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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão 
Resposta; 
 
12 Assine o Cartão Resposta no local indicado. 
 
 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 

  

 

Boa Prova! 
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JÁ NÃO SE FAZEM PAIS COMO ANTIGAMENTE 
 

Lourenço Diaféria 

1º A grande caixa foi descarregada do caminhão com cuidado. De um lado estava escrito 
assim: “Frágil”. Do outro lado estava escrito: “Este lado para cima”. Parecia embalagem de 
geladeira, e o garoto pensou que fosse mesmo uma geladeira. Foi colocada na sala, onde 
permaneceu o dia inteiro. 
2º À noitinha a mãe chegou, viu a caixa, mostrou-se satisfeita, dando a impressão de que 
já esperava a entrega do volume. 
3º – Filhinho, vem ver o papai que a mamãe _________. 
4º O filho entrou na sala, acanhado diante do artefato estranho: era um boneco, 
perfeitamente igual a um homem adulto. Tinha cabelos encaracolados, encanecidos nas 
têmporas, usava Trim, desodorante, fazia a barba com gilete ou aparelho elétrico, sorria, 
fumava cigarros king-size, bebia uísque, roncava, assobiava, tossia, piscava os olhos – às 
vezes um de cada vez – assoava o nariz, abotoava o paletó, jogava tênis, dirigia carro, lavava 
pratos, limpava a casa, tirava o pó dos móveis, fazia strogonoff, acendia a churrasqueira, 
lavava o quintal, estendia roupa, passava a ferro, engomava camisas, e dentro do peito tinha 
um disco que repetia: “Já fez a lição? Como vai, meu bem? Ah, estou tão cansado! Puxa, hoje 
tive um trabalhão dos diabos! Acho que vou ficar até mais tarde no escritório. Você _________ 
ver o bode que deu hoje lá na firma! Serviço de dono-de-casa nunca é reconhecido! Meu bem, 
hoje não” 
5º O menino estava boquiaberto. Fazia tempo que sentia falta do pai, o qual havia dado no 
pé. Nunca se __________, porém percebia que a mãe também necessitava de um 
companheiro. E ali estava agora o boneco, com botões, painéis embutidos, registros, 
totalmente transistorizado. O menino entendia agora porque a mãe trabalhara o tempo todo, 
muitas vezes chegando bem tarde. Juntara economias, sabe lá com que sacrifícios, para 
comprar aquele paizão. 
6º – Ele conta histórias, mãe? 
7º Os técnicos olharam o garoto com indiferença. 
8º – Esse é o modelo ZYR-14, mais indicado para atividades domésticas. Não conta 
histórias. Mas assiste a televisão. E pode ser acoplado a um dispositivo opcional, que permite 
longas caminhadas ..... campos de futebol. Sabendo manejá-lo, sem forçar, tem garantia ........ 
suportar crianças até seis anos. Porém não conta histórias, e não convém insistir, pode 
desgastar o circuito do monitor. 
9º O garoto se decepcionou um pouco, sem demonstrar isso à mãe, que parecia 
encantada. 
10 Ligado ..... tomada elétrica (funcionava também com bateria), o equipamento paterno já 
havia colocado os chinelos e, sem dizer uma palavra, foi até à mesa e apanhou o jornal. 
11 A mãe puxou o filho pelo braço: 
12 – Agora vem filhinho. Vamos lá para dentro, deixa teu pai descansar. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linhas pontilhadas 
no texto: 
a) aos – de – na. 
b) nos – em – em. 
c) a – para – à. 
d) em – a – a. 
 
02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha contínua no 
texto: 
a) trouxe – precisava – queixara. 
b) trousse – pressisava – queichara. 
c) trosse – precizava – quechara. 
d) trouxe – pressizava – queixara. 
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03 - Analise as afirmativas referentes à acentuação gráfica das palavras retiradas do 
texto e marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo: 
( ) A mesma norma de acentuação gráfica que serve para “pé” serve também para 
“até”. 
( ) As paroxítonas “móveis” e “tênis” são acentuadas por terminarem em “is”. 
( ) O vocábulo “uísque” é acentuado porque o “i” é tônico de hiato. 
( ) Os vocábulos “elétrica” e “têmpora” obedecem à mesma regra de acentuação 
gráfica. 
a) F – V – F – F.    c) V – V – V – F. 
b) F – F – V – V.    d) V – F – F – V. 
 
04 - Analise as afirmativas referentes ao significado das palavras retiradas do texto: 
I - A palavra “encanecidos” tem como sinônimo “grisalhos”. 
II - As palavras “bode” e “pode” são consideradas exemplos de palavras parônimas.  
III - As palavras “mais” e “mas” são exemplos de palavras homófonas heterógraficas. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II.    c) Apenas I e III. 
b) Apenas II e III.    d) I, II e III. 
 
05 - Analise as afirmativas referentes ao gênero e número dos substantivos retirados do 
texto, marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas e, em seguida assinale a 
sequência correta de cima para baixo: 
( ) O plural de “dono-de-casa” é “donos-de-casas”. 
( ) O plural no diminutivo de “botões” é “botõezinhos”. 
( ) “Crianças” é um substantivo feminino uniforme comum de dois gêneros. 
( ) “Homem” é um substantivo masculino biforme com o feminino proveniente de 
um radical distinto. 
a) F – V – F – V.    c) F – F – V – V. 
b) V – V – F – F.    d) F – F – F – V. 
 
06 - Em “Mas assiste a televisão”. (7º parágrafo), o elemento coesivo destacado introduz 
um novo período, atribuindo a este, em relação ao anterior, a noção de: 
a) oposição.     c) explicação. 
b) conclusão.    d) condição. 
 
07 - Assinale a alternativa em que o segmento grifado abaixo está substituído pelo 
pronome correspondente de modo incorreto: 
a) Fez a lição = Fê-la. 
b) Os técnicos olharam o garoto com indiferença = Os técnicos olharam-no com indiferença. 
c) A mãe puxou o filho pelo braço = A mãe puxou-lhe pelo braço. 
d) Pode desgastar o circuito do monitor = Pode desgastá-lo. 
 
08 - Analise as afirmativas referentes ao texto: 
I - Com o novo “pai”, a família decididamente readiquiria os velhos hábitos domésticos. 
II - O pai eletrônico era um perfeito exemplar da sociedade de consumo, domesticada 
pela propaganda massificante. 
III - A última frase da crônica nos mostra que renasceram na mãe os antigos zelos e 
preocupação com a paz doméstica. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
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09 - O volume de um cone circular reto cujo diâmetro da base mede 9 cm e a geratriz 
mede 7,5 cm é igual a: 
a) 40,5π cm3.     c) 121,5π cm3. 
b) 91π cm3.     d) 131,5π cm3. 
 
10 - Uma equipe composta por 14 pedreiros constrói um muro com altura de 3 m e 
comprimento de 800 m em 22 dias, trabalhando 8 horas por dia. Se essa equipe fosse 
composta por 10 pedreiros, trabalhando 10 horas por dia, um muro com 2,5 m de altura e 
1000 m de comprimento seria construído em: 
a) menos de 20 dias.    c) mais de 24 e menos de 28 dias. 
b) mais de 20 e menos de 24 dias.  d) mais de 28 e menos de 35 dias. 
 
11 - Zinho nasceu quando Zico tinha 12 anos. Hoje, o produto de suas idades é igual a 
363. Zico tem: 
a) 10 anos.     c) 12 anos. 
b) 11 anos.     d) 33 anos. 
 
12 - Um violão pode ser vendido de duas maneiras: à vista, por R$ 840,00; ou a prazo, em 
duas parcelas no valor de R$ 450,00, sendo a primeira parcela paga no ato da compra. 
Na venda desse violão a prazo, são cobrados juros mensais de, aproximadamente: 
a) 45%.     c) 25%. 
b) 35%.     d) 15%. 
 
13 - Numa turma com 80 alunos, sabe-se que 75% dos alunos gostam de Matemática, e 
que 3/5 dos alunos gostam de Ciências. O número de alunos dessa turma que gostam de 
Ciências e de Matemática é igual a: 
a) 16.       c) 32. 
b) 28.      d) 36. 
 
14 - A Festa da Padroeira dos Motociclistas de Tijucas do Sul já completou sua terceira 
edição. A primeira comemoração ocorreu em: 
a) Julho de 2.012.    c) Junho de 2.012. 
b) Julho de 2.013.    d) Junho de 2.013. 
 
15 - Grau de parentesco do ex-Governador José Richa e do Governador Beto Richa: 
a) Avô e neto.    c) Pai e filho. 
b) Irmãos.     d) Tio e sobrinho. 
 
16 - O Ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli, foi advogado de 
que Partido Político Abaixo? 
a) Democratas. 
b) Partido da Social Democracia Brasileira. 
c) Partido do Movimento Democrático Brasileiro. 
d) Partido dos Trabalhadores. 
 
17 - Primeiro nome dado em meados da década de 1.930 a região onde hoje se localiza o 
Município de Tijucas do Sul: 
a) Ambrósio.     c) Aruatã. 
b) Arraial Grande.    d) Campos Gerais de Curitiba. 
 
18 - Quando é que o eleitor terá a oportunidade de votar em dois candidatos para o cargo 
de Senador? 
a) Em 2.016.   c) Em 2.020. 
b) Em 2.018.   d) Nunca, o eleitor somente pode escolher um candidato ao Senado.  
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19 - A habilidade humana que consiste em saber fazer, exigindo um comportamento pró 
ativo e com ênfase na liderança é denominada: 
a) Perspectiva. 
b) Atitude. 
c) Concentração. 
d) Negociação. 
 
20 - A Teoria que parte do Princípio de que a Administração é relativa e situacional, isto 
é, depende das circunstâncias ambientais e tecnológicas das organizações é 
denominada: 
a) Teoria da Contingência. 
b) Teoria Estruturalista.  
c) Teoria de Sistemas. 
d) Teoria Comportamental. 
 
21 - A característica que significa fazer as coisas bem feitas e corretamente de acordo 
com o método pré-estabelecido, que corresponde a 100% do tempo padrão estabelecido 
pelo estudo de tempos e movimentos recebe o nome de:  
a) Especialização. 
b) Padronização.  
c) Perseverança. 
d) Eficiência.  
 
22 - O Princípio da Administração que significa substituir o critério individual do 
operário, a improvisação e a atuação empírica e prática por modelos baseados em 
procedimentos científicos é o: 
a) Princípio da Execução. 
b) Princípio do Controle. 
c) Princípio do Planejamento. 
d) Princípio da Racionalização. 
 
23 - O Planejamento global de uma entidade, projetado a longo prazo e que envolve a 
organização como uma totalidade é chamado de:  
a) Planejamento Tático. 
b) Planejamento Operacional.  
c) Planejamento Intermediário. 
d) Planejamento Estratégico.  
 
24 - Os modos pelos quais os programas são realizados ou executados, ou seja, planos 
que prescrevem a sequência cronológica de tarefas requeridas para realizar tarefas ou 
trabalhos são denominados:  
a) Programas. 
b) Procedimentos. 
c) Objetivos operacionais. 
d) Processos administrativos. 
 
25 - A forma estrutural baseada na especialização e na supervisão funcional, onde as 
linhas de comunicação são diretas, a autoridade é dividida por especialistas e as 
decisões são descentralizadas é classificada como:  
a) Organização Funcional. 
b) Organização Linear.  
c) Organização Piramidal.  
d) Organização Interdependente.  
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26 - O levantamento das condições organizacionais para permitir uma avaliação dos 
pontos fortes ou facilitadores (forças organizacionais que precisam ser aproveitadas) e 
os pontos fracos ou limitadores (fragilidades organizacionais que precisam ser 
corrigidas) é chamado de: 
a) Análise Mercadológica. 
b) Análise Comportamental. 
c) Análise Interna.  
d) Análise Ambiental. 
 
27 - Nas organizações em que o poder baseia-se em um consenso sobre objetivos e 
métodos de organização e que utilizam o controle moral e ético como força de influência 
chamamos de: 
a) Organizações Sociais. 
b) Organizações Utilitárias. 
c) Organizações Complexas. 
d) Organizações Normativas. 
 
28 - Quando as partes integradas de um sistema produzem um resultado maior do que a 
soma de seus resultados particulares chamamos de: 
a) Equilíbrio. 
b) Inteligência. 
c) Sistema.  
d) Sinergia. 
 
29 - O conjunto de métodos de controle de produção usados para obter um mínimo nível 
de inventários para assegurar a expedição de materiais e componentes justamente 
quando eles precisam ser usados, que refere-se à filosofia de manufatura que almeja 
otimizar os processos de produção reduzindo o desperdício e as despesas é chamado 
de: 
a) Kanban. 
b) Just-in-time. 
c) Isso 9000. 
d) Balanced Scorecard. 
 
30 - O conjunto de elementos interdependentes e interagentes que formam um todo 
organizado no sentido de alcançar um objetivo é denominado: 
a) Sistema. 
b) Projeto. 
c) Departamento. 
d) Manual. 
 
31 - O padrão de excelência que deve ser identificado, conhecido, copiado e 
ultrapassado, podendo ser interno (de outro departamento, por exemplo) ou externo 
(uma empresa concorrente) e serve como guia de referência é chamado de: 
a) Intangível. 
b) Melhoria contínua. 
c) Benchmark. 
d) Kaizen. 
 
32 - Segundo consta na legislação brasileira, o grupo de bens públicos que, respeitados 
as exigências legais, poderão ser alienados é o de:  
a) Bens dominicais. 
b) Bens móveis. 
c) Bens de uso comum do povo. 
d) Bens de uso especial. 



 7

33 - No que diz respeito à responsabilidade Civil da Administração, assinale a alternativa 
que apresenta a alternativa correta: 
a) Somente as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, 
nessa qualidade, causarem a terceiros, exclusivamente no caso de culpa. 
b) Somente as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, 
nessa qualidade, causarem a terceiros, exclusivamente no caso de dolo. 
c) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 
d) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros 
com dolo, vedado o direito de regresso contra o responsável. 
 
34 - Os Administradores Públicos devem observar os dispositivos da Lei Complementar 
Federal nº 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. Abordando este 
tema, o candidato deve assinalar a alternativa que NÃO apresenta uma receita que deve 
ser considerada na apuração da Receita Corrente Líquida: 
a) Receita de Serviços. 
b) Transferências Correntes. 
c) Receitas de Contribuição. 
d) Alienação de Bens. 
 
35 - Segundo a Lei Complementar Federal nº 101/2000, o relatório bimestral que deve ser 
elaborado apresentar o Balanço Orçamentário e Demonstrativo das Receitas e Despesas 
recebe o nome de: 
a) Relatório Resumido da Execução Orçamentária. 
b) Relatório de Gestão Fiscal. 
c) Relatório das Mutações Patrimoniais. 
d) Relatório de Metas Fiscais. 
 
36 - A Administração Financeira consiste em um dos ramos da Administração 
Contemporânea e, através dela, os gestores podem avaliar a situação das organizações 
e prever cenários futuros. Suponha que uma empresa tenha apresentado Índice de 
Liquidez Corrente de 1,25 e o valor do Ativo Circulante da empresa seja R$ 375.000,00. 
No caso apresentado é possível afirmar que o valor do Passivo Circulante da companhia 
é de: 
a) R$ 250.000,00. 
b) R$ 275.000,00. 
c) R$ 300.000,00. 
d) R$ 350.000,00. 
 
37 - A Lei Federal nº 8.666/1993 que trata das licitações no âmbito da administração 
púbica define que 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 é denominada: 
a) Concorrência. 
b) Concurso. 
c) Tomada de preços. 
d) Convite. 
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38 - Os contratos administrativos decorrentes de procedimentos licitatórios possuem 
clausulas específicas e de supremacia do interesse público sobre o privado. Assinale a 
alternativa que NÃO apresenta uma clausula obrigatória dos contratos administrativos 
previstos na Lei Federal nº 8.666/1993: 
a) O regime de execução ou a forma de fornecimento. 
b) A obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
c) Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de 
recebimento definitivo, conforme o caso. 
d) O prazo de vigência do contrato ou informação que o prazo será por prazo indeterminado e 
prerrogativa do contratado de modificar clausulas unilateralmente. 
 
39 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao contratado sanções previstas na legislação. No caso de 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração o prazo da sanção não poderá ser superior a: 
a) Um ano. 
b) Dois anos. 
c) Três anos. 
d) Cinco anos. 
 
40 - No caso de licitação na modalidade Tomada de Preços do tipo melhor técnica, o 
prazo mínimo para o recebimento das propostas, contado a partir da última publicação 
do edital será de: 
a) 10 (dez) dias. 
b) 15 (quinze) dias. 
c) 30 (trinta) dias. 
d) 45 (quarenta e cinco) dias. 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  
DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO. 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

 




