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QUESTÕES 01 A 15 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
________________________________________
01. Um grupo de munícipes pretende realizar 
uma reunião em local aberto ao público da cidade. 
Com base no que dispõe a Constituição da República 
a respeito do tema, é CORRETO afirmar que:

a) O direito de reunião é um direito fundamental 
e, por isso, os munícipes podem se reunir, 
independentemente de prévia comunicação à 
autoridade competente.
b) Como o local em que pretendem realizar a reunião 
é aberto ao público em geral, é indispensável obter 
autorização do Prefeito Municipal.
c) Ainda que a reunião seja pacífica, sem armas, 
exige-se o prévio aviso à autoridade competente, 
que não poderá proibi-la.
d) Somente no caso de existir uma outra reunião 
anteriormente convocada para o mesmo local, dia 
e hora, demanda-se autorização da autoridade 
competente.
________________________________________
02. Com base exclusivamente no que dispõe 
a Lei 8.666/93, assinale a alternativa em que NÃO 
consta hipótese de dispensa de licitação.

a) Contratação de profissional de qualquer setor 
artístico, diretamente ou através de empresário 
exclusivo, desde que consagrado pela crítica 
especializada ou pela opinião pública.
b) 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.
c) Compra ou locação de imóvel destinado 
ao atendimento das finalidades precípuas da 
administração, cujas necessidades de instalação e 
localização condicionem a sua escolha, desde que 
o preço seja compatível com o valor de mercado, 
segundo avaliação prévia.
d) Aquisição ou restauração de obras de arte e 
objetos históricos, de autenticidade certificada, 
desde que compatíveis ou inerentes às finalidades 
do órgão ou entidade.
________________________________________
03. O servidor público “A” frustrou a licitude de 
concurso público e o servidor público “B” frustrou a 
licitude de processo licitatório. Assinale a alternativa 
CORRETA, de acordo com a Lei 8.429/92.

a) O servidor público “A” e o servidor público “B” 
praticaram atos de improbidade administrativa que 
causam prejuízo ao erário.
b) O servidor público “A” e o servidor público “B” 
praticaram atos de improbidade administrativa 
que atentam contra os princípios da administração 
pública.

c) O servidor público “A” praticou ato de improbidade 
administrativa que atenta contra os princípios da 
administração pública.
d) O servidor “B” praticou ato de improbidade 
administrativa que atenta contra os princípios da 
administração pública.
________________________________________
04. Qual dos princípios administrativos a seguir 
elencados NÃO se encontra expresso no Art. 37 da 
Constituição da República?

a) Legalidade.
b) Impessoalidade.
c) Moralidade.
d) Proporcionalidade.
________________________________________
05. Determinado eleitor, que não ocupa cargo 
público e não exerce mandato eletivo, apresentou 
denúncia escrita contra o Prefeito pela prática de 
infração político-administrativa consistente em 
proceder de modo incompatível com a dignidade 
e decoro do cargo. Com base nas disposições da 
Lei Orgânica do Município de Icaraíma, assinale a 
alternativa CORRETA.

a) Por força de regras constitucionais espelhadas 
na Lei Orgânica, somente vereadores podem 
formular denúncias contra o Prefeito pela prática de 
infrações político administrativas.
b) Se, após o recebimento da denúncia, decorrer 
o prazo de 90 (noventa) dias e o julgamento não 
estiver concluído, cessará o afastamento do Prefeito 
anteriormente determinado.
c) Se a denúncia do cidadão for recebida pela 
metade dos vereadores da Câmara Municipal, o 
Prefeito Municipal ficará afastado do cargo até o 
julgamento final.
d) Ainda que seja possível ao cidadão eleitor 
oferecer denúncia contra o Prefeito Municipal, o fato 
de proceder de modo incompatível com a dignidade 
e decoro do cargo não constitui hipótese apta a 
conduzir à cassação do mandato.
________________________________________
06. Acerca do Regime Próprio de Previdência 
Social (RPPS) do Município de Icaraíma, de acordo 
com a Lei 1214/2005 do Município de Icaraíma, 
assinale a alternativa INCORRETA.

a) O segurado ativo que tenha completado as 
exigências para aposentadoria voluntária e que 
opte por permanecer em atividade, fará jus a um 
abono de permanência equivalente ao valor da 
sua contribuição previdenciária até completar as 
exigências para aposentadoria compulsória.
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b) A condição legal de dependente, para fins da Lei 
1214/2005, é aquela verificada na data do óbito do 
segurado, observados os critérios de comprovação 
de dependência econômica. A invalidez ou a 
alteração de condições quanto ao dependente, 
supervenientes à morte do segurado darão direito 
à pensão.
c) A aposentadoria compulsória será declarada por 
ato da autoridade competente, com vigência a partir 
do dia imediato àquele em que o servidor atingir a 
idade-limite de permanência no serviço.
d) O Município é o responsável pela cobertura 
de eventuais insuficiências financeiras do 
RPPS decorrentes do pagamento de benefícios 
previdenciários.
________________________________________
07. Sobre as atribuições das Comissões 
Permanentes, de acordo com o Regimento Interno 
da Câmara Municipal de Icaraíma, assinale a 
alternativa CORRETA:

a) Cabe à Comissão de Justiça e Redação 
coordenar o sistema de controle interno da Câmara.
b) Cabe à Comissão de Economia, Finanças e 
Fiscalização pronunciar-se sobre a admissibilidade 
de proposta de emenda à Lei Orgânica do Município.
c) Cabe à Comissão de Serviços e Obras Públicas 
manifestar-se sobre matérias que digam respeito 
aos servidores públicos em geral.
d) Cabe à Comissão de Justiça e Redação 
manifestar-se sobre as matérias que digam respeito 
ao ensino, ao patrimônio histórico e natural, a 
ciência, as artes, a saúde pública, a assistência 
social, a higiene e profilaxia sanitária, saneamento 
básico e ao controle da poluição.
________________________________________
08. Analise os seguintes fatores:

I. Comportamento Ético.
II. Cortesia ao se lidar com outras pessoas.
III. Presteza ao se desenvolver uma atividade.
IV. Objetividade ao se resolver problemas.

Assinale a alternativa a seguir que traz todos 
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, III e IV.
d) I, II, III e IV.
________________________________________
09. Entre as alternativas a seguir, qual é a única 
que apresenta um benefício de um bem estruturado 
plano de cargos e salários?

a) Melhoria da percepção dos colaboradores sobre 
possibilidade de crescimento.
b) Aumento de doenças ocupacionais.

c) Aumento do absenteísmo organizacional.
d) Aumento da rotatividade na empresa.
________________________________________
10. A Avaliação de Desempenho é uma técnica 
que tem como principal objetivo:

a) Detectar falhas e pontos fracos no desempenho 
dos funcionários.
b) Analisar os pontos fortes e fracos do trabalho 
que está sendo desenvolvido, buscando sanar 
problemas e promover melhorias.
c) Melhorar os canais de comunicação interna 
dentro da empresa.
d) Avaliar de forma coercitiva somente gestores 
para garantir que eles estão contribuindo para o 
desenvolvimento da organização.
________________________________________
11. Analise os seguintes fatores:

I. Melhoria do Clima Organizacional.
II. Aumento do grau de satisfação com o trabalho.
III.  Aumento do grau de segurança física e 
emocional no ambiente de trabalho.
IV.  Aumento 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) Apenas I, II e III.
d) Apenas II e IV.
_______________________________________
12. Vários foram os modelos de administração 
pública vigentes na história do Brasil. Entre as 
alternativas a seguir, qual é a única que NÃO 
faz parte do Modelo de Administração Pública 
Gerencial?

a) Foco na eficiência em todos os processos.
b) Foco nos objetivos estipulados.
c) Foco nos resultados a serem alcançados.
d) Foco no favorecimento de grupos específicos da 
organização.
_______________________________________
13. Atualmente a internet tem estado presente 
na vida de grande parte da população mundial, 
facilitando a pesquisa de informações, facilitando 
a difusão de estudos e notícias muito rapidamente 
entre as pessoas, mas infelizmente também 
trazendo diversos riscos como divulgação de 
notícias falsas, conhecidas na internet como: 

a) Nuvem.
b) Twitter.
c) Fake News.
d) Nenhuma das alternativas anteriores.
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14. Nas últimas versões (2013, 2016 e 365) do 
editor de texto Microsoft Word versão brasileira, é 
possível salvar um documento utilizando o atalho de 
teclas:

a) Ctrl+B
b) Ctrl+S
c) Ctrl+W
d) Ctrl+R
________________________________________
15. Dada a imagem a seguir, assinale a 
alternativa que contenha a fórmula CORRETA para 
efetuar a soma das células da coluna B, linha de 1 
a 4, obtendo o resultado (40) de B5. CONSIDERE o 
progama MS Excel 2013.
 

a) =SOMA(B1,B2,B4)
b) =SOMA(B1:B2:B4)
c) =SOMA(B1;B2:B4)
d) =SOMA(B1:B2;B4)

QUESTÕES 16 A 20 - CONHECIMENTOS GERAIS
________________________________________
16. Considere a notícia a seguir, a respeito de 
um atual desafio migratório enfrentado pelo Brasil, 
e assinale a alternativa que contém o termo que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“Centenas de refugiados ___________ foram 
agredidos e expulsos das tendas que ocupavam 
na cidade de Pacaraima, no estado de Roraima. A 
agressão começou a partir de uma manifestação 
pacífica contra a imigração na região. Na véspera, um 
comerciante local havia sido agredido por supostos 
imigrantes em uma tentativa de assalto. Moradores 
locais passaram, então, a queimar as barracas dos 
refugiados espalhadas pela cidade e agredi-los com 
bombas caseiras e pauladas”. 
(Folhapress, 18/08/18, com adaptações).

a) Bolivianos.
b) Cubanos.
c) Haitianos.
d) Venezuelanos.

17. Com base no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, analise as alternativas a seguir e 
assinale a que NÃO contém uma das medidas 
sócio-educativas que poderão ser aplicadas ao 
adolescente, após verificada a prática de ato 
infracional.

a) Obrigação de reparar o dano.
b) Prestação de serviços à comunidade.
c) Inserção em regime de trabalho forçado.
d) Internação em estabelecimento educacional.
________________________________________
18. Leia a seguinte explicação sobre uma recente 
iniciativa do governo federal na área da segurança 
pública, e assinale a alternativa que indica o estado 
brasileiro a que se faz referência.

“Para reforçar o combate ao crime organizado, o 
presidente da República, Michel Temer, assinou 
o decreto pela intervenção federal na segurança 
pública do estado. Com isto, o presidente 
decretou a intervenção para ‘pôr termo ao grave 
comprometimento da ordem pública’ e restabelecer 
a segurança à população. As ações conjuntas de 
tropas federais, inclusive das Forças Armadas, com 
o contingente policial vão ocorrer em todo o estado, 
e serão mantidas até 31 de dezembro deste ano”. 
(Planalto, 22/08/18, com adaptações).

a) Bahia.
b) Espírito Santo.
c) Rio de Janeiro.
d) São Paulo.
________________________________________
19. Leia a seguinte reflexão do filósofo Zygmunt 
Bauman, a respeito de um traço fundamental do 
mundo contemporâneo, e assinale a alternativa que 
contém o conceito que melhor exprime a ideia central 
contida no trecho.

“Com a velocidade geral de movimento ganhando 
impulso, com a ‘compressão’ do tempo e do espaço, 
alguns objetos movem-se mais rápido do que outros. 
A economia move-se rápido; rápido o bastante para 
se manter permanentemente um passo adiante de 
qualquer Estado territorial que possa tentar conter e 
redirecionar suas viagens. Neste caso, pelo menos, 
a redução do tempo de viagem a zero produz uma 
nova qualidade: uma total aniquilação das restrições 
espaciais. O que quer que se mova a uma velocidade 
aproximada à do sinal eletrônico é praticamente 
livre de restrições relacionadas ao território de onde 
partiu, ao qual se dirige ou que atravessa”. 
(Jorge Zahar Ed., 1999, com adaptações).

a) Direitos Humanos.
b) Ecologia.
c) Globalização.
d) Socialismo.
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20. Analise as alternativas a seguir e assinale 
a que aponta o ano em que Icaraíma foi elevada 
à categoria de município, desmembrando-se do 
Município de Cruzeiro do Oeste.

a) 1920.
b) 1940.
c) 1960.
d) 1980.

QUESTÕES 21 A 30 - LÍNGUA PORTUGUESA
________________________________________
Leia o texto a seguir e responda às questões 21 e 
22:

Quando o Talibã tomou controle do vale do Swat, 
uma menina levantou a voz. Malala Yousafzai 
recusou-se a permanecer em silêncio e lutou pelo 
seu direito à educação. Mas em 9 de outubro de 
2012, uma terça-feira, ela quase pagou o preço 
com a vida. 
Malala foi atingida na cabeça por um tiro à queima-
roupa dentro do ônibus no qual voltava da escola. 
Poucos acreditaram que ela sobreviveria.
Mas a recuperação milagrosa de Malala a levou 
em uma viagem extraordinária de um vale remoto 
no norte do Paquistão para as salas das Nações 
Unidas em Nova York. Aos dezesseis anos, ela 
se tornou um símbolo global de protesto pacífico 
e a candidata mais jovem da história a receber o 
Prêmio Nobel da Paz.
Eu sou Malala é a história de uma família exilada pelo 
terrorismo global, da luta pelo direito à educação 
feminina e dos obstáculos à valorização da mulher 
em uma sociedade que valoriza filhos homens. 
O livro acompanha a infância da garota no Paquistão, 
os primeiros anos de vida escolar, as asperezas 
da vida numa região marcada pela desigualdade 
social, as belezas do deserto e as trevas da vida 
sob o Talibã.
Escrito em parceria com a jornalista britânica 
Christina Lamb, este livro é uma janela para a 
singularidade poderosa de uma menina cheia de brio 
e talento, mas também para um universo religioso 
e cultural cheio de interdições e particularidades, 
muitas vezes incompreendido pelo Ocidente.
“Sentar numa cadeira, ler meus livros rodeada 
pelos meus amigos é um direito meu”, ela diz numa 
das últimas passagens do livro. A história de Malala 
renova a crença na capacidade de uma pessoa de 
inspirar e modificar o mundo.

Apresentação do livro: Eu sou Malala. A história 
da garota  que  defendeu  o  direito à educação 
e foi baleada pelo Talibã. Malala Yousafzai 
e Christina Lamb. Disponível em:  https://
www.companhiadas le t ras .com.br /deta lhe.
php?codigo=13536

21. A partir da leitura do texto, é CORRETO 
afirmar que:

a) Malala iniciou sua luta pelo direito à educação 
somente após receber o Prêmio Nobel da Paz.
b) Após levar um tiro, Malala recuperou-se em 
Nova York.
c) O livro “Eu sou Malala” fala de questões que a 
população ocidental pode não assimilar facilmente.
d) Atualmente, Malala prefere cercar-se de amigos 
para fazer leituras agradáveis.
________________________________________
22. O texto está estruturado em três partes e, 
de acordo com as informações dadas, segue a 
seguinte ordem:

1º Fatos sobre a vida de Malala.
2º Informações e resumo do livro “Eu sou Malala”.
3º Opinião sobre o livro e a vida de Malala.

Diante desses elementos, é possível afirmar que o 
texto possui características do gênero:

a) Resumo.
b) Sinopse.
c) Resenha.
d) Artigo.
________________________________________
23. Assinale a alternativa em que as palavras 
seguem a mesma regra de acentuação gráfica.

a) Extraordinária - últimas - família.
b) Também – obstáculos - britânica. 
c) Infância – família - britânica.
d) Símbolo - obstáculos - ônibus.
________________________________________
24. Assinale a alternativa em que a crase está 
empregada de forma CORRETA.

a) A menina paquistanesa luta pelo acesso livre de 
todos à educação.
b) As mulheres enfrentam às adversidades com 
muita garra.
c) Malala ficou frente à frente com os homens do 
Talibã.
d) A sobrevivência de Malala se deve à uma atitude 
de coragem.
________________________________________
25. “Malala foi atingida na cabeça por um tiro à 
queima-roupa dentro do ônibus no qual voltava da 
escola.”

Assinale a alternativa que classifica de forma 
INCORRETA os elementos da oração acima.

a) Malala – sujeito.
b) Dentro do ônibus – adjunto adverbial.
c) Da escola – adjunto adnominal.
d) Por um tiro – agente da passiva.



5

26. Assinale a alternativa em que a substituição 
do  termo destacado pelo pronome está 
INCORRETA:

a) Pedi à MENINA inspiração. / Pedi-lhe inspiração.
b) Devolveram à menina a LIBERDADE. / 
Devolveram-na à menina.
c) A educação salvou a MENINA. / A educação 
salvou-a.
d) Cumprimentei a MENINA com emoção. / 
Cumprimentei-lhe com emoção.
________________________________________
27. “Este livro é uma janela para a singularidade 
poderosa de uma menina cheia de brio e talento.”.

Assinale a alternativa em que a reescrita do trecho 
acima mantém o mesmo sentido.

a) Este livro é uma chave para a singularidade 
poderosa de uma menina plena de ousadia e 
talento.
b) Este livro é uma abertura para a singularidade 
poderosa de uma menina cheia de amor-próprio e 
talento.
c) Este livro é uma lacuna para a singularidade 
poderosa de uma menina brilhante e talentosa.
d) Este livro é uma brecha para a singularidade 
poderosa de uma menina cheia de conflitos e 
talento.
________________________________________
28. Assinale a alternativa em que o sufixo NÃO 
indica noção coletiva do substantivo.

a) Pássaro - passaredo.
b) Cavalo - cavalaria.
c) Laranja - laranjeira. 
d) Formiga - formigueiro.
________________________________________
Para responder às questões 29 e 30, leia o texto a 
seguir:
 

“A minha melhor vingança será educar a todos!”

Disponível em: https://www.humorpolitico.com.br/
gilmar/malala/

29. De acordo com a fala da personagem, 
afirma-se CORRETAMENTE que:

a) Educar é a melhor atitude para reparar um dano 
sem utilizar medidas danosas.
b) Educar é uma ação negativa, por isso pode ser 
usada como vingança.
c) Para melhorar a educação, a vingança é a melhor 
forma de atitude.
d) Para educar a todos é preciso melhorar as formas 
de vingança.
________________________________________
30. Assinale a alternativa CORRETA quanto à 
flexão do verbo da oração.

a) Presente do indicativo.
b) Futuro do presente do indicativo.
c) Pretérito imperfeito do indicativo.
d) Futuro do pretérito do indicativo.

QUESTÕES 31 A 40 - MATEMÁTICA
________________________________________
31. Uma cidade do estado do Paraná tem 
200 mil habitantes. Sabendo que 10% de sua 
população viva em residências inadequadas, e que, 
em média, cada residência moram 3 habitantes, o 
número aproximado de residências com condições 
adequadas desta cidade é igual a:

a) 50.000.
b) 60.000.
c) 65.000.
d) 70.000.
________________________________________
32. Um remédio que tem como princípio ativo o 
Cloridrato de Metilfenidato é um forte estimulante 
do sistema nervoso central, sendo indicado para 
o tratamento do transtorno de déficit de atenção.  
Sabendo que um comprimido desse remédio tem 
5 mg do princípio ativo, o número de comprimidos 
que podem ser feitos com 1 kg de Cloridrato de 
Metilfenidato é igual a:

a) 2.000.
b) 20.000.
c) 200.000.
d) 2.000.000.
________________________________________
33. Uma sorveteria comprou picolés de uva e 
groselha. Os sorvetes estavam embalados em 20 
caixas, com 30 picolés em cada caixa. Sabendo-se 
que em cada caixa existiam 2 picolés de groselha a 
mais do que os picolés de uva, o número de picolés 
no sabor de uva que foram comprados é de:

a) 280.
b) 286.
c) 292.
d) 298.
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34. Seja f uma função do 1º grau representada 
por f(x) = ax + b, com x sendo um número real. Se 
f(1) = 8 e 3.f(3) = 60, o valor da razão entre a e b é 
igual:

a) 1
b) 2
c) 3
d) 5
_________________________________________
35. Um ciclista, com velocidade constante 
de 20 km/h, leva 10 minutos para percorrer uma 
determinada distância. Se aumentar e manter 
constante sua velocidade em 25 km/h, quanto tempo 
ele levará para percorrer a mesma distância?

a) 5 min.
b) 6 min.
c) 7 min.
d) 8 min.
________________________________________
36. Sabe-se que 420 pessoas foram inscritas 
num concurso para escriturário de um banco, sendo 
que o número de mulheres corresponde à terça parte. 
Dessas, somente a quinta parte foi aprovada. O 
percentual que corresponde ao número de mulheres 
aprovadas no concurso é de:   

a) 2,5%.
b) 4,8%.
c) 6,7%.
d) 12,4%.

37. A medida do perímetro de um retângulo é 
40 cm. Sabendo que para essa figura geométrica a 
medida da base supera em 50% a medida da altura, 
a área do retângulo é de:

a) 48 cm2.

b) 58 cm2.

c) 72 cm2.

d) 96 cm2.

_________________________________________
38. Um forno elétrico consome 20 kwh, ao ser 
usado 1 hora por dia, durante 15 dias. Se o mesmo 
forno for usado durante 25 dias, 90 minutos por dia, 
seu consumo de energia elétrica será de:

a) 25 kwh.
b) 38 kwh.
c) 30 kwh.
d) 50 kwh.
_________________________________________
39. Claudia pagou uma conta já vencida, 
acrescida de 4% de multa. Sabendo que o valor 
pago foi de R$ 468,00, o valor original da conta sem 
a multa é de:

a) R$ 430,00.
b) R$ 438,00.
c) R$ 444,00.
d) R$ 450,00.
_________________________________________
40. Em uma grande cidade do Paraná foi 
construída uma pista de corrida com o formato 
circular.   Sabendo que a distância percorrida por 
um atleta que efetua 5 voltas completas na pista é 
igual a 1.200 m, o diâmetro da pista é igual a:
(adote π = 3)

a) 20 m.
b) 80 m.
c) 100 m.
d) 120 m.
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 01/10/2018.


