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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.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir 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.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 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.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento



1

QUESTÕES 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA
________________________________________
Leia o poema de Cora Coralina a seguir e responda 
às questões de 1 a 10: 

Eu voltarei

Meu companheiro de vida será um homem corajoso 
de trabalho,

servidor do próximo, honesto e simples, de 
pensamentos limpos.

Seremos padeiros e teremos padarias.
Muitos filhos à nossa volta.

Cada nascer de um filho será marcado com o plantio 
de uma árvore simbólica.

A árvore de Paulo, a árvore de Manoel,
a árvore de Ruth, a árvore de Roseta.

Seremos alegres e estaremos sempre a cantar.
Nossas panificadoras terão feixes de trigo enfeitando 

suas portas,
teremos uma fazenda e um Horto Florestal.

Plantaremos o mogno, o jacarandá, o pau-ferro, o 
pau-brasil, a aroeira, o cedro.

Plantarei árvores para as gerações futuras.
Meus filhos plantarão o trigo e o milho, e serão 

padeiros.
Terão moinhos e serrarias e panificadoras.

Deixarei no mundo uma vasta descendência de 
homens e mulheres

ligados profundamente ao trabalho e à terra que os 
ensinarei a amar.

E eu morrerei tranquilamente dentro de um campo 
de trigo 

ou milharal, ouvindo ao longe o cântico alegre dos 
ceifeiros.

Eu voltarei… 
A pedra do meu túmulo será enfeitada de espigas 

de trigo e cereais quebrados
minha oferta póstuma às formigas que têm suas 

casinhas subterra
e aos pássaros cantores que têm seus ninhos nas 

altas e floridas frondes.
Eu voltarei…

01. Analise as alternativas a seguir e escolha a 
que interpreta mais ADEQUADAMENTE o sentido 
geral do poema.

a) A autora fala de um tempo que não existe mais, 
marcado por uma profunda nostalgia, evidenciado 
pelo uso massivo de verbos no passado.
b) O poema trata de previsões futuras, sonhos e 
projeções, evidenciado pelo uso majoritário do 
tempo futuro nos verbos utilizados.
c) A autora faz uma análise dos fatos presentes 
de sua realidade, evidenciada pelo uso do tempo 
presente na maioria dos verbos escolhidos.

d) O poema conta de uma época antiga, do qual a 
autora sente falta e gostaria de voltar, evidenciado 
pelo uso do passado imperfeito dos verbos. 
________________________________________
02. Assinale a alternativa que analisa 
CORRETAMENTE o uso do acento indicativo de 
crase em “minha oferta póstuma às formigas”.

a) O uso da crase está incorreto nesse contexto.
b) O uso da crase está correto, pois marca a junção 
da preposição e do artigo.
c) O uso da crase está incorreto, pois os termos 
estão no masculino.
d) O uso da crase está correto, somente por licença 
poética. 
________________________________________
03. A respeito do uso das vírgulas na frase 
“Plantaremos o mogno, o jacarandá, o pau-ferro, o 
pau-brasil, a aroeira, o cedro”, pode-se afirmar que 
está:

a) Correto de acordo com a norma padrão.
b) Incorreto, pois está separando sujeito e verbo.
c) Incorreto, pois deveriam ser utilizados pontos 
finais.
d) Correto somente por se tratar de um poema.
________________________________________
04. A frase “Meu companheiro de vida será um 
homem corajoso de trabalho” está no futuro. 
Assinale a alternativa que apresenta a mesma 
frase, com o mesmo verbo conjugado no presente.

a) Meu companheiro de vida foi um homem corajoso 
de trabalho.
b) Meu companheiro de vida era um homem 
corajoso de trabalho.
c) Meu companheiro de vida é um homem corajoso 
de trabalho.
d) Meu companheiro de vida estava um homem 
corajoso de trabalho.
________________________________________
05. Os termos da frase “Seremos padeiros e teremos 
padarias” estão no plural. Assinale a alternativa que 
apresenta essa mesma frase com todos os termos 
CORRETAMENTE no singular. 

a) Serei padeiro e terei padaria.
b) Seremos padeiro e teremos padaria.
c) Serei padeiros e terei padarias.
d) Seremos padeiro e terei padaria.
________________________________________
06. Assinale a alternativa que apresenta SOMENTE 
verbos no futuro.

a) Nascer, amar, terão.
b) Morrerei, cantar, voltarei.
c) Será, têm, deixarei.
d) Seremos, teremos, plantaremos.
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07. Há no texto termos que são formados a partir do 
termo “planta”. Assinale a alternativa que apresenta 
um termo que NÃO possui nenhuma relação de 
sentido com a palavra “planta”. 

a) Plantio, plantarei, plantaremos.
b) Plagiar, plantinha, plantação. 
c) Plantou, plantarei, planta.
d) Plantador, plantio, plantar. 
________________________________________
08. Assinale a alternativa que apresenta 
CORRETAMENTE os termos que desempenham 
função de sujeito na frase “Nossas panificadoras 
terão feixes de trigo enfeitando suas portas”.

a) Feixes de trigo.
b) Enfeitando suas portas.
c) Suas portas. 
d) Nossas panificadoras. 
________________________________________
09. O termo “suas” na frase “Nossas panificadoras 
terão feixes de trigo enfeitando suas portas” se 
refere às portas:

a) Dos leitores.
b) Dos “filhos da autora”.
c) Das “nossas panificadoras”.
d) Da “fazenda”. 
________________________________________
10. As palavras “túmulo” e “ póstuma”, presentes no 
texto, têm a sílaba tônica na: 

a) Última sílaba.
b) Penúltima sílaba.
c) Antepenúltima sílaba.
d) Segunda sílaba. 
________________________________________
QUESTÕES 11 A 15 - MATEMÁTICA

11. Qual a probabilidade aproximada de, em uma 
brincadeira de cara e coroa, uma pessoa obtenha 
cinco vezes seguidas coroa?

a) 3%.
b) 12,5%.
c) 25%.
d) 50%.
________________________________________
12. Considerando uma progressão geométrica de 
termo inicial 4 e razão 3, qual a razão entre o sexto 
e o quarto termo?

a) 12.
b) 9.
c) 27
d) 36.
________________________________________
13. Quantas vezes a duração de uma hora é maior 
que a de um segundo?

a) 3600.
b) 100.
c) 1200.
d) 600.
________________________________________

14. Uma simplificação da expressão   é:

a)    .
b) .
c)  .
d)  12.
________________________________________
15. O dono de uma casa de eventos decide 
contratar um grupo musical para se apresentar. O 
cachê deste grupo, além de suas despesas com o 
estabelecimento naquele dia é de R$ 8 000,00; e 
o ingresso para entrada no show é de R$ 50,00. 
Desconsiderando outros gastos e receitas, quantos 
ingressos deveriam ser vendidos para que o dono 
não tivesse prejuízo em seu evento?

a) 80.
b) 250.
c) 400.
d) 160.
________________________________________
QUESTÕES 16 A 20 - INFORMÁTICA

16. Qual funcionalidade deve ser acessada em 
um computador com Windows 10 para desinstalar 
programas:

a) Windows Desinstale.
b) Programas e Recursos.
c) Apagar arquivos e programas.
d) Nenhuma das alternativas anteriores.
________________________________________
17. Para pesquisarmos o termo concurso somente 
dentro do site http://www.guarapuava.pr.gov.br/, 
devemos utilizar qual comando no mecanismo de 
busca www.google.com.br:

a) Concurso apenas: http://www.guarapuava.pr.gov.
br/
b) Concurso em: http://www.guarapuava.pr.gov.br/
c) Concurso site: http://www.guarapuava.pr.gov.br/
d) Nenhuma das alternativas anteriores.
________________________________________
18. Nas últimas eleições, muitas mensagens falsas 
circularam pela internet, a intenção de alguns 
autores deste tipo de mensagem é de comprometer 
a segurança dos sistemas do usuário que as recebe, 
dentre as alternativas a seguir assinale a que pode 
comprometer a sua segurança:

a) Instalar programas de fontes confiáveis.
b) Atualizar o sistema operacional frequentemente.
c) Abrir diretamente links recebidos por e-mails ou 
mensagens no celular.
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d) Usar ferramentas de segurança (como antivírus).
________________________________________
19. Qual tecla de atalho devemos utilizar no 
Windows 10, quando estamos dentro de uma pasta 
no Windows Explorer, para criar uma nova pasta?

a) CTRL + SHIFT + N.
b) SHIFT + P.
c) CTRL + D.
d) CTRL + SHIFT D.
________________________________________
20. Analise as afirmativas a seguir e assinale a 
alternativa CORRETA:

I. Hardware é a parte física do computador.
II. Hardware pode ser conceituado como 
o conjunto de aparatos eletrônicos, peças e 
equipamentos que fazem o computador funcionar.
III. Software é a parte lógica do computador.
Software é a manipulação, instrução de execução, 
redirecionamento e execução das atividades 
lógicas das máquinas.

a) Apenas 1 das afirmativas apresentadas está 
correta. 
b) Apenas 2 das afirmativas apresentadas estão 
corretas.
c) Nenhuma afirmativa está correta.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
QUESTÕES 21 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

21. Leia com atenção o texto a seguir:

“Muito importante para as organizações e seus 
profissionais, é o conjunto de normas que 
fundamentam a consciência profissional de um 
trabalhador no exercício de sua função, fornecendo 
imperativos de uma boa conduta e integridade 
profissional”.

O texto apresentado se refere ao termo:

a) Ato Administrativo.
b) Improbidade Administrativa.
c) Ética Profissional.
d) Comunicação Interna.
________________________________________
22. Levando-se em conta um contexto de formas 
históricas de administração pública, o modelo de 
administração pública focado nos princípios de 
formalização, profissionalismo e hierarquias bem 
definidas recebe o nome de:

a) Administração Pública Patrimonialista.
b) Administração Pública Burocrática.
c) Administração Pública Gerencial.
d) Administração Pública Inovadora.

23. Analise com atenção os benefícios 
apresentados:

I. Melhoria do Clima Organizacional.
II. Maior satisfação com o trabalho realizado.
III. Melhoria da segurança física e emocional 
no ambiente de trabalho.
IV. Redução da incidência de doenças 
ocupacionais.

Assinale a alternativa que apresenta todos os 
benefícios que um programa de Qualidade de Vida 
no Trabalho traz a uma organização:

a) Apenas I e II.
b) Apenas I e III.
c) I, II, III e IV.
d) Apenas II e IV.
________________________________________
24. Quando trabalhamos práticas de 
desenvolvimento organizacional, aquelas utilizadas 
com o objetivo primário de prevenir acidentes 
eliminando condições inseguras e implantando 
práticas preventivas de trabalho são conhecidas 
como práticas de:

a) Retenção de talentos.
b) Saúde e Segurança do Trabalho.
c) Plano de Cargos e Salários.
d) Programa de Remuneração Indireta.
________________________________________
25. Analise os seguintes fatores:

I. Comportamento Ético e Respeitoso 
II. Cortesia ao se lidar com o contribuinte e 
colegas de setor
III. Agilidade ao se resolver problemas

Assinale a alternativa a seguir que traz os fatores 
que contribuem positivamente para a promoção de 
um bom atendimento ao público

a) Apenas I e II.
b) Apenas I e III.
c) Apenas II e III. 
d) I, II e III.
________________________________________
26. A Teoria Comportamental da administração 
trabalha primariamente com ênfase nas pessoas, 
estudando em profundidade, como o ambiente 
de trabalho afeta o ser humano. Neste contexto, 
a única alternativa que traz um componente 
organizacional que NÃO é abordado pela teoria 
comportamental é:

a) Motivação dos trabalhadores.
b) Comportamento organizacional.
c) Efeitos da liderança exercida nos funcionários.
d) Efeitos dos estudos de tempos e movimentos no 
aumento da lucratividade.
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GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 04/02/2019.

27. Entendemos o termo __________________ 
como a manifestação unilateral da Administração 
Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim 
imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, 
extinguir e declarar direitos. O termo que completa 
CORRETAMENTE a lacuna acima é:

a) Garantias Fundamentais.
b) Improbidade Administrativa.
c) Ato Administrativo.
d) Comunicação Organizacional.
________________________________________
28. Os dispositivos legais que têm por finalidade 
sistematizar as noções básicas e centrais que 
regulam a vida social, política e jurídica de todo o 
cidadão brasileiro recebem o nome de:

a) Direitos e Garantias Fundamentais.
b) Direitos Sindicais.
c) Direitos Alfandegários.
d) Direitos Administrativos.
________________________________________
29. Leia com atenção as informações a seguir:

I. Boa conduta.
II. Gozo dos Direitos Políticos.
III. Idade mínima de 18 anos.
IV. Nível de escolaridade exigido para o 
exercício do cargo.

Conforme as Disposições Gerais do Estatuto dos 
Servidores do Município de Guarapuava são pré-
requisitos para ingresso no serviço público:

a) Apenas I e II.
b) Apenas I e III.
c) Apenas II e IV.
d) I, II, III e IV.

30. Leia com atenção o texto a seguir: “Este 
tipo de administração é composto de órgãos 
que estão diretamente ligados ao chefe do 
Poder Executivo. Neste contexto, temos como 
exemplos os ministérios, suas coordenadorias e 
departamentos”. O texto apresentado se refere a 
que tipo de administração pública?

a) Administração Pública Indireta.
b) Administração Descentralizada.
c) Administração Pública Direta.
d) Administração Pública Terceirizada.


