projeto de lei que
versa sobre uma série de temas relativos a estádios do Paraná na Copa do Mundo de 2014.
(Adaptado de: <http://www.gazetadopovo.com.br/copa2014>. Acesso em: 12 abr. 2013.)

Sobre a legislação acerca da Copa do Mundo de 2014 e as obras de infraestrutura, assinale a alternativa
correta.
a) A Fifa é coparticipante no financiamento da infraestrutura para o mundial, mas não tem repassado os valores
estipulados no prazo, o que tem atrasado a finalização das obras dos estádios.
b) A legislação veda a possibilidade, aventada anteriormente, de que seja decretado, pelo governador Beto Richa,
feriado nos dias dos jogos que ocorram no Paraná.
c) A legislação estadual acerca da distribuição, venda, publicidade ou propaganda e consumo de bebidas alcoólicas nos estádios, hoje em vigor, fica suspensa durante a Copa do Mundo de 2014.
d) A segurança dos locais de competição deverá ser feita pelo poder local, sendo de responsabilidade da Fifa o
ressarcimento aos cofres públicos das despesas ocorridas.
e) O Paraná receberá uma das sedes da Copa e os jogos acontecerão no estádio do Coritiba, um dos seis locais
escolhidos também para a Copa das Confederações.
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17 Leia o texto a seguir.
A ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher morreu, nesta segunda-feira (08/04), aos 87 anos.
Thatcher foi a única mulher a ser premiê no Reino Unido. Ela liderou os conservadores a três vitórias
eleitorais, governando de 1979 a 1990, o maior período contínuo no governo para um primeiro-ministro
britânico desde o início do século 19. “Muito poucos líderes conseguiram mudar não só o panorama
político de seu país, mas do mundo inteiro”, afirmou Blair em um comunicado.
(Adaptado de: <http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2013/04/08/morre-a-ex-primeira-ministra-britanica-margaretthatcher.htm>. Acesso em: 17 abr. 2013.)

Em relação à ex-primeira-ministra britânica Margareth Thatcher, considere as afirmativas a seguir.
I. Entre as medidas adotadas por Thatcher, incluem-se o aumento dos impostos e o fortalecimento dos
sindicatos.
II. A guerra das Malvinas contra a Argentina, em 1982, favoreceu Thatcher eleitoralmente.
III. Thatcher assumiu o poder no final dos anos de 1970, em meio a uma grave crise, com inflação alta,
desemprego acentuado e a crise do petróleo.
IV. Thatcher ficou conhecida como uma das precursoras do neoliberalismo e adotou uma ampla política
de privatizações em seu governo.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
18 Analise a charge a seguir.

(Disponível em: <http://www.humorpolitico.com.br/eua/coreia-do-norte-prepara-ataque/>. Acesso em: 15 abr. 2013.)

A charge faz referência ao constante clima de ameaças que vigora entre as duas Coreias e outras potências
mundiais. Sobre esse conflito, assinale a alternativa correta.
I. As ameaças da Coreia do Norte representam também uma forma de afirmação política interna de seu
principal governante.
II. Estima-se que o exército norte-coreano possua cerca de 300 mil soldados, fator que poderia desequilibrar um eventual conflito bélico.
III. Kim Jong-Un é o governante atual da Coreia do Sul e assumiu o poder após a morte do pai.
IV. Mesmo com a ausência de um conflito bélico expressivo, tecnicamente as Coreias estão em guerra
há mais de meio século.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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19 Sobre o Capítulo IV do Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer, no qual o Art. 54 estabelece o dever do Estado em relação “à criança e ao
adolescente”, considere as afirmativas a seguir.
I. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
II. Ensino Fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade
própria.
III. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador.
IV. Progressiva extensão de obrigatoriedade e gratuidade do Ensino Superior.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
20 Sobre o direito à educação, previsto no Art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que visa ao
pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, bem como ao preparo para o exercício da cidadania
e à qualificação para o trabalho, considere as afirmativas a seguir.
I. Direito de mudar de escola ou abandoná-la após os 12 anos segundo seu livre entendimento.
II. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores.
III. Direito de organização e participação em entidades estudantis.
IV. Igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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ANALISTA ADMINISTRATIVO
21 Os cargos, os empregos e as funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. A investidura em cargo ou
emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos,
respeitada a ordem de classificação e ressalvadas as nomeações para cargos em comissão.
O prazo de validade de um concurso público, contado a partir da sua homologação, é de até
a) 2 anos, prorrogável uma vez por igual período.
b) 2 anos, prorrogável duas vezes por igual período.
c) 3 anos, sem prorrogação.
d) 4 anos, sem prorrogação.
e) 5 anos, sem prorrogação.
22 É vedada a acumulação remunerada de cargos e funções públicas, exceto nos casos ressalvados em lei.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o cargo o qual é permitida essa acumulação.
a) Administrador com outro cargo técnico ou científico.
b) Advogado com outro cargo técnico ou científico.
c) Economista com outro cargo técnico ou científico.
d) Professor com outro cargo técnico ou científico.
e) Juiz com outro cargo técnico ou científico.
23 Conforme dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para a educação básica, assinale a
alternativa que apresenta, correta e respectivamente, a carga horária mínima anual e os dias de trabalho
efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver.
a) 650 horas e 170 dias.
b) 700 horas e 170 dias.
c) 700 horas e 180 dias.
d) 750 horas e 190 dias.
e) 800 horas e 200 dias.
24 A avaliação de desempenho é uma ferramenta importante no âmbito organizacional, pois, ao avaliador,
permite conhecer o desempenho do avaliado nas funções exercidas e o seu potencial; à empresa, permite
mensurar o seu capital humano. Há diversos métodos e finalidades para avaliar os recursos humanos. O
método que se diferencia dos tradicionais, incluindo clientes da empresa como avaliador, é denominado
a) 360 Graus.
b) Avaliação por Resultados.
c) Escala Gráfica.
d) Escolha Forçada.
e) Incidentes Críticos.
25 A Lei de Responsabilidade Fiscal, objetivando o cumprimento do caput do Art. 169 da Constituição
Federal, institui limite de despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da
Federação. Tal despesa não poderá exceder certos percentuais da receita corrente líquida.
Assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, esses percentuais para a União, o Estado
e os Municípios.
a) 50%, 50% e 50%.
b) 50%, 60% e 60%.
c) 50%, 60% e 70%.
d) 55%, 65% e 70%.
e) 70%, 60% e 60%.
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26 Vários fatores impactam a qualidade de vida no trabalho, como higiene, serviço médico, iluminação, temperatura ambiente, ruído, umidade e segurança física do trabalhador. O Ministério do Trabalho e Emprego,
através da Norma Regulamentadora NR 06, Equipamento de Proteção Individual, estabelece responsabilidades ao empregador e ao empregado quanto a esses fatores.
Com relação às competências do empregado, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.
(

) Cumprir as determinações sobre o seu uso e finalidade.

(

) Comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego qualquer irregularidade detectada.

(

) Responsabilizar-se pela guarda e conservação.

(

) Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica.

(

) Substituir imediatamente quando danificado.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.
a) V, V, F, F, V.
b) V, F, V, F, F.
c) V, F, F, V, F.
d) F, V, V, F, F.
e) F, V, F, V, V.
27 Os cargos públicos, conforme legislações vigentes, são providos por acesso, aproveitamento, nomeação, promoção, readaptação, readmissão, reintegração, reversão e transferência. O reingresso de um
funcionário aposentado no serviço público, quando ocorrer motivos insubsistentes na sua aposentadoria
e respeitados outros requisitos legais dispostos no Estatuto do Servidor Público, denomina-se
a) aproveitamento.
b) readaptação.
c) readmissão.
d) reversão.
e) reintegração.
28 É nulo de pleno direito o ato que resulte em aumento da despesa com pessoal, expedido ao final do
mandato do titular do respectivo poder Executivo, Legislativo ou Judiciário e demais órgão públicos, tais
como Ministério Público, Tribunais de Contas, Tribunais de Justiça, entre tantos outros.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o limite legal a ser respeitado pelo titular do cargo
antes de terminar o seu mandato.
a) 180 dias.
b) 150 dias.
c) 120 dias.
d) 90 dias.
e) 60 dias.
29 Ao longo da história da gestão empresarial, renomados autores contribuíram com teorias administrativas,
visando à excelência organizacional. Com as devidas adaptações, todas as teorias ainda são aplicáveis
às situações empresarias atuais. Compete ao administrador conhecê-las como ferramentas de gestão e
utilizá-las para solucionar problemas no âmbito empresarial.
O termo Adhocracia está vinculado à Teoria
a) da Burocracia.
b) da Contingência.
c) das Relações Humanas.
d) de Sistemas.
e) Estruturalista.
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30 A Constituição Federal assegura competências à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
para instituírem impostos.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o imposto que se caracteriza como estadual.
a) Imposto de Exportação.
b) Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
c) Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e a Doação de Quaisquer Bens ou Direitos.
d) Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos.
e) Imposto sobre os Produtos Industrializados.
31 A respeito do que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.
(

) Cobrar tributos em relação a fato gerador ocorrido depois do início da vigência da lei que os houver
instituído ou aumentado.

(

) Cobrar tributo no exercício financeiro subsequente à publicação da lei que o instituiu.

(

) Exigir, cobrar ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.

(

) Instituir impostos sobre templos de cultos, partidos políticos, entidades sindicais dos trabalhadores,
livros e jornais.

(

) Utilizar tributo com efeito de confisco.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.
a) V, V, F, V, F.
b) V, V, F, F, V.
c) V, F, V, F, V.
d) F, V, V, V, F.
e) F, F, V, V, V.
32 A estabilidade dos servidores nomeados para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público, dá-se após cumprimento de determinado período de efetivo exercício e avaliação de desempenho
efetuada por comissão instituída para tal finalidade.
Sobre esse tempo exigido para o efetivo exercício, assinale a alternativa correta.
a) 3 meses.
b) 6 meses.
c) 1 ano.
d) 2 anos.
e) 3 anos.
33 O servidor estável perderá o cargo, dentre outros critérios constitucionais, legais e estatutários, em decorrência de sentença judicial transitada em julgado e ainda mediante processo administrativo que lhe
assegure ampla defesa. Na hipótese de um servidor estável ter sua demissão invalidada por sentença
judicial em última instância, ele será reintegrado.
Com relação à recondução desse servidor, assinale a alternativa correta.
a) O ocupante atual da vaga, se estável, permanecerá no mesmo cargo.
b) O ocupante atual da vaga, se estável, será reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização.
c) O ocupante atual da vaga, se estável, será aproveitado em outro cargo.
d) O ocupante atual da vaga será exonerado.
e) O ocupante atual da vaga será posto em disponibilidade.
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34 O planejamento do orçamento público está disciplinado na Constituição Federal, pela Lei de Responsabilidade Fiscal e demais legislações complementares. Três peças são basilares para sua legalidade, eficácia
e eficiência. A programação detalhada a ser realizada em um exercício financeiro é estabelecida
a) pelo Plano Plurianual (PPA).
b) pelo Plano de Gestão Estratégica (PGE).
c) pelo Plano Diretor (PD).
d) pela Lei de Orçamento Anual (LOA).
e) pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
35 No Código Penal existem dispositivos específicos sobre crimes contra a administração pública, com a
finalidade de proteger o erário das condutas lesivas e criminosas de seus servidores.
Sobre esses crimes, relacione a tipificação, na coluna da esquerda, com as condutas, na coluna da direita.
(I) Concussão.
(II)
(III)
(IV)
(V)

Descaminho.
Peculato.
Prevaricação.
Omissão.

(A) Apropriar-se de valor monetário ou bem móvel público em proveito próprio ou
alheio.
(B) Manter-se inerte perante interesse de ato pleiteado pelo particular.
(C) Exigir para si ou para outrem vantagens indevidas.
(D) Retardar, deixar de praticar, ou praticar contra a lei, por interesse pessoal.
(E) Facilitar, com dever funcional, a prática de contrabando.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.
a) I-A, II-C, III-D, IV-E, V-B.
b) I-A, II-E, III-C, IV-B, V-D.
c) I-B, II-C, III-A, IV-E, V-D.
d) I-C, II-A, III-B, IV-D, V-E.
e) I-C, II-E, III-A, IV-D, V-B.
36 Em decorrência da globalização, terminologias administrativas e técnicas em línguas estrangeiras estão
presentes no vocabulário dos gestores brasileiros. Tais terminologias nem sempre são traduzíveis para o
português em uma única palavra, por isso é fundamental conhecer seu significado quando utilizá-las.
Sobre essas terminologias, relacione a coluna da esquerda com a da direita.
(I) Benchmarking.
(II) Stakeholders.
(III) Coaching.
(IV) Downsizing.
(V) Outsourcing.

(A) Grupos interessados nos atos e fatos de uma empresa.
(B) Profissional experiente orientando funcionário a maximizar seu potencial.
(C) Terceirização de atividades não essenciais para que possam ser feitas
melhor e mais barato.
(D) Comparar o desempenho da sua empresa com empresas lideres de mercado. É um guia de referência.
(E) Reduzir o tamanho de um setor da empresa através de pessoal e de níveis
hierárquicos na estrutura.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.
a) I-A, II-B, III-C, IV-E, V-D.
b) I-D, II-A, III-B, IV-C, V-E.
c) I-D, II-A, III-B, IV-E, V-C.
d) I-E, II-B, III-C, IV-A, V-D.
e) I-E, II-B, III-D, IV-A, V-C.
37 Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a denominação da peça orçamentária referente à
ampliação dos serviços públicos devidamente aprovada, ordenada, classificada e sistematizada, em conformidade com os padrões legais vigentes.
a) Plano Plurianual de Investimentos.
b) Orçamento de Créditos Adicionais.
c) Orçamento de Créditos Extraordinários.
d) Orçamento de Créditos Suplementares.
e) Orçamento Tradicional de Investimentos.
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38 Despesa orçamentária é aquela cuja realização depende de lei aprovada e que não pode ser realizada
sem crédito orçamentário correspondente. Em síntese, é a despesa discriminada e fixada no orçamento
público. As despesas orçamentárias são classificadas em duas categorias: Correntes e de Capital.
Sobre a categoria econômica que compõe as Despesas Correntes, assinale a alternativa correta.
a) Amortização de dívida pública.
b) Despesa de investimento.
c) Devolução de caução e fianças.
d) Despesa de custeio.
e) Inversões financeiras.
39 O processamento da despesa pública exige procedimentos ritualísticos legais e burocráticos, os quais,
não sendo cumpridos e respeitados, são passíveis de glosa ou nulidade pelos agentes fiscalizadores
responsáveis.
Assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, a sequência legal obrigatória dos estágios
a serem cumpridos para a realização de uma despesa pública.
a) Empenho, suprimento, programação da despesa, licitação, liquidação e pagamento.
b) Programação da despesa, empenho, licitação, suprimento, pagamento e liquidação.
c) Programação da despesa, licitação, empenho, liquidação, suprimento e pagamento.
d) Programação da despesa, licitação, empenho, suprimento, liquidação e pagamento.
e) Suprimento, programação da despesa, empenho, licitação, pagamento e liquidação.
40 A Paranaeducação é uma organização com personalidade jurídica enquadrada como
a) autarquia.
b) fundação pública.
c) pessoa jurídica de direito privado.
d) pessoa jurídica de direito público.
e) sociedade de economia mista.
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