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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA
1

Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão2
resposta.
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir
4
embora ou para utilizar os sanitários.
5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema,
7
comunique imediatamente ao fiscal.
8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita
9
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10 Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham
11
mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da
14
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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Identificação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 16 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. Acerca da seguridade social, de acordo com
a Constituição Federal e com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa
INCORRETA:
a) Admite-se a participação direta ou indireta de
empresas ou capitais estrangeiros na assistência à
saúde no País, exceto nos casos vedados em lei.
b) É constitucional a regra que veda, no âmbito do
Sistema Único de Saúde – SUS, a internação em
acomodações superiores, bem como o atendimento
diferenciado por médico do próprio SUS, ou por
médico conveniado, mediante o pagamento da
diferença dos valores correspondentes.
c) O tratamento médico adequado aos necessitados
se insere no rol dos deveres do Estado, sendo de
responsabilidade solidária dos entes federados.
d) O sistema único de saúde será financiado com
recursos do orçamento da seguridade social,
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, além de outras fontes.
________________________________________
02. Sobre os municípios, conforme a Constituição
Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, é correto afirmar que:
a) A criação, a incorporação, a fusão e o
desmembramento de Municípios, far-se-ão por
leis municipais, dentro do período determinado
por Lei Complementar Federal, e dependerão de
consulta prévia, mediante plebiscito, às populações
dos Municípios envolvidos, após divulgação dos
Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e
publicados na forma da lei.
b) A Câmara Municipal não gastará mais de setenta
por cento de sua receita com folha de pagamento,
excluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.
c) Compete exclusivamente aos Municípios
disciplinar a vocação sucessória dos cargos de
prefeito e vice-prefeito em caso de dupla vacância,
posto que diz respeito à matéria pertinente à
autonomia política local.
d) As contas dos Municípios ficarão, durante
noventa dias, anualmente, à disposição de qualquer
contribuinte, para exame e apreciação, o qual
poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos
da lei.
________________________________________
03. NÃO constitui hipótese de dispensa de licitação:
a) Quando houver possibilidade de comprometimento
da segurança nacional, nos casos estabelecidos
em decreto do Presidente da República, ouvido o
Conselho de Defesa Nacional.
b) Compras de materiais de uso pessoal e
administrativo pelas Forças Armadas, quando
houver necessidade de manter a padronização
requerida pela estrutura de apoio logístico dos
meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer
de comissão instituída por decreto.

c) Aquisição de bens ou serviços nos termos
de acordo internacional específico aprovado
pelo Congresso Nacional, quando as condições
ofertadas forem manifestamente vantajosas para o
Poder Público.
d) Compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros
gêneros perecíveis, no tempo necessário
para a realização dos processos licitatórios
correspondentes, realizadas diretamente com base
no preço do dia.
________________________________________
04. Assinale a alternativa correta, a respeito dos
atos administrativos.
a) Não ocorre a decadência do direito da
Administração Pública em adotar procedimento
para equacionar ilegal acumulação de cargos
públicos, uma vez que os atos inconstitucionais
nunca se convalidam pelo mero decurso do tempo.
b) A anulação do ato administrativo pode ser
declarada pelo Poder Judiciário e pela própria
Administração pública, com efeitos “ex nunc”, em
regra.
c) A Administração pode revogar seus próprios atos,
quando eivados de vícios que os tornam ilegais,
ainda que deles se originam direitos; ou anulálos, por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em
todos os casos, a apreciação judicial.
d) Como não cabe ao Poder Judiciário apreciar o
mérito dos atos administrativos, não é possível o
exame de sua discricionariedade para a verificação
de sua regularidade em relação às causas, aos
motivos e à finalidade que os ensejam
________________________________________
05. Assinale a alternativa correta, acerca do
benefício de prestação continuada, previsto na Lei
8.742 de 1993:
a) Considera-se incapaz de prover a manutenção
da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja
renda mensal per capita seja inferior a 1/5 (um
quinto) do salário-mínimo.
b) O Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento consolidado no sentido de que a
limitação do valor da renda per capita familiar deve
ser considerada a única forma de se comprovar
que a pessoa não possui outros meios para prover
a própria manutenção ou de tê-la provida por sua
família.
c) O benefício de prestação continuada deve ser
revisto anualmente para avaliação da continuidade
das condições que lhe deram origem.
d) Conforme o Superior Tribunal de Justiça, em
pedido de benefício assistencial feito por pessoa
com deficiência, não se computa no cálculo da
renda per capita o benefício previdenciário, no valor
de um salário mínimo, recebido por idoso.
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06. Assinale a alternativa INCORRETA, de acordo
com a Lei 8.742 de 1993:
a) O CRAS é a unidade pública estadual, de base
territorial, localizada em áreas com maiores índices
de vulnerabilidade e risco social, destinada à
articulação dos serviços socioassistenciais no seu
território de abrangência e à prestação de serviços,
programas e projetos socioassistenciais de proteção
social básica às famílias.
b) A organização da assistência social tem como
diretrizes a descentralização político-administrativa,
a participação da população e a primazia da
responsabilidade do Estado na condução da política
de assistência social em cada esfera de governo.
c) O funcionamento das entidades e organizações
de assistência social depende de prévia inscrição
no respectivo Conselho Municipal de Assistência
Social, ou no Conselho de Assistência Social do
Distrito Federal, conforme o caso.
d) As ações das três esferas de governo na
área de assistência social realizam-se de forma
articulada, cabendo a coordenação e as normas
gerais à esfera federal e a coordenação e execução
dos programas, em suas respectivas esferas, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.
________________________________________
07. Assinale a alternativa correta, de acordo com a
Lei 10.741 de 2003 (Estatuto do Idoso):
a) É possível a cobrança de participação do idoso
no custeio de entidade de longa permanência,
cujo valor não poderá exceder a 70% (setenta por
cento) de qualquer benefício previdenciário ou de
assistência social percebido pelo idoso.
b) Nos programas habitacionais, públicos ou
subsidiados com recursos públicos, o idoso goza
de prioridade na aquisição de imóvel para moradia
própria, observada a reserva de pelo menos 5%
(cinco por cento) das unidades habitacionais
residenciais para atendimento aos idosos.
c) As entidades de atendimento, públicas ou
privadas, têm a obrigação de fornecer vestuário
adequado e alimentação suficiente.
d) Havendo ocorrência de infração por entidade
de atendimento, que coloque em risco os direitos
assegurados nesta Lei, será o fato comunicado ao
Poder Judiciário, para as providências cabíveis,
inclusive para promover a suspensão das atividades
ou dissolução da entidade, com a proibição de
atendimento a idosos a bem do interesse público,
sem prejuízo das providências a serem tomadas
pela Vigilância Sanitária.
________________________________________
08. Assinale a alternativa correta, de acordo com a
Lei 10.741 de 2003 (Estatuto do Idoso):
a) Aos maiores de 60 (sessenta anos) anos fica
assegurada a gratuidade dos transportes coletivos
públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos
serviços seletivos e especiais, quando prestados
paralelamente aos serviços regulares.

b) É assegurada a reserva, para os idosos, nos
termos da lei local, de 10% (dez por cento) das
vagas nos estacionamentos públicos e privados, as
quais deverão ser posicionadas de forma a garantir
a melhor comodidade ao idoso.
c) As transações relativas a alimentos deverão ser
celebradas perante o Promotor de Justiça, que
as referendará, e passarão a ter efeito de título
executivo extrajudicial nos termos da lei processual
civil.
d) Dentre os idosos, é assegurada prioridade
especial aos maiores de oitenta anos, atendendose suas necessidades sempre preferencialmente
em relação aos demais idosos.
________________________________________
09. Assinale a alternativa correta, de acordo com
a Lei 8.069 de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente):
a) A permanência da criança e do adolescente
em programa de acolhimento institucional não se
prolongará por mais de dois anos, salvo comprovada
necessidade que atenda ao seu superior interesse,
devidamente fundamentada pela autoridade
judiciária.
b) Nos procedimentos para imposição de penalidade
administrativa por infração às normas de proteção à
criança e ao adolescente, iniciados com o auto de
infração, poderão ser usadas fórmulas impressas,
especificando-se a natureza e as circunstâncias da
infração.
c) Em se tratando de viagem de criança ao exterior,
dispensa-se a autorização judicial se ela estiver
acompanhada de um dos pais, presumindo-se a
aquiescência do outro.
d) Os prazos estabelecidos no Estatuto da Criança e
do Adolescente são contados em dias úteis, excluído
o dia do começo e incluído o dia do vencimento,
vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e
o Ministério Público.
________________________________________
10. Acerca da adoção, de acordo com a Lei 8.069
de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
assinale a alternativa correta:
a) Admite-se a adoção por procuração, desde que
lavrada por instrumento público e com poderes
específicos.
b) A adoção será precedida de estágio de convivência
com a criança ou adolescente, pelo prazo máximo
de 90 (noventa) dias, observadas a idade da criança
ou adolescente e as peculiaridades do caso.
c) Em caso de conflito entre direitos e interesses
do adotando e de seus pais biológicos, devem
prevalecer os direitos e os interesses dos pais
biológicos.
d) A adoção produz seus efeitos a partir de registro
da sentença no ofício do Registro Civil das Pessoas
Naturais.
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11. Conforme a Lei Orgânica do Município de
Goioerê, é correto afirmar que:
a) Os Secretários Municipais serão escolhidos pelo
Prefeito dentre brasileiros maiores de 18 (dezoito)
anos, residentes no Município de Goioerê e no
exercício dos direitos políticos.
b) A Lei de Diretrizes Orçamentárias é o instrumento
orientador e básico do processo de transformação
do espaço urbano e de sua estrutura territorial,
servindo de referência para todos os agentes
públicos e privados que atuam na Cidade.
c) O projeto de Decreto Legislativo é a proposição
destinada a regular matéria de competência
exclusiva da Câmara Municipal que produza efeitos
externos, não dependendo, porém, de sanção do
Prefeito Municipal.
d) As atividades de planejamento e controle poderão
ser executadas pela iniciativa privada, sempre
que conveniente ao interesse público, mediante
concessão ou permissão de serviço público ou de
utilidade pública, verificado que a iniciativa privada
esteja suficientemente desenvolvida e capacitada
para o seu desempenho.
________________________________________
12. Conforme a Lei Orgânica do Município de
Goioerê, é INCORRETO afirmar que:
a) Os recursos correspondentes às dotações
orçamentárias, inclusive créditos suplementares
e especiais, destinados ao Poder Legislativo, lhes
serão entregues até o dia 05 (cinco) de cada mês,
na forma da lei complementar.
b) A iniciativa das leis complementares e ordinárias
cabe ao Prefeito, a qualquer membro ou comissão
da Câmara Municipal e aos cidadãos, observado o
disposto na lei orgânica.
c) Independente de convocação, a sessão legislativa
anual desenvolve-se de 03 de fevereiro a 17 de
julho e 1º de agosto a 22 de dezembro.
d) Serão executados os Hinos Nacional Brasileiro
e do Estado do Paraná, com o hasteamento das
Bandeiras Nacional, semanalmente, em todas as
escolas da rede municipal de ensino.
________________________________________
13. A pretensão dos tabeliães pela percepção de
emolumentos, custas e honorários, prescreve em:
a) 1 (um) ano.
b) 2 (dois) anos.
c) 3 (três) anos.
d) 5 (cinco) anos.
________________________________________
14. Conforme a Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), é
correto afirmar que:
a) Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á
a lei do país em que se constituírem, destinando-se
a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo
de forma essencial, será esta observada, admitidas
as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos
requisitos extrínsecos do ato.

b) Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de
acordo com a analogia, os costumes, os princípios
gerais de direito e a equidade.
c) A lei da nacionalidade da pessoa determina as
regras sobre o começo e o fim da personalidade, o
nome, a capacidade e os direitos de família.
d) O penhor regula-se pela lei do país em que
estiver a pessoa, em cuja posse se encontre a coisa
apenhada.
________________________________________
15. De acordo com o Código de Processo Civil,
assinale a alternativa correta:
a) É cabível o incidente de resolução de demandas
repetitivas ainda que um dos tribunais superiores,
no âmbito de sua respectiva competência, tiver
afetado recurso para definição de tese sobre
questão de direito material ou processual repetitiva.
b) O recorrente não poderá, sem a anuência do
recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.
c) É inadmissível a reclamação proposta para
garantir a observância de acórdão de recurso
extraordinário com repercussão geral reconhecida
ou de acórdão proferido em julgamento de recursos
extraordinário ou especial repetitivos, quando não
esgotadas as instâncias ordinárias.
d) Para aferição da tempestividade do recurso
remetido pelo correio, será considerada como data
de interposição a data do recebimento.
________________________________________
16. Sobre os crimes em espécie previstos no
Estatuto do Idoso, assinale a alternativa correta.
a) Constitui crime punível com reclusão lavrar
ato notarial que envolva pessoa idosa sem
discernimento de seus atos, ainda que devidamente
representada.
b) É passível de receber pena de reclusão aquele
que humilha pessoa idosa, por qualquer motivo.
c) Os crimes previstos no Estatuto do Idoso
são, em regra, de ação pública condicionados à
representação.
d) Não constitui crime negar a alguém, por motivo
de idade, emprego ou trabalho.
QUESTÕES 17 A 20 - CONHECIMENTOS GERAIS
17. Analise a seguinte explicação sobre uma
relevante organização internacional da atualidade e
assinale a alternativa que indica de qual instituição
se trata.
“Foi criada em 1945, após o término da Segunda
Guerra Mundial. Segundo o tratado constitutivo
da organização, os seus propósitos são manter
a paz e a segurança internacionais; desenvolver
relações amistosas entre as nações; conseguir
uma cooperação internacional para resolver
problemas internacionais; promover e estimular
o respeito aos direitos humanos; e ser um centro
destinado a harmonizar a ação das nações para a
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consecução desses objetivos comuns. Atualmente,
a organização conta com quase duzentos países”.
a) Organização das Nações Unidas (ONU)
b) Fundo Monetário Internacional (FMI)
c) Organização Mundial do Comércio (OMC)
d) União Europeia (UE)
________________________________________
18. Leia a seguinte notícia sobre um recente
episódio com repercussões na política brasileira e
assinale a alternativa que preenche corretamente
a lacuna.
“Os três desembargadores encarregados de julgar o
ex-presidente confirmaram, em segunda instância,
a condenação de Lula por corrupção. O juiz João
Pedro Gebran Neto foi o primeiro a pronunciarse sobre o recurso apresentado pela defesa do
ex-presidente, confirmando a condenação de
Lula em primeira instância. O segundo a votar
pela condenação do ex-presidente foi Leandro
Paulsen, revisor do processo, que também deu
como comprovado o pagamento de suborno ao expresidente, em forma de ____________________,
em troca do favorecimento em contratos na
Petrobras. O último desembargador a pronunciarse foi Victor Laus, que anunciou seu voto em igual
sentido”.
(Jornal de Notícias, 24/01/18, com adaptações).

a) nomeação indevida em cargo público.
b) um apartamento triplex no Guarujá.
c) recompensas em dinheiro vivo.
d) um sítio em Mato Grosso do Sul.
________________________________________
19. A explicação a seguir diz respeito a um aspecto
relevante da cultura artística brasileira do século
XX. Examine-a e assinale a alternativa que indica o
movimento de que se trata.
“Trata-se de um movimento da Música Popular
Brasileira surgido em fins dos anos 50. O seu estilo
musical é caracterizado, em essência, por um tom
coloquial, temas do cotidiano e uma voz mais baixa,
permeada de harmonias de samba e invenções
melódicas de jazz. Assim, uma de suas obras mais
marcantes, reconhecida internacionalmente, é a
música ‘Garota de Ipanema’, composta por Vinícius
de Moraes e Antônio Carlos Jobim em 1962”.
(Toda Matéria, 06/04/17, com adaptações).

a) Bossa Nova.
b) Canção de Protesto.
c) Jovem Guarda.
d) Chorinho.

20. Considere a seguinte explicação sobre uma das
principais teorias do intelectual canadense Marshall
McLuhan.
“De acordo com sua teoria, a abolição das distâncias
e do tempo, bem como a velocidade cada vez maior
com que ocorreria o processo de comunicação
em escala global, nos levaria a um contexto em
que barreiras culturais, étnicas, geográficas, entre
outras, seriam relativizadas, conduzindo-nos a
uma homogeneização sociocultural. Neste caso,
ações sociais e políticas, por exemplo, poderiam
ter início simultaneamente e em escala global, e as
pessoas seriam guiadas por ideais comuns de uma
sociedade mundial”.
(WordPress, Estudos da Semiótica, 18/04/11, com adaptações).

Essa teoria se relaciona diretamente com o conceito
de:
a) democracia.
b) globalização.
c) direitos humanos.
d) regionalização.
QUESTÕES 21 A 26 - LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o poema a seguir e responda às questões de
21 a 26:
Seiscentos e sessenta e seis
Mário Quintana
A vida é uns deveres que nós trouxemos para
fazer em casa.
Quando se vê, já são 6 horas: há tempo…
Quando se vê, já é 6ª-feira…
Quando se vê, passaram 60 anos!
Agora, é tarde demais para ser reprovado…
E se me dessem – um dia – uma outra
oportunidade,
eu nem olhava o relógio
seguia sempre em frente…
E iria jogando pelo caminho a casca dourada e
inútil das horas.
21. Assinale a alternativa que apresenta a
interpretação mais adequada ao sentido central do
poema.
a) Inútil é a vida, pois nem todos “olham o relógio”,
nem “é tarde demais para ser reprovado”.
b) É preciso aproveitar a vida, pois o tempo passa
depressa e, quando percebemos, já “é tarde
demais”.
c) A morte e a vida têm o mesmo valor: “Quando se
vê, já é sexta-feira”e “há tempo”.
d) A vida, o relógio e a morte são “os deveres de
casa” da “casca dourada e inútil das horas”.
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22. Analise o termo “deveres”, presente na frase “A
vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em
casa”, e assinale a alternativa INCORRETA.
a) Trata-se do substantivo “dever”, como em “dever
de casa”.
b) É sinônimo de obrigação, tarefa, trabalho e
encargo.
c) É o verbo “dever” conjugado na segunda pessoa
do singular (tu deveres).
d) Trata-se do termo “dever” empregado no plural
(deveres).
_________________________________________
23. A respeito do termo “há”, presente na frase “há
tempo”, analise as assertivas a seguir e assinale a
alternativa correta.

d) Ao lançar mão do uso repetido de vírgulas na
frase, o poeta demonstra as pausas que o tempo
dá, por meio da figura de linguagem denominada
gradação.
________________________________________
26. Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o sujeito da oração “nós trouxemos
para fazer em casa”.
a) fazer em casa.
b) trouxemos.
c) trouxemos para fazer em casa.
d) nós.

I. Trata-se do verbo “haver”, utilizado no sentido de
“ter”, como em “tem tempo”.
II. O verbo está conjugado no singular, por isso seu
uso está incorreto.
III. O objeto direto “tempo” deveria estar no plural,
para ficar gramaticalmente certo.
IV. Trata-se do verbo “haver”, utilizado no texto com o
sentido de “fazer”, como em “faz tempo”.

27. Qual a área sombreada da figura a seguir?

a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
c) Todas as afirmativas estão corretas.
d) Nenhuma afirmativa está correta.
_________________________________________
24. A respeito do título do poema, “Seiscentos e
sessenta e seis”, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Os termos “seiscentos”, “sessenta” e “seis” são
classificados como numerais.
b) Os termos “seiscentos” e “sessenta” são formados
a partir do termo “seis”.
c) O termo “seiscentos” está ortograficamente
incorreto, pois o correto é “seisentos”.
d) O termo “e” classifica-se gramaticalmente como
uma conjunção.
_________________________________________
25. Na última frase do poema, “E iria jogando pelo
caminho a casca dourada e inútil das horas”, o autor
lança mão de uma figura de linguagem. Assinale a
alternativa que apresenta esta figura de linguagem e
explica corretamente seu uso.
a) Ao se referir às horas como a “casca”, o autor
realiza uma metáfora, comparando implicitamente
a oportunidade da vida a um fruto, que deve ser
saboreado, enquanto as horas, sendo a casca do
fruto, para ele, devem ser jogadas “pelo caminho”.
b) Ao utilizar, na frase, termos com o repetido uso
da letra B, o autor lança mão da aliteração, recurso
poético que traz para o poema a sensação palpável
de que o tempo passa depressa demais.
c) Ao interpor os termos contrários “caminho” e
“casca”, o poeta traz para o texto a sensação de
dubiedade e ambiguidade, realizados pela figura de
linguagem denominada pleonasmo.

QUESTÕES

27

A

30

-

MATEMÁTICA

a) 40 cm².
b) 80 cm².
c) 320 cm².
d) 400 cm².
________________________________________
28. Considere a seguinte sequência:
3,6,9,12,15,18,21 e 24.
Quais termos devem ser removidos para que essa
sequência se torne uma progressão geométrica,
de razão 2 e termo inicial 3?
a) 3, 6, 12 e 21.
b) 15,18 e 21.
c) 6, 15 e 24.
d) 9, 15, 18 e 21.
________________________________________
29. Quantas soluções possui a seguinte equação:
x2 - 2x - 8 = 0
a) Uma solução apenas.
b) Duas soluções iguais.
c) Duas soluções distintas.
d) Nenhuma solução.
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30. Considere um sorteio em que sete colegas
devem definir em que dia cada um irá folgar em
uma semana. Cada um folgará em um dia, sem
que duas pessoas folguem no mesmo dia. Qual
a probabilidade mais aproximada de uma pessoa
específica folgar no final de semana (sábado ou
domingo)?
a) 15%.
b) 30%.
c) 70%.
d) 50%.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 19/02/2018.
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