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CADERNO DE PROVA ESCRITA (OBJETIVA) 
25 DE JUNHO DE 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO – NÍVEL MÉDIO 

 

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 
 

1 – Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha – 
PORTUGUÊS (questões de 01 a 05), MATEMÁTICA (questões de 06 a 10), CONHECIMENTOS 
GERAIS (questões de 11 a 15) e CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (questões de 16 a 30) e são 
compreendidas de 05 (cinco) alternativas identificadas pelas letras: A, B, C, D, E, das quais existe 
apenas uma alternativa correta. Se o candidato assinalar mais de uma alternativa ou deixar a 
questão em branco na folha de respostas, ele perderá pontos da mesma. 
2 – Para a resposta da Prova Escrita (Objetiva), o candidato receberá juntamente com o caderno de 
prova uma folha de respostas, identificada e numerada cuja correção será feita por leitura eletrônica. 
3 – Ao receber a folha de resposta, conferir seu nome e o número de inscrição, o candidato deverá 
preencher totalmente o espaço do gabarito relativo à resposta somente com caneta esferográfica 
com tinta preta de ponta média, fornecida na sala. 
4 – Não será admitido recurso sobre preenchimento incompleto, equivocado, em duplicidade ou 
incorreto da folha de respostas, nem por motivo de a resposta apresentar rasura ou emenda. 
5 – Uma vez autorizado pelo fiscal de sala, o(a) candidato(a) deverá verificar se o caderno de prova 
está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas ou dificultam a 
leitura. Caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicitar a sua substituição pelo 
fiscal. 
6 – A prova terá a duração máxima de 04 (quatro) horas após a autorização concedida pelo fiscal 
de prova, incluindo o tempo para responder às questões do caderno de provas e preencher a folha 
de respostas. 
7 – O candidato não poderá sair da sala de prova antes das 15 horas (tempo mínimo de permanência 
em sala), a não ser para uso de sanitário ou cuidado de saúde. 
8 – O caderno de provas somente poderá ser levado depois de transcorrido o tempo mínimo de 
permanência em sala.  
9 – Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo 
da prova. Compete única e exclusivamente ao candidato interpretar e respondê-la. 
10 – O gabarito oficial será divulgado no site de concursos da UNIOESTE até às 17 horas do dia 26 
de junho de 2017. 
11 – Instituição responsável pela realização do Concurso Público: UNIOESTE. 
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LÍNGUA PORTUGUESA ENSINO MÉDIO  

 

Repórter Policial 

O repórter policial, tal como o locutor esportivo, é um camarada que fala uma língua especial, 
imposta pela contingência: quanto mais cororoca, 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. 

E assim sucessivamente. Qualquer cidadão que vai à Polícia prestar declarações que possam ajudá-
la numa diligência (apelido que eles puseram no ato de investigar), é logo apelidada de testemunha-chave. 
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. 

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 traja 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”.  

(Stanislaw Ponte Preta) 

01. Segundo o texto, os repórteres policiais nasceram para complicar a vida da gente, assim como 

A. o militar. 

B. o advogado. 

C. a rapaziada sadia. 

D. as mulheres dos outros. 

E. a vítima de atropelamento. 
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02. Segundo o texto, o repórter policial sempre dá um jeito de “falar em uma língua especial”. Marque a 
alternativa cuja primeira opção NÃO seria a usada pelo repórter. 

A. Usa soldado para militar. 

B. Usa Mister X para suspeito. 

C. Usa diligência para investigar. 

D. Usa causídico para advogado. 

E. Usa testemunha-chave para cidadão. 

 

 

03. Segundo o texto, “falar uma língua especial” NÃO é retomado apenas em 

A. entortado literário. 

B. nada pelo nome comum. 

C. quanto mais cororoca, melhor. 

D. para complicar a vida da gente. 

E. um crime descrito pela imprensa sangrenta. 

 

 

04. As manchetes de reportagem policial, segundo o texto, costumam ser 

A. sérias. 

B. simples. 

C. apelativas. 

D. cuidadosas. 

E. mentirosas. 
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05. Sobre “é preciso estar acostumado ao “métier””, pode-se afirmar que 

A. para compreender as notícias é preciso apenas saber ler. 

B. para compreender as notícias é necessário ser iniciado na linguagem jornalística. 

C. para compreender as notícias basta estar atento aos sentidos literais das palavras. 

D. para compreender as notícias se faz necessário estar atento aos sentidos empregados. 

E. para compreender as notícias é necessário conhecer com muita profundidade as palavras. 

MATEMÁTICA 

06. A estimativa para a safra nacional, em 2017, de cereais, leguminosas e oleaginosas é de 230 milhões 
de toneladas. Sabe-se que a safra de 2016 foi de 184 milhões de toneladas. Se a previsão se concretizar, 
então, é CORRETO afirmar que, em relação a 2016, o aumento da produção será de  

A. 25 %. 

B. 26 %. 

C. 27 %. 

D. 28 %. 

E. 29 %. 

 

07. Um produto é vendido por R$ 138,00 à vista ou para pagamento em 60 dias com juros simples de 6% 
ao mês. Assim, é CORRETO afirmar que quem optar pelo pagamento em 60 dias pagará  

A. R$ 146,28. 

B. R$ 150,00. 

C. R$ 154,56. 

D. R$ 155,36. 

E. R$ 198,00. 
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08. O quadro abaixo apresenta as despesas de uma empresa no mês de março. Com base nas informações 
do quadro, é CORRETO afirmar que as despesas totalizaram  

Item Valor (em R$) 

Despesas gerais 15.300,88 

Pessoal 30.003,45 

Aluguel 12.700,00 
 

A. R$ 56.003,33. 

B. R$ 57.003,43. 

C. R$ 57.005,88. 

D. R$ 58.004,33. 

E. R$ 59.006,33. 

 

 

 

09. A equação representa o valor que uma transportadora cobra de seus clientes para entregar um produto. 
A variável, medida em quilômetros, representa a distância que deverá ser percorrida para efetuar a entrega. 
Assim, para entregar um produto a 100 quilômetros de distância, a transportadora cobra  

A. R$ 30,00. 

B. R$ 32,00. 

C. R$ 130,00. 

D. R$ 132,00. 

E. R$ 230,00. 

 

 

 



  
 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2017 
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA 

 

10. Determinada empresa, que funciona 8 horas por dia, possui a fórmula para saber qual é a quantidade de 
unidades do produto que está em estoque em cada dia. A variável representa quantas horas foram 
trabalhadas (corresponde ao horário de abertura da empresa; corresponde ao fato de a empresa estar 
funcionando há uma hora, e assim sucessivamente) e representa a quantidade de unidades em estoque após 
horas. Assim, é CORRETO afirmar que a quantidade máxima, de unidades do produto, em estoque é de 

A. 10.000. 

B. 110.000. 

C. 120.000. 

D. 320.000. 

E. 360.000. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS - NÍVEL MÉDIO 

 

11. Guarapuava é um dos municípios mais frios do estado do Paraná, com ocasionais registros de neve. O 
bioma predominante é a floresta subtropical, com vastas áreas de mata de araucárias. É o maior produtor 
brasileiro de cevada e possui uma das maiores fábricas de malte da América Latina. Os habitantes se 
chamam Guarapuavanos. Do povoado de Nossa Senhora do Belém foi elevado à categoria de vila e, 
posteriormente, comarca e município. Atualmente, o município de Guarapuava tem como prefeito 
(2017/2020) o senhor 

A. César Franco. 

B. Luiz Fernando Ribas Carli. 

C. Nivaldo Passos Krüger. 

D. César Filho Silvestri. 

E. Vítor Hugo Ribeiro Burko. 
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12. Com base na Lei Federal nº 10.741/2003 (Art.19), os casos de suspeita ou confirmação de violência 
praticada contra idosos serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde, públicos e 
privados, à autoridade sanitária bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos 
seguintes órgãos, EXCETO 

A. ao Ministério Público. 

B. ao Prefeito Municipal. 

C. à Autoridade Policial. 

D. ao Conselho Municipal do Idoso. 

E. ao Conselho Estadual ou Nacional do Idoso. 

 

13. O Legislativo é um dos três poderes do Estado ao qual é atribuída a função legislativa, ou seja, a 
elaboração das leis que regulamentam o Estado, a conduta dos cidadãos e das organizações públicas e 
privadas. O poder legislativo pode atuar em três esferas: no Governo Federal, no Governo Estadual ou 
Distrital e na Prefeitura. A principal função do Poder Legislativo Municipal é legislar, isto é, fazer as leis 
do município. Assim, o poder legislativo municipal no Brasil tem como principal representante o 

A. Vereador. 

B. Prefeito. 

C. Governador. 

D. Presidente da República. 

E. Ministro do Supremo Tribunal. 

 

14. Em 04 de março de 2017, Tancredo de Almeida Neves, se estivesse vivo, completaria 107 anos de 
idade. Como político, ele exerceu cargos de Deputado estadual e federal, Senador da República, Primeiro-
Ministro e Governador do Estado de Minas Gerais, até ser eleito Presidente da República por um colégio 
eleitoral, em 1985. Assim, a eleição de Tancredo Neves para Presidente da República marcava, no Brasil, 
o fim de um regime político 

A. Civil. 

B. Militar. 

C. Religioso. 

D. Monárquico. 

E. Anárquico.  
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15. A expressão “desenvolvimento sustentável” é amplamente empregada para designar a preservação da 
natureza, com vistas à promoção de maior conscientização ambiental na sociedade. “Para ser alcançado, o 
desenvolvimento sustentável depende de planejamento e do reconhecimento de que os recursos naturais 
são finitos. Esse conceito representou uma nova forma de desenvolvimento econômico, que leva em conta 
o meio ambiente”. Assinale a alternativa abaixo que aponta a maneira CORRETA de se promover o 
desenvolvimento sustentável. 

A. Permitir o desmatamento indiscriminado das florestas para a extração de madeira. 

B. Praticar a agricultura orgânica com maior frequência, sem o uso de agrotóxicos. 

C. Proibir o uso de recursos naturais renováveis, tais como os ventos e a energia solar. 

D. Incentivar a queima de matas nativas e combustíveis fósseis. 

E. Ampliar da área de cultivo agrícola em larga escala, pensando no homem e não na natureza. 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

16. Segundo o disposto no Regimento Interno da Câmara Municipal de Guarapuava, aprovado pela 
Resolução nº 013/2004, FUNÇÃO LEGISLATIVA consiste em: 

A. acompanhar as atividades financeiras do Paço Municipal. 

B. deliberar por meio de emendas a Lei Orgânica, Leis Complementares, Leis Ordinárias, Decretos 
Legislativos e Resoluções sobre todas as matérias de competência do Município. 

C. fazer a fiscalização externa com auxílio do Tribunal de Contas do Estado. 

D. organizar internamente a regulamentação de seu funcionalismo, a estruturação e direção de seus 
serviços auxiliares. 

E. exercer controle sobre o Prefeito, Secretarias Municipais, Mesa do Legislativo e Vereadores. 
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17. A respeito dos atos normativos, é CORRETO afirmar que 

A. são um conjunto de peças, pareceres e atos ordenados que instruem e consubstanciam o pedido do 
requerente, com o objetivo de se obter ou não a concordância da municipalidade. 

B. são a reunião de documentos, cujo potencial é de uso do Órgão Público. 

C. apresentam uma decisão emanada de autoridade judicial. 

D. são expedidos por autoridades administrativas competentes e estabelecem normas ou regras, com 
vista à correta aplicação da lei. 

E. são atos vinculados à administração, passíveis de anulação, de acordo com juízo de conveniência e 
oportunidade. 

 

18. Assinale a opção CORRETA acerca da redação oficial. 

A. Requerimento é um documento específico pelo qual se solicita algo a que se tem direito ou se supõe 
ter. 

B. O fecho de um memorando apresenta expressões canônicas, tais como “Nestes termos, aguarda 
deferimento” e “Espera deferimento”. 

C. Atestado é o documento firmado por uma repartição pública em favor de outra, a respeito de 
determinado fato. 

D. Memorando é uma correspondência oficial externa entre autoridades de mesmo nível hierárquico, 
assemelhado, em sua estrutura, ao requerimento. 

E. A concordância de gênero com as formas de tratamento deve ser feita no masculino, 
independentemente do sexo da pessoa a quem a forma de tratamento se refira, pois o gênero deve 
ser mantido neutro nas correspondências oficiais. 

 

19. No caso do envio de uma correspondência para o Prefeito Municipal, a forma de tratamento adequada 
é: 

A. Vossa Senhoria. 

B. Vossa Reverendíssima 

C. Vossa Excelência. 

D. Magnificência. 

E. Digníssimo. 
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20. A carta comercial é um documento usado pelas empresas. Nos órgãos públicos, qual documento tem a 
mesma finalidade da carta comercial? 

A. Aviso. 

B. Decreto. 

C. Memorando. 

D. Comunicação. 

E. Ofício. 

 

21. Com relação ao ato emanado de órgão colegiado para o registro de uma decisão ou uma ordem no 
âmbito de sua área de atuação, afirmamos que é: 

A. Ofício. 

B. Despacho. 

C. Edital. 

D. Resolução. 

E. Circular. 

 

 

22. No Serviço Público, o ato de receber, identificar, registrar e distribuir os documentos é de 
responsabilidade 

A. do servidor. 

B. da Secretaria. 

C. do protocolo. 

D. do arquivo. 

E. da recepção. 
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23. Como é denominada a unidade documental em que se reúnem oficialmente documentos de naturezas 
diversas, no decurso de uma ação administrativa para formar um conjunto material indivisível? 

A. Arquivo. 

B. Processo. 

C. Registro. 

D. Organograma. 

E. Estrutura. 

 

24. Declaração é o ato pelo qual o servidor ou a administração afirma a existência ou inexistência de um 

A. direito ou de um fato. 

B. julgamento ou de uma reclamação. 

C. fato ou de uma recomendação. 

D. crime ou de um delito. 

E. dever ou de uma infração. 

 

25. Assinale a opção que apresenta a definição CORRETA do documento ATA. 

A. Declaração firmada por alguém em razão do seu ofício, na qual afirma a verdade de um fato ou 
estado, ou a existência de uma obrigação, e que, fornecida a outrem, serve a este como documento. 

B. Resumo escrito que constitui registro de fatos, ocorrências, resoluções, decisões e deliberações de 
uma assembleia, sessão ou reunião. 

C. Documento específico de solicitação, no qual o indivíduo expõe a matéria objeto do pedido. 
Compõe-se de vocativo, preâmbulo, estado civil, nacionalidade, idade, residência e profissão do 
peticionário, contexto e fecho. 

D. Ato administrativo de correspondência entre agentes de uma mesma repartição, no qual, de maneira 
simples e direta, são tratados assuntos de rotina para conhecimento interno. Dispensa fórmulas de 
cortesia e demais formalidades. 

E. Exposição circunstanciada de atividade administrativa, ou relato mais ou menos minudente que se 
faz por escrito, por ordem de autoridade superior ou no desempenho das funções do cargo que 
exerce. 

 



  
 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2017 
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA 

 

26. Em um sistema com várias atividades simultâneas, podem surgir conflitos no uso do hardware, quando 
dois ou mais aplicativos precisam dos mesmos recursos para poder executá-las. Sendo assim, qual das 
alternativas abaixo expressa a quem cabe definir as políticas para o uso dos recursos de hardware pelos 
aplicativos? 

A. Internet Explorer. 

B. Sistema operacional. 

C. Modem. 

D. Usuário. 

E. Microsoft Office. 

 

 

 

27. Com base nos conhecimentos sobre planilhas eletrônicas e observando a imagem acima, responda: o que 
ocorrerá com a fórmula contida na célula D4, após apertar uma das teclas “Enter” ou “Tab”? 

A. A célula apresentará erro na sintaxe da função. 

B A célula apresentará o resultado da função. 

C. A célula apresentará o valor igual a 228. 

D. A célula apresentará Soma(D1:D3). 

E. A função dividirá o valor contido na célula D1 pelo valor contido na célula D3. 
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28. Com base nos conhecimentos sobre o editor de texto MICROSOFT WORD, responda: qual ação a 
combinação das teclas Ctrl+Enter executará? 

A. Serão apresentadas as combinações possíveis de atalho utilizando a tecla Ctrl. 

B. Será negritada a palavra onde se encontra o cursor. 

C. Será inserida uma quebra de página na posição onde se encontra o cursor. 

D. Será centralizado o texto do parágrafo em que se encontra o cursor. 

E. Será inserida uma quebra de seção. 

 

 

29. O Mozilla Firefox é um software livre e de código aberto. Ele possibilita abrir vários sites ao mesmo tempo 
por um sistema de abas. Caso uma ou mais abas sejam fechadas acidentalmente, qual combinação de teclas 
permite reabrir a aba? 

A. Ctrl+N. 

B. Ctrl+Shift+T. 

C. Ctrl+T. 

D. Não existe a possibilidade de reabrir uma aba fechada por engano. 

E. Ctrl+A. 

 

30. Com relação aos mecanismos de busca. Ao se realizar uma pesquisa de uma expressão que contenha mais 
de uma palavra, ou uma frase, e que se objetivem somente os resultados que contenham exatamente o que foi 
inserido no campo de pesquisa, qual dos métodos devemos então utilizar? 

A. Utilizar o * entre as palavras. 

B. As expressões ou frase devem estar concatenadas com o sinal de + no lugar do espaço. 

C. Basta somente efetuar a busca. 

D. As expressões ou frases devem estar entre “”. 

E. Utilizar o ; entre as palavras. 

 


