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QUESTÕES DE 01 A 10 - 
LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir foi extraído da obra O Abolicionismo, 
escrita no final do século XIX pelo diplomata brasileiro 
Joaquim Nabuco. Leia-o atentamente para responder 
as próximas questões.

“Já existe, felizmente, em nosso país, uma consciência 
nacional – em formação, é certo – que vai introduzindo 
o elemento da dignidade humana em nossa legisla-
ção, e para a qual a escravidão, apesar de hereditária, 
é uma verdadeira mancha de Caim, que o Brasil traz 
na fronte. Essa consciência, que está temperando a 
nossa alma, e há de por fim humanizá-la, resulta da 
mistura de duas correntes diversas: o arrependimento 
dos descendentes de senhores, e a afinidade de so-
frimento dos herdeiros de escravos. Não tenho, por-
tanto, medo de que o presente livro não encontre o 
acolhimento que eu espero por parte de um número 
bastante considerável de compatriotas meus, a saber: 
os que sentem a dor do escravo como se fora própria, 
e ainda mais, como parte de uma dor maior – a do 
Brasil, ultrajado e humilhado; os que têm a altivez de 
pensar – e a coragem de aceitar as conseqüências 
desse pensamento – que a pátria, como a mãe, quan-
do não existe para os filhos mais infelizes, não existe 
para os mais dignos; aqueles para quem a escravidão, 
degradação sistemática da natureza humana por in-
teresses mercenários e egoístas, se não é infamante 
para o homem educado e feliz que a inflige, não pode 
sê-lo para o ente desfigurado e oprimido que a sofre; 
por fim, os que conhecem as influências sobre o nosso 
país daquela instituição no passado, e, no presente, o 
seu custo ruinoso, e prevêem os efeitos da sua conti-
nuação indefinida. Possa ser bem aceita por eles esta 
lembrança de um correligionário ausente, mandada 
do exterior, donde se ama ainda mais a pátria do que 
no próprio país – pela contingência de não tornar a 
vê-la, pelo trabalho constante da imaginação, e pela 
saudade que Garrett nunca teria pintado ao vivo se 
não tivesse sentido a nostalgia – e onde o patriotismo, 
por isso mesmo que o Brasil é visto como um todo no 
qual homens e partidos, amigos e adversários se con-
fundem na superfície alumiada pelo sol dos trópicos, 
parece mais largo, generoso e tolerante”.

 (Trecho com adaptações).

01. Em relação à interpretação do texto, analise as 
alternativas a seguir e marque a que apresenta uma 
afirmação correta.

a) O autor dá a entender que escreveu esse livro 
quando estava ausente do Brasil, mas sem perder o 
seu patriotismo.
b) O autor se queixa de que a legislação do país em 
sua época ainda não tinha respeito algum pela digni-
dade humana.

c) O principal receio de Joaquim Nabuco era o de que 
o seu livro não fosse bem aceito pelos demais abolicio-
nistas do país.
d) Para o autor, apesar de a consciência nacional já 
estar bem amadurecida, ela sofria com o atraso repre-
sentado pela escravidão.
___________________________________________
02. O autor do texto afirma que a escravidão “é uma 
verdadeira mancha de Caim, que o Brasil traz na fron-
te”. Marque a alternativa que indica uma figura de lin-
guagem empregada nessa frase.

a) Antítese.
b) Hipérbato.
c) Ironia.
d) Metáfora.
___________________________________________
03. Em determinado momento de seu texto, Joaquim 
Nabuco apresenta uma explicação a respeito da na-
tureza da escravidão. Marque a alternativa que indica 
essa explicação.

a) Elemento da dignidade humana introduzido em nos-
sa legislação.
b) Consciência que está temperando a nossa alma e 
há de por fim humanizá-la.
c) Degradação sistemática da natureza humana por in-
teresses mercenários e egoístas.
d) Os que sentem a dor do escravo como se fora pró-
pria, como parte de uma dor maior.
___________________________________________
04. No trecho selecionado, o autor faz referência a uma 
consciência nacional em formação que estaria “tempe-
rando a nossa alma”. Marque a alternativa que indica 
um possível significado para o termo “temperando”, de 
acordo com esse contexto.

a) Afligindo.
b) Inebriando.
c) Arrebatando.
d) Moderando.
___________________________________________
05. Logo no início do texto, o autor afirma que “já existe, 
felizmente, em nosso país, uma consciência nacional”. 
Marque a alternativa que indica a função sintática exer-
cida pelo termo “consciência nacional” nessa oração.

a) Objeto direto.
b) Sujeito simples.
c) Objeto indireto.
d) Adjunto adnominal.
___________________________________________
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06. No trecho destacado, Joaquim Nabuco se mostrou 
confiante de que o seu livro seria bem acolhido por 
parte de seus compatriotas, a qual ele subdivide em 
categorias. Marque a alternativa que indica o número 
de categorias elencadas pelo autor.

a) Duas.
b) Três.
c) Quatro.
d) Cinco.
___________________________________________

07. Em seu texto, Joaquim Nabuco emprega algumas 
vezes o sinal de pontuação denominado travessão, o 
qual serve, nos casos presentes no trecho seleciona-
do, para:

a) destacar explicações ou esclarecimentos.
b) evitar a repetição de frases ou palavras.
c) introduzir partes de um discurso direto.
d) suavizar a dureza do seu pronunciamento.
___________________________________________

08. Em relação à estrutura e formação da palavra 
“compatriota”, pode-se afirmar que o seu prefixo   
“com-” exprime uma noção de:

a) adversidade.
b) descontinuidade.
c) oposição.
d) simultaneidade.
___________________________________________

09. Na parte final do trecho selecionado, ao mencionar 
a figura de um “correligionário ausente”, o autor faz 
referência:

a) a si mesmo.
b) aos escravos.
c) aos seus leitores.
d) aos senhores de escravos.
___________________________________________

10. Já na conclusão de seu texto, Joaquim Nabuco 
afirma que, no exterior,“se ama ainda mais a pátria do 
que no próprio país”, e enumera algumas razões para 
isso. Marque a alternativa que indica o número de ra-
zões elencadas pelo autor para sustentar essa ideia.

a) Duas.
b) Três.
c) Quatro.
d) Cinco.
___________________________________________

QUESTÕES DE 11 A 20 - 
MATEMÁTICA

11. Sobre os Números Naturais, é correto afirmar que:

a) A metade de qualquer número natural é um número 
natural.
b) O dobro de qualquer número natural é um número 
natural.
c) A soma entre dois números naturais nem sempre é 
um número natural.
d) A diferença entre dois números naturais é sempre 
um número natural.
___________________________________________
12. Assinale a alternativa que apresenta o maior núme-
ro racional.

a)  2
     3
b)  1
     2
c)  3
     4 
d)  2
     5
___________________________________________
13. Carina precisava distribuir folhas de papel aos seus 
alunos. Ao pegar um pacote de folhas, observou que 
se distribuísse 1 folha por aluno, sobravam 16 folhas. 
Se distribuísse 2 folhas por aluno, 8 alunos ficariam 
sem folha. Quantos alunos tinha nessa sala?

a) 16
b) 20
c) 24
d) 32
___________________________________________
14. A densidade demográfica (hab./km2) é uma medida 
que expressa a razão entre o número de habitantes 
de uma região e a área de sua superfície. O Estado 
da Cidade do Vaticano possui 1000 habitantes e uma 
superfície com 0,44 km2 de área. Assinale a alternativa 
que apresenta a melhor aproximação para a densidade 
demográfica do Vaticano.

a) 227 hab./km2

b) 440 hab./km2

c) 2272 hab./km2

d) 4400 hab./km2

___________________________________________
15. Um indivíduo em repouso respira, em média, 80 ve-
zes a cada 5 minutos. De acordo essa média, quantas 
vezes um indivíduo respira em 1 hora?

a) 960
b) 4800
c) 300
d) 6000
_________________________________________
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16. Uma empresa foi contratada para consultar pes-
soas a respeito do consumo de duas marcas de acho-
colatado: A e B. A tabela representa a quantidade de 
pessoas que consome cada uma das marcas, além 
das pessoas que consomem ambas as marcas ou ne-
nhuma delas.

               Preferência          Quantidade de pessoas
                                       A                                  37
                        B                                  40
                    A e B                              25
                Nenhum                             10

Assinale a alternativa que indica a quantidade de pes-
soas que foram entrevistadas pela empresa.

a) 77
b) 62
c) 100
d) 112
___________________________________________
17. Carla gosta de organizar seus livros seguindo al-
guns critérios. Para facilitar sua organização, chamou 
seus 6 livros de A, C, J, L, P e T e estabeleceu as se-
guintes regras analisando os livros da esquerda para 
a direita:

•Entre os livros C e L devem ficar exatamente três li-
vros.
•Deve haver exatamente um livro entre A e P.
•O livro J deve ficar imediatamente à esquerda de A.

Ao organizar seus livros seguindo essas regras, qual 
será o quinto livro da esquerda para a direita?

a) J
b) L
c) P
d) T
___________________________________________

18.Na figura abaixo:

BC = 8cm
AE = 4cm
AD = 5cm

 
  
Sabendo que sen (30°) = 1 , calcule a medida de CD.
                                         2
a) 4 cm
b) 5 cm
c) 6 cm
d) 7 cm
___________________________________________

19. Em polígonos convexos de n lados, pode-se usar 
fórmulas para calcular a quantidade de diagonais (d) 
e a soma dos ângulos internos (S). Tais fórmulas são, 
respectivamente, d =                  e   S = (n - 2) . 180°          

Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de 
diagonais de um polígono cuja soma dos ângulos inter-
nos é S = 540°

a) 5
b) 8
c) 10
d) 12
___________________________________________

20. Assinale a alternativa que apresenta, em quilôme-
tros, o equivalente a 120000 cm.

a) 0,12 km
b) 1,2 km
c) 12 km
d) 120 km
___________________________________________

QUESTÕES DE 21 A 30 - 
CONHECIMENTOS GERAIS

21. Em relação ao coronavírus descoberto recente-
mente, e que levou a Organização Mundial da Saúde 
a declarar uma pandemia, identifique a afirmativa IN-
CORRETA.

a) A doença respiratória causada pelo novo coronaví-
rus tende a ser moderada, exceto para as crianças e os 
jovens, que são mais vulneráveis.
b) COVID-19 foi o nome atribuído pela Organização 
Mundial da Saúde à doença respiratória causada por 
esse novo coronavírus.
c) Dentre as recomendações oficias de prevenção, es-
tão lavar bem as mãos frequentemente, e não tocar a 
própria face.
d) Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma 
das formas de prevenção é estar bem informado sobre 
como ocorre a transmissão do vírus.
___________________________________________
22. Em junho de 2019, foi firmado um importante acor-
do comercial envolvendo o Mercosul, com negociações 
que já se estendiam por cerca de vinte anos. A expec-
tativa é que esse acordo constitua uma das maiores 
áreas de livre comércio do mundo, sendo o mais amplo 
tratado já negociado pelo bloco sul-americano. Marque 
a alternativa que indica o parceiro comercial com que o 
Mercosul estabeleceu esse acordo.

a) Associação de Nações do Sudeste Asiático.
b) Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico.
c) Estados Unidos da América.
d) União Europeia.
___________________________________________
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23. Considere a seguinte explicação, a respeito de 
uma importante organização internacional, e marque 
a alternativa que indica o seu nome.

“É considerado o mais importante organismo interna-
cional da atualidade, por reunir praticamente todas as 
nações do mundo. Surgiu ao fim da Segunda Guerra 
Mundial, e o seu objeto central é promover a paz e a 
segurança mundiais. A sua principal instância decisó-
ria é o Conselho de Segurança, formado por um grupo 
muito restrito de países, que são os antigos vencedo-
res da Segunda Guerra Mundial”. 

(Portal Mundo Educação, com adaptações).

a) Liga das Nações.
b) Organização da Nações Unidas.
c) Fundo Monetário Internacional.
d) Organização do Tratado do Atlântico Norte.
_________________________________________

24. Considere a matéria jornalística a seguir,  marque 
a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

“Entrou em vigor a ______________. As novas regras 
tentam reduzir a burocracia nas atividades econômicas 
e foram sancionadas pelo Presidente da República. O 
governo espera que as mudanças facilitem e deem 
mais segurança jurídica aos negócios e estimulem a 
criação de empregos. A desburocratização é um tema 
defendido por Jair Bolsonaro desde sua campanha à 
Presidência, que teve como uma das promessas ‘tirar 
o Estado do cangote’ das pessoas e das empresas”. 

(G1, 20/09/2019, com adaptações).

a) Reforma da Previdência
b) Lei da Liberdade Econômica
c) Proteção da Vegetação Nativa
d) Liberação de Recursos do FGTS

___________________________________________

25. Em setembro de 2019, o Presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro, proferiu um discurso à Assembleia 
Geral das Nações Unidas, que ocorre anualmente em 
Nova York. Marque a alternativa que NÃO indica um 
dos temas abordados nesse discurso.

a) As queimadas que então ocorriam na Floresta Ama-
zônica.
b) A preocupação internacional em torno do novo co-
ronavírus.
c) A imigração de venezuelanos em direção ao territó-
rio brasileiro.
d) As tentativas de implantação de governos socialis-
tas na América Latina.
___________________________________________

26. No primeiro ano de seu governo, Jair Bolsonaro 
publicou diversas medidas provisórias (MPs), parte 
das quais foram transformadas em leis pelo Congresso 
Nacional. Marque a alternativa que NÃO indica uma 
dessas medidas.

a) MP 886, que reorganizou os órgãos da Presidência 
da República e dos Ministérios.
b) MP 885, que facilitou a venda de bens apreendidos 
de traficantes de drogas.
c) MP 889, que permitiu nova liberação de recursos do 
PIS/Pasep e do FGTS.
d) MP 904, que extinguiu o seguro obrigatório de veí-
culos DPVAT.
___________________________________________

27. Em novembro de 2019, o ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva foi beneficiado por uma decisão do 
Supremo Tribunal Federal, que possibilitou a sua sol-
tura. A respeito dessa decisão, identifique a afirmativa              
INCORRETA.

a) Lula estava detido havia mais de um ano, para cum-
prir pena de prisão por corrupção e lavagem de dinhei-
ro.
b) O ex-presidente, apesar de ter sido solto, ficou im-
pedido por lei de viajar pelo país e de participar de atos 
políticos.
c) Por esta decisão do STF, o ex-presidente esteve 
obrigado a se recolher em casa à noite e usar tornoze-
leira eletrônica.
d) A soltura do ex-presidente Lula ocorreu em concor-
dância com a decisão do STF, que derrubou a possi-
bilidade de prisão após condenação em 2ª instância.
___________________________________________

28. Considere a análise a seguir, a respeito da impor-
tância da imigração japonesa para a formação social 
brasileira, e marque a opção que preenche correta-
mente a lacuna.

“A vinda de imigrantes japoneses para o Brasil foi 
motivada por interesses dos dois países: o Bra-
sil necessitava de mão-de-obra para trabalhar nas 
________________, principalmente em São Paulo e 
no norte do Paraná, e o Japão precisava aliviar a ten-
são social no país, causada por seu alto índice demo-
gráfico. Para conseguir isso, o governo japonês adotou 
uma política de emigração desde o princípio de sua 
modernização, iniciada na era Meiji, a partir de 1868. A 
imigração japonesa no Brasil tem como marco inicial a 
chegada do navio Kasato Maru, em Santos, em junho 
de 1908”. 

(Portal da ALESP, 10/01/08, com adaptações).

a) fazendas de café
b) indústrias automobilísticas
c) minas de carvão
d) plantações de arroz
_________________________________________
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29. Em relação à geografia do Estado do Paraná, con-
sidere as afirmativas a seguir e marque a INCORRE-
TA.

a) O seu território é atravessado pelo Trópico de Ca-
pricórnio.
b) A sua população é de aproximadamente 11 milhões 
de habitantes.
c) O norte e nordeste do Paraná fazem divisa com o 
Estado de São Paulo.
d) O território paranaense cobre cerca de 10% da su-
perfície total do Brasil.
___________________________________________
30. Com base no Estatuto do Idoso, considere as alter-
nativas a seguir e marque a que NÃO indica um crime 
contra o idoso previsto por essa lei.

a) Exibir ou veicular, por qualquer meio de comunica-
ção, informações ou imagens depreciativas ou injurio-
sas à pessoa do idoso.
b) Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus 
atos a outorgar procuração para fins de administração 
de bens ou deles dispor livremente.
c) Reter o cartão magnético de conta bancária relativa 
a benefícios, proventos ou pensão do idoso, exceto 
para o caso de ressarcimento de dívida.
d) Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão 
ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes 
aplicação diversa da de sua finalidade.
___________________________________________

QUESTÕES DE 31 A 50 - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Em termos de medidas para otimizar níveis de qua-
lidade e produtividade, a organização pode assumir di-
versas abordagens, dependendo do que ela pretende 
priorizar. A abordagem na qual todos os esforços são 
voltados para atender da maneira mais completa e efi-
ciente o cliente da organização recebe o nome de:

a) Abordagem Fundamentada no Produto 
b) Abordagem Fundamentada no Usuário 
c) Abordagem Fundamentada na Produção
d) Abordagem Fundamentada no Valor
___________________________________________
32. Em um contexto de gestão da qualidade e otimiza-
ção da produtividade de forma plena, entende-se que 
a ______________________ só é obtida quando se 
consegue a total satisfação dos clientes, desenvolvi-
mento de recursos humanos, constância de propósi-
tos e aperfeiçoamento contínuo com objetivo de gerar 
um alto grau de qualidade para o público interno (fun-
cionários) e o público externo (clientes, fornecedores, 
parceiros). O termo que preenche corretamente a la-
cuna acima é:

a) Gestão de Estoques
b) Gestão de Departamento Pessoal
c) Gestão de Endomarketing
d) Gestão da Qualidade Total
___________________________________________

33. Leia com atenção o texto abaixo:

“ O conceito organizacional que representa o conjunto 
de valores, hábitos e normas internas de uma empre-
sa é um conceito considerado fluido, porque está em 
constante mudança, já que da mesma forma que ele 
afeta os funcionários, é também construído por eles”. 

O texto acima refere-se ao conceito de:

a) Cultura Organizacional
b) Retenção de Talentos
c) Recrutamento e Seleção
d) Treinamento e Desenvolvimento
___________________________________________
34. _________________ pode ser compreendida como 
a habilidade de conduzir e orientar pessoas de modo 
que elas, voluntariamente, contribuam ativamente para 
atingir os objetivos propostos pelas organizações. O 
termo que completa corretamente a lacuna acima é:

a) Consultoria empresarial
b) Liderança organizacional
c) Centralização de poder
d) Análise organizacional
___________________________________________
35. No que diz respeito ao processo de liderança nas 
organizações, todas as afirmativas abaixo são verda-
deiras, EXETO:

a) É importante que exista um relacionamento adequa-
do entre o gestor e sua equipe. 
b) O líder deve sempre lembrar de que para garantir 
o respeito de seus subordinados, deve liderar pelo 
exemplo.
c) Existem vários estilos de liderança, mas é difícil de-
terminar qual deles seria o “melhor” porque circunstân-
cias como empresa, equipe e personalidade do líder 
podem variar muito de caso para caso.
d) O líder deve se preocupar apenas com os objetivos 
da empresa, não com seus subordinados.
___________________________________________
36. Delegação de tarefas é um processo no qual o líder 
atribui a colaboradores devidamente preparados au-
tonomia para tomar certas decisões. O objetivo desta 
prática, além de estimular o maior comprometimento 
dos colaboradores, é ganhar maior agilidade, já que 
nem tudo precisa passar pela aprovação do gestor 
principal. Um sinônimo muito usado para delegação de 
tarefas é o termo:

a) Centralização da tomada de decisão.
b) Autocracia
c) Descentralização
d) Concentração de poder de decisão
___________________________________________
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37. Entendemos ______________ como sendo a ma-
nifestação unilateral da Administração Pública que, 
agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adqui-
rir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar 
direitos. O termo que completa corretamente a lacuna 
acima é:

a) Gestão da Qualidade
b) Improbidade Administrativa
c) Ato Administrativo
d) Expressão Organizacional
___________________________________________
38. Leia com atenção o texto abaixo:

“Muito importantes na área organizacional, estes prin-
cípios constituem o fundamento dos ensinamentos mi-
nistrados aos altos executivos no Japão, na década 
de 50. Esses princípios constituem a essência de sua 
filosofia e aplicam-se a qualquer tipo de organização, 
seja ela pública ou privada. Entre esses princípios, po-
demos destacar o estabelecimento de constância de 
propósitos para a melhoria do produto e do serviço, in-
trodução da qualidade no produto desde seu primeiro 
estágio e minimização do custo total”.

Qual das alternativas abaixo descreve corretamente 
quais são os princípios indicados no texto?

a) Princípios Públicos
b) Princípios Jurídicos
c) Princípios de Deming
d) Princípios de Improbidade
___________________________________________
39. Na administração de recursos humanos, quando 
se deseja criar estratégias para melhor capacitar os 
colaboradores da empresa oferecendo cursos e pro-
gramas de treinamento e desenvolvimento, a empresa 
trabalha um processo de:

a) Agregar Pessoas
b) Monitorar Pessoas
c) Fiscalizar Pessoas
d) Desenvolver Pessoas
___________________________________________
40. O setor de gestão de pessoas pode ser estruturado 
seguindo diferentes modelos, conforme as necessida-
des da organização. O modelo que tem como premissa 
identificar características técnicas e comportamentais 
desejáveis que possam ser aproveitadas não apenas 
em um cargo, mas por toda a organização, é conheci-
do como modelo de gestão por:

a) Competências
b) Recursos 
c) Punição
d) Monitoramento
___________________________________________

41. No que se refere a planejamento organizacional 
e também práticas de gestão da qualidade, a Análise 
SWOT é uma ferramenta bastante usada porque, além 
de relativamente simples, ela analisa os pontos fortes e 
fracos de uma empresa e as oportunidades e ameaças 
existentes para ela. Sobre a Análise SWOT, é correto 
afirmar apenas que ela:

a) Analisa o meio interno e externo da empresa
b) Analisa somente o meio interno da empresa 
c) Analisa somente o meio externo da empresa
d) Não analisa o meio interno nem o externo da em-
presa
___________________________________________
42. Em organizações públicas e privadas, atividades 
táticas como elaboração e supervisão de programas 
de recrutamento e seleção, nos quais pessoas são es-
colhidas para entrar na empresa, são conduzidas pelo 
setor de:

a) Produção
b) Recursos Humanos
c) Gerenciamento de Projetos
d) Logística
___________________________________________
43. Chamamos de _______________________ qual-
quer ato ilegal ou contrário aos princípios básicos da 
Administração Pública, cometido por um agente públi-
co. O termo que preenche corretamente a lacuna aci-
ma é:

a) Improbidade Administrativa
b) Conduta de Reclusão
c) Acúmulo de Funções 
d) Irregularidade Constitucional
___________________________________________
44. Leia com atenção o texto abaixo:

“Esta lei complementar brasileira que tem como princi-
pal objetivo impor o controle dos gastos da União, es-
tados, Distrito Federal e municípios, condicionando-os 
à sua capacidade de arrecadação de tributos”.

O texto descreve a:

a) Lei de Responsabilidade Fiscal
b) Lei das Licitações
c) Lei Orgânica
d) Lei Municipal
___________________________________________
45. ______________ trata da reparação de danos 
causados a terceiros em decorrência das atividades ou 
omissões do Estado, como por exemplo, acidentes de 
trânsito provocados por um veículo oficial, ou por conta 
de buracos em vias públicas. 
O termo que completa corretamente a lacuna acima é:

a) Direito Administrativo
b) Improbidade Jurídica
c) Contrato Administrativo
d) Responsabilidade Civil da Administração Pública
_________________________________________
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46. Conforme o Regime Jurídico Único dos Servidores 
Públicos do Município de Campo Mourão, NÃO consti-
tui requisito básico para o ingresso no serviço público:

a) A nacionalidade brasileira, ou estrangeira na forma 
da lei.
b) O gozo dos direitos políticos.
c) A quitação com as obrigações militares e eleitorais.
d) Não ter sido exonerado de cargo público, no âmbito 
da administração federal, estadual, distrital ou munici-
pal.
___________________________________________
47. Nos termos da Lei nº 1085/97, que trata do Regime 
Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município 
de Campo Mourão, reintegração é:

a) A reinvestidura do servidor estável no cargo an-
teriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua 
transformação, quando invalidada a sua demissão por 
decisão administrativa ou judicial, mediante pagamen-
to dos vencimentos e vantagens, durante todo o perío-
do de afastamento, corrigidos monetariamente.
b) O retorno à atividade do servidor aposentado por 
invalidez, quando, por junta médica oficial, forem de-
clarados insubsistentes os motivos da aposentadoria.
c) A investidura do servidor em cargo de atribuições 
e responsabilidades compatíveis com a limitação que 
tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, ve-
rificada em inspeção médica oficial e especializada.
d) O retorno à atividade de servidor em disponibilida-
de.
___________________________________________
48. No que diz respeito ao vencimento e à remunera-
ção do servidor público, assinale a alternativa COR-
RETA, conforme a Lei nº 1085/97, que trata do Regime 
Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município 
de Campo Mourão.

a) Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, 
acrescido das vantagens pecuniárias, exceto as tem-
porárias, desde que estabelecidas em Lei.
b) Vencimento é a retribuição pecuniária paga ao ser-
vidor aposentado ou em disponibilidade.

c) Nenhum servidor poderá receber, mensalmente, a 
título de remuneração, importância superior à soma 
dos valores fixados como remuneração, em espécie, a 
qualquer título, para os vereadores.
d) O servidor em débito com o erário que for demitido, 
exonerado ou que tiver a sua aposentadoria ou dispo-
nibilidade cassada, terá o prazo limite de sessenta dias 
para quitar a dívida, corrigida monetariamente.
___________________________________________

49. Assinale, abaixo, alternativa que indica um dos 
símbolos do Município de Campo Mourão, conforme a 
Lei Orgânica.

a) Hino Nacional.
b) O dia 10 de outubro.
c) Sinete.
d) Praça São José.
___________________________________________

50. A respeito da publicidade dos atos municipais, con-
forme a Lei Orgânica, assinale a alternativa CORRETA.

a) A publicidade dos atos, programas, obras, serviços 
e campanhas dos órgãos públicos poderá ter caráter 
educativo, informativo ou de orientação social, dela po-
dendo constar nomes, símbolos ou imagens, ainda que 
caracterizem indiretamente a promoção pessoal de au-
toridades ou servidores públicos.
b) A publicidade das leis e dos atos municipais, não ha-
vendo imprensa oficial, será feita em jornal local, ou na 
sua inexistência, em jornal regional ou no Diário Oficial 
do Estado, admitido extrato para os atos não normati-
vos.
c) A contratação de imprensa privada para a divulga-
ção de leis e atos municipais será precedida de lici-
tação, na qual serão consideradas exclusivamente as 
condições de preço e as circunstâncias de tiragem.
d) Os Poderes Públicos Municipais promoverão a con-
solidação, anualmente, por meio de publicação oficial, 
das leis e dos atos normativos municipais.
___________________________________________

Divulgação do Gabarito Preliminar 1 (um) dia util após a aplicação da prova


