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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  

2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão 
Resposta; 
 

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  

4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 

5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 

6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a 
leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 

7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 

8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 

9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 

10 Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha; 
  

11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão 
Resposta; 
 

12 Assine o cartão resposta no verso.  

    
Identificação do candidato 

Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

Boa Prova!    
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Acabou acontecendo: a televisão ficou igual no mundo inteiro. (...) Para tédio do telespectador itinerante, as 
imagens são sempre as mesmas, numa indiferenciação irritante, totalitária. Os canais são muitos, mas variam 
muito pouco de um continente para outro. É triste. Para quem gostava de fazer descobertas na televisão de 
outros países, a diversão está chegando ao fim. 
 Mesmo as emissoras locais, aquelas que ainda teimavam em oferecer atrações com alguma 
autenticidade, parecem obrigadas a se adaptar. Os programas excêntricos, mais atípicos, vão minguando. Quase 
sempre são considerados politicamente incorretos e recebem pressão dos anunciantes para se enquadrar. Ou 
para desaparecer. Assim, por motivos justos ou oportunistas, não importa, as discrepâncias entre as televisões do 
mundo se atenuam dia a dia. Acanhado, intimidado, o nativo se disfarça de global. (...) É estranho, mas, no auge 
da proliferação de canais, a TV acabou ficando mais previsível. Qualquer que seja a cidade em que se ligue o 
televisor, lá estão as mesmas propagandas, os mesmos símbolos sexuais. Até os vilões são repetidos. (...) 
 Mesmo assim, alguns entusiastas proclamam que a televisão é a apoteose do multiculturalismo. Afinal, 
argumentam, são dezenas e dezenas de opções (...). Os canais podem ser numerosos, mas são quase os mesmos 
em todo lugar. Além disso, a cultura que os organiza não é múltipla, mas única: é a cultura do comércio 
globalizado. (...) Mas o desejo universalizado de dizimar o diferente é daninho (...), pode varrer a diversidade 
cultural. 
 

Eugênio Bucci. Veja, 16 out. 1996. 
 
01 - Atente para as seguintes afirmações e assinale a alternativa correta: 
a) A televisão perdeu sua autenticidade no mundo todo, pois a programação está voltada para a diversão. 
b) A diversidade cultural é mostrada através da televisão, oferecendo ao telespectador uma gama de conhecimentos 
sobre a cultura de lugares diferentes. 
c) A programação televisiva acabou se igualando por interesses políticos e econômicos. 
d) As diferenças entre a programação da TV brasileira e a estrangeira são cada vez maiores. 
 
02 - Assinale a alternativa que não se coaduna com as idéias do autor: 
a) A televisão pode varrer a diversidade cultural. 
b) As discrepâncias entre as televisões do mundo se atenuam dia-a-dia. 
c) A TV acabou ficando mais previsível. 
d) A televisão é a apoteose do multiculturalismo. 
 
03 - Substituindo por pronome pessoal oblíquo o complemento de: 
- Recebem pressão dos anunciantes. 
- Pode varrer a diversidade cultural. 
- A diversão está chegando ao telespectador sem autenticidade. 
Ocorre a substituição correta em: 
a) recebem-na – pode varrê-la – está chegando lhe. 
b) recebem-la – pode-lhe-varrer – está lhe chegando. 
c) a recebem – lhe pode varrer – lhe-está-chegando. 
d) recebem-na – pode-na-varrer – está chegando lhe. 
 
04 - Analise as afirmações: 
I – As palavras países, previsível, tédio são paroxítonas e não são acentuadas graficamente com base na mesma 
regra. 
II – As palavras desejo e apoteose escrevem-se com s, mas tem o som de z, assim como ileso e sacarose. 
III – Forma-se o plural igual a vilões os substantivos – cidadão e guardião. 
IV – Os sinônimos da palavra excêntrico são: extravagante, divinização e original. 
Assinale a alternativa correta: 
a) apenas I e II estão corretas. 
b) apenas II e III estão corretas. 
c) apenas III e IV estão corretas. 
d) I – II – III e IV estão corretas. 
 
05 - Assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços: 
________________ de nosso esforço, a programação ficou ________________ devido o _________________ de 
anunciantes. 
a) a pesar – paralisada – excesso. 
b) apesar – paralisada – excesso. 
c) apezar – paralizada – escesso. 
d) a pezar – paralizada – escesso. 
 
06 - Assinale a alternativa que apresenta um erro de concordância verbal: 
a) Se não houver bons programas, não haverá anunciantes. 
b) Infelizmente, falta-lhe meios para manter a programação. 
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c) Faz muitos anos que não vejo um programa tão bom. 
d) Existem, atualmente, ótimas condições de trabalho na TV. 
 
07 - Três pessoas têm juntas 100 anos. Qual a idade de cada uma, sabendo-se que a do meio tem 10 anos a mais 
que a mais nova, e que a mais velha tem o tanto que as outras duas? 
a) 20; 30; 50 
b) 30; 20; 50 
c) 50; 30; 20 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - O teorema de Pitágoras é usado para determinar medidas desconhecidas, quando nos referimos a triângulos 
retângulos. Quais as medidas dos lados de um triângulo retângulo, se essas medidas são números inteiros e 
consecutivos? 
a) 5; 4; 3 
b) 9; 12; 15 
c) 3; 4; 5 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
09 - Sabendo que em todas as equações do segundo grau, quando o valor de seu descriminante for maior que 
zero, elas apresentam duas raízes reais diferentes, sabendo que a equação ax2 – 4x – 16 = 0, tem uma das raízes 
cujo valor é 4. O valor da outra raiz é: 
a) 2 
b) 3 
c) -4 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - Sabendo que para construir uma determinada garagem para guardar carros, quatro pedreiros demoram 72 
horas. Se o responsável resolver trabalhar com um pedreiro a menos, em quanto tempo ficará pronta essa 
garagem? 
a) 90 horas 
b) 96 horas 
c) 100 horas 
d) Nenhumas das alternativas anteriores 
 
11 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) A brasileira Marta ganhou pela 4º vez o prêmio de melhor jogadora de Futebol do mundo, pela FIFA. 
b) O piso salarial do Estado do Paraná é de R$ 605,52 à R$ 629,06 de acordo com a Lei 16099 de 1º. de Maio de 

2009. 
c) O CONAB anunciou que o Estado do Paraná será responsável por 50% da produção agrícola do país. 
d) A população paranaense é conhecida como “Terra de Todas as Gentes”. 
 
12 - Assinale a alternativa correta: 
1 - O Paraná é o quinto estado mais rico do Brasil, está atrás de São Paulo, Rio de janeiro, Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul. 
2 - O clima do Paraná é predominante sub tropical. 
3 - PAC – é o Programa de Aceleração do Crescimento. 
4 - Região Sul é considerada a região com maior desigualdade social do país. 
Estão corretas: 
a) Apenas 1, 2, 3 
b) Apenas 1, 2, 4 
c) Apenas 2, 3, 4 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
13 - Assinale a alternativa correta: 
1 - O IDH do município de Leópolis é uma medida comparativa que engloba três dimensões riqueza, educação e 
esperança média de vida. 
2 - O nome da cidade de Leópolis é uma homenagem ao cidadão Leovigildo Barboza Ferraz. 
3 - Leópolis, iniciou o seu povoamento, pela companhia agrícola melhoramentos. 
4 - Leópolis tornou-se município em 1951. 
Estão corretas: 
a) Todas as afirmações acima estão corretas. 
b) Apenas 1, 2, 3 
c) Apenas 1, 2, 4 
d) Apenas 2, 3, 4 
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14 - Assinale a alternativa correta: 
São limites de Leópolis: 
 Leste Norte Sudoeste Oeste Sudeste 
a) Santa Mariana São Paulo Cornélio Procópio Sertaneja Urai 
b) Cornélio Procópio Santa Mariana São Paulo Urai Sertaneja 
c) Santa Mariana São Paulo Urai Sertaneja Cornélio Procópio 
d) Sertaneja Cornélio Procópio São Paulo Santa Mariana Urai 
 
15 - De acordo com a Lei Orgânica do Município de Leópolis, compete ao Município, entre outras coisas:  
I - Legislar sobre assuntos de interesse local. 
II - Suprimir a Legislação Federal e a Estadual no que couber. 
III - Criar, organizar e suplementar distritos, observado o disposto nesta Lei Orgânica e na Legislação Estadual 
pertinente. 
IV - Instituir a guarda municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a 
lei. 
V - Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e 
ensino fundamental. 
VI - Fomentar a produção agropecuária e demais atividades econômicas, excluindo-se a artesanal. 
Analisando-se os itens de I a VI acima relacionados, que podem conter algumas das competências do Município 
de Leópolis, assinale a alternativa que contém somente itens que estejam CORRETOS:  
a) I, II e V.  
b) I, IV e V.  
c) II, III e VI 
d) II, V e VI.  
 
16 - De acordo com a Lei Orgânica do Município de Leópolis, compete à Câmara Municipal, privativamente, 
entre outras, as seguintes atribuições:  
I - Elaborar o seu Regimento Interno. 
II - Fixar a remuneração do Prefeito e dos Vereadores, observando-se o disposto no inciso X do artigo 299 da 
Constituição Federal e o estabelecido na Lei Orgânica. 
III - Exercer, com o auxílio do Tribunal de Contas, ou órgão estadual competente, a fiscalização financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial do Município.  
IV - Julgar as contas anuais do Município e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos da Câmara 
Municipal. 
V - Apoiar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar de delegação 
legislativa.  
VI - Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção de cargos, 
empregos e funções de seus serviços e fixar a respectiva remuneração. 
Analisando-se os itens de I a VI acima relacionados, que podem conter algumas das competências da Câmara do 
Município de Leópolis, assinale a alternativa que contém somente itens que estejam CORRETOS:  
a) I, II e V.  
b) II, IV e V.  
c) I, III e VI 
d) II, V e VI.  
 
17 - De acordo com a Lei Orgânica do Município de Leópolis, o número de vereadores do Município será fixado 
pela Câmara Municipal, observados os limites estabelecidos na Constituição Federal e quatro normas. Assinale 
abaixo a alternativa que contém uma norma escrita de maneira INCORRETA:  
a) Para os primeiros 20 mil habitantes, o número de vereadores será dez, acrescentando-se uma vaga para cada 25 mil 
habitantes, seguintes ou fração. 
b) O número de habitantes a ser utilizado como base de cálculo do número de vereadores será aquele fornecido, 
mediante certidão, pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 
c) O número de vereadores será fixado, mediante decreto legislativo, até o final da sessão legislativa do ano que 
anteceder as eleições. 
d) A mesa da Câmara enviará ao Tribunal Regional Eleitoral, logo após sua edição, cópia do decreto legislativo que fixa 
o número de vereadores. 
 
18 - De acordo com a Lei Orgânica do Município de Leópolis, compete ao Prefeito, privativamente, entre outras, 
as seguintes atribuições:  
I - Representar o Município em juízo e fora dele. 
II - Exercer a direção superior da Escola de Administração Pública Municipal. 
III - Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara e expedir decretos e regulamentos 
para sua fiel execução. 
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IV - Dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal, na forma da Lei. 
V - Prestar mensalmente à Câmara Municipal, dentro do prazo legal, as contas do Município e dos Distritos 
referentes ao exercício anterior. 
VI - Prover e extinguir os cargos, os empregos e as funções públicas municipais, na forma da lei. 
Analisando-se os itens I a VI acima relacionados, que podem conter algumas das competências do Prefeito do 
Município de Leópolis, assinale a alternativa que contém somente itens que estejam CORRETOS:  
a) I, II e V.  
b) II, III e V.  
c) I, IV e V 
d) I, IV e VI.  
 
19 - De acordo com a Lei Federal nº 6766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, o que se entende 
pelo termo desmembramento:  
a) É a subdivisão de gleba em datas destinadas a edificação, sem o aproveitamento do sistema viário existente, desde 
que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação 
dos já existentes. 
b) É a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, sem o aproveitamento do sistema viário existente, 
implicando na abertura de novas vias e logradouros públicos, e no possível prolongamento, modificação ou ampliação 
dos já existentes. 
c) É a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que 
não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos 
já existentes. 
d) É a subdivisão de gleba em datas destinadas a espaços públicos, com aproveitamento do sistema viário existente, 
para que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou 
ampliação dos já existentes. 
 
20 - De acordo com a Lei Federal nº 6766/79, antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá 
solicitar à Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal, quando for o caso, que defina as diretrizes para o uso do 
solo, traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas para equipamento urbano e 
comunitário, apresentando, para este fim, requerimento e planta do imóvel contendo, pelo menos:  
I - As divisas da gleba a ser loteada. 
II - As curvas de nível a distância de dez metros, quando exigidas por lei federal. 
III - A localização dos cursos d'água, bosques e construções existentes. 
IV - A indicação dos arruamentos contíguos a todo o perímetro, a localização das vias de comunicação, das áreas 
livres, dos equipamentos urbanos e comunitários, existentes no local ou em suas adjacências, com as respectivas 
distâncias da área a ser loteada. 
V - O tipo de uso predominante a que o loteamento se destina. 
VI - As características, dimensões e localização das zonas de uso comum e para prática de atividade física.  
Analisando-se os itens de I a VI acima relacionados, assinale a alternativa que contém somente itens que estejam 
CORRETOS:  
a) I, II e V.  
b) II, III e V.  
c) I, IV e V 
d) I, IV e VI.  
 
21 - O cálculo de áreas é de grande importância na Engenharia, especialmente quando se trata da demarcação 
de lotes urbanos. Suponha-se, por exemplo, um problema onde seja necessário determinar o comprimento lateral 
de um lote quadrado cuja área é igual a de um círculo cujo perímetro da circunferência mede 80 metros. Assim, 
assinale qual alternativa contém o comprimento correto dessa lateral do lote quadrado:  
a) 28 metros.  

b) 
π

π⋅40  metros.  

c) π⋅20  metros.  
d) 18 metros.  
 
22 - Na interpretação de projetos arquitetônicos é fundamental o conhecimento dos elementos básicos que 
constituem a montagem gráfica de um projeto. Os planos verticais que interceptam as paredes, janelas, portas e 
lajes com a finalidade de permitir esclarecimentos que venham facilitar a execução da obra são chamados de:  
a) Planta baixa.  
b) Fachada.  
c) Planta de situação.  
d) Corte.  
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23 - Na representação da planta num projeto arquitetônico deve-se observar alguns itens indispensáveis. 
Assinale a alternativa que NÃO CORRESPONDE a um desses itens: 
a) Representação das paredes (altas com traço grosso contínuo, e paredes baixas com traço médio contínuo com a altura 
correspondente). 
b) Deve-se colocar todas as cotas necessárias. 
c) Indicar as áreas correspondentes de cada compartimento, em metros quadrados. 
d) Representar piso cerâmico ou similar com esferas (linha grossa). 
 
24 - Em Desenho Técnico, um desenho classificado como NÃO-PROJETIVO é o que não está subordinado à 
correspondência, por meio de projeção, entre as figuras que constituem e o que é por ele representado, 
compreendendo uma variedade de representações gráficas. Assinale a alternativa que contém somente exemplos 
de desenhos não-projetivos: 
a) Diagramas, esquema, fluxogramas e organograma. 
b) Diagramas, perspectivas, planta baixa e organograma. 
c) Corte, esquema, planta baixa e organograma. 
d) Planta baixa, fachada, corte e planta de situação. 
 
25 - O assunto SEGURANÇA DO TRABALHO é de grande importância em qualquer área que envolva trabalho 
com situações de risco físico ao trabalhador. Na Construção Civil, existe inclusive uma norma regulamentadora, 
a NR 18, que estabelece muitas medidas de proteção visando-se a segurança dos operários das construções. 
Tratando-se de medidas de proteção contra quedas de altura, assinale a alternativa onde está INCORRETA a 
orientação sobre a segurança envolvida nessa atividade:  
a) É obrigatória a instalação de proteção coletiva onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projeção de 
materiais. 
b) As aberturas no piso devem ter fechamento provisório resistente. 
c) Os vãos de acesso as caixas dos elevadores devem ter fechamento provisório de, no mínimo, 1,20 m (um metro e 
vinte centímetros) de altura, construído de material resistente. 
d) Em todo perímetro da construção de edifícios com mais de 1 (um) pavimento ou altura equivalente, é obrigatória a 
instalação de uma plataforma principal de proteção na altura da terceira laje que esteja, no mínimo, meio pé-direito 
acima do nível do terreno. 
 
26 - Em SEGURANÇA DO TRABALHO, tratando-se do uso dos equipamentos de proteção individual (EPI) na 
construção civil, assinale a alternativa onde está INCORRETA a orientação sobre o uso do EPI:  
a) A empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao risco e em perfeito estado de 
conservação e funcionamento, consoante as disposições contidas em norma. 
b) O cinto de segurança tipo abdominal somente deve ser utilizado em serviços de eletricidade e em situações em que 
funcione como limitador de movimentação. 
c) O cinto de segurança tipo pára-quedista deve ser utilizado em atividades a mais de 8,00 m (oito metros) de altura do 
piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador. 
d) Os cintos de segurança tipo abdominal e tipo para-quedista devem possuir argolas e mosquetões de aço forjado, 
ilhoses de material não-ferrosos e fivela de aço forjado ou material de resistência e durabilidade equivalente. 
 
27 - Todo solo tem sua origem imediata ou remota na decomposição das rochas pela ação das intempéries. Assim, 
de acordo com a MECÂNICA DOS SOLOS, os solos podem ser divididos em quatro grandes grupos:  
a) Locais, globais, orgânicos e petrogênicos.   c) Residuais, porosos, inorgânicos e petrogênicos.  
b) Locais, aluviões, carbonosos e pedogênicos.   d) Residuais, transportados, orgânicos e pedogênicos.  
 
28 - De acordo com a Mecânica dos Solos, a variação de volume de um solo por efeito de compressão 
(compressibilidade de um solo) é influenciada por alguns fatores. Assinale a alternativa que contém somente 
fatores que influenciam essa compressibilidade: 
a) Estrutura do solo, volume do solo, impermeabilidade do solo.  
b) Granulometria do solo, grau de saturação do solo, resistência individual dos grãos do solo.  
c) Tempo de ação da carga de cisalhamento, grau de saturação do solo, impermeabilidade do solo.  
d) Granulometria do solo, lixivez do solo, resistência individual de cisalhamento da argila expandida.  
 
29 - No sistema Windows, se você deseja copiar mais de um arquivo ou pasta, deverá pressionar: 
a) CTRL + clicar nos itens (arquivos) desejados.  
b) CAPS LOCK + clicar nos itens (arquivos) desejados.  
c) ALT + TAB + clicar nos itens (arquivos) desejados.  
d) SHIFT + INSERT + clicar nos itens (arquivos) desejados.  
 
30 - Em qual pasta do menu Programas, no Windows, se encontra o Bloco de Notas: 
a) Iniciar.       c) Acessórios.  
b) Microsoft Office.      d) Painel de Controle.  
 







