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Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele
contém 30 (trinta ) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de
resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja
incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você
concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão
aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a
você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para
corrigir em Ata;
Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva;
Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e
ao preenchimento do cartão resposta;
Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta
esferográfica de tinta azul ou preta;
Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais
como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive,
receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., consulta a
livros, dicionários, apontamentos e apostilas;
É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante
de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala
de aplicação de prova;
Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão
resposta devidamente assinado e deixe o local de provas;
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente
caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

INSCRIÇÃO:_____________
NOME COMPLETO:________________________________

1) O emprego correto dos sinais de pontuação que se colocam entre as orações e partes da
oração estabelecem pausas e entonação correta durante a leitura, também dão destaque a
expressões ou palavras e evita ambiguidade. Assinale a alternativa em que ocorreu o uso
adequado da vírgula, seguindo a norma padrão da Língua Portuguesa:
a) Não acho, que você se parece com seu irmão.
b) Os funcionários, trabalharam duramente para atingir a meta proposta pelo gerente.
c) Em meados de dezembro, visitarei minha amiga na Espanha.
d) Nós temos, novidades maravilhosas para você.
2) Dependendo da posição da sílaba tônica as palavras podem ser classificadas em
proparoxítona, oxítona ou paroxítona. Indique a alternativa em que todas as palavras foram
acentuadas seguindo a mesma regra, ou seja, são todas proparoxítonas:
a) Matemática, âmbito, lógica.
b) Amapá, biquíni, caráter.
c) Sólida, chapéus, lápis.
d) Álbum, bônus, nível.
3) Assinale a alternativa em que todas as palavras foram escritas segundo a norma padrão
da Língua Portuguesa.
a) Coisa, lousa, náusea, papiza.
b) Charmoso, quizeram, relativisar.
c) Giló, acarajé, sarjeta.
d) Litígio, debochar, escansão.
4) Existem diversas regras que devem ser obedecidas para a divisão silábica correta das
palavras. Aponte a alternativa em que foram respeitadas as regras de divisão silábica:
a) Pne-u-má-ti-co, na-vi-o.
b) Exsu-da-ti-vo, po-e-sai.
c) Sa-guões, mné-si-co.
d) Gnós-ti-co, qua-is-quer.
5) Indique a sentença que apresenta apenas adjetivos uniformes:
a) Minha mãe está muito ocupada com o novo projeto da cozinha.
b) Meu casaco verde-escuro está limpo, mas amarrotado.
c) Mariana era aquela menina feliz, que morava na casa azul.
d) Pedro está ansioso para comprar um carro novo.

6) Aponte a alternativa cujo pronome oblíquo foi empregado corretamente segundo a
norma padrão da Língua Portuguesa:
a) Ninguém falou-me jamais dessa forma.
b) Me empreste o seu vestido!
c) Confesso que tudo me pareceu correto.
d) Por que permitir-se-iam esses exageros de autoridade?

7) Assinale a alternativa em que o termo grifado pode ser classificado como pronome
indefinido substantivo:
a) Que tal se alguém me ajudasse?
b) Tem razão em certas coisas.
c) Estas flores são para você.
d) Aquela sim era uma época boa para se viver.

8) Indique a opção que apresenta apenas substantivos compostos:
a) Aguardente, florista, fidalgo, beija-flor.
b) Malmequer, fidalgo, chuveiro,pontapé.
c) Arco-íris, planalto, felicidade, passatempo.
d) Girassol, fidalgo, planalto, vinagre.
9) As preposições podem ser formadas por combinação ou contração. Aponte a alternativa
que apresenta preposição formada por contração.
a) Estou usando óculos para ver melhor.
b) Fomos à escola de ônibus.
c) Após o sinal, as provas serão recolhidas.
d) Os trabalhos feitos por alunos foram premiados.

10) Indique a alternativa cuja palavra em destaque é paroxítona.
a) Ana era uma criança muito dinâmica.
b) O sabiá tem o canto muito lindo.
c) Estou com um nó na garganta desde ontem.
d) O atleta teve um desempenho incrível na competição.

11) Nove amigos resolveram fazer uma confraternização. Compraram carne, pães, salada e
bebidas, gastando respectivamente R$ 34,50, R$ 6,00, R$ 8,45 e R$16,75 com cada item
descrito. Dividiram as despesas igualmente ficando o valor para cada amigo pagar de:
a) R$ 8,20.
b) R$ 7,30.
c) R$ 6,40.
d) R$ 5,50.
12) Ao fazer a pesquisa de preços, uma senhora, observou no estabelecimento “A” o valor de
4,50 a dúzia de ovos. J á no estabelecimento ”B”, a caixa com duas dúzias e meia ao valor de
R$ 10,00 e, no estabelecimento “C”, R$ 0,34 o valor de cada ovo. Sendo assim, podemos
concluir que:
a) O estabelecimento “A “vende a dúzia de ovos mais barato que os demais estabelecimentos.
b) Os estabelecimentos “A” e “C”, vendem a dúzia de ovos ao mesmo preço, sendo mais
barato que no estabelecimento “B”.
c) O estabelecimento “C”, vende a dúzia de ovos mais barato que os demais estabelecimentos.
d) O estabelecimento “B”, vende a dúzia de ovos mais barato que os demais estabelecimentos

13) Pretende-se colocar o piso em um quarto cujas dimensões são 6m de comprimento por
5m de largura. O material escolhido em forma de quadrado com 0,70m de largura. Supondo
que, não haja perda de material e nem espaçamento, quantas peças serão necessárias para
revestir o quarto em questão?
a) 43 peças.
b) 54 peças.
c) 62 peças.
d) 71 peças.
14) Certo trabalhador, recebeu livre, o valor de R$ 1870,00 como salário. No mês de
outubro, sua jornada foi de 23 dias de 8 horas e 4 dias com a jornada de 4 horas. O valor
recebido pela hora trabalhada é:
a) R$ 9,35.
b) R$ 10,35.
c) R$ 11,35.
d) R$ 12,35.
15) Uma família saiu para tomar um lanche. No cardápio do local eram expostos os seguintes
valores dos produtos: salgado R$ 4,50, suco R$ 3,75, doce R$ 1,25, bala (unidade) R$ 0,10 e a
bola de sorvete R$ 4,25. Sabendo que foi consumido 3 salgados, 4 sucos 3 balas e 2 bolas de
sorvete, o valor final para o pagamento foi de:
a) R$ 37,30.
b) R$ 37,50.
c) R$ 38,55.
d) R$ 38,30.

16) Ao efetuar a expressão 0,4 x 1,78 + 2,4 : 2 corretamente, obtemos como resultado o
valor:
a) 1,556.
b) 2,912.
c) 2,556.
d) 1,912.
17) A terça parte de um quinto acrescido da quinta parte de um terço resulta em:
a) Dois quintos.
b) Um décimo.
c) Dois quinze avos.
d) Dois trinta avos.

18) Uma garrafa tem capacidade máxima de 2,5 litros. Sabendo que está com água até a
quarta parte da sua capacidade máxima, qual o volume de água que se encontra na garrafa?
a) 1250 ml.
b) 625 ml.

c) 500 ml.
d) 250 ml.

19) Um fazendeiro pretende cercar um terreno retangular de 800m de comprimento por
400m de largura com 5 fios de arame liso. Sabendo que o cada rolo de fio tem 1000 metros,
quantos rolos de fio serão necessários, no mínimo, pra fazer essa cerca?
a) 6 rolos.
b) 12 rolos.
c) 18 rolos.
d) 24 rolos.
20) A temperatura medida em certo dia foi 140 C pela manha, 360 C durante a tarde e 180 C
durante a noite. Sendo assim a maior variação da temperatura é:
a) 40C.
b) 180C.
c) 220 C.
d) 240C.
21) A ética é uma das derivações da filosofia. Desde os pensadores clássicos dos quais
podemos citar (Platão, Sócrates e Aristóteles) até os pensadores da Modernidade, as
discussões sobre o tema se tornaram cada vez mais presentes na sociedade. Na
administração pública, a ética é um dos princípios basilares e norteador da função do agente
público seja qual for seu cargo ou função. Leia o texto abaixo, considere as assertivas a
seguir e assinale as alternativas corretas:
A ética é uma das áreas que maior interesse desperta atualmente no campo da filosofia,
sobretudo porque diz respeito diretamente à nossa experiência cotidiana, levando-nos a uma
reflexão sobre os valores que adotamos, o sentido dos atos que praticamos e a maneira pela
qual tomamos decisões e assumimos responsabilidades em nossa vida. Hoje, por exemplo, a
grande maioria das profissões tem seus códigos de ética, numa tentativa precisamente de
sistematizar os princípios de orientação para seus profissionais. No entanto, sentimos cada vez
mais que vivemos uma crise ética que vai desde a situação política do país, passando por
questões de corrupção na sociedade e no governo, até problemas de relacionamento familiar.
A ética é tradicionalmente um dos temas mais importantes da filosofia. Etimologicamente, a
palavra ética origina-se do termo grego ethos, que significa o conjunto de costumes, hábitos e
valores de uma determinada sociedade ou cultura. Os romanos o traduziram para o termo
latino mos, moris (que mantém o significado de ethos), dos quais provém moralis, que deu
origem à palavra moral em português.
A problemática da ética, portanto, em um sentido amplo, diz respeito à determinação do que é
certo ou errado, bom ou mau, permitido ou proibido, de acordo com um conjunto de normas
ou valores adotados historicamente por uma sociedade. Esta definição é importante porque o
ser humano deve agir de acordo com tais valores para que sua ação possa ser considerada
ética. Desta forma se introduz uma das noções mais fundamentais da ética: a do dever. Os
seres humanos são livres. Em princípio, podem agir como bem entenderem, dando vazão a

seus instintos, impulsos e desejos; porém, o dever restringe essa liberdade, fazendo com que
seja limitada por normas que têm por base os valores éticos. O ser humano pode agir de
diferentes maneiras, mas deve agir eticamente.
Texto extraído de: MARCONDES, Danilo. Textos básicos de ética de Platão a Foucault. Rio de
Janeiro J. Zahar, 2007.
Considere as alternativas:
I. Segundo o Texto, a Ética é uma derivação da filosofia que deve ser aplicada apenas a esta
disciplina, não possuindo impacto na vida da sociedade e no mundo do trabalho.
II. Pode-se concluir dentre outras coisas, que a Ética como fruto da reflexão dos nossos
valores, é uma ferramenta indispensável para a administração pública, haja vista que a maioria
das profissões possuem seus “códigos de ética”, que visam orientar a atuação dos profissionais
tornando-os reflexivos.
III. A Etimologia da palavra ética indica sua utilidade na vida prática e profissional dos
indivíduos. Assim, ser “ético” na administração pública indica saber distinguir entre outras
coisas o que é correto do incorreto.
IV. O texto deixa em evidência que ser ético é apenas um protocolo formal a ser seguido pelas
instituições, sobretudo as públicas, onde as regras variam de acordo com o desejo e vontades
da instituição. Assim, a ética não se constitui como um sistema de valores que deve ser
compartilhado por todos, mas apenas um sentimento proveniente da educação de grupos
específicos.
V. O texto nos leva a inferir que independente da atuação, cargo, ou função, a ética aplicada
ao mundo do trabalho é indispensável especialmente pela situação atual que atravessa nossa
sociedade marcada tragicamente pela corrupção e “crises éticas”
Dadas as assertivas é correto afirmar que:
a) Apenas a alternativa I é correta.
b) As alternativas I, II, III estão corretas.
c) As alternativas II, III, V estão corretas.
d) Apenas a alternativa II está correta.

22) Antonhy e Paty são recém contratados de uma prefeitura por meio do Programa Jovem
Aprendiz de um Município do Paraná. Em uma das formações do departamento que
trabalham, eles se depararam com o texto abaixo que é a transcrição de uma letra de canção
do poeta e compositor Fábio Brazza. Leia com atenção a letra e sua explicação, bem como o
quadrinho de Calvin e Haroldo e responda a questão na sequência:

ANEL DE GIGES (FÁBIO BRAZZA)
O que você faria se ninguém pudesse te ver?
Se você tivesse o poder
De desaparecer
Pra fazer o que quisesse fazer
Será que ainda assim seria quem tanto parece ser?
Pensa bem antes de responder
se ninguém pudesse te ver
O que será que iria acontecer
Afinal, você faz o bem porque é bom
Ou porque a moral diz que é o certo a se fazer?
E se eu te dissesse
Que existe um anel que você coloca e desaparece
E se você pudesse
Tornar o seu sonho possível
E quando quisesse
Bastava ficar invisível
Se pudesse roubar sem deixar vestígio
usaria para o próprio regozijo
Ou faria o bem só pra ganhar prestígio, hein
Essa pergunta me aflige
O que você faria se tivesse o anel de Giges?
Ajudaria algum parente ou quem precisa realmente
Soltaria um impostor condenaria um inocente?
Ou agiria naturalmente
Como sempre agiu e fingiria na verdade
que esse anel nunca existiu
Viraria um justiceiro
Mataria delinquentes
E doaria os seus órgãos a pacientes doentes
Usaria ele somente pra fazer coisa boa
Ou daria de presente pruma outra pessoa
Tiraria de quem tem pra ajudar quem não tem
Vingar-se-ia do inimigo martirizaria alguém
Ou será
Que Maquiavel tava certo ao dizer
Quer destruir um homem, então lhe dê poder, será?
Que se não 'houvessem' leis nem repressão
ainda assim a justiça iria prevalecer?
Acho que não
Se eu tiver errado me corrige
O que você faria se tivesse o anel de Giges?

A Canção de Fábio Brazza faz referência ao conto de Giges contado por Platão em seu livro a
República. Resumidamente, Platão conta que houve um homem que apenas fazia boas ações,
que tem sua vida mudada após achar um anel que o dá poder de invisibilidade. Ao colocar esse
anel, este homem pode fazer qualquer coisa (boa ou ruim), pois estará com sua identidade

preservada. Em suma, Platão quer questionar se as ações feitas pelo homem são boas por si
mesmo, ou se o homem guia suas ações apenas para ser “bem visto” pelos outros.
CALVIN E HAROLDO

Disponível em https://cultura.estadao.com.br/galerias/geral,20-tiras-de-calvin-e-haroldo-para-refletir-sobre-a-vida-e-sobre-omundo,28507

Relacionando a canção de Fábio Brazza, que faz referência ao conto de Platão e o quadrinho
de Calvin e Haroldo com o tema da importância da ética na administração pública, podemos
afirmar que:
a) Há uma relação inseparável entre a canção a explicação do conto de Giges e o quadrinho
Calvin e Haroldo. A ética no mundo do trabalho é de suma importância, uma vez que o
comportamento do agente público (independente de seu cargo e função) é um dos pilares da
administração pública. A canção e o quadrinho acima demonstram que independente de “ser
visto” ou não, o comportamento ético é uma exigência fundamental para o bom exercício da
função pública.
b) A canção de Fábio Brazza inspirada no Conto de Platão, bem como a Charge de Calvin e
Haroldo, demonstram que a ética é, em resumo, apenas um comportamento artificial. Dito de
outro modo, o comportamento ético deve ser apenas para “demonstrar” em público valores,
não sendo visto, o agente público pode se comportar da maneira que quiser.
c) Não há relação especifica entre a canção e a explicação do Conto de Giges e a Charge de
Calvin e Haroldo. Contudo sabe-se que a ética não é um dos princípios basilares da
administração pública, sendo relegada a segundo plano. Eficiência, e pontualidade nas
atividades do trabalho são mais importantes.
d) A Charge de Calvin e Haroldo foi inspirada na canção de Fábio Brazza, que indica, entre
outras coisas, que apenas são éticas as ações realizadas em “público”, ou seja, as que são
vistas pelos outros.
23) Sobre os aspectos históricos do Município de Iguatu, considere as assertivas a seguir e na
sequência assinale a alternativa correspondente :
I. Um dos patrimônios históricos da cidade de Iguatu refere-se à preservação da planta
arquitetônica de sua primeira igreja na Zona Urbana de Iguatu.

II. As primeiras famílias chegaram a Iguatu a partir da década de 60, que logo instauraram o
Distrito, o nomeando de Distrito de Iguatu.
III. No período inicial de sua colonização, os pioneiros que chegaram com suas famílias a partir
da década de 1960 deram o nome inicialmente de Gleba n. 09 depois Jaburandi e, por fim, o
nome de Iguatu.
IV. Iguatu é uma referência de planejamento urbano. No período de urbanização, antes da
venda de lotes se estabelecia um contrato de compra e venda, onde o comprador se
comprometia a construir prédios apenas de alvenaria com marquise e platibanda no
alinhamento das ruas, e era estipulada a área mínima para construção, com portas metálicas
na frente e cobertura nova. As exigências realizadas contribuíram para que as construções que
foram feitas, tivessem um estilo moderno para a época.
Considerando as assertivas é correto afirmar:
a) A alternativa I é correta e as demais alternativas são incorretas.
b) Apenas a alternativa IV é correta.
c) As alternativas III e IV são corretas.
d) As alternativas II e IV são corretas.

24) Leia fragmento abaixo que é um trecho do Hino Municipal de Iguatu:
Iguatu de águas cristalinas
Tuas matas são verdes sem par
O trabalho dos teus pioneiros
Nestas terras sempre a cultivar
Nos caminhos para uma nova vida
A bonança no futuro virá
Palmitais enfeitando o verde
Recebendo a pureza do ar

A Letra é de Gerson Pantano e os Arranjos são de Reynaldo Valaschi. A frase em destaque faz
menção ao nome do Município Iguatu. Assinale a alternativa correta no que se refere ao
significado do nome dado ao município de Iguatu :
a) O nome Iguatu é Tupi-Guarani, que significa “Água Boa” a ideia surgiu dos colonizadores do
município, devido especialmente a boa qualidade de suas águas, e porque o nome se
assemelha com Rio Bom, município localizado na região norte do estado, de onde migraram
grande parte dos colonizadores.
b) Iguatu faz menção a Águas Purificadoras, nome atribuído no período da colonização do
município.
c) Iguatu originalmente significa: Água Constante e próspera. Devido ao grande número de
fontes e nascentes recebeu este nome que os autores do hino oficial do município fazem
menção.
d) O nome Iguatu provém de uma homenagem às tribos indígenas que se localizavam na
região, região esta que possuía grandes nascentes e minas de água boa para consumo.

25) Segundo a Lei Orgânica do município de Iguatu assinale a alternativa incorreta :
a) O Município de Iguatu foi criado pela Lei 9.276 de 28.05.1990, e integra com autonomia
política, organizacional, legislativa, administrativa e financeira a República Federativa do Brasil.
b) O poder executivo é o poder principal do município de Iguatu.
c) O município de Iguatu integra a divisão administrativa do Estado do Paraná.
d) Ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e bemestar de sua população.

26) De acordo com o Estatuto Municipal dos Servidores do Município de Iguatu (Lei
41/1994), são requisitos mínimos para o ingresso no serviço público, exceto :
a) Ser residente no município de Iguatu.
b) Possuir nacionalidade brasileira.
c) Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais.
d) A idade mínima de 16 anos.

27) Sobre a História e a Geografia do Paraná , considere as assertivas abaixo e assinale a
alternativa correspondente:
I. Segundo o tratado de Tordesilhas, grande parte do estado do Paraná pertencia à Espanha.
Exceto o litoral paranaense, que era de propriedade dos portugueses.
II. Segundo a História paranaense, o primeiro espanhol a trafegar em território paranaense
fora Álvares Nunes Cabeza de Vaca.
III. Desde o processo de colonização, Curitiba fora a única capital do Estado do Paraná.
IV. O número de municípios do estado é o total de 399.

a) As alternativas I e II estão corretas.
b) Apenas a alternativa II está correta.
c) As alternativas I, II, IV estão corretas.
d) A alternativa I é a única correta.
28) Analise a charge abaixo e assinale a alternativa correta em relação ao meio ambiente e o
desenvolvimento sustentável.

Fonte: http://planetasustentavel-2011.blogspot.com.br/2011/10/charges-sobre-o-meio-ambiente.html

a) A temática do Meio Ambiente não é isolada, conforme demonstra a charge de Clóvis de
Lima. Há uma relação entre a preocupação do Meio Ambiente, a economia, o capitalismo e
outros fatores. A charge, dentre outras questões, critica o “desenvolvimento econômico” e a
aparência de “bem estar”, que não se preocupa com os danos causados ao meio ambiente. Em
resposta a esta problemática está o conceito de desenvolvimento sustentável que não impede
o progresso, a tecnologia e o avanço econômico, porém o coloca numa perspectiva de pensar
a preservação do meio ambiente com a preocupação da própria preservação da espécie
humana.
b) A charge denota a crítica à sociedade capitalista que polui o meio ambiente em nome do
desenvolvimento e demonstra que é impossível pensar em um modelo diferente do atual, que
alie sustentabilidade e progresso técnico, científico e tecnológico.
c) Segundo sugere a charge, a racionalidade humana é incapaz de pensar em um modelo de
progresso que alie o meio ambiente à sociedade.
d) Ao falar de “ser racional” e “irracional”, a charge aponta para a impossibilidade de pensar
um novo modelo de cuidado com o meio ambiente em uma sociedade tomada pela
perspectiva capitalista.
29) Segundo o IBGE, a estimativa de habitantes do município de Iguatu em 2018 é de
aproximadamente:
a) 2.258 habitantes.
b) 2.234 habitantes.
c) 2.800 habitantes
d) 1.964 habitantes.
30) Segundo o site oficial da Prefeitura de Iguatu: Na década de 80 foi criado o Distrito
Administrativo e o Distrito Judiciário, em 1990 os políticos da comunidade iniciaram um
trabalho político no sentido de Emancipação de Iguatu. Os esforços valeram a pena e no dia
28 de maio de 1990, com um parecer favorável da Assembleia dos Deputados, o então
governador sancionou a lei de Emancipação de Iguatu. Em janeiro de 1991, o TER – Tribunal
Eleitoral do Estado marcou a data do PLEBISCITO, que se deu no dia 10 de novembro de 1991
e o resultado foi favorável à Emancipação com 97,8% do eleitorado do município. Com a
emancipação de Iguatu, fora eleito o primeiro prefeito do município sendo , eleito o Sr.:
a) João Jerusimar Pazoline.
b) Vladmir Antonio Barella.
c) Vicente Gusson.
d) Anacleto Pantano.

