
DIRETORIA DE CONCURSO VESTIBULAR

EDITAL Nº 062/2010-DCV

CADERNOS DE PROVAS DE CONHECIMENTOS DO 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE 

CARGOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ARAPOTI, ESTADO DO PARANÁ.

O Diretor de Concurso Vestibular da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - 
UNIOESTE, no uso das suas atribuições estatutárias e regimentais e considerando o Edital 
001/2010-CMArapoti, de 23 de agosto de 2010,

TORNA PÚBLICO:

Os cadernos das Provas  Objetivas do  Concurso Público para Provimento de 
Cargos Efetivos da Câmara Municipal de Arapoti, do Estado do Paraná.

DISPOSIÇÕES:

Art. 1º Ficam publicados os cadernos das Provas Objetivas do Concurso Público 
para Provimento de Cargos Efetivos da Câmara Municipal de Arapoti, do Estado do Paraná, 
conforme anexo único deste edital.

Art.  2º O  candidato  que  julgar  constatar  irregularidade  sobre  questões  das 
provas poderá utilizá-los para fundamentar o recurso que impetrar.

Publique-se.

Cascavel, 24 de outubro de 2010.

JOÃO CARLOS CATTELAN
Diretor de Concurso Vestibular



CONCURSO PÚBLICO 
CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAPOTI

ASSISTENTE DE IMPRENSA

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de  ASSISTENTE DE IMPRENSA que é 
constituída  de  cinco  matérias,  apresentadas  na  seguinte  ordem:  Língua  Portuguesa,  Conhecimentos 
Gerais, Matemática, Noções Básicas de Informática e Conhecimentos Específicos. As matérias possuem, 
respectivamente, 5, 3, 4, 3 e 25 questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das 
quais somente uma está correta. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 
questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da sala  de provas  antes  das 10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



PORTUGUÊS
O bom jornalismo sabe separar o fato da versão do fato. 
A Band tem um compromisso permanente com a clareza e a objetividade na busca dos fatos, porque nada 
que seja dissonante com a verdade pode ser publicado impunemente. No jornalismo sempre houve uma 
disputa para ver quem dá a notícia primeiro. Nós preferimos checar e rechecar os fatos antes, para garantir 
que a notícia saia direito. Essa é a nossa opção. BAND: integridade na informação. 

Revista Veja, 16 de setembro de 2009, n° 2130, ano 42, n° 37, Editora Abril, Globo, p. 159.

1. Considerando a manchete do anúncio acima, pode-se afirmar que

A. existe um bom e um mau modo de fazer jornalismo, mas apenas o segundo sabe separar o que é fato 
do que é apenas uma versão sobre ele.

B. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação da segunda.

C. o mau jornalismo é aquele  que não sabe separar  o que é fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando, sempre, a publicação do primeiro.

D. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação do primeiro.

E. não se pode diferenciar o bom jornalismo do mau jornalismo, pois, efetivamente, não existem fatos, 
mas tão somente versões publicadas sobre eles.

2. Tendo por base o anúncio transcrito acima, é correto afirmar que

A. o leitor  não precisa  saber  que  Band remete  à  Rede Bandeirantes  de  Televisão,  para  definir  com 
precisão a quem se refere a propaganda veiculada na Veja.

B. permanente permite inferir que o compromisso da Band com a informação de fatos e não de versões 
ocorre em momentos especiais e importantes para a população.

C. a diferença entre  fato e  versão do fato está relacionada com a clareza e a objetividade com que o 
mesmo é noticiado ao público.

D. clareza e objetividade não são preocupações da  Band na busca dos fatos que noticia, pois os fatos 
sempre são narrados de uma forma e nunca são objetivos e claros.

E. a passagem clareza e objetividade permite inferir que elas são características que, mesmo ocorrendo 
isoladamente, possibilitam separar fatos de meras versões. 

3. Considerando o anúncio acima, é INCORRETO afirmar que

A. a passagem introduzida pelo  porque estabelece uma relação de causalidade com a passagem que a 
antecede, aproximando-se de uma explicação para ela. 

B. nada leva a pressupor que qualquer coisa que não seja verdade e venha a ser publicada deve sofrer 
punições e penalizações.

C. o jornalismo que publica versões de fatos e não se compromete com a clareza e a objetividade na 
busca deles pode vir a publicar inverdades ou mentiras. 

D. pode deveria ser lido como uma afirmação positiva sobre ser publicado impunemente, se não viesse 
negado pelo pronome indefinido nada.   

E. nada permite deduzir que versões inocentes de fatos que não são nocivas para a população podem ser 
publicadas sem sofrerem punição.

4. Sobre o anúncio transcrito acima, pode-se afirmar que

A. não  é  apenas  no  jornalismo que  há  uma  disputa  para  ver  quem  dá  a  notícia  primeiro,  pois  a 
competição também faz parte de outras atividades.



B. o jornalismo da Band não se envolve em disputas para ser o primeiro a dar a notícia, pois isto o levaria 
à verdade e aos fatos e à clareza e objetividade.

C. sempre  é  um recurso  que  permite  que  o  leitor  pressuponha  que  a  disputa  para  ser  o  primeiro  é 
característica do jornalismo atual.

D. houve é uma flexão verbal no tempo passado que leva a concluir, por isso, que  a disputa para ver  
quem dá a notícia primeiro não é algo da atualidade.

E. o recurso lingüístico  para,  quando ocorre, introduz a finalidade e o objetivo para a realização das 
atividades apresentadas nas passagens que os antecedem.

5. Considerando o fragmento de texto acima, é correto afirmar que 

A. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor do anúncio e o leitor do texto.

B. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o autor do anúncio.

C. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o leitor do texto.

D. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor, o leitor e a Band.

E. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o anunciante, ou seja, a Band.

CONHECIMENTOS GERAIS
6. Sobre as políticas públicas para a saúde é INCORRETO afirmar que

A. o SUS é um sistema, ou seja, é formado por várias instituições dos três níveis de governo (União, 
Estados e Municípios),  e  pelo setor  privado contratado e conveniado,  como se fosse um mesmo 
corpo. Assim, o serviço privado, quando é contratado pelo SUS, deve atuar como se fosse público, 
usando as mesmas normas do serviço público. 

B. o Sistema Único de Saúde teve seus princípios estabelecidos na Lei Orgânica de Saúde, em 1990, 
com base no artigo 198 da Constituição Federal de 1988. Os princípios ideológicos que regem o SUS 
são  o  da  universalidade,  integralidade  e  da  eqüidade.  Os  princípios  organizacionais  são  os  da 
descentralização,  da  regionalização e  da  hierarquização.  O  SUS  mantém  ainda  o  princípio  da 
participação popular. 

C. as políticas públicas de saúde dirigidas ao tema DST/aids avaliam as características e pertinência da 
epidemia da aids e outras patologias correlatas entre segmentos populacionais definidos segundo suas 
características de vulnerabilidade e risco para a epidemia. A vulnerabilidade é a pouca ou nenhuma 
capacidade  do indivíduo ou do grupo social  decidir  sobre  sua situação  de risco,  podendo variar 
segundo a  posição e  situação em relação à condição  de gênero,  raça,  fatores  e  condições  sócio-
econômicas, acesso aos serviços e insumos de saúde, fatores políticos e até mesmo biológicos. Os 
princípios  e  diretrizes  que  orientam  as  políticas  públicas  são  as  atitudes  de  solidariedade,  não-
preconceito e não-discriminação em relação às pessoas  que vivem com HIV/aids;  a  garantia  dos 
direitos  individuais  e  sociais  das  pessoas  que vivem com HIV/aids;  o  acesso à  rede  de saúde  e 
disponibilização de insumos de prevenção, notadamente preservativos masculinos e femininos, gel, 
agulhas e seringas e materiais educativos; o acolhimento, aconselhamento e tratamento das pessoas 
infectadas  pelo  HIV  e  portadores  de  DST  nos  serviços  de  saúde;  e  a  descentralização, 
institucionalização e sustentabilidade das ações de saúde no que se refere à prevenção, promoção e 
educação em saúde. 

D. o SUS possui esferas de atuação tanto no governo federal, como estadual e municipal.  Segundo a 
Constituição Federal, o SUS é definido como um sistema descentralizado com comando único; isto 
necessariamente  implica  em  delegar  autonomia  para  que  Estados  e  Municípios  formulem  e 
implementem as respectivas políticas de saúde.

E. criado em 1900 como uma iniciativa pioneira no país para a produção de vacinas, em seus 109 anos 
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de existência o Instituto Oswaldo Cruz (IOC) diversificou suas ações e hoje constitui um complexo 
que gera conhecimento, produtos e serviços na área biomédica para atender as necessidades da saúde 
da população brasileira. Embora o IOC seja uma referência  na produção de medicamentos, o Brasil 
não possui nenhuma instituição com qualificação na áreas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico 
e  inovação  e  na  prestação  de  serviços  de  referência  para  diagnóstico  de  doenças  infecciosas  e 
genéticas.

7. Sobre a história de Arapoti, do Paraná e do Brasil é INCORRETO afirmar que 

A. a história de Arapoti está relacionada ao processo de produção bovina e comercialização de muares, 
que caracterizou-se de forma muito intensa entre São Paulo e Rio Grande do Sul,  sendo que os 
campos desta região, até então, eram ocupados por gado de corte e serviam como pouso para tropas 
vindas do sul do país. Na época, era o Distrito do Cerrado, hoje uma vila rural, que tinha a maior 
concentração de pessoas nessas terras que hoje formam o município.

B. ao  considerar  a  história  do  Brasil  Império,  dois  episódios  caracterizam-se  com  significativa 
importância política  e estratégica para a região do Estado:  a Guerra  dos Farrapos e as Revoltas 
Liberais de 1842. A primeira, que começou no Rio Grande do Sul e se espalhou pela Província de 
Santa Catarina, era contra a centralização política imposta pelas exigências e o encarecimento dos 
produtos  da pecuária  sulina.  As revoltas  liberais  de 1842,  em  Minas Gerais e  São Paulo, foram 
promovidas pelo Partido Liberal, contra o ato de Dom Pedro II que dissolveu a Assembléia Geral.

C. a  chamada  “Nova  República”  teve  início  com o  fim  do  regime  militar  e  teve  como  primeiro 
presidente civil que assumiu o cargo, José Sarney, sendo sucedido pelo presidente Fernando Collor. 
Fazem parte deste período político do Brasil,  o presidente Fernando Henrique Cardoso,  em cujo 
governo foi criado o Plano Real, este foi sucedido por Itamar Franco e por fim o governo de Luis 
Inácio Lula da Silva, cujo período de governo encerra-se no final de 2010.

D. a escravidão de negros foi a forma de relação social de produção adotada, de uma forma geral, no 
Brasil desde  o  período  colonial até  o  final  do  Império.  A  escravidão  no  Brasil  é  marcada 
principalmente pelo uso de escravos vindos do  continente africano, mas é necessário ressaltar que 
muitos  indígenas foram vítimas desse processo.  Os escravos foram utilizados principalmente em 
atividades relacionadas à agricultura – com destaque para a atividade açucareira – e na mineração, 
sendo  assim essenciais  para  a  manutenção  da  economia.  Alguns  deles  desempenhavam também 
vários tipos de serviços domésticos e/ou urbanos.

E. a sociedade colonial no período do açúcar era marcada pela grande diferenciação social. No topo da 
sociedade, com poderes políticos e econômicos, estavam os senhores de engenho. Abaixo, aparecia 
uma camada média formada por trabalhadores livres e funcionários públicos. E na base da sociedade 
estavam os escravos de origem africana. Era uma sociedade patriarcal, pois o senhor de engenho 
exercia  um  grande  poder  social.  As  mulheres  tinham  poucos  poderes  e  nenhuma  participação 
política, deviam apenas cuidar do lar e dos filhos. A casa-grande era a residência da família do 
senhor de engenho. Nela moravam, além da família, alguns agregados. O conforto da casa-grande 
contrastava com a miséria e péssimas condições de higiene das senzalas.

8. Sobre as políticas públicas  para a promoção da cidadania e da educação é INCORRETO afirmar que 

A. o Estatuto do Idoso prevê que é obrigação da família e da sociedade o dever de assegurar ao idoso 
todos  os  direitos  da  cidadania,  garantindo  sua  participação  na  comunidade,  defendendo  a  sua 
dignidade,  bem-estar  e  direito  à  vida.  Segundo o  Estatuto,  não  cabe  ao  Estado  a  promoção  da 
inclusão  social  do  idoso,  uma vez  que  a  responsabilidade  é  única  e  exclusiva  da  família  e  da 
sociedade. 

B. é previsto no Estatuto do Idoso que todo idoso tem direito a 50% de desconto em atividades de 
cultura, esporte e lazer. Em relação ao trabalho é proibida a discriminação por idade e a fixação de 
limite máximo de idade na contratação de empregados, sendo passível de punição quem o fizer. O 
primeiro  critério  de  desempate  em  concurso  público  é  o  da  idade,  com  preferência  para  os 
concorrentes com idade mais avançada. 

C. a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) prevê ensino fundamental obrigatório e gratuito 
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sendo que a carga horária mínima de oitocentas horas distribuídas em duzentos dias na educação 
básica. A União deve gastar no mínimo 18% e os estados e municípios no mínimo 25% de seus 
respectivos orçamentos na manutenção e desenvolvimento do ensino público.

D. o  cumprimento  da  Constituição  da  República  quando  adota  como  princípio  a  “igualdade  de 
condições  para  o  acesso  e  permanência  na  escola”  aponta  para  a  necessidade  das  políticas 
educacionais em eliminarem barreiras à educação dos alunos com deficiência, com síndromes, com 
altas habilidades/superdotação prevendo o atendimento às necessidades educacionais especiais.

E. a  Constituição de 1988 tornou a prática do racismo crime sujeito a pena de prisão, inafiançável e 
imprescritível.  A  legislação  brasileira  já  definia,  desde  1951,  com  a  Lei  Afonso  Arinos (lei. 
1.390/51),  os primeiros conceitos  de racismo, apesar de não classificar  como crime e sim como 
contravenção penal (ato delituoso de menor gravidade que o crime). 

MATEMÁTICA
9. Encontra-se 3 caixas fechadas, numeradas de 1 a 3, cada qual, contendo um único objeto. Uma delas 
contém um tijolo; uma outra, uma pedra e na outra, uma jóia, não necessariamente nesta ordem. Sobre cada 
caixa há um bilhete com a seguinte informação:

Caixa 1: “O tijolo está na caixa 3”.
Caixa 2: “A pedra está na caixa 1”.
Caixa 3: “O tijolo está aqui”.

Sabe-se que o que está escrito na caixa que contém o tijolo pode ser verdadeiro ou falso, que o que está 
escrito na caixa que contém a pedra é falso e que o que está escrito na caixa que contém a jóia é verdadeiro. 
Baseado nestas informações, pode-se concluir que as caixas 1, 2 e 3 contém, respectivamente,

A. a pedra, a jóia, o tijolo.

B. o tijolo, a jóia, a pedra.

C. a jóia, a pedra, o tijolo.

D. a jóia, o tijolo, a pedra.

E. o tijolo, a pedra, a jóia.

10. Considere os pacientes de AIDS classificados em 3 grupos: hemofílicos, homossexuais e toxicômanos. 
Num certo local, de 75 pacientes, sabe-se que
41 são homossexuais;
9 são homossexuais e hemofílicos, mas não toxicômanos;
7 são homossexuais e toxicômanos, mas não hemofílicos;
2 são hemofílicos e toxicômanos, mas não homossexuais;
6 são apenas toxicômanos;
o  número  de  pacientes  que  são  apenas  hemofílicos  é  igual  ao  número  de  pacientes  que  são  apenas 
homossexuais;

O número de pacientes que pertencem simultaneamente aos 3 grupos é a metade do número de pacientes 
que não pertencem a nenhum dos grupos.

Quantos pacientes pertencem simultaneamente aos 3 grupos?

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

E. 4.

11.  A concentração  C t  ,  em miligramas  por  centímetro  cúbico,  de  um medicamento  na  corrente 
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sanguínea é dada por C t = 0,16 t
t 24t4

, onde t é o número de horas depois que o medicamento é 

tomado. Quantas horas depois este medicamento atingirá sua concentração máxima? 

A. 1.

B. 2
C. 1,5.

D. 2.

E. 1 2

12. Uma urna contém 2 bolas brancas e 3 vermelhas. Suponha que sejam sorteadas duas bolas ao acaso, 
sem reposição. A probabilidade de terem sido retiradas as duas bolas brancas é de

A. 40,00%.

B. 30,00%.

C. 20,00%.

D. 10,00%.

E. 8,00%.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
13. Dos itens abaixo, quais NÃO são regras utilizadas nas buscas do google?

A. não faz distinção entre buscas com letras maiúsculas e minúsculas.

B. quando existe mais de uma palavra na busca, um E automático é inserido entre os termos.

C. palavras comuns (como artigos, preposições e conjunções) são excluídas da busca, a não ser que seja 
acrescentado o sinal de '+' (mais) antes dela. ex. queremos "star wars episódio I", então a busca deve 
ser igual a: star wars episódio +I.

D. o botão "estou com sorte" encaminha sempre para sites de jogos de azar, ignorando os termos da 
busca.

E. para excluir um termo homônimo da pesquisa, acrescentamos o sinal de '-' (menos) antes dele. ex: 
queremos bateria (energia) ao invés de bateria (instrumento musical), então busca deve ser igual a: 
bateria -música.

14. A respeito de serviços providos pela internet, é correto afirmar que

A. o FTP é o serviço da internet que possibilita aos usuários se comunicarem em tempo real (o popular 
bate-papo).

B. para fazer acesso de streaming (vídeo e/ou áudio) utilizam-se exclusivamente  os protocolos P2P 
(peer-to-peer).

C. um possível endereço de e-mail da PREFEITURAX é www.prefeiturax.pr.gov.br.

D. dois usuários da internet só podem trocar e-mail se ambos estiverem simultaneamente conectados.

E. a  transferência  de  arquivo  do  computador  cliente  local  para  um servidor  remoto  na  Internet  é 
denominada upload.

15. O Microsoft  Office e o OpenOffice (BROffice no Brasil)  realizam serviços de produção de textos, 
apresentações  gráficas  e  planilhas  de  cálculo,  por  meio  dos  seguintes  produtos  especializados, 
respectivamente  com seus  nomes  aos  pares  (considere  somente  a  alternativa  onde  todos  os  exemplos 
citados correspondem a questão):

A. Word e Writtely, PowerPoint e Printer, Excel e Calculation.



B. Word e Savage, PowerExpression e Printer, Excel e Table.

C. Editor de Texto e Writter, Apresentação e Printer, Planilha e Calculation.

D. Word e Writter, PowerPoint e Impress, Excel e Calc.

E. Editor de Texto e Writtely, PowerPoint e Presentation, Excel e Table.

ESPECÍFICA: ASSISTENTE DE IMPRENSA
16. Depois da digitalização, os equipamentos evoluíram ainda mais e foram criados aparelhos domésticos 
com alta qualidade. Recursos que antes ficavam somente nas mãos de profissionais, hoje são acessíveis a 
pessoas de todas as áreas. Com base nesta afirmação é correto afirmar que

A. além da economia de escala, que permite a redução dos preços e da possibilidade de editar vídeo no 
computador,  os  equipamentos  digitais  -  semiprofissionais  -  têm  a  mesma  qualidade  que  os 
analógicos e oportunizam uma produção melhor.

B. só depois da digitalização é que passou-se a ter a possibilidade das imagens passarem para o disco 
rígido como arquivos que podem ser trabalhados de maneira não-linear.

C. a produção de televisão nada mudou com a evolução tecnológica.

D. a edição não-linear é acessível somente aos profissionais.

E. as pessoas, entre eles adolescentes, não conseguem lidar com a nova tecnologia e seria praticamente 
impossível a edição não-linear ser realizada por jovens em suas casas.

17. A compressão de arquivos de vídeos e os formatos pequenos de arquivos com qualidade e que podem 
ser repassados pela internet e transmitidos na televisão, garantem o avanço da interatividade, da troca de 
informações  e da busca por um novo estilo jornalístico.  Com base na afirmação precedente  assinale  a 
resposta INCORRETA.

A. Grande parte das emissoras brasileiras já trabalha com recursos digitais nas gravações de externas e 
em estúdio, edição no computador (não-linear), bem como nas mesas onde são selecionados os sons 
e imagens que vão ao ar (switcher de uma emissora).

B. A grande mudança para que todo o processo se complete é que a transmissão passe a ser digital e a 
recepção nas casas também com a implantação da TV Digital.

C. Em alguns casos, em algumas televisões, todo o processo é digital, mas as saídas, as recepções nas 
casas são analógicas, o que não permitem a visualização das imagens com mais qualidade digital 

D. A qualidade das imagens independem da implantação da TV Digital. Para que se tenha qualidade de 
imagens  é  necessário  somente  as  filmadoras  digitais,  as  quais  já  estão  sendo  utilizadas  pelas 
emissoras 

E. No mundo, hoje existem três padrões principais de televisão digital: o ATSC (Advanced Television 
Sustems  Committee),  dos  Estados  Unidos;  o  DVB-T  (Terrestrial  Digital  Video  Broadcasting 
System), da Europa, e o ISDB-T (Terrestrial Integrated Services Digital Broadcasting), do Japão. 

18. Com base na história da televisão brasileira é INCORRETO afirmar que

A. o Repórter Esso foi o primeiro telejornal de sucesso, que estreou em 1953 na TV Tupi e permaneceu 
no ar por quase 20 anos. 

B. o modelo do telejornal  Repórter Esso tinha uma linguagem objetiva e acabou seguindo o padrão 
norte-americano.

C. o Jornal Nacional, da Rede Globo, é o telejornal que está há mais tempo no ar, desde 1969, e ainda é 
líder de audiência no horário. 

D. o Jornal Nacional é o primeiro noticiário em rede nacional da televisão brasileira, gerado no Rio de 
Janeiro, sede da TV Globo, para as suas emissoras em vários pontos do país, ao vivo, através de um 
sistema da Embratel que associava a emissão por microondas e por satélite. 

E. o Jornal Nacional foi o primeiro a apresentar reportagens em cores; o primeiro a mostrar imagens, 



via satélite, de acontecimentos internacionais no mesmo instante em que eles ocorriam. O estilo de 
linguagem e narrativa e a figura do repórter de vídeo tinham os telejornais europeus como modelo.

19. Com base na equipe e na produção da reportagem de televisão assinale a afirmativa INCORRETA. 

A. A reportagem em TV não é feita  apenas por  um único profissional.  Depois  que começa,  segue 
adiante com o repórter e uma equipe composta por um cinegrafista e um auxiliar. 

B. A equipe sai da emissora para comprovar fatos primários através do registro de imagens e sons, 
culminando na forma como a história será contada. Por isso é importante ressaltar que além das 
informações obtidas no trabalho de apuração, o repórter de TV também deve se preocupar com as 
informações registradas pela captação das imagens e sons pela equipe técnica. 

C. O volume de dados e elementos textuais que o repórter obtém pode ser grande ou pequeno, mas as 
imagens e o áudio gravados devem ser limpos, precisos e coerentes. 

D. O modelo clássico de uma reportagem de TV está baseado na estrutura construída por offs (texto do 
repórter),  sonoras (entrevistas)  e passagens (presença do repórter  no vídeo) e as reportagens nos 
telejornais diários possuem de um minuto e cinco segundos a um minuto e meio. 

E. Normalmente,  o  texto  do  repórter  é  elaborado  antes  da  gravação  das  imagens.  São  os  offs os 
principais elementos da reportagem, os quais dão sentido e coesão ao texto narrado. 

20. “O que no início da história da TV deixava os telespectadores confusos e apreensivos - pois pensavam 
que as pessoas que apareciam na tela também viam o interior de suas casas - em certa medida é possível 
agora.  Mas,  obviamente, a  proposta  hoje é diferente,  está  inserida num processo de digitalização mais 
amplo e tem os exemplos mais ricos na interatividade, estimulada e ampliada a partir  da internet. Essa 
originalidade ganha valor  quando associamos  essa  possibilidade  de produzir  para  a  TV com temas  de 
interesse das comunidades”. (CROCOMO, 2007, p. 33). Com base na afirmação do jornalista e pesquisador 
Fernando Crocomo é correto afirmar que

A. com a TV Digital será possível inserir a comunidade no processo de interação, as quais poderão 
mostrar suas vidas comunitárias. 

B. essa participação efetiva já ocorre hoje com as TVs comunitárias. 

C. será possível com a TV Digital a produção de materiais mais aprofundados e complexos. 

D. a linguagem da TV Digital vai ser mais reflexiva e rebuscada. 

E. o processo de digitalização não está vinculado com a ideia de interatividade, mas é estimulado e 
ampliado a partir da internet. 

21. Com tantos recursos tecnológicos disponíveis hoje, os programas de TV já estão despertando e tentam 
colocar em prática a interatividade. No entanto, a participação do telespectador nos programas de televisão 
ainda  é  muito  tímida,  pois  o  que existe  é  uma tentativa  de  propor  uma interatividade  dentro  de  uma 
programação, de um estilo, que isso não prevê. Com base nesta afirmação é correto afirmar que 

A. todos os programas de TV aberta brasileira são interativos e apresentam uma relação de diálogo 
eficiente com o telespectador. 

B. votações eletrônicas a partir de alternativas apresentadas pelas emissoras; a compra de mercadorias 
pela TV; o acesso a informações adicionais sobre um determinado assunto - como o ato de acessar 
uma notícia de última hora na TV (clicando nos links, com o uso de hipertexto); entre outras opções, 
são garantias de interatividade. 

C. é certo que existem novidades sendo apresentadas. No entanto, podem ser consideradas mais como 
atrações do que necessariamente um novo canal de retorno aberto ao telespectador. 

D. a  televisão  é  tão  interativa  quanto  a  internet.  As  duas  convidam  e  interagem  com  o 
telespectador/internauta. 

E. a internet já nasceu interativa, enquanto a televisão há mais de 50 anos tem como característica o 
“convite” ao telespectador, mas a televisão mesmo assim é mais interativa. 



22. As condições fundamentais para que se produza a comunicação radiofônica estão ligadas à utilização 
correta e ampla de elementos expressivos do meio. Com base nisto é INCORRETO afirmar que 

A. no caso da voz, quatro são os fatores que influem de modo especial: a vocalização, a entonação, o 
ritmo e a atitude. 

B. a compreensão das mensagens efetua-se na mente do receptor em função da utilização da voz feita 
pelo emissor.

C. por meio da voz, o comunicador transmite não só informação - fatos concretos -, mas também sua 
personalidade, sua avaliação dos acontecimentos ou sua visão da realidade. 

D. vocalização, entonação, ritmo e atitude são os elementos que conferem subjetividade à mensagem 
radiofônica. 

E. vocalização, entonação, ritmo e atitude são elementos que conferem objetividade à informação.

23. A linguagem radiofônica é constituída por possibilidades de expressões, sendo elas: 

A. Linguagem oral, musical, silêncio e ruído. 

B. Somente linguagem oral e musical. 

C. Somente linguagem oral, musical e silêncio.

D. Somente linguagem musical e silêncio 

E. Somente linguagem oral.

24. Um texto objetivo, direto, claro e de acesso tanto da classe mais simples como daquela considerada 
mais letrada. Estes são os principais propósitos do texto jornalístico. Com base nisto é correto afirmar que

A. o estilo jornalístico é um estilo especial  que se caracteriza por ser  claro,  direto,  conciso,  fácil  e 
acessível a qualquer leitor.

B. o texto jornalístico requer o máximo de palavras e o máximo de explicação, correção, compreensão e 
exatidão 

C. deve-se utilizar palavras mais rebuscadas, pois o texto jornalístico também deve se dirigir às pessoas 
letradas.

D. o texto jornalístico deve ser inovador e para isso não deve construir frases sempre na linha do sujeito, 
verbo e complementos.

E. deve-se surpreender o leitor e para isso não enunciar logo no primeiro parágrafo o fato em si. 

25. No jornalismo, uma boa redação tem algumas características fundamentais:

A. Frases breves, palavras curtas,  preferência pelo vocabulário usual,  estilo direto,  uso adequado de 
adjetivos e verbos vigorosos, de ação, sempre na forma ativa.

B. Frases longas e explicativas, palavras curtas, preferência pelo vocabulário usual, estilo direto, uso 
adequado de adjetivos e verbos vigorosos, de ação, sempre na forma ativa.

C. Frases breves, palavras curtas, preferência pelo vocabulário usual, estilo indireto, uso adequado de 
adjetivos e verbos vigorosos, de ação, sempre na forma ativa.

D. Frases  longas,  palavras  curtas,  preferência  por  uma  linguagem  rebuscada,  estilo  indireto,  uso 
adequado de adjetivos e verbos vigorosos, de ação.

E. Frases claras, palavras curtas, linguagem rebuscada e fácil, estilo indireto, uso adequado de adjetivos 
e verbos vigorosos, de ação.

26. “(...)  O registro formal  é uma imposição de ordem política,  esteja ou não em lei.  A pressão social 
valoriza  seu emprego e  qualifica  de erro  todo desvio”.  (LAGE, p.  37).  Assim, com o propósito  de  se 



aproximar do leitor e ser direto, o jornalismo utiliza características da linguagem popular, mas respeitando e 
equilibrando a notícia com a busca pela correção gramatical. Com base na linguagem jornalística, segundo 
Nilson Lage, é correto afirmar que

A. a conciliação entre esses dois  interesses -  de uma comunicação eficiente  e de aceitação social  - 
resulta  na  restrição  fundamental  a  que  está  sujeita  a  linguagem jornalística:  ela  é  basicamente 
constituída de palavras, expressões e regras combinatórias que são possíveis no registro coloquial e 
aceitas no registro formal. 

B. na  busca  constante  pelo  equilíbrio  entre  as  duas  línguas,  a  popular  e  a  formal,  a  linguagem 
jornalística não acaba sendo o espelho da língua falada, pois não expõe de fato em nenhuma de suas 
colunas expressões usuais do dia a dia.

C. do ponto  de  vista  da  eficiência  da  comunicação,  o  registro  coloquial  não é o  preferível,  pois  a 
correção gramatical é o principal objetivo para o jornalismo. 

D. a língua coloquial pode ser mais acessível para as pessoas de pouca escolaridade, ao contrário para 
aquelas que estudaram ou lidam constantemente com a linguagem formal.

E. a língua formal permite mais rápida fruição e maior expressividade e por isso o jornalismo se baseia 
nela.

27. Em meados da década de 1950 começaram a surgir livros de normas de redação no Brasil. Assim, os 
padrões propostos decorreram das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Uma das regras 
que Nilson Lage expõe é o uso dos verbos no presente, principalmente no título. Tanto Lage como Amaral 
exemplificam algumas dessas regras. Assim, com base nos dois autores é INCORRETO afirmar que

A. nos títulos de letras contadas corte palavras de uma linha para outra.

B. nos  títulos  de  notícias,  use  o  verbo,  de  preferência,  no  presente,  e  elimine  artigos  sempre  que 
possível. 

C. só use abreviaturas ou nomes próprios quando forem do conhecimento geral. 

D. os períodos longos devem ser evitados a todo custo.

E. nas frases extensas perdem-se, muitas vezes, o leitor e o jornalista. O sinal ortográfico do ponto é 
uma das instituições gramaticais mais admiráveis. 

28. Na década de 1940 a maneira de apresentar o primeiro parágrafo mudou muito com o chamado lead, 
modelo criado pelos norte-americanos, em que devem ser respondidas as seis principais informações de 
uma notícia. Com base na afirmação anterior é INCORRETO afirmar que

A. esta forma é velha, ineficiente e não é mais empregada na mídia impressa.

B. desde  jornais  pequenos,  semanais,  quinzenais,  locais,  até  os  jornais  maiores,  nacionais,  diários, 
utilizam esta “receita”.

C. lead, uma palavra inglesa, possui diversos significados que resumem o seu desempenho na notícia: 
conduzir, comandar, manejar, antecipar-se, comando, etc.

D. estas características fazem com que a notícia seja direta e objetiva, sem rodeios, sem perca de espaço 
e tempo 

E. o lead é uma forma de não deixar, como muitos jornalistas acreditam, o primeiro parágrafo truncado, 
como eles chamam de “nariz de cera”. 

29. Quanto ao texto jornalístico é correto afirmar que

A. o segundo parágrafo é designado como sub-lead.
B. no segundo parágrafo são inseridas as informações sem importância.

C. a matéria se constitui numa ordem crescente de importância 

D. o método tem uma função prática que é desprender a atenção do leitor.



E. o texto jornalístico é feito com base na pirâmide invertida, a qual não permite que o chefe de redação 
ou o secretário de oficina suprimam parágrafos.

30. O título é uma forma de “vender” a notícia, pois é na maioria das vezes por ele que o leitor vai decidir 
se vai ler ou não a matéria. Com base nisto o título da matéria jornalística deve

A. ser claro, objetivo e atraente. Além disso, deve resumir o que a matéria está dizendo e ser feito com 
palavras “curtas e usuais”. 

B. ser claro, objetivo e atraente, mas não deve resumir o que a matéria está dizendo.

C. ser claro, objetivo, atraente e ambíguo. Além disso, deve resumir o que a matéria está dizendo e ser 
feito com palavras “curtas e usuais”.

D. ser claro, objetivo e direto. Além disso, deve resumir o que a matéria está dizendo e ser feito com 
palavras complexas. 

E. ser claro, objetivo e direto, mas não deve resumir o que a matéria está dizendo para evitar que se caia 
no óbvio.

31. Podemos afirmar que notícia é

A. todo fato relevante que desperte interesse público 

B. um fato recorrente e sem curiosidades.

C. todo fato que desestimula conflitos.

D. um fato que inspira normalidade.

E. todo fato que apascenta e conforma.

32. O que é pauta?

A. É um roteiro que o repórter deve seguir com afinco, sem alterar nenhum processo proposta por ela.

B. É o elemento da prática jornalística que se constitui na matéria que será publicada. 

C. É um texto com dados que não precisam ser verificados.

D. É uma sugestão sem dados consistentes.

E. É um texto sem consistência, já que o pauteiro a escreve na redação, não presenciando os fatos.

33. O que é contraplano na linguagem televisiva?

A. É uma gravação em que o entrevistado fica desfocado e o que se foca é o fundo ou algum outro 
detalhe.

B. É a gravação de uma entrevista com ações ocorrendo no fundo.

C. É a gravação de trechos da entrevista focando o repórter para em seguida efetuar cortes na edição da 
matéria.

D. É a gravação da passagem com um plano de fundo ativo.

E. É uma gravação direta da entrevista, sem precisar depois fazer cortes na edição da matéria.

34. É correto definir box como:

A. Material intrínseco usado em uma matéria.

B. Pode ser um conjunto de informações técnicas que não tem relação com o texto principal.

C. É uma sub-retranca.

D. É a informação principal da matéria.



E. É uma retranca que não tem associação com a matéria.

35. O que os jornalistas esperam do assessor de imprensa?

A. Transparência. Um profissional que não sonegue informações, que aja como um facilitador, com 
atendimento ágil. Além disso, espera-se que este comunicador tenha feeling da notícia adequada para 
cada veículo e que não assuma o papel de porta voz da instituição ou empresa.

B. Seriedade. Um profissional que não oculte informações, que faça um atendimento ágil. Além disso, 
espera-se que este comunicador tenha feeling da notícia adequada para cada veículo e que assuma o 
papel de porta voz da instituição ou empresa.

C. Discernimento. Um profissional que não sonegue informações, que aja como um facilitador, com 
atendimento ágil. Além disso, espera-se que este comunicador tenha feeling da notícia adequada para 
cada veículo e que assuma o papel de porta voz da instituição ou empresa, sempre dando entrevistas 
à imprensa.

D. Percepção.  Um  profissional  que  dissimule  informações,  que  aja  como  um  facilitador,  com 
atendimento ágil. Além disso, espera-se que este comunicador tenha feeling da notícia adequada para 
cada veículo e que assuma o papel de porta voz da instituição ou empresa.

E. Esperteza. Um profissional que simule informações, que aja como um facilitador, com atendimento 
ágil. Além disso, espera-se que este comunicador não exima nenhum veículo e que não assuma o 
papel de porta voz da instituição ou empresa.

36. A linguagem pode ser definida como um repertório de signo com regras para combiná-lo. Como o signo 
pode ser conceituado?

A. Um conceito desvinculado de sua imagem sonora.

B. É qualquer coisa que faz referência a outra coisa ou ideia.

C. Ao pensarmos na linguagem verbal,  tendo a língua como código, os signos linguísticos não são, 
então, os responsáveis pela representação das ideias.

D. São ideias dissociadas das palavras.

E. O signo linguístico apresenta somente um componente, o significante.

37. O modelo clássico de uma reportagem de TV está baseado na seguinte estrutura: 

A. Offs, sonoras e passagem.

B. Offs, entrevistas, sonoras e stand-up.

C. Stand-up, offs e passagens.

D. Passagem, apresentação, stand-ups e offs.

E. Somente offs.

38. São os offs que “costuram” todos os elementos da reportagem. Quanto ao off é correto afirmar que:

A. É o texto que vai contar ao telespectador o que ele está vendo na tela da TV. O termo off é usado 
porque o repórter não está em cena, é a voz dele que cobre as imagens, narrando (contando) os 
acontecimentos.

B. É ele que compõe a menor parte da matéria de TV, integrando informações textuais aos elementos 
visuais e sonoros. 

C. Normalmente é escrito e gravado durante a coleta de imagens.

D. É mais interessante o repórter gravá-lo baseado na gramática normativa.

E. A montagem do editor não pode alterá-lo.



39. Segundo Nilson Lage, o uso de aspas deve ser

A. utilizado para citações textuais, em discurso direto ou indireto.

B. utilizado para citações textuais, somente para discurso direto.

C. utilizado para citações textuais, somente para discurso indireto. 

D. no caso de discurso indireto (disse que “...”), o trecho entre aspas não deve concordar sintaticamente 
com o trecho fora de aspas.

E. devem ser evitadas.

40. O lead deve responder as seguintes perguntas:

A. Quem, o que, quando, onde, como e porquê.

B. Quem, o que, quando, onde e como.

C. Quem, o que, quando, onde, como e qual 

D. Quem, o que, quando e onde.

E. Quem, o que, quando, onde e porquê.



CONCURSO PÚBLICO 
CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAPOTI

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de  TÉCNICO ADMINISTRATIVO que é 
constituída  de  cinco  matérias,  apresentadas  na  seguinte  ordem:  Língua  Portuguesa,  Conhecimentos 
Gerais, Matemática, Noções Básicas de Informática e Conhecimentos Específicos. As matérias possuem, 
respectivamente, 5, 3, 4, 3 e 25 questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das 
quais somente uma está correta. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 
questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de  provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



PORTUGUÊS
O bom jornalismo sabe separar o fato da versão do fato. 

A Band tem um compromisso permanente com a clareza e a objetividade na busca dos fatos, porque nada 
que seja dissonante com a verdade pode ser publicado impunemente. No jornalismo sempre houve uma 
disputa para ver quem dá a notícia primeiro. Nós preferimos checar e rechecar os fatos antes, para garantir 
que a notícia saia direito. Essa é a nossa opção. BAND: integridade na informação. 

Revista Veja, 16 de setembro de 2009, n° 2130, ano 42, n° 37, Editora Abril, Globo, p. 159.

1. Considerando a manchete do anúncio acima, pode-se afirmar que

A. existe um bom e um mau modo de fazer jornalismo, mas apenas o segundo sabe separar o que é fato 
do que é apenas uma versão sobre ele.

B. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação da segunda.

C. o mau jornalismo é aquele  que não sabe separar  o que é fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando, sempre, a publicação do primeiro.

D. o bom jornalismo é aquele que sabe separar o que é realmente fato do que é apenas uma versão dele, 
privilegiando a publicação do primeiro.

E. não se pode diferenciar o bom jornalismo do mau jornalismo, pois, efetivamente, não existem fatos, 
mas tão somente versões publicadas sobre eles.

2. Tendo por base o anúncio transcrito acima, é correto afirmar que

A. o  leitor  não  precisa  saber  que  Band remete  à  Rede  Bandeirantes  de  Televisão,  para  definir  com 
precisão a quem se refere a propaganda veiculada na Veja.

B. permanente permite inferir que o compromisso da Band com a informação de fatos e não de versões 
ocorre em momentos especiais e importantes para a população.

C. a diferença entre  fato e  versão do fato está relacionada com a clareza e a objetividade com que o 
mesmo é noticiado ao público.

D. clareza e objetividade não são preocupações da  Band na busca dos fatos que noticia, pois os fatos 
sempre são narrados de uma forma e nunca são objetivos e claros.

E. a passagem clareza e  objetividade permite inferir que elas são características que, mesmo ocorrendo 
isoladamente, possibilitam separar fatos de meras versões. 

3. Considerando o anúncio acima, é INCORRETO afirmar que

A. a passagem introduzida pelo  porque estabelece uma relação de causalidade com a passagem que a 
antecede, aproximando-se de uma explicação para ela. 

B. nada leva a pressupor que qualquer coisa que não seja verdade e venha a ser publicada deve sofrer 
punições e penalizações.

C. o jornalismo que publica versões de fatos e não se compromete com a clareza e a objetividade na 
busca deles pode vir a publicar inverdades ou mentiras. 

D. pode deveria ser lido como uma afirmação positiva sobre ser publicado impunemente, se não viesse 
negado pelo pronome indefinido nada.   

E. nada permite deduzir que versões inocentes de fatos que não são nocivas para a população podem ser 
publicadas sem sofrerem punição.

4. Sobre o anúncio transcrito acima, pode-se afirmar que

A. não  é  apenas  no  jornalismo que  há  uma  disputa  para  ver  quem  dá  a  notícia  primeiro,  pois  a 
competição também faz parte de outras atividades.



B. o jornalismo da Band não se envolve em disputas para ser o primeiro a dar a notícia, pois isto o levaria 
à verdade e aos fatos e à clareza e objetividade.

C. sempre  é  um recurso  que  permite  que  o  leitor  pressuponha  que  a  disputa  para  ser  o  primeiro  é 
característica do jornalismo atual.

D. houve é uma flexão verbal no tempo passado que leva a concluir, por isso, que  a disputa para ver  
quem dá a notícia primeiro não é algo da atualidade.

E. o recurso lingüístico  para,  quando ocorre, introduz a finalidade e o objetivo para a realização das 
atividades apresentadas nas passagens que os antecedem.

5. Considerando o fragmento de texto acima, é correto afirmar que 

A. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor do anúncio e o leitor do texto.

B. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o autor do anúncio.

C. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o leitor do texto.

D. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, o autor, o leitor e a Band.

E. os pronomes  nós e  nossa,  para serem compreendidos adequadamente, devem ser entendidos como 
incluindo, em sua área de abrangência, apenas o anunciante, ou seja, a Band.

CONHECIMENTOS GERAIS
6. Sobre as políticas públicas para a saúde é INCORRETO afirmar que

A. o SUS é um sistema, ou seja, é formado por várias instituições dos três níveis de governo (União, 
Estados e Municípios),  e  pelo setor  privado contratado e conveniado,  como se fosse um mesmo 
corpo. Assim, o serviço privado, quando é contratado pelo SUS, deve atuar como se fosse público, 
usando as mesmas normas do serviço público. 

B. o Sistema Único de Saúde teve seus princípios estabelecidos na Lei Orgânica de Saúde, em 1990, 
com base no artigo 198 da Constituição Federal de 1988. Os princípios ideológicos que regem o SUS 
são  o  da  universalidade,  integralidade  e  da  eqüidade.  Os  princípios  organizacionais  são  os  da 
descentralização,  da  regionalização e  da  hierarquização.  O  SUS  mantém  ainda  o  princípio  da 
participação popular. 

C. as políticas públicas de saúde dirigidas ao tema DST/aids avaliam as características e pertinência da 
epidemia da aids e outras patologias correlatas entre segmentos populacionais definidos segundo suas 
características de vulnerabilidade e risco para a epidemia. A vulnerabilidade é a pouca ou nenhuma 
capacidade  do indivíduo ou do grupo social  decidir  sobre  sua situação  de risco,  podendo variar 
segundo a  posição e  situação em relação à condição  de gênero,  raça,  fatores  e  condições  sócio-
econômicas, acesso aos serviços e insumos de saúde, fatores políticos e até mesmo biológicos. Os 
princípios  e  diretrizes  que  orientam as  políticas  públicas  são  as  atitudes  de  solidariedade,  não-
preconceito e não-discriminação em relação às pessoas  que vivem com HIV/aids;  a  garantia  dos 
direitos  individuais  e  sociais  das  pessoas  que vivem com HIV/aids;  o  acesso à  rede  de saúde  e 
disponibilização de insumos de prevenção, notadamente preservativos masculinos e femininos, gel, 
agulhas e seringas e materiais educativos; o acolhimento, aconselhamento e tratamento das pessoas 
infectadas  pelo  HIV  e  portadores  de  DST  nos  serviços  de  saúde;  e  a  descentralização, 
institucionalização e sustentabilidade das ações de saúde no que se refere à prevenção, promoção e 
educação em saúde. 

D. o SUS possui esferas de atuação tanto no governo federal, como estadual e municipal. Segundo a 
Constituição Federal, o SUS é definido como um sistema descentralizado com comando único; isto 
necessariamente  implica  em  delegar  autonomia  para  que  Estados  e  Municípios  formulem  e 
implementem as respectivas políticas de saúde.

E. criado em 1900 como uma iniciativa pioneira no país para a produção de vacinas, em seus 109 anos 
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de existência o Instituto Oswaldo Cruz (IOC) diversificou suas ações e hoje constitui um complexo 
que gera conhecimento, produtos e serviços na área biomédica para atender as necessidades da saúde 
da população brasileira. Embora o IOC seja uma referência  na produção de medicamentos, o Brasil 
não possui nenhuma instituição com qualificação na áreas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico 
e  inovação  e  na  prestação  de  serviços  de  referência  para  diagnóstico  de  doenças  infecciosas  e 
genéticas.

7. Sobre a história de Arapoti, do Paraná e do Brasil é INCORRETO afirmar que 

A. a história de Arapoti está relacionada ao processo de produção bovina e comercialização de muares, 
que caracterizou-se de forma muito intensa entre São Paulo e Rio Grande do Sul,  sendo que os 
campos desta região, até então, eram ocupados por gado de corte e serviam como pouso para tropas 
vindas do sul do país. Na época, era o Distrito do Cerrado, hoje uma vila rural, que tinha a maior 
concentração de pessoas nessas terras que hoje formam o município.

B. ao  considerar  a  história  do  Brasil  Império,  dois  episódios  caracterizam-se  com  significativa 
importância  política  e estratégica para a região do Estado:  a Guerra  dos Farrapos e as Revoltas 
Liberais de 1842. A primeira, que começou no Rio Grande do Sul e se espalhou pela Província de 
Santa Catarina, era contra a centralização política imposta pelas exigências e o encarecimento dos 
produtos  da pecuária  sulina.  As revoltas  liberais  de 1842,  em  Minas Gerais e  São Paulo, foram 
promovidas pelo Partido Liberal, contra o ato de Dom Pedro II que dissolveu a Assembléia Geral.

C. a  chamada  “Nova  República”  teve  início  com o  fim  do  regime  militar  e  teve  como  primeiro 
presidente civil que assumiu o cargo, José Sarney, sendo sucedido pelo presidente Fernando Collor. 
Fazem parte deste período político do Brasil,  o presidente Fernando Henrique Cardoso,  em cujo 
governo foi criado o Plano Real, este foi sucedido por Itamar Franco e por fim o governo de Luis 
Inácio Lula da Silva, cujo período de governo encerra-se no final de 2010.

D. a escravidão de negros foi a forma de relação social de produção adotada, de uma forma geral, no 
Brasil desde  o  período  colonial até  o  final  do  Império.  A  escravidão  no  Brasil  é  marcada 
principalmente pelo uso de escravos vindos do  continente africano, mas é necessário ressaltar que 
muitos  indígenas foram vítimas desse processo.  Os escravos foram utilizados principalmente em 
atividades relacionadas à agricultura – com destaque para a atividade açucareira – e na mineração, 
sendo  assim essenciais  para  a  manutenção  da  economia.  Alguns  deles  desempenhavam também 
vários tipos de serviços domésticos e/ou urbanos.

E. a sociedade colonial no período do açúcar era marcada pela grande diferenciação social. No topo da 
sociedade, com poderes políticos e econômicos, estavam os senhores de engenho. Abaixo, aparecia 
uma camada média formada por trabalhadores livres e funcionários públicos. E na base da sociedade 
estavam os escravos de origem africana. Era uma sociedade patriarcal, pois o senhor de engenho 
exercia  um  grande  poder  social.  As  mulheres  tinham  poucos  poderes  e  nenhuma  participação 
política,  deviam apenas cuidar do lar  e dos filhos.  A casa-grande era a residência  da família  do 
senhor de engenho. Nela moravam, além da família, alguns agregados. O conforto da casa-grande 
contrastava com a miséria e péssimas condições de higiene das senzalas.

8. Sobre as políticas públicas  para a promoção da cidadania e da educação é INCORRETO afirmar que 

A. o Estatuto do Idoso prevê que é obrigação da família e da sociedade o dever de assegurar ao idoso 
todos  os  direitos  da  cidadania,  garantindo  sua  participação  na  comunidade,  defendendo  a  sua 
dignidade,  bem-estar  e  direito  à  vida.  Segundo o  Estatuto,  não  cabe  ao  Estado  a  promoção  da 
inclusão  social  do  idoso,  uma  vez  que  a  responsabilidade  é  única  e  exclusiva  da  família  e  da 
sociedade. 

B. é previsto no Estatuto do Idoso que todo idoso tem direito a 50% de desconto em atividades de 
cultura, esporte e lazer. Em relação ao trabalho é proibida a discriminação por idade e a fixação de 
limite máximo de idade na contratação de empregados, sendo passível de punição quem o fizer. O 
primeiro  critério  de  desempate  em  concurso  público  é  o  da  idade,  com  preferência  para  os 
concorrentes com idade mais avançada. 

C. a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) prevê ensino fundamental obrigatório e gratuito 
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sendo que a carga horária mínima de oitocentas horas distribuídas em duzentos dias na educação 
básica. A União deve gastar no mínimo 18% e os estados e municípios no mínimo 25% de seus 
respectivos orçamentos na manutenção e desenvolvimento do ensino público.

D. o  cumprimento  da  Constituição  da  República  quando  adota  como  princípio  a  “igualdade  de 
condições  para  o  acesso  e  permanência  na  escola”  aponta  para  a  necessidade  das  políticas 
educacionais em eliminarem barreiras à educação dos alunos com deficiência, com síndromes, com 
altas habilidades/superdotação prevendo o atendimento às necessidades educacionais especiais.

E. a  Constituição de 1988 tornou a prática do racismo crime sujeito a pena de prisão, inafiançável e 
imprescritível.  A legislação  brasileira  já  definia,  desde  1951,  com  a  Lei  Afonso  Arinos (lei. 
1.390/51),  os primeiros conceitos  de racismo, apesar de não classificar  como crime e sim como 
contravenção penal (ato delituoso de menor gravidade que o crime). 

MATEMÁTICA
9. Encontra-se 3 caixas fechadas, numeradas de 1 a 3, cada qual, contendo um único objeto. Uma delas 
contém um tijolo; uma outra, uma pedra e na outra, uma jóia, não necessariamente nesta ordem. Sobre cada 
caixa há um bilhete com a seguinte informação:

Caixa 1: “O tijolo está na caixa 3”.
Caixa 2: “A pedra está na caixa 1”.
Caixa 3: “O tijolo está aqui”.

Sabe-se que o que está escrito na caixa que contém o tijolo pode ser verdadeiro ou falso, que o que está 
escrito na caixa que contém a pedra é falso e que o que está escrito na caixa que contém a jóia é verdadeiro. 
Baseado nestas informações, pode-se concluir que as caixas 1, 2 e 3 contém, respectivamente,

A. a pedra, a jóia, o tijolo.

B. o tijolo, a jóia, a pedra.

C. a jóia, a pedra, o tijolo.

D. a jóia, o tijolo, a pedra.

E. o tijolo, a pedra, a jóia.

10. Considere os pacientes de AIDS classificados em 3 grupos: hemofílicos, homossexuais e toxicômanos. 
Num certo local, de 75 pacientes, sabe-se que
41 são homossexuais;
9 são homossexuais e hemofílicos, mas não toxicômanos;
7 são homossexuais e toxicômanos, mas não hemofílicos;
2 são hemofílicos e toxicômanos, mas não homossexuais;
6 são apenas toxicômanos;
o  número  de  pacientes  que  são  apenas  hemofílicos  é  igual  ao  número  de  pacientes  que  são  apenas 
homossexuais;

O número de pacientes que pertencem simultaneamente aos 3 grupos é a metade do número de pacientes 
que não pertencem a nenhum dos grupos.

Quantos pacientes pertencem simultaneamente aos 3 grupos?

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

E. 4.

11.  A concentração  C t  ,  em miligramas por  centímetro  cúbico,  de  um medicamento  na  corrente 
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sanguínea é dada por C t = 0,16 t
t 24t4

, onde t é o número de horas depois que o medicamento é 

tomado. Quantas horas depois este medicamento atingirá sua concentração máxima? 

A. 1.

B. 2
C. 1,5.

D. 2.

E. 1 2

12. Uma urna contém 2 bolas brancas e 3 vermelhas. Suponha que sejam sorteadas duas bolas ao acaso, 
sem reposição. A probabilidade de terem sido retiradas as duas bolas brancas é de

A. 40,00%.

B. 30,00%.

C. 20,00%.

D. 10,00%.

E. 8,00%.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
13. Dos itens abaixo, quais NÃO são regras utilizadas nas buscas do google?

A. não faz distinção entre buscas com letras maiúsculas e minúsculas.

B. quando existe mais de uma palavra na busca, um E automático é inserido entre os termos.

C. palavras comuns (como artigos, preposições e conjunções) são excluídas da busca, a não ser que seja 
acrescentado o sinal de '+' (mais) antes dela. ex. queremos "star wars episódio I", então a busca deve 
ser igual a: star wars episódio +I.

D. o botão "estou com sorte" encaminha sempre para sites de jogos de azar, ignorando os termos da 
busca.

E. para excluir um termo homônimo da pesquisa, acrescentamos o sinal de '-' (menos) antes dele. ex: 
queremos bateria (energia) ao invés de bateria (instrumento musical), então busca deve ser igual a: 
bateria -música.

14. A respeito de serviços providos pela internet, é correto afirmar que

A. o FTP é o serviço da internet que possibilita aos usuários se comunicarem em tempo real (o popular 
bate-papo).

B. para fazer acesso de streaming (vídeo e/ou áudio) utilizam-se exclusivamente os protocolos P2P 
(peer-to-peer).

C. um possível endereço de e-mail da PREFEITURAX é www.prefeiturax.pr.gov.br.

D. dois usuários da internet só podem trocar e-mail se ambos estiverem simultaneamente conectados.

E. a  transferência  de  arquivo  do  computador  cliente  local  para  um servidor  remoto  na  Internet  é 
denominada upload.

15. O Microsoft  Office e o OpenOffice (BROffice no Brasil)  realizam serviços de produção de textos, 
apresentações  gráficas  e  planilhas  de  cálculo,  por  meio  dos  seguintes  produtos  especializados, 
respectivamente  com seus  nomes aos  pares  (considere  somente  a  alternativa  onde  todos  os  exemplos 
citados correspondem a questão):

A. Word e Writtely, PowerPoint e Printer, Excel e Calculation.



B. Word e Savage, PowerExpression e Printer, Excel e Table.

C. Editor de Texto e Writter, Apresentação e Printer, Planilha e Calculation.

D. Word e Writter, PowerPoint e Impress, Excel e Calc.

E. Editor de Texto e Writtely, PowerPoint e Presentation, Excel e Table.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: TÉCNICO ADMINISTRATIVO
16.  É responsabilidade do administrador coordenar os recursos da organização de uma maneira eficaz. 
Indique a alternativa que apresenta o significado de eficácia.

A. Agrupamento de tarefas em departamentos e alocação de recursos para os departamentos.

B. O uso de recursos mínimos para produzir um volume desejado de produção.

C. O grau em que a organização alcança uma meta declarada. 

D. Uso de influência para motivar os funcionários a alcançarem as metas da organização.

E. Monitoramento das atividades dos funcionários, mantendo a organização em direção às suas metas.

17. O administrador deve coordenar de uma forma eficiente os recursos da organização. Pode-se afirmar 
que eficiência significa

A. o uso de recursos mínimos para produzir um volume desejado de produção.

B. agrupamento de tarefas em departamentos e alocação de recursos para os departamentos.

C. uso de influência para motivar os funcionários a alcançarem as metas da organização.

D. monitoramento das atividades dos funcionários, mantendo a organização em direção às suas metas.

E. o grau em que a organização alcança uma meta declarada. 

18. Indique dentre as alternativas a que apresenta o conceito de planejamento.

A. Função  administrativa  envolvida  com  a  atribuição  de  tarefas,  agrupamento  de  tarefas  em 
departamentos, e a alocação de recursos para os departamentos.

B. Função administrativa que envolve o uso de influência para motivar os funcionários a alcançarem as 
metas da organização.

C. Função administrativa que envolve monitorar as atividades dos funcionários, mantendo a organização 
em direção às suas metas, e fazer as correções necessárias.

D. Função administrativa envolvida com a definição de metas para o desempenho organizacional futuro 
e com a decisão sobre as tarefas e o uso dos recursos necessários para alcançá-las.

E. Função administrativa envolvida no uso de recursos mínimos para produzir um volume desejado de 
produção.

19. Organizar é uma função administrativa que é envolvida

A. no uso de influência para motivar os funcionários a alcançarem as metas da organização.

B. no uso de recursos mínimos para produzir um volume desejado de produção.

C. com a atribuição de tarefas, agrupamento de tarefas em departamentos, e a alocação de recursos para 
os departamentos.

D. no  monitoramento  das  atividades  dos  funcionários,  mantendo  a  organização  em direção  às  suas 
metas, e fazer as correções necessárias.

E. com a definição de metas para o desempenho organizacional futuro e com a decisão sobre as tarefas e 
o uso dos recursos necessários para alcançá-las.

20. Proporcionar liderança está se tornando uma função administrativa cada vez mais importante. Assinale a 



alternativa INCORRETA sobre liderança.

A. Liderança é o uso de influência com o intuito de motivar os funcionários para alcançar as metas 
organizacionais.

B. Liderar significa atribuir e agrupar tarefas, além da atribuição de autoridade pela organização.

C. Liderar significa criar uma cultura compartilhada e criar valores.

D. Liderar significa comunicar as metas aos funcionários por toda a organização.

E. Liderar envolve motivar todos os departamentos e divisões.

21. O Controle é uma função administrativa que envolve

A. no monitoramento  das  atividades  dos  funcionários,  mantendo  a  organização  em direção  às  suas 
metas, e fazer as correções necessárias.

B. no uso de recursos mínimos para produzir um volume desejado de produção.

C. com a definição de metas para o desempenho organizacional futuro e com a decisão sobre as tarefas e 
o uso dos recursos necessários para alcançá-las.

D. no uso de influência para motivar os funcionários a alcançarem as metas da organização.

E. com a atribuição de tarefas, agrupamento de tarefas em departamentos, e a alocação de recursos para 
os departamentos.

22. A administração estratégica é utilizada pelos gestores para definir uma direção geral para a organização. 
Assinale dentre as alternativas a definição correta de estratégia.

A. A condição  que  existe  quando  as  partes  da  organização  interagem para  produzir  um efeito  de 
conjunto maior do que a soma das partes sozinhas.

B. O plano de ação que prescreve a alocação de recursos e outras atividades para lidar com o ambiente e 
ajudar a organização a alcançar as metas.

C. A obrigação da administração organizacional de tomar decisões e medidas que realçarão o bem-estar 
e os interesses da sociedade, tanto quanto os da organização.

D. O código de princípios morais e valores que governam os comportamentos de uma pessoa ou grupo 
com respeito ao que é certo ou errado.

E. O conhecimento, as crenças, valores, comportamentos e o modo de pensar compartilhados entre os 
membros de uma organização.

23. A Lei que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, 
serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é a

A. Lei Complementar no 101/2000.

B. Lei Federal no 8.080/1990.

C. Lei Federal no 10.520/2002.

D. Lei Federal no 8.666/1993.

E. Lei Federal no 8.069/1990.

24. A Lei que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, 
mediante ações em que se previnam riscos e corrijam desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas 
públicas, destacando-se o planejamento, o controle, a transparência e a responsabilização como premissas 
básicas, é a 

A. Lei complementar no 101/2000.



B. Lei Federal no 8.080/1990.

C. Lei Federal no 10.520/2002.

D. Lei Federal no 8.666/1993.

E. Lei Federal no 8.069/1990.

25. É correto afirmar que o Orçamento Público

A. é  um documento  legal  de  estimativa  do  valor  do  patrimônio  público,  de  um Governo  em um 
determinado período de tempo. 

B. é um documento legal sobre a gestão fiscal, de um Governo em um determinado período de tempo.

C. é um documento legal de previsão de receitas e estimativa de despesas, a serem realizadas por um 
Governo em um determinado período de tempo. 

D. é um documento legal de balança das transações correntes,  de um Governo em um determinado 
período de tempo.

E. é um documento legal que estabelece os tipos de tributos, a serem realizados por um Governo em um 
determinado período de tempo.

26. O princípio da unidade, que a Lei do Orçamento deverá obedecer, refere-se a

A. que o Orçamento deve agregar todas as receitas e despesas dos órgãos de Governo, sem exceção, da 
Administração Direta e Indireta. 

B. que o Orçamento de um governo deve cobrir um período limitado, geralmente de um ano. 

C. que o Orçamento é um documento legal e, como tal, é objeto de uma lei específica, aprovada pelo 
Poder Legislativo. 

D. que o Orçamento só pode versar sobre matéria orçamentária exclusivamente, vedados outras matérias 
ou assuntos alheios. 

E. que o Orçamento é uma peça única, ou seja, só existe um orçamento para cada esfera de governo. 

27. O Plano Plurianual (PPA) define as prioridades do governo por um período de

A. um ano.

B. dois anos.

C. três anos.

D. quatro anos.

E. cinco anos.

28. Sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é INCORRETO afirmar que

A. a LDO estabelece as metas e prioridades para o exercício financeiro subsequente.

B. a LDO estabelece a ligação entre as prioridades de longo prazo e a Lei Orçamentária Anual.

C. a LDO orienta a elaboração do Orçamento.

D. a LDO dispõe sobre alteração na legislação tributária.

E. a LDO estabelece a política de aplicação das agências financeiras de fomento. 

29. É correto afirmar sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA) que

A. a LOA estima as receitas e autoriza as despesas de acordo com a previsão de arrecadação. 

B. a LOA estabelece normas de finanças públicas voltadas para a gestão do patrimônio. 



C. a LOA estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos. 

D. a LOA define as prioridades do governo por um período de quatro anos. 

E. a LOA controla a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos.

30. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A. Ação planejada e transparente.

B. Prevenção de riscos e correção de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas.

C. Cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas.

D. Obediência  a  limites  e  condições  (renúncia  de  receita,  geração  de  despesas  com  pessoal,  da 
seguridade social e outras).

E. Combater o superávit com as despesas de pessoal.

31. Considerando a Lei de Responsabilidade Fiscal, é INCORRETO afirmar sobre as despesas com pessoal 
que 

A. é o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas.

B. são relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de 
Poder, com quaisquer espécies remuneratórias.

C. os valores dos gastos que se referem aos pensionistas serão contabilizados como "Outras Despesas de 
Pessoal". 

D. os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores 
e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal". 

E. são referentes a vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 
reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer 
natureza,  bem  como  encargos  sociais  e  contribuições  recolhidas  pelo  ente  às  entidades  de 
previdência. 

32. Sobre a apuração da despesa total com pessoal, é correto afirmar que

A. deve ser apurada somando-se os doze meses do ano anterior, adotando-se o regime de competência. 

B. deve ser  apurada somando-se  a realizada no mês em referência  com as dos doze imediatamente 
anteriores, adotando-se o regime de competência. 

C. deve ser  apurada somando-se  a realizada no mês em referência  com as dos doze imediatamente 
anteriores, adotando-se o regime de caixa. 

D. deve ser  apurada somando-se  a realizada no mês em referência  com as dos onze imediatamente 
anteriores, adotando-se o regime de competência. 

E. deve ser  apurada somando-se  a realizada no mês em referência  com as dos onze imediatamente 
anteriores, adotando-se o regime de caixa. 

33.  Considerando a  Lei  de  Responsabilidade Fiscal,  a  despesa  total  com pessoal,  em cada  período de 
apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida. O 
percentual dos municípios fica limitado a

A. 30%.

B. 40%.

C. 50%.

D. 60%.

E. 70%.



34. Considerando as licitações e contratos administrativos, assinale a alternativa INCORRETA sobre o que 
é vedado aos agentes públicos.

A. Admitir nos atos de convocação situações que comprometam o seu caráter competitivo.

B. Prever nas cláusulas algo que restrinja a livre concorrência.

C. Selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração. 

D. Incluir condições que frustrem a competitividade.

E. Estabelecer preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes.

35. Considerando a Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), é INCORRETO afirmar que 

A. as disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, somente àquele agente público que, induza ou 
concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou 
indireta. 

B. a posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e 
valores  que  compõem o  seu  patrimônio  privado,  a  fim de  ser  arquivada  no  serviço  de  pessoal 
competente. 

C. as ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas até cinco anos 
após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. 

D. que a aplicação das sanções previstas nesta lei independe a efetiva ocorrência de dano ao patrimônio 
público, e a aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou 
Conselho de Contas. 

E. qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada 
investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. 

36.  De acordo com a  Lei  8.666/93,  a  alienação  de  bens  da  Administração  Pública,  será  precedida  de 
avaliação e obedecerá normas, quando imóveis e móveis. Quando móveis, dependerá de avaliação prévia e 
de licitação, dispensada esta em alguns casos. Assinale a alternativa que NÃO representa a dispensa. 

A. Doação,  permitida  exclusivamente  para  fins  e  uso  de  interesse  social,  após  avaliação  de  sua 
oportunidade e conveniência sócio-econômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação.

B. Permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração Pública.

C. Venda de veículos para sociedades de crédito, financiamento e arrendamento.

D. Venda de materiais  para entidades da Administração Pública,  sem utilização previsível  por quem 
deles dispõe. 

E. Venda de equipamentos para outros órgãos públicos, sem utilização previsível por quem deles dispõe. 

37. O sistema de registro de preços (conforme a Lei 8.666/93) será regulamentado por decreto, atendidas as 
peculiaridades  regionais,  observadas  algumas  condições.  Assinale  a  alternativa  que  apresenta  estas 
condições.

A. Validade do registro superior a um ano.

B. Regularidade do registro superior a dois anos.

C. Estipulação posterior do sistema de controle dos preços registrados.

D. Determinação futura do sistema de fixação dos preços registrados.

E. Seleção feita mediante concorrência.

38. Assinale a alternativa correta sobre as modalidades de licitação. 

A. Convite é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a 



todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 
propostas, observada a necessária qualificação. 

B. Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, 
científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme 
critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta 
e cinco) dias. 

C. Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados  ou  não,  escolhidos  e  convidados  em  número  mínimo  de  3  (três)  pela  unidade 
administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá 
aos  demais  cadastrados  na  correspondente  especialidade  que  manifestarem  seu  interesse  com 
antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. 

D. Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação 
preliminar,  comprovem  possuir  os  requisitos  mínimos  de  qualificação  exigidos  no  edital  para 
execução de seu objeto. 

E. Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis 
inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a 
alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao 
valor da avaliação. 

39.  A fase  externa  da  modalidade  de  licitação  denominada  pregão  (para  aquisição  de  bens  e  serviços 
comuns) deve ser  iniciada com a convocação dos interessados,  observando algumas regras.  Assinale  a 
alternativa INCORRETA sobre tais regras.

A. A convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em diário oficial do 
respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal de circulação local,  e facultativamente, por 
meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal de grande circulação.

B. Do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias e horários em que 
poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital. 

C. Cópias do edital e do respectivo aviso serão colocadas à disposição de qualquer pessoa para consulta.

D. O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será 
superior a 8 (oito) dias úteis. 

E. No  dia,  hora  e  local  designados,  será  realizada  sessão  pública  para  recebimento  das  propostas, 
devendo o interessado, ou seu representante, identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência 
dos  necessários  poderes  para  formulação  de propostas  e  para  a  prática  de  todos  os  demais atos 
inerentes ao certame. 

40. O processo de dispensa de licitação, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto no Artigo 26 da Lei 
8.666/93, deve ser instruído, no que couber, com alguns elementos. Assinale o elemento INCORRETO.

A. Documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. 

B. Atestado da autonomia do administrador, sem comprovado bônus ao cofre público e ao interesse 
precípuo da Administração. 

C. Justificativa do preço. 

D. Caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso. 

E. Razão da escolha do fornecedor ou executante. 



CONCURSO PÚBLICO 
CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAPOTI

OFICIAL ADMINISTRATIVO

Observações
1.  CADERNO DE PROVAS: Este  caderno contém a  prova de  OFICIAL ADMINISTRATIVO que é 
constituída  de  cinco  matérias,  apresentadas  na  seguinte  ordem:  Língua  Portuguesa,  Conhecimentos 
Gerais, Matemática, Noções Básicas de Informática e Conhecimentos Específicos. As matérias possuem, 
respectivamente, 5, 3, 4, 3 e 25 questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das 
quais somente uma está correta. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 
questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de  provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



PORTUGUÊS
Assine Época e receba a exclusiva coleção Globo Repórter “Saúde e Nutrição”.

Época traz para você os fatos e assuntos mais importantes da política, economia, comportamento, saúde e 
cultura. Assine agora e receba 3 DVDs exclusivos com 9 programas sobre medicina, dieta e corpo humano. 
Ligue já e assine: São Paulo (11) 3362-2000 – Demais localidades 4003-9393. Horário de atendimento de 
segunda à sexta-feira das 8h às 21h e aos sábados das 8h às 15h. Ou acesse: www.assineglobo.com.br.  

Revista Galileu, dezembro de 2009, n° 221, Editora Globo, p. 92.

1. Considerando o anúncio transcrito acima, NÃO se pode afirmar que

A. o leitor pode deduzir, mesmo sem conhecer a Época, que o anúncio se refere a uma outra revista da 
mesma editora da Galileu.

B. o anúncio busca convencer o leitor da Galileu que a assinatura da Época é vantajosa para aquele que 
se tornar seu assinante.

C. a assinatura da Época, desde que fosse feita na época do anúncio, faria com que o leitor recebesse uma 
coleção de DVDs sobre saúde e nutrição.

D. os programas sobre medicina, dieta e corpo humano foram produzidos pelo Globo Repórter e estão 
gravados nos DVDs que são anunciados como brinde.

E. ele se dirige ao leitor de forma respeitosa, amigável e democrática, não dando nenhuma ordem e nem 
buscando impor comportamento algum.

2. Sobre o texto acima, é correto afirmar que

A. a coleção que o leitor receberia, se assinasse a  Época, seria aquela produzida pela revista e que é 
intitulada Globo Repórter.

B. a coleção que o leitor receberia, se assinasse a  Época, seria aquela produzida pela revista “Saúde e 
Nutrição” que traz assuntos como política, economia, comportamento e saúde. 

C. a coleção que o leitor receberia, se assinasse a  Época, seria aquela produzida pelo programa Globo 
Repórter e que é intitulada “Saúde e Nutrição”.

D. a coleção que o leitor receberia, se assinasse a Época, é composta por 3 DVDs com 9 programas sobre 
política e economia, dentre outros assuntos. 

E. a coleção que o leitor receberia, se assinasse a Época, é composta por 9 DVDs contendo 3 programas 
sobre medicina, dieta e corpo humano. 

3. Considerando o texto apresentado anteriormente, é possível afirmar que

A. exclusiva é um elemento qualificativo que se refere à coleção “Saúde e Nutrição” e permite inferir que 
ela pode ser encontrada em qualquer banca de jornais.

B. exclusivos é um recurso adjetivador de DVDs e permite que o leitor deduza que apenas ele, e nenhuma 
outra pessoa, terá acesso à coleção prometida.

C. mais  importantes permite  deduzir  que  os  fatos  e  os  assuntos  menos  relevantes  que  não  são 
contemplados pelas outras revistas são divulgados pela Época.

D.  as flexões verbais assine,  ligue e acesse são recursos que se dirigem diretamente ao leitor do texto, 
buscando impor determinados comportamentos. 

E. você é um pronome pessoal que mostra que o autor do texto se dirige de uma forma pouca gentil ao 
leitor, tratando-o de um modo mais informal do que devia. 

4. Sobre o texto acima, pode-se afirmar que

A. apenas o leitor que receber a coleção “Saúde e Nutrição” poderá assinar a revista Época.



B. apenas o leitor que não assinar a revista Época poderá receber a coleção “Saúde e Nutrição”.

C. apenas o leitor que não receber a coleção “Saúde e Nutrição” poderá assinar a revista Época.

D. apenas o leitor que assinar a revista Época não poderá receber a coleção “Saúde e Nutrição”.

E. assine e receba (primeira linha) são dependentes entre si e possuem implicação de sentido.

5. Considerando o texto acima, é correto afirmar que

A. todos os conectivos  e utilizados possuem a mesma carga de sentido, ou seja, eles aparecem como 
elementos que adicionam porções textuais entre si, em todas as ocasiões.

B. demais leva a concluir que leitores de cidades que não sejam São Paulo devem ligar, se quiserem 
assinar Época, para o telefone (11) 3362-2000.

C. ou permite que o leitor entenda que, dentre duas opções, ele deve escolher uma apenas: ou assinar a 
Época por telefone, ou fazê-lo por meio do site indicado.

D. já impõe que o leitor entenda que, se ele quiser receber os DVDs prometidos, não precisa ter pressa 
para ligar e efetuar a assinatura.

E. agora faz pressupor que, se o leitor  deixar para assinar a revista  anunciada num momento futuro 
qualquer, ainda assim receberá a coleção prometida.

CONHECIMENTOS GERAIS
6. Sobre as políticas públicas para a saúde é correto afirmar que

A. a Constituição Federal de 1988 determinou que o Estado deve garantir saúde a toda a população. 
Para tanto, criou o Sistema Único de Saúde. Em 1990, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica 
da Saúde, que detalha o funcionamento do Sistema. Portanto, o SUS resultou de um processo de 
lutas, mobilização, participação e esforços desenvolvidos por um grande número de pessoas.

B. o  SUS  deve  atender  apenas  a  população  mais  carente,  de  acordo  com  suas  necessidades, 
independentemente  de  que a  pessoa  pague ou não Previdência  Social  e  deve estabelecer  preços 
adequados e justos aos pacientes atendidos pelo Sistema.

C. a realização das políticas públicas da saúde no Brasil consiste apenas  na ação assistencialista e de 
campanhas preventivas.  Por  esta  razão o governo não realiza  pesquisa  na  área.  Neste  sentido  a 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), órgão vinculado ao Ministério da Saúde, é uma instituição de 
maior ação de assistência e prevenção à saúde pública no Brasil. 

D. a doação de órgãos no Brasil é regulamentada por leis próprias (Nº 9.434 de 04/02/1997 e Nº 10.211 
de 23/03/2001) que prevêem a doação de órgãos de doador vivo, familiar até 4º grau de parentesco, 
mais freqüentemente de rim, pois é um órgão duplo e não traz prejuízo para o doador; e a doação de 
órgãos ou tecidos de doador falecido, que é determinada pela vontade dos familiares até 2º grau de 
parentesco,  mediante  um  termo  de  autorização  da  doação.  A  importância  da  divulgação  e 
conhecimento da intenção das pessoas por parte de seus familiares em relação à doação de órgãos é 
fundamental no momento da autorização de uma doação.

E. o Sistema Único de Saúde é uma iniciativa do governo Federal e compete apenas a esfera federal a 
manutenção da estrutura  de saúde,  sendo que os  Estados e Municípios  apenas participam como 
colaboradores, cabendo a  responsabilidade de ação e fiscalização apenas e exclusiva à União.

7. Sobre a história de Arapoti, do Paraná e do Brasil é INCORRETO afirmar que

A. a região de Arapoti vivenciou momentos significativos da sua economia, destacando-se no processo 
histórico a produção de café e da madeira, contou com a presença nas primeiras décadas do século 
passado com a presença de imigrantes espanhóis e poloneses.

B. a fundação da Cooperativa Agro-Industrial (Capal), a partir de 1960 possibilitou que o município se 
transforma-se em um pólo de alta tecnologia em agricultura e pecuária com destaque para a produção 
de soja, milho, trigo, suínos, frangos e gado.

C. na trajetória histórica do Estado do Paraná, antes de tornar-se uma Unidade da Federação, o território 
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do Paraná fez parte da Província de São Paulo, da qual se desmembrou apenas em 1853, época em 
que a produção de café começou a ganhar destaque e atraiu migrantes das províncias do Sul, do 
Sudoeste e do Nordeste do país.

D. o período regencial do Brasil está localizando entre o primeiro reinado e o segundo reinado, sendo 
que a regência registrou-se numa fase política que durou 9 anos e foi composta inicialmente por uma 
regência trina e com o ato adicional de 1834 foi definida como regência una. O período regencial 
caracterizou-se  como sendo  um período  de  muitas  revoltas,  entre  elas  destacam-se  a  revolução 
Farroupilha, Cabanagem, Sabinada, Balaiada e outras.

E. o  período  colonial  do  Brasil  é  caracterizo  por  várias  fases  políticas  uma  delas  que  marcou 
profundamente  a  história  do  país  foi  o  período  militar.  A ditadura  pôs  em prática  vários  Atos 
Institucionais, culminando com o  AI-5,  a suspensão da  Constituição, a dissolução do  Congresso 
Brasileiro, a supressão de liberdades individuais e a criação de um código de processo penal militar 
que permitiu que o  Exército brasileiro e a  polícia militar do Brasil pudesse prender e encarcerar 
pessoas consideradas "suspeitas", além de qualquer revisão judicial. O regime militar durou até a 
eleição de um civil, Tancredo Neves.

8. Sobre as políticas públicas  para a promoção da cidadania e da educação é INCORRETO afirmar que

A. a lei 11.340, também conhecida como lei “Maria da Penha” alterou o  Código Penal Brasileiro e 
possibilitou que agressores de mulheres no âmbito doméstico ou familiar sejam presos em flagrante 
ou tenham sua prisão preventiva decretada, estes agressores também não poderão mais ser punidos 
com penas alternativas. A legislação também aumentou o tempo máximo de detenção previsto de um 
para  três  anos,  a  lei  ainda  prevê  medidas  que  vão  desde  a  saída  do  agressor  do  domicílio  e  a 
proibição de sua aproximação da mulher agredida e filhos.

B. segundo o Estatudo do Idoso quem discriminar o idoso, impedindo ou dificultando seu acesso a 
operações bancárias, aos meios de transporte ou a qualquer outro meio de exercer sua cidadania pode 
ser condenado e a pena varia de seis meses a um ano de reclusão, além de multa. As Famílias que 
abandonam o idoso em hospitais e casas de saúde, sem dar respaldo para suas necessidades básicas, 
podem ser condenadas a penas de seis meses a três anos de detenção e multa. 

C. o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura a todas as crianças e adolescentes as oportunidades 
e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições  de  liberdade  e  de  dignidade.  Considera-se  criança  a  pessoa  até  doze  anos  de  idade 
incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

D. segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) é dever dos pais ou responsáveis efetuar a 
matrícula dos menores, a partir dos sete anos de idade, no ensino fundamental. Sendo que os pais 
podem optar entre o ensino público e o ensino privado. Em relação ao ensino privado, não compete 
ao Estado definir condições uma vez que a iniciativa privada não precisa cumprir as normas gerais 
da educação nacional e do respectivo sistema de Ensino. As escolas privadas são autônomas e por 
isso não necessitam de autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder Público. 

E. no Brasil a prática do racismo é considerada crime sujeito a pena de prisão. A legislação brasileira 
até pouco tempo previa como contravenção penal (ato delituoso de menor gravidade que o crime).

MATEMÁTICA
9. Em relação ao sistema de equações lineares 

2.x+3.y=4
2.x+a.y=4

onde x e y denotam as variáveis, é correto afirmar que 

A. possui infinitas soluções qualquer que seja o valor de a .

B. só tem solução se a=3 .

C. é impossível se a≠3 .
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D. nunca é impossível.

E. tem solução única qualquer que seja a .

10.  O  valor  de  k para  que  as  retas  2xky=3 e x y=1 sejam,  respectivamente,  paralelas  e 
perpendiculares é

A. -3/2 e 1.

B. -1 e 1.
C. 1 e -1.
D. -2 e 2.
E. 2 e -2.

11. Um crime foi cometido por somente uma pessoa dentre um grupo de cinco suspeitos: Arnaldo, Carlos, 
Elvis, João e Tadeu. Perguntados sobre quem era o culpado, cada um deles respondeu:

Arnaldo: “Sou inocente”.
Carlos: “Elvis é o culpado”.
Elvis: “Tadeu é o culpado”.
João: “Arnaldo disse a verdade”.
Tadeu: “Carlos mentiu”.

Sabendo-se que apenas um dos suspeitos mentiu e que todos os outros disseram a verdade, pode-se concluir 
que o culpado é

A. Arnaldo.

B. Carlos.

C. Elvis.

D. João.

E. Tadeu.

12. Se um segmento tem extremidades nos pontos médios de dois lados de um triângulo qualquer, então é 
correto afirmar que este segmento

A. é paralelo ao terceiro lado e tem metade da medida do terceiro lado.

B. é paralelo ao terceiro lado mas não tem necessariamente a metade da medida do terceiro lado.

C. não é paralelo ao terceiro lado mas tem metade da medida do terceiro lado.

D. não é paralelo ao terceiro lado e não tem necessariamente a metade da medida do terceiro lado.

E. é paralelo ao terceiro lado e tem um quarto da medida do terceiro lado.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
13. O Internet Explorer, o Google Chrome e o Mozilla Firefox são exemplos de

A. navegadores de Internet, todos de propriedade da Mozilla.

B. serviços de correio eletrônico, todos de propriedade da Google.

C. navegadores de Internet, todos da propriedade da Microsoft.

D. navegadores de Internet, sendo o último deles de código aberto.

E. serviços de correio eletrônico gratuitos.

14. Em qual dos dispositivos abaixo listados tem acesso aos dados feito somente de forma sequencial?



A. cd rom.

B. fita magnética.

C. zip drive.

D. dvd rom.

E. Pendrive.

15.  São  ferramentas  de  busca  na  internet  (considere  somente  a  alternativa  onde TODOS os  exemplos 
citados correspondem a questão):

A. chrome, bind, yahoo.

B. celebra, gind, dataminer.

C. google, bing, yahoo.

D. chromium, dataminer, ys.

E. celebra, bind, google.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: OFICIAL ADMINISTRATIVO
16. A maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações denomina-se redação

A. empresarial. 

B. oficial.

C. governamental. 

D. mercadológica. 

E. estadual.

17. Uma das características básicas da redação oficial é sua

A. imprecisão.

B. pessoalidade.

C. informalidade.

D. impessoalidade.

E. emprego de vocabulário incomum.

18. No serviço público, na comunicação escrita utilizamos o padrão

A. culto de linguagem.

B. popular de linguagem.

C. dantesco de linguagem.

D. vulgar de linguagem

E. pessoal de linguagem.

19. São denominados documentos oficiais públicos: 

A. Lei, Ata, Edital, Memorando, Ofício, Portaria, Resolução.

B. Edital, Recibo, Ordem de Serviço, Aviso, Bilhete, Memorando.

C. Nota Fiscal, Convênio, Abaixo Assinado, Carta, Decreto.

D. Bilhete, Declaração, Instrução de Serviço, Nota Fiscal.

E. Carta, Edital, Emenda, Informações Comerciais, Recibo, Parecer. 



20.  O  documento  que  regula  o  funcionamento  de  um  órgão  e  define  sua  estrutura,  competências  e 
atribuições é

A. Ata do Conselho Deliberativo.

B. Protocolo Oficial

C. Memorando de Intenções.

D. Regimento Interno.

E. Resolução.

21. A comunicação escrita por meio da qual uma autoridade administrativa torna pública sua decisão de 
contratar ou adquirir obras ou serviços denomina-se  

A. Procuração.

B. Atestado.

C. Protocolo. 

D. Recibo.

E. Edital.

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

A. do arquivo.

B. do carteiro.

C. do protocolo.

D. da secretaria.

E. da recepção.

23. Para facilitar o planejamento, organização e controle de compromissos, tarefas, reuniões e pagamentos 
utiliza-se 

A. a agenda.

B. o protocolo.

C. o manual.

D. o bloco.

E. o arquivo.

24. Assinale a alternativa que identifica corretamente um Relatório, considerando-se os padrões de redação 
oficial.

A. Modalidade  de  comunicação  entre  unidades  administrativas  de  um  órgão,  que  podem  estar 
hierarquicamente no mesmo nível ou em níveis diferentes. Trata-se de uma forma de comunicação 
eminentemente interna. 

B. Documento que narra ou expõe por escrito, sobre um ou vários fatos, em que se discriminam seus 
aspectos e elementos.  É dirigido ao superior  hierárquico e dele consta exposição circunstanciada 
sobre atividades em função do cargo que exerce. 

C. Tem como finalidade o tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da Administração Pública entre 
si e, também, em relação a particulares. É expedido por Ministros de Estado para autoridades de 
mesma hierarquia. 

D. Exame apurado sobre determinado assunto que tem como objetivo fornecer subsídios para a tomada 



de decisões.

E. Correspondência  oficial  enviada  simultaneamente  a  diversos  destinatários,  com  texto  idêntico, 
transmitindo  instruções,  ordens,  recomendações,  determinando  a  execução  de  serviços  ou 
esclarecendo o conteúdo de leis, normas e regulamentos. 

25. Na redação oficial, o fecho que encerra corretamente um Requerimento é: 

A. Aguardamos, portanto, as providências de Vossa Senhoria. Atenciosamente,

B. Encaminhamos este documento para apreciação de V. Sa. e possíveis providências.

C. Nestes termos, pede deferimento. 

D. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos. Eu, Fulano de Tal, redigi e assino. 

E. E, por estarem de pleno acordo, assinam as partes o presente Instrumento, em duas vias de igual teor 
e forma, para os efeitos legais. 

26. Assinale a alternativa correta que define a Exposição de Motivos:

A. É o escrito em que se determinam princípios institucionais de uma coletividade ou entidade, pública 
ou privada. 

B. Resolução de autoridade pública sobre qualquer negócio, escrito, requerimento ou documento.

C. conjunto de palavras ou modelos, a fim de que se cumpram determinados atos.

D. Ciência ou o conhecimento que se dá a outra pessoa a respeito de fato ocorrido ou de prática de 
algum ato.

E. Nome que se dá ao preâmbulo ou aos considerandos que antecedem os textos dos projetos de leis, 
com o objetivo de mostrar suas vantagens.

27. Instrumento de comunicação interna, utilizado por dirigentes e chefes,  numa empresa ou repartição 
pública, através do qual são transmitidas informações ou solicitações de caráter rotineiro: 

A. Memorando.

B. Ata.

C. Carta.

D. Parecer.

E. Decreto.

28. Assinale a opção que apresenta a definição correta de uma Ata: 

A. Documento específico de solicitação, no qual o indivíduo expõe a matéria objeto do pedido. 

B. Ato administrativo de uma correspondência entre agentes de uma mesma repartição, no qual, são 
tratados assuntos de rotina de conhecimento interno. 

C. 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. 

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

E. 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 fornecida a outrem. 

29. O local e a data de um Ofício ou Memorando deve aparecer:

A. de forma abreviada, ao final do documento.



B. de forma extensa, com alinhamento à direita, na parte inicial do documento.

C. de forma extensa, com alinhamento à esquerda, no início do documento.

D. de forma abreviada, à esquerda, ao final do documento.

E. no envelope de correspondência e não no corpo do documento. 

30. Analise as alternativas abaixo e defina o documento Ordem de Serviço: 

A. Instrução dada a um servidor ou a um órgão administrativo. 

B. Ato  pelo  qual  se  fixam normas  para  a  execução  de outros  atos  ou se  disciplina  a  execução  de 
serviços. 

C. Instrumento que serve para solicitar algo a uma autoridade do serviço público. 

D. Ato  de  autoridade  competente  de  um  órgão  de  deliberação  coletiva  para  estabelecer  normas 
regulamentares. 

E. Ato pelo qual se estabelecem normas administrativas no âmbito de setores subordinados. 

31. Uma Portaria se distingue de outros documentos por se caracterizar como: 

A. Procedimento legislativo abreviado,  que não possui  preâmbulo nem corpo,  e cuja  competência é 
exclusiva da Câmara de Deputados. 

B. Instrumento  pelo  qual  uma  autoridade  competente  estabelece  normas  administrativas,  baixa 
instruções para aplicações de leis e decretos ou define situações, como dispensa, remoção, lotação. 

C. Uma proposição legislativa e acessória de outra, exclusivamente de caráter semi-oficial. 

D. Uma averbação feita abaixo de textos ou em versos de decretos. 

E. Ato do Poder Executivo que nega sanção a um projeto ou parte dele. 

32. Como é denominada a operação de guarda de documentos, de acordo com um sistema pré-estabelecido 
de ordenação? 

A. Recepção.

B. Decoração.

C. Tramitação.

D. Arquivamento.

E. Armazenamento.

33. Os arquivos são catalogados em três tipos: 

A. Diário, permanente, inativo. 

B. Ativos, passivos, permanentes. 

C.  Correntes, diário, inativo.

D. Intermediário, diário, morto. 

E.  Correntes, intermediários, permanentes.

34.  A determinação de um espaço físico para  abrigar  um arquivo  exige  cuidados  importantes  como o 
controle de luz, umidade, temperatura, poeira e gases, visando à

A. oscilação das fibras. 

B. umidade documental. 

C. parcimônia da intempérie.



D. conservação do acervo.

E. laminação dos documentos.

35. O objetivo da licitação é

A. verificar o nível de satisfação dos empregados. 

B. reunir fornecedores para venda de bens e serviços
da instituição. 

C. divulgar o balanço patrimonial da instituição. 

D. identificar a proposta mais vantajosa para a administração. 

E. divulgar os eventos internos. 

36. São modalidades de licitação: 

A. concorrência, tomada de preços, convite, pregão presencial e leilão. 

B. receita, despesa, custo, variação e resultado. 

C. convite, edital, reunião, serviços e concurso. 

D. tomada de preços, leilão, receita e despesa. 

E. reunião, edital, concorrência e resultado.

37.  A Lei  Orçamentária do município de Arapoti  dispensará,  na fixação da despesa e na estimativa da 
receita, atenção aos princípios de, EXCETO:  

A. prioridade de investimentos em áreas sociais.

B. austeridade na gestão dos recursos públicos;

C. modernização na ação governamental.

D. princípio do equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária.

E. procedimentos administrativos de conduta do servidor público efetivo.

38. A Lei Ordinária Municipal de Arapoti nº 1128/2009, de 01 de dezembro de 2009, dispõe sobre: 

A. Diretrizes Orçamentárias.

B. Plano Plurianual.

C. Planejamento urbano.

D. Lei Orgânica Municipal.

E. Plano Diretor.

39. Qual o nome do Programa de Habitação que está sendo desenvolvido pelo Governo Federal? 

A. Minha Casa, Meu Tudo.

B. Minha Casa, Minha História.

C. Minha Casa, Minha Vida.

D. Minha vida, minha História.

E. Meu Projeto de Vida.

40. De acordo com o artigo 37 da Constituição Federal, a administração pública direta e indireta, da União, 
Estados, Distrito Federal e dos Municípios deverá obedecer aos seguintes princípios, além da moralidade: 



A. publicidade, eficiência, ética e rapidez.

B. legalidade, pessoalidade, ética e eficiência.

C. impessoalidade, qualidade, ética e presteza.

D. legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência.

E. qualidade, pessoalidade, publicidade e eficiência.


