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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!

O coronel e o lobisomem
1º
(...) Num repente , relembrei estar em noite de lobisomem – era sexta-feira. (...)
2º
(...) Já um estirão era andado quando numa roça de mandioca, adveio aquele figurão de
cachorro, uma peça de vinte palmos de pêlo e raiva (...)
3º
(...) Dei um pulo de cabrito e preparado estava para a guerra do lobisomem. Por
descargo de consciência, do que nem carecia, chamei os santos de que sou devocioneiro:
4º
– São Jorge, Santo Onofre, São José!
5º
Em presença de tal apelação, mais brabento apareceu a peste. Ciscava o chão de soltar
terra e macega no longe de dez braças ou mais. Era trabalho de gelar qualquer cristão que não
levasse o nome de Ponciano de Azeredo Furtado. Dos olhos do lobisomem pingava labareda,
em risco de contaminar de fogo o verdal próximo. Tanta faísca largava o penitente que um
caçador de paca, estando em distância de bom respeito, cuidou que o mato estivesse ardendo.
Já nessa altura eu tinha pegado a segurança _________ figueira e lá de cima, no galho mais
firme, aguardava a deliberação do lobisomem. Garrucha engatilhada, só pedia que o
assombrado desse franquia de tiro. Sabichão, cheio de voltas e negaças, deu ele de executar
macaquice que nunca cuidei que um lobisomem pudesse fazer. Aquele par de brasas espiava
aqui e lá na esperança de que eu pensasse ser uma súcia deles e não uma pessoa sozinha. O
que o galhofista queria é que eu, coronel de ânimo desenfreado, fosse ________ barro
denegrir a farda e deslustrar a patente. Sujeito especial em lobisomem como eu não ia cair
_____ armadilha de pouco pau. No alto da figueira estava, no alto da figueira fiquei.
(José Cândido de Carvalho. O coronel e o lobisomem. Rio de Janeiro, José Olympio, 1980.)

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:
a) a uma – do – na.
b) de uma – para o – em.
c) numa – no – à.
d) na – sobre – a.
02 - Analise as afirmativas referentes à acentuação gráfica:
I - A paroxítona “súcia” é acentuada por terminar em ditongo.
II - “Faísca” o “i” recebe acento por ser tônico de hiato.
III - As palavras “próximo” e “ânimo” são acentuadas pela mesma razão.
Quais afirmativas estão corretas?
a) Apenas I e II.
c) Apenas II e III.
b) Apenas I e III.
d) I, II e III.
03 - Analise as afirmativas que expressam mais adequadamente o sentido das palavras
do texto e marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas:
(
) estirão – certa distância.
(
) deliberação – decisão.
(
) súcia – bando.
(
) galhofista – insolente.
(
) denegrir – manchar.
Assinale a sequência correta de cima para baixo:
a) V – V – V – F – V.
b) F – V – V – F – F.
c) V – F – F – V – V.
d) F – F – V – V – F.
04 - Assinale a alternativa em que o plural se faz da mesma forma que “chão”:
a) estirão.
b) figurão.
c) apelação.
d) cristão.
2

05 - Analise as afirmativas referentes ao texto:
I - O narrador insinua que o personagem é muito corajoso, ágil e esperto.
II - O coronel insiste tanto que não estava com medo do lobisomem que acaba ficando
claro que não lhe faltou coragem para enfrentar o bicho.
III - O coronel quer sugerir que ele foi mais inteligente que o lobisomem. Quem percebe
um truque inteligente é mais inteligente do que quem o está executando.
Quais afirmativas estão corretas?
a) I e II apenas.
b) I e III apenas.
c) II e III apenas.
d) I, II e III.
06 - Flávia aplicou um capital de R$ 3.400,00 à taxa de juros simples de 15% a.a. por um
período suficiente para que o montante a ser retirado seja equivalente a 3/2 do capital
aplicado. O período de aplicação desse capital será igual a:
a) 30 meses.
b) 3 anos.
c) 38 meses.
d) 40 meses.
07 - Ademilson comprou ração suficiente para tratar de seus 15 cães por exatamente 40
dias. Passados 10 dias, morreram 3 cães por motivo de doença. Após este fato, a ração
em estoque foi suficiente para tratar dos cães que restaram por:
a) menos de 25 dias.
b) mais de 25 e menos de 35 dias.
c) mais de 35 e menos de 45 dias.
d) mais de 45 dias.
08 - Laura comprou 2 batons e 3 esmaltes por R$ 51,50. Se ela tivesse comprado 4
batons e 5 esmaltes teria pago R$ 94,10. O valor de cada batom comprado por Laura é
igual a:
a) R$ 12,40.
b) R$ 11,80.
c) R$ 9,80.
d) R$ 8,90.
09 - Um cone circular reto possui medida da geratriz igual a 13 cm. Sabe-se que a medida
da altura desse cone excede em 2 cm a medida do diâmetro da circunferência de sua
base. O volume desse cone é igual a:
a) 50π cm2.
b) 100π cm2.
c) 150π cm2.
d) 300π cm2.
10 - Em um grupo de estudantes, 61 gostam de cinema, 43 gostam apenas de teatro, e 29
gostam de cinema e teatro e 1 único estudante que não gosta de cinema nem teatro. Ao
todo, o número de estudantes que compõem esse grupo é igual a:
a) 76.
b) 105.
c) 114.
d) 134.
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11 - Complete a lacuna da notícia abaixo com a alternativa CORRETA:
A COPEL iniciou na quinta-feira (26/02/15) a operação comercial de seus
primeiros parques eólicos no __________ . Com 94 MW (megawatts), o Complexo São
Bento consiste de 47 aerogeradores instalados em quatro parques, e é o primeiro de
uma série de cinco complexos a serem construídos naquele Estado até 2.019.
Fonte: http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=83199&tit=Parques-eolicos-da-Copel-iniciam-operacao-comercial-no-Nordeste

a) Mato Grosso do Sul.
b) Rio Grande do Norte.
c) Rio Grande do Sul.
d) Santa Catarina.
12 - Festival Folclórico de Parintins é uma festa popular realizada anualmente no último
fim de semana de Junho no Estado:
a) Da Bahia.
b) De Pernambuco.
c) Do Amazonas.
d) Do Pará.
13 - Presidente da República que tinha o seguinte lema “Cinqüenta anos de progresso
em cinco anos de governo”:
a) Juscelino Kubitschek.
b) Getúlio Vargas.
c) José Sarney.
d) Fernando Collor de Mello.
14 - Quem é o atual Procurador Geral da República?
a) Cláudio Fonteles.
b) Geraldo Brindeiro.
c) Roberto Gurgel.
d) Rodrigo Janot.
15 - Único parlamentar (Senador) do PSDB presente na lista liberada pelo Ministro do
STF Teori Zavascki, que autoriza a Polícia Federal a apurar a participação principalmente
de políticos no esquema investigado pela operação Lava Jato, que averigua
irregularidades na Petrobras:
a) Antonio Anastásia.
b) Edison Lobão.
c) Fernando Collor.
d) Renan Calheiros.
16 - De acordo com o Código Civil, sobre a prescrição, assinale a alternativa
INCORRETA:
a) Não corre a prescrição entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar.
b) Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a
prescrição antes da respectiva sentença definitiva.
c) A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros; semelhantemente, a
interrupção operada contra o co-devedor, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais
coobrigados.
d) A prescrição ocorre em cinco anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.
17 - Sobre o adimplemento e extinção das Obrigações, é INCORRETO afirmar que:
a) Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser,
dos meios conducentes à exoneração do devedor.
b) Só terá eficácia o pagamento que importar transmissão da propriedade, quando feito por
quem possa alienar o objeto em que ele consistiu.
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c) O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a
reembolsar-se do que pagar e se sub-roga nos direitos do credor.
d) Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não
provar que em benefício dele efetivamente reverteu.
18 - Em relação aos contratos, no que se relaciona ao Direito Civil, é INCORRETO afirmar
que:
a) Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do
aderente a direito resultante da natureza do negócio.
b) A oferta ao público equivale a proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato,
salvo se o contrário resultar das circunstâncias ou dos usos.
c) A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos
ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.
d) Nos contratos onerosos, o alienante não responde pela evicção.
19 - Analise as afirmativas abaixo sobre licitações e contratos da Administração Pública:
I - A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu
procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.
II - É dispensável a licitação quando não acudirem interessados à licitação anterior e
esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração,
mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas.
III - É permitida a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação das
modalidades estabelecidas na Lei 8666/93.
O número de afirmativas INCORRETAS corresponde a:
a) Zero.
c) Duas.
b) Uma.
d) Três.
20 - São normas gerais de contratação de consórcios públicos, EXCETO:
a) O consórcio público será constituído por contrato cuja celebração dependerá da prévia
subscrição de protocolo de intenções.
b) O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração
indireta de todos os entes da Federação consorciados.
c) A retirada do ente da Federação do consórcio público dependerá de ato formal de seu
representante na assembleia geral, na forma previamente disciplinada por lei.
d) A União não poderá celebrar convênios com os consórcios públicos, com o objetivo de
viabilizar a descentralização e a prestação de políticas públicas em escalas adequadas.
21 - Em relação ao direito a férias anuais, é INCORRETO afirmar que:
a) É permitido descontar, do período de férias, as faltas do empregado ao serviço.
b) Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo deixar o emprego e
não for readmitido dentro de 60 (sessenta) dias subsequentes à sua saída.
c) Os membros de uma família, que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa, terão
direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem e se disto não resultar prejuízo
para o serviço.
d) É facultado ao empregado converter 1/3 (um terço) do período de férias a que tiver direito
em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes.
22 - Sobre o contrato individual de trabalho, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação
de experiência prévia por tempo superior a 6 (seis) meses no mesmo tipo de atividade.
b) A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de
trabalho dos respectivos empregados.
c) A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa afetará os contratos de
trabalho dos respectivos empregados.
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d) A prova do contrato individual do trabalho será feita pelas anotações constantes da carteira
profissional ou por instrumento escrito e suprida por todos os meios permitidos em direito.
23 - Sobre a remuneração do empregado, assinale a alternativa INCORRETA:
a) As gorjetas que o empregado receber não integra a remuneração do empregado.
b) O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser
estipulado por período superior a 1 (um) mês, salvo no que concerne a comissões,
percentagens e gratificações.
c) O afastamento do empregado em virtude das exigências do serviço militar, ou de outro
encargo público, não constituirá motivo para alteração ou rescisão do contrato de trabalho por
parte do empregador.
d) Ao empregador é vedado transferir o empregado, sem a sua anuência, para localidade
diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência a que não acarretar
necessariamente a mudança do seu domicílio.
24 - Sobre os direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição Federal
Brasileira, é INCORRETO afirmar que:
a) As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
b) A sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira em
benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei
pessoal do "de cujus".
c) São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos
necessários ao exercício da cidadania.
d) O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por organização sindical, entidade de
classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos seis meses,
em defesa dos interesses de seus membros ou associados.
25 - Sobre os Municípios, é INCORRETO afirmar que:
a) A Câmara Municipal não gastará mais de setenta e cinco por cento de sua receita com folha
de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.
b) A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante
controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma
da lei.
c) Compete aos Municípios organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem
caráter essencial.
d) As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de
qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade,
nos termos da lei.
26 - Sobre o Imposto sobre Produtos Industrializados, é INCORRETO afirmar que:
a) O imposto é de competência da União, dos Estados e dos Municípios.
b) O imposto é seletivo em função da essencialidade dos produtos.
c) O imposto é não-cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante devido resulte da
diferença a maior, em determinado período, entre o imposto referente aos produtos saídos do
estabelecimento e o pago relativamente aos produtos nele entrados.
d) O importador ou quem a lei a ele equiparar é um dos contribuintes do imposto.
27 - Analise as afirmativas abaixo sobre a Obrigação Tributária, como sendo Verdadeiras
(V) ou Falsas (F):
(
) A obrigação tributária é principal ou acessória. A obrigação acessória surge com
a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
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(
) São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e as pessoas
expressamente designadas por lei.
(
) A lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a
terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do
cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
A sequência CORRETA de cima para baixo corresponde a:
a) V, F, V.
b) F, V, V.
c) V, F, F.
d) F, V, F.
28 - De acordo com a Constituição Federal, sobre as finanças públicas, é INCORRETO
afirmar que:
a) O banco central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o
objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros.
b) É permitido ao banco central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro
Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira.
c) O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório
resumido da execução orçamentária.
d) Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado
sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime
de responsabilidade.
29 - Sobre a suspensão e extinção do processo civil, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Suspende-se o processo quando a sentença de mérito tiver por pressuposto o julgamento de
questão de estado, requerido como declaração incidente.
b) Extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando o juiz indeferir a petição inicial.
c) A suspensão do processo por convenção das partes, nunca poderá exceder 1 (um) ano.
d) Haverá resolução de mérito quando o autor renunciar ao direito sobre que se funda a ação.
30 - De acordo com o Código de Processo Civil, observar-se-á o procedimento sumário
nas causas, qualquer que seja o valor ,nas seguintes situações, EXCETO:
a) de cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao condomínio.
b) de cobrança de seguro, relativamente aos danos causados em acidente de veículo,
ressalvados os casos de processo de execução.
c) que versem sobre revogação de doação.
d) de ressarcimento por danos causados em acidente aéreo.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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