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01. Deixe sobre a carteira escolar apenas o material estritamente necessário para a realização
da prova (caneta, lápis, borracha e apontador) e a Cédula de Identidade.

02. No decorrer da prova, você assinará a lista de presença.
03. Você receberá do Fiscal os seguintes materiais:

a) este caderno de prova; e
b) a folha de respostas.

CADERNO DE PROVA

04. Este caderno de prova deve conter 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40. Confi-
ra-o antes de iniciar a prova. Caso encontre algum defeito, levante o braço e aguarde a
chegada do Fiscal. Após a prova ser iniciada, não será aceita qualquer reclamação sobre
falhas na impressão e/ou montagem.

05. Em cada questão, somente UMA alternativa será aceita como resposta.
06. A interpretação das questões é parte integrante da prova. Evite perguntas.
07. A prova é individual. É vedada a comunicação entre os candidatos durante a prova.

FOLHA DE RESPOSTAS

08. Confira se o seu nome, número de inscrição e número de sua identidade estão corretos
na folha de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o Fiscal.

09. Não amasse, nem dobre a folha de respostas. Preencha-a com caneta esferográfica azul
ou preta, escrita grossa. Não faça uso de borracha ou corretivo.

10. A marcação na folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
11. Procure responder a todas as questões. As questões não respondidas, com mais de uma

resposta ou preenchidas em desacordo com as instruções da folha de respostas serão
consideradas nulas.

12. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal a folha de respostas. Após a entrega, retire-se do
local de prova.

LEMBRETES IMPORTANTES

13. Guarde o seu relógio antes do início da prova. O tempo de realização da prova será contro-
lado pelo Fiscal de sala.

14. Desligue o seu telefone celular antes do início da prova e guarde-o.
15. Você somente poderá retirar-se da sala de provas após decorrida 1 (uma) hora de seu

início.
16. Você poderá levar o seu caderno de prova somente após duas horas do início da prova.
17. Duração da prova: 03h (três horas), já incluído o tempo destinado à identificação do candi-

dato e ao preenchimento da folha de respostas.
18. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala deverão entregar a folha de respostas ao

mesmo tempo, assinar o Termo de Encerramento de Prova e retirar-se, todos juntos, da
sala.

19. A desobediência a qualquer uma das determinações destas instruções ou das constantes
da folha de respostas poderá implicar a anulação da sua prova.

INSTRUÇÕES
[Estas instruções passam a fazer parte do Edital n.º 005/2011 do Município de Quatro Barras.]

CERTO

Errado

Não use

Não use

Identidade com foto
sobre a carteira escolar

MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 005/2011

FISCAL DE FISCAL DE FISCAL DE FISCAL DE FISCAL DE TRIBTRIBTRIBTRIBTRIBUTUTUTUTUTOSOSOSOSOS

Somente UMA
resposta certa
em cada ques-
tão. Leia atenta-
mente e mar-
que a que achar
correta.
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LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir servirá de base para as questões de 1 a 5:

A gestão para a responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável
Tarcila Reis Ursini e Giuliana Ortega Bruno

A questão da responsabilidade social tem sido tema recorrente no mundo dos negócios. Há
uma crescente preocupação por parte das empresas brasileiras em compreender seu conceito e
dimensões e incorporá-los à sua realidade.

Muitas empresas já se mobilizaram para a questão e estruturaram projetos voltados para uma
gestão socialmente responsável, investindo na relação ética, transparente e de qualidade com todos
os seus públicos de relacionamento.

Essas iniciativas, apesar de apresentarem resultados positivos, representam, na maioria das
vezes, ações pontuais e desconectadas da missão, visão, planejamento estratégico e posiciona-
mento da empresa e, consequentemente, não expressam um compromisso efetivo para o
desenvolvimento sustentável. Em muitos casos, as empresas brasileiras acabaram por associar
responsabilidade social à ação social, seja pela via do investimento social privado, seja pela via do
estímulo ao voluntariado. Esse viés de contribuição, embora relevante, quando tratado de maneira
isolada, coloca o foco da ação fora da empresa e não tem alcance para influenciar a comunidade
empresarial a um outro tipo de contribuição, extremamente importante para a sociedade: a gestão
dos impactos ambientais, econômicos e sociais provocados por decisões estratégicas, práticas
de negócio e processos operacionais.

Para que se compreenda esta abordagem mais ampla, que podemos chamar de susten-
tabilidade empresarial, é necessário que se conheça previamente o conceito de desenvolvimento
sustentável. A definição mais comumente aceita é a criada em 1987, na Comissão Brundtland, que
determina que o desenvolvimento sustentável é aquele que “satisfaz as necessidades do presente
sem comprometer a capacidade de as futuras gerações satisfazerem suas próprias necessidades”.
Já a sustentabilidade empresarial, segundo o Instituto Ethos , consiste em “assegurar o sucesso do
negócio a longo prazo e ao mesmo tempo contribuir para o desenvolvimento econômico e social da
comunidade, um meio ambiente saudável e uma sociedade estável”.

O conceito de sustentabilidade empresarial pressupõe, então, que a empresa cresça, seja
rentável e gere resultados econômicos, mas também contribua para o desenvolvimento da sociedade
e para a preservação do planeta. Trata-se do conceito do Tripple Bottom Line, que determina que a
empresa deve gerir seus resultados, focando não só no resultado econômico adicionado, mas também
no resultado ambiental e social adicionado. O conceito de responsabilidade social empresarial traz,
ainda, a questão da relação da empresa com seus diversos públicos de interesse, conforme expresso
na definição do Instituto Ethos: “Responsabilidade social empresarial é a forma de gestão que se
define pela relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os quais ela se
relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais compatíveis com o desenvolvimento
sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as gerações futuras,
respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais”. Dito de outra

MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 005/2011
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maneira, espera-se cada vez mais que as organizações sejam capazes de reconhecer seus impactos
ambientais, econômicos e sociais e, a partir desse pano de fundo, construam relacionamentos de
valor com os seus diferentes públicos de interesse, os chamados stakeholders – público interno,
fornecedores, clientes, acionistas, comunidade, governo e sociedade, meio ambiente, entre outros.

Disponível em: http://www.ethos.org.br/_Uniethos/Documents/RevistaFAT03_ethos.pdf Acesso em: 18 dez. 2011.

03.03.03.03.03. Assinale a afirmação que NÃO condiz com a
ideia geral defendida pelo texto:
a) Embora já haja diversos exemplos de práticas de ges-

tão socialmente responsável, a inserção da sustenta-
bilidade e responsabilidade social às práticas diárias
de gestão ainda representa um grande desafio para
grande parte da comunidade empresarial brasileira.

b) A associação dos conceitos de sustentabilidade e
responsabilidade social à gestão dos negócios deve
necessariamente expressar o compromisso efetivo
de todos os escalões da empresa, de forma perma-
nente e estruturada.

c) O compromisso do público interno traduz a qualidade
da inserção do tema na cultura organizacional.

d) A sustentabilidade e a responsabilidade social em-
presarial podem ser atribuídas apenas em nível insti-
tucional, sem precisarem ser ratificadas pelo público
interno.

e) Uma visão que envolva sustentabilidade e respon-
sabilidade social pressupõe um processo de profunda
mudança na cultura organizacional e, consequen-
temente, nos processos, produtos e, em última aná-
lise, nos modelos de negócio.

Texto de apoio para a questão 04:

Essas iniciativas (1), apesar de apresentarem re-
sultados positivos, representam (2) , na maioria das vezes,
ações pontuais (3) e desconectadas (4) da missão, visão,
planejamento estratégico e posicionamento da empresa
e, consequentemente (5), não expressam um compromisso
efetivo para o desenvolvimento sustentável.

04.04.04.04.04. Sem prejuízo para a correção e o sentido do
contexto, o que está sublinhado no trecho acima só
NÃO pode ser substituído pelo que está destacado
em:
a) (1) = ações
b) (2) = significam
c) (3) = principais
d) (4) = desligadas
e) (5) = por conseguinte

01.01.01.01.01. Levando-se em consideração as informações
do texto, assinale a alternativa que contém uma afir-
mação INCORRETA em relação a ele.
a) Apesar de muitas empresas apresentarem projetos

voltados para uma gestão socialmente responsável,
o resultado, muitas vezes, são ações isoladas e não
articuladas com o conjunto.

b) Mesmo apresentando a preocupação com o meio
ambiente, muitas empresas não conseguem articular
os seus projetos no sentido de expressarem um
compromisso efetivo com o desenvolvimento sus-
tentável.

c) Segundo a autora, não basta associar responsa-
bilidade social à ação social apenas pela via do in-
vestimento social privado, ou pela via do estímulo ao
voluntariado.

d) De acordo com o conceito do instituto Ethos, o con-
ceito de sustentabilidade empresarial pressupõe que
a empresa cresça, seja rentável e gere resultados
econômicos, mas também contribua para o desen-
volvimento da sociedade e para a preservação do pla-
neta.

e) Apesar de parecidos, os conceitos de sustentabilidade
empresarial preconizados pelo Instituto Ethos e pelo
Tripple Bottom Line apresentam contradições entre
si.

02.02.02.02.02. De acordo com a argumentação do texto, as-
sinale com (V), de verdadeiro, as afirmações que se
encaixarem entre as ações coerentes com a noção
de responsabilidade social empresarial, e (F) para as
que não o forem:
( ) Reconhecer os impactos ambientais, econômicos e

sociais.
( ) Construir relacionamentos de valor com os seus

diferentes públicos de interesse.
( ) Estabelecer metas empresariais compatíveis com o

desenvolvimento sustentável da sociedade.
( ) Preservar recursos ambientais e culturais para as ge-

rações futuras, respeitando a diversidade e promo-
vendo a redução das desigualdades sociais.

A sequência correta, de cima para baixo, é a seguinte:
a) V – F – V – V
b) V – V – F – F
c) V – V – V – V
d) F – F – V – F
e) F – V – V – V
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05.05.05.05.05. Assinale a alternativa que contém uma frase
que obedece às normas de concordância verbal:
a) Em última análise, o ideal seria que as empresas de

medicamentos, as empresas de saúde, as empresas
automobilísticas, as empresas de transporte e mo-
bilidade e assim sucessivamente fizesse todas as
suas atividades preocupando-se com o meio am-
biente.

b) As empresas podem, por exemplo, provocar mo-
mentos de formação sobre o tema da responsabilidade
social e o desenvolvimento sustentável, convidando
seus públicos de interesse a refletirem sobre sua
atuação em relação a essas questões.

c) Devem haver algumas iniciativas que podem ajudar a
corporação a caminhar rumo a esta mudança.

d) Cada negócio encontraria sua verdadeira função
social, em um mundo em que as relações de poder e
consumo, mesmo diante de toda a necessidade, deve
ser repensadas.

e) Esse processo de educação para a sustentabilidade
é fundamental para que se compreenda os problemas
que envolvem o meio ambiente.

Texto de apoio para a questão 06:

 “Os menino pega o peixe e colocam na mesa.” O
leitor mais escolarizado provavelmente estranhará a falta
de concordância na frase anterior entre o artigo e o subs-
tantivo e entre o sujeito e o verbo. Mas há algo mais nela
em desacordo com o que é ensinado em gramáticas.
GOIS, Antônio “Mesmo falantes cultos não seguem a norma padrão”,

in: Folha de São Paulo 22 maio 2011.

06.06.06.06.06. Quando autor do texto acima refere-se a algo
mais que está em desacordo com o que é ensinado
em gramáticas, o autor se refere:
a) à ausência do pronome oblíquo, que deve ser colocado

necessariamente após o verbo “colocam”, resultando
na formação “colocam-o”.

b) à ausência do pronome oblíquo, que deve ser colocado
necessariamente após o verbo “colocam”, resultando
na formação “colocam-no”.

c) à ausência do pronome oblíquo, que deve ser colocado
necessariamente antes do verbo “colocam”, resultan-
do na formação “o colocam”.

d) à ausência do pronome oblíquo, que pode ser colocado
tanto antes quanto depois do verbo “colocam”, resul-
tando nas formações “o colocam” ou “colocam-no”.

e) ao erro de regência na expressão “na mesa”, pois
deveria ser “à mesa”.

07.07.07.07.07. Assinale a alternativa que contém uma pala-
vra que, em relação à acentuação gráfica, CONTRA-
RIA a norma padrão:
a) A educação corporativa e os sistemas de gestão tem

um papel essencial nisto.
b) Essa nova visão pressupõe um processo de profunda

mudança na cultura organizacional e, consequente-
mente, nos processos, produtos e, em última aná-
lise, nos modelos de negócio.

c) As empresas podem, por exemplo, provocar mo-
mentos de formação sobre o tema da responsabilidade
social e o desenvolvimento sustentável, convidando
seus públicos de interesse a refletirem sobre sua atua-
ção em relação a essas questões.

d) O público interno reconstrói um contexto organiza-
cional mais inclusivo e viável.

e) Vêm sendo extremamente manipuladas as contas
relativas às questões sociais.

Texto de apoio para a questão 08:

Sempre estranhei em mim mesmo o que posso
chamar, __  falta de conhecimento científico adequado, de
“impulso otimista”. Por mais complicada que seja a situação,
estou pronto ___  ver aquele ridículo “lado bom”, que vou
buscar nas últimas sombras do argumento, mesmo quando
tudo conspira contra. São os truques da vida. O professor
que, caneta vermelha ___  mão, vive atento ___  relações
lógicas da linguagem alheia e ___ causas e consequências
inescapáveis do que se escreve, parece que relaxa em
defesa própria, quando o que está em questão não é uma
frase no papel, mas um momento real.

08.08.08.08.08. O trecho acima foi extraído e adaptado da
crônica “A ciência do otimismo”, de Cristovão Tezza,
publicada na Gazeta do Povo de 18/8/2009. Assinale
a sequência que preenche corretamente as lacunas,
na ordem dada:
a) a, à, à, as, às.
b) à, a, à, às, às.
c) à, a, à, às, as.
d) a, à, a, as, as.
e) à, à, à, às, às.

09.09.09.09.09. Assinale a alternativa que contém um verbo
que tenha o mesmo tipo de regência que o verbo gri-
fado na frase abaixo:
Ele visava àquele cargo há muito anos.
a) Ninguém encontrou o livro.
b) Todos disseram a verdade.
c) Quem assistiu ao filme?
d) O Estado libertou o réu.
e) Alguns leram aquele livro.
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10.10.10.10.10. Assinale a alternativa que contém uma frase
que está de acordo com a norma culta:
a) Na rua Marechal Floriano, aonde ninguém gostaria

de ficar durante um grande congestionamento, sempre
há muitos veículos.

b) Naquela cidadezinha perdida no meio do deserto,
aonde ninguém quer levá-lo depois do almoço, sempre
faz muito calor.

c) Naquela cidadezinha perdida, aonde as pessoas
gostam de morar com seus familiares mais próximos,
sempre há muitas festas.

d) Naquela cidadezinha perdida, em que as pessoas gos-
tam de chegar pela manhã, nunca houve um acidente
aéreo.

e) Naquela cidadezinha perdida, onde ninguém se dirigia
quando precisava de gasolina, as festas duravam até
o amanhecer.

11.11.11.11.11. Assinale a única alternativa que contém uma
frase adequada em relação ao uso dos pronomes:
a) Vossa Excelência, precisamos saber se vosso con-

selho vale também para este mandato?
b) Vossa Excelência, ninguém esteve tão perto da per-

feição quanto tua maneira de conduzir os negócios
estatais.

c) Vossa Excelência, os negócios estatais continuam
rendendo muitos comentários por parte da imprensa.
Não é hora de pronunciares um discurso no sentido
de apaziguar os ânimos?

d) Vossa Excelência, há boatos de que os negócios es-
tatais vêm sendo mal conduzidos, mas sobre as
tradições de sua família não há nenhum comentário.

e) Vossa Excelência, ninguém há de questionar o fato
de o senhor ainda não ter encontrado uma resposta
para o problema, mas gostaria que você entendesse
que é preciso dizer logo para o povo quais são as
suas propostas.

12.12.12.12.12. Quando escrevemos, correlacionamos os
tempos e modos verbais à medida que os emprega-
mos, de forma a deixar coesa e coerente a nossa
frase. Assinale a alternativa em que houve uma ade-
quada correlação entre tempos e modos verbais:
a) Se todos encontrassem um meio de ganhar a vida

honestamente, não haverá por que se preocupar com
questões de segurança.

b) Por mais que ele verificou que nada estava errado,
queria ter plena certeza de suas atitudes em relação
ao plano geral de sua empresa.

c) Como alguém lhe perguntou se não era o caso de
procurar um outro emprego, ela lhe respondera que
ignorava de onde poderiam sair tais boatos.

d) Caso o seu time não conquistasse o campeonato, a
sua admiração por ele não diminuirá.

e) Se o síndico melhorar o salário dos empregados do
condomínio, todos naquele bairro ganharão melhor.

13.13.13.13.13. Assinale a alternativa cujo verbo em destaque
está empregado de acordo com a norma culta:
a) Se eu requisesse uma nova avaliação, empregaria

para isso um requerimento.
b) Quando o mediador intervir no processo, os proce-

dimentos empregados serão muito mais facilmente
absorvidos pela população.

c) Quando o juiz manter a sua palavra e decidir retirar a
imputação de crime ao réu, tudo se resolverá.

d) Quando ele supuser que está tudo resolvido, muitas
outras questões ainda surgirão para incomodá-lo.

e) Se os alunos retessem todas as informações logo na
primeira explicação, seria tudo muito mais fácil para
o professor.

14.14.14.14.14. Assinale a alternativa que contenha a correta
transposição da Voz Ativa para a Voz Passiva da frase
a seguir:
Em muitos casos, as empresas brasileiras acabaram por
associar a responsabilidade social à ação social.
a) Em muitos casos, a responsabilidade social acabou

por ser associada à ação social pelas empresas bra-
sileiras.

b) Em muitos casos, às empresas brasileiras associou-
se a responsabilidade social à ação social.

c) Em muitos casos, a ação social acabou sendo asso-
ciada à responsabilidade social pelas empresas
brasileiras.

d) Em muitos casos, a responsabilidade social era asso-
ciada à ação social pelas empresas brasileiras.

e) Em muitos casos, a responsabilidade social foi asso-
ciada à ação social pelas empresas brasileiras.

15.15.15.15.15. Observe os exemplos a seguir:
I. Ele está cansado.
II. Ele está aqui.
Como você pode ver, em I, há um predicativo (can-
sado), o que significa que o verbo “estar” é um verbo
de ligação enquanto em II, ele é um verbo intran-
sitivo.
Tendo em vista isso, assinale a alternativa que contém
um verbo que não é de ligação.
a) Ninguém estava contente com o acontecido.
b) Todos ficaram receosos em relação ao problema.
c) Ninguém permaneceu em sua casa após o ocorrido.
d) Alguém andava inquieto com os últimos aconte-

cimentos.
e) Ela, apesar do tempo, continua uma pessoa maravi-

lhosa.

Página 4/10



Elaboração: ITEDES – INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
É permitida a reprodução de questões desta prova, desde que citada a fonte.

APLICAÇÃO: 15/01/2012

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

RACIOCÍNIO LÓGICO

16.16.16.16.16. Em uma igreja há um altar que necessita de
pintura em seu piso que apresenta formato retangular.
Sabe-se que um dos lados desse retângulo igual a 12
metros e a diagonal desse retângulo 13 metros. É
usado um litro de tinta para pintar 6 metros quadrados.
Então o número de litros de tinta usados para pintar
todo o piso do altar, é:
a) 5
b) 10
c) 12
d) 23
e) 60

17.17.17.17.17. Uma companhia de táxi opera suas corridas
segundo a tarifa abaixo:

R$ 3,00 reais de taxa de embarque.
R$ 1,10 por quilômetro rodado.

Uma pessoa que percorrer 32 quilômetros pagará uma
quantia de:
a) R$ 38,00
b) R$ 38,20
c) R$ 23,45
d) R$ 20,00
e) R$ 4,10

18.18.18.18.18. A dívida de uma empresa é R$ 12000,00. Ela
deve ser dividida entre seus dois sócios de forma di-
retamente proporcional as suas cotas de investimen-
to na empresa. Sabe-se que o primeiro sócio tem 40%
das cotas enquanto o segundo tem 60% cotas. Então
o valor que o sócio com menos cotas pagará dessa
dívida é:
a) R$ 3800,00
b) R$ 4800,00
c) R$ 7200,00
d) R$ 100,00
e) R$ 1000,00

19.19.19.19.19. Uma montadora de veículos produz 100 veí-
culos, trabalhando 6 horas por dia durante 20 dias.
Apresentando a mesma capacidade de montagem, o
número de dias necessários para se produzir 120 veí-
culos, trabalhando a um regime diário de 8 horas,
seria:
a) 5 dias
b) 20 dias
c) 3 dias
d) 25 dias
e) 18 dias

20.20.20.20.20. Uma torneira, de vazão constante, enche um
reservatório até a borda em 3 minutos, enquanto uma
outra torneira, também de vazão constante, enche
completamente o mesmo reservatório em 5 minutos.
Considere que cada torneira tem iguais rendimentos,
funcionando juntas ou separadas. Então o tempo apro-
ximado necessário para que as duas torneiras, aber-
tas ao mesmo instante, encham completamente esse
reservatório citado é:
a) 5 minutos
b) 12 minutos e 20 segundos
c) 1 minuto e 52 segundos
d) 15 minutos
e) 7 minutos

21.21.21.21.21. Um dado, não viciado, cúbico padrão tem
suas faces numeradas de 1 a 6. Lançando esse dado,
a probabilidade de aparecer uma face com nume-
ração ímpar voltada para cima é:
a) 10%
b) 20%
c) 30%
d) 40%
e) 50%

22.22.22.22.22. Em um shopping existe uma escada rolante
que liga o andar térreo e o primeiro andar. Sabe-se
que os andares são planos, paralelos, horizontais e
que o ângulo formado entre a escada rolante e o plano
do piso inferior é de 30o Se o comprimento da escada
rolante é de 10 metros, então o pé direito, altura entre
dois andares, desse shopping é:
a) 4 metros
b) 7 metros
c) 5 metros
d) 10 metros
e) 5 metros

23.23.23.23.23. Três pedreiros constroem uma casa em 120
dias. Se fossem nove pedreiros, com a mesma capa-
cidade dos primeiros, essa casa seria construída em
quanto tempo?
a) 12 dias
b) 40 dias
c) 30 dias
d) 20 dias
e) 100 dias
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25.25.25.25.25. Um professor sugeriu aos alunos de uma
turma que fizessem a soma de todos os números
naturais não nulos até o número 100, fazendo assim:
1+2+3+ ... +98+99+100. Um aluno prontamente chegou
ao resultado correto. Esse resultado foi:
a) 505
b) 100
c) 1000
d) 5000
e) 5050

24.24.24.24.24. A análise do desenvolvimento de uma popu-
lação de vírus, um especialista arquitetou a seguinte
tabela, que apresenta o número de vírus ao final de
cada um dos 5 primeiros minutos:

Tempo (em minutos) 1 2 3 4 5

Número de vírus 1 5 9 13 17

Como o ritmo de crescimento dessa população con-
tinuou a obedecer a essa mesma lei, o número de
vírus, ao final de 50 minutos, foi:
a) 87
b) 90
c) 197
d) 200
e) 204
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INFORMÁTICA

26.26.26.26.26. O pacote comercial de aplicativos Microsoft
Office oferece os recursos necessários para a edição
de textos, elaboração de planilhas de cálculo e cria-
ção de apresentações, entre outros. Correlacione a
primeira coluna de acordo com a segunda, conforme
as diferenças entre as versões Office 2007 e Office 2003.
1. Office 2007
2. Office 2003
(    ) Só estão disponíveis menus e barras de ferramentas

nos menus e guias.
(    ) Grupos de comandos na faixa de opções e a capa-

cidade de personalização nos painéis de tarefa.
(    ) Opção básica de imprimir no menu arquivo.
(    ) Gráficos dinâmicos e tipos de gráficos.
(    ) Abertura padrão de arquivos com extensão DOCX,

XLSX e PPTX.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência cor-
reta, de cima para baixo:
a) 1 – 2 – 1 – 2 – 1
b) 1 – 1 – 1 – 2 – 2
c) 2 – 2 – 1 – 1 – 2
d) 2 – 1 – 2 – 1 – 1
e) 2 – 1 – 1 – 2 – 1

27.27.27.27.27. Em relação aos dispositivos de armazena-
mento para realizar cópias de segurança, assinale a
alternativa INCORRETA:
a) Disco rígido externo
b) CD
c) Memória RAM
d) Cartão de memória
e) Pen drive

28.28.28.28.28. Em relação ao Microsoft Office Word 2003,
marque verdadeiro (V) ou falso (F) para as afirmações
a seguir e assinale a alternativa que contém a se-
quência correta, de cima para baixo:
(    ) A opção SE da barra de status, quando habilitada,

indica que o modo de sobrescrever está ativado.
(    ) A tecla Backspace apaga o caractere imediatamente

à direita do ponto de inserção.
(    ) Ao pressionar a tecla F7 a janela do corretor ortográfico

e gramatical se abre e a correção começa a partir da
posição do ponto de inserção.

(    ) A área de transferência do Office permite inserir até
24 itens simultâneos que foram armazenados durante
o uso dos comandos copiar ou recortar.

(    ) Para aplicar a formatação a apenas uma palavra, há
a necessidade de seleção desta palavra.

a) V – F – V – V – F
b) V – V – V – V – F
c) V – V – F – V – F
d) F – V – F – V – V
e) F – F – V – V – F

29.29.29.29.29. Em relação ao gerenciamento de e-mail, ana-
lise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a
alternativa correta:
I. O serviço de e-mail acessado através da internet pelo

navegador é denominado internetmail.
II. O gerenciador de e-mail que vem junto com o Windows

XP é o Outlook Express.
III. Para que as mensagens de e-mail possam ser envia-

das e recebidas através do Outlook Express é ne-
cessário configurar os protocolos SMTP e POP3.

IV. Quando se exclui uma mensagem no Outlook Ex-
press, a mensagem excluída é enviada para a lixeira
do Windows.

a) Apenas I, II e III são corretas.
b) Apenas II e III são corretas.
c) Apenas I e III são corretas.
d) Apenas II, III e IV são corretas.
e) Apenas IV é correta.

30.30.30.30.30. Em relação à transferência de dados pela
Internet, marque verdadeiro (V) ou falso (F) para as
afirmações a seguir e assinale a alternativa que con-
tém a sequência correta, de cima para baixo:
(    ) Dowload é o termo usado para enviar dados do com-

putador local para a Internet.
(    ) Upload é o termo usado para transferir dados da

internet para o computador local.
(    ) Usar o protocolo FTP (File Transfer Protocol) é uma

maneira rápida e prática de transferir arquivos pela
Internet.

(    ) O protocolo que indica que foi implementada segu-
rança em uma página da internet para transferência
de informações é denominado HTTPS.

a) V – V – V – F
b) F – F – V – F
c) F – F – V – V
d) V – V – V – V
e) F – F – F – F
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Texto para as questões 01 e 02:
Curitiba, 28 de dezembro de 2011.

Ilmo.
Senhor Doutor Fradique Mendes
Diretor da Secretaria Municipal de Finanças
Prezado e ilustríssimo Senhor:

Vimos por meio desta missiva informar a Vossa
Excelência que as contas do município de Quatro Barras
já foram analisadas e aprovadas sem restrições.

Sem mais para o devido momento, reiteramos nossos
protestos de estima, consideração e apreço que nutrimos
por vós.
Mui respeitosamente,

_________________________
Machado de Assis

Presidente do Tribunal de Contas do Paraná

31.31.31.31.31. Com relação à abertura e ao fechamento do
texto, assinale a alternativa correta, de acordo com
os padrões estabelecidos pelo Manual de Redação
Oficial da Presidência da República:
a) Estão corretas, pois demonstram a formalidade e a

padronização preconizadas pelo Manual.
b) A abertura está incorreta, pois tanto o termo "ilustrís-

simo" quanto a sua abreviação "Ilmo." não devem ser
utilizados para tal cargo e o termo "prezado" é dis-
pensável. Já o fechamento está totalmente correto.

c) O fechamento está correto, pois a expressão "mui
respeitosamente" é plenamente adequada.

d) A linha para assinatura do emissor é obrigatória, como
também a expressão "reiteramos nossos protestos de
estima, consideração e apreço que nutrimos por vós."

e) Entre os erros observados na abertura e no fecha-
mento, podemos citar: o uso dos termos "Ilmo.", "ilus-
tríssimo", "prezado" e "mui respeitosamente".

32.32.32.32.32. De acordo com os padrões estabelecidos pelo
Manual de Redação Oficial da Presidência da Repú-
blica, analise os seguintes itens:
I. Como o emissor, Machado de Assis, possui um nível

hierárquico superior ao destinatário, Fradique Mendes,
a expressão adequada para o fecho deveria ser o
advérbio "Atenciosamente".

II. Não há necessidade de se referir a Fradique Mendes
como "Vossa Excelência", uma vez que ele não vem
a ser uma autoridade política.

III. O fechamento "Sem mais para o devido momento,
reiteramos nossos protestos de estima, consideração e
apreço que nutrimos por vós.", apesar de correto
gramaticalmente, é totalmente inadequado, pois se trata
de um chavão a ser evitado em correspondências oficiais.

Quais são os itens corretos?
a) Todos os itens.
b) Apenas os itens I e II.
c) Apenas os itens I e III.
d) Apenas os itens II e III.
e) Apenas o item I.

33.33.33.33.33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular, ou de interesse
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado"
(art. 5.º, XXXIII da CF).
O conceito acima se refere ao princípio da:
a) impessoalidade;
b) eficiência;
c) legalidade;
d) moralidade;
e) publicidade.

333334.4.4.4.4. “Atividade da administração pública que, li-
mitando ou disciplinando direito, interesse ou liber-
dade, regula a prática de ato ou abstenção de fato,
em razão de interesse público concernente à segu-
rança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina
da produção e do mercado, ao exercício de atividades
econômicas dependentes de concessão ou autoriza-
ção do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao
respeito à propriedade e aos direitos individuais ou
coletivos”. Esta definição, presente no art. 78 do Có-
digo Tributário Nacional, aplica-se ao:
a) poder hierárquico;
b) poder revisional;
c) poder de polícia;
d) poder vinculado;
e) poder discricionário.

35.35.35.35.35. De acordo com a Lei Municipal n.º 38/2001 –
Código Tributário –, analise as afirmações a seguir,
assinalando (V) para verdadeiro e (F) para falso.
( ) São tributos do Município os impostos: Predial e Ter-

ritorial Urbano (IPTU), Sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISS) e Sobre Transmissão de Bens Imóveis
(ITBI).

( ) Uma área em que exista abastecimento de água po-
tável e sistema de esgoto sanitário deve ser conside-
rada, para os efeitos da Lei Municipal n.º 38/2011,
como urbana.

( ) Uma área que não possui escola ou posto de saúde
nas proximidades, mas que possui rede de iluminação
pública com distribuição domiciliar e abastecimento
de água deve ser considerada, para os efeitos da Lei
Municipal n.º 38/2011, como urbana.

( ) É permitido ao município de Quatro Barras delegar a
sua competência tributária, de arrecadar e fiscalizar,
para uma instituição privada.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
a) V – F – V – F
b) V – V – V – V
c) F – V – V – F
d) V – V – V – F
e) V – F – F – F
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36.36.36.36.36. Com base nos artigos 19, 23, 29 e 30 da Cons-
tituição Federal do Brasil, analise as proposições abai-
xo e, em seguida, assinale a alternativa correta:
I. É possível ao prefeito do município de Quatro Barras

criar uma escola municipal exclusiva para os habi-
tantes de melhor renda, criando assim distinções entre
os alunos das escolas municipais de acordo com a
renda percebida por cada família.

II. Não compete à administração do município de Quatro
Barras combater as causas da pobreza e os fatores
de marginalização, sendo esta competência privativa
da União por meio do programa do Bolsa Família.

III. Os vereadores do município de Quatro Barras não
cometeriam nenhuma ilegalidade se equiparassem
os seus subsídios aos dos Deputados Estaduais.

IV. O prefeito do município de Quatro Barras cometerá
crime de responsabilidade quando não enviar o re-
passe para a Câmara Municipal até o dia 20 de cada
mês.

V. Não compete ao município de Quatro Barras organizar
e prestar, diretamente ou sob regime de concessão
ou permissão, os serviços de transporte coletivo.

a) Apenas IV está correta.
b) Apenas I e IV estão corretas.
c) Apenas IV e V estão corretas.
d) Apenas I, II e III estão corretas.
e) Apenas I, IV e V estão corretas.

37.37.37.37.37.  Analise as proposições abaixo e, em seguida,
assinale a alternativa correta:
I. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,

alienações, concessões, permissões e locações da
Administração Pública, quando contratadas com ter-
ceiros, serão necessariamente precedidas de licita-
ção, ressalvadas as hipóteses previstas na Lei Fede-
ral n.º 8.666/93.

II. A licitação destina-se a garantir a observância do prin-
cípio constitucional da isonomia, a seleção da pro-
posta mais vantajosa para a administração e a pro-
moção do desenvolvimento nacional sustentável.

III.  A licitação será processada e julgada em estrita con-
formidade com os princípios básicos da legalidade,
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vincula-
ção ao instrumento convocatório, do julgamento ob-
jetivo e dos que lhes são correlatos.

IV. Nos casos de inexigibilidade e dispensa de licitação
não há necessidade de selecionar a proposta mais
vantajosa para a administração, pois é escolhido um
fornecedor único.

a) Apenas I está correta.
b) Apenas I, II e III estão corretas.
c) Apenas I e IV estão corretas.
d) Apenas I e II estão corretas.
e) Apenas I e III estão corretas.

38.38.38.38.38. Assinale a alternativa que completa adequa-
damente o texto a seguir:

A Prefeitura do Município de Quatro Barras pretende
contratar uma empresa para realização de uma obra de
engenharia na cidade. O valor máximo do contrato está
estabelecido em R$ 12.000,00. Neste caso ___________.
a) a Prefeitura deverá obrigatoriamente promover a

licitação na modalidade convite.
b) a Prefeitura deverá obrigatoriamente promover a

licitação na modalidade de técnica e preço.
c) a licitação é inexigível, tendo em vista o valor da obra

estabelecido.
d) está dispensada a realização de licitação, tendo em

vista o valor da obra estabelecido.
e) a Prefeitura deverá obrigatoriamente promover a li-

citação na modalidade tomada de preços.

39.39.39.39.39. Com base na Lei Federal n.° 8.666/93 – Lei
das Licitações –,analise as proposições abaixo e, em
seguida, assinale a alternativa correta:
I. As licitações devem ser processadas e julgadas em

estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa,
da vinculação ao instrumento convocatório, do julga-
mento objetivo e dos que lhes são correlatos.

II. No caso de empate em uma licitação para a aquisição
de lápis, em que a empresa A executa a produção no
município de Araucária - PR e a empresa B na China,
como critério de desempate, será assegurada pre-
ferência à empresa A.

III. Para dar aplicabilidade ao princípio da igualdade entre
os licitantes, a lei proíbe que os atos de convocação
da licitação prevejam cláusulas e condições que
comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter com-
petitivo, estabelecendo preferências ou distinções em
razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos
licitantes ou qualquer outra circunstância impertinente
ou irrelevante para o específico objeto do contrato.

IV. Para a contratação da cantora Paula Fernandes,
consagrada pela crítica especializada e pela opinião
pública, para a festa de aniversário de 2012 do mu-
nicípio de Quatro Barras, a licitação é inexigível.

a) I, II, III e IV estão corretas.
b) Apenas I, II e III estão corretas.
c) Apenas I e IV estão corretas.
d) Apenas I e II estão corretas.
e) Apenas I, III e IV estão corretas.
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40.40.40.40.40. De acordo com a Lei Orgânica do município
de Quatro Barras – PR, assinale a alternativa correta:
a) Compete ao município de Quatro Barras legislar sobre

os assuntos ambientais de todo o Estado do Paraná.
b) Compete ao município de Quatro Barras organizar e

prestar, diretamente ou sob regime de concessão por
meio de licitação ou permissão entre outros, os ser-
viços de iluminação pública.

c) O Prefeito Municipal pode assumir, por qualquer forma,
compromissos financeiros para execução de progra-
mas ou projetos de interesse público após o término
do seu mandato, não previstos na legislação orça-
mentária.

d) O município de Quatro Barras não responderá por
nenhum dano que seus agentes causarem a terceiros.

e) O município de Quatro Barras pode conceder a pres-
tação dos serviços públicos de saúde para a empresa
que melhor lhe convier, dispensando assim a licitação.
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