
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
EDITAL Nº 118/2016

DATA DA PROVA: 07/08/2016

CARGO:
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

(NÍVEL TÉCNICO)
Língua Portuguesa: Questões 01 a 06; Matemática: Questões 07 a 12;

Conhecimentos Gerais: Questões 13 a 18; Conhecimentos Específicos: Questões 19 a 40.

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 40 (quarenta) 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 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.

14 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
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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a seguinte anedota, extraída das Fábulas 
de Esopo, para responder às questões 1 a 6:

O Galo e a Pérola

“Andava um galo a remexer o chão para achar 
migalhas ou bichos que comer, quando encontrou 
uma pérola. Então, exclamou: — Ah, se te achasse 
um joalheiro! A mim, porém, de que vales? Seria 
melhor uma migalha, ou alguns grãos de cevada. 
Dito isto, foi-se embora em busca de alimento”.
________________________________________

01. Considerando o contexto do trecho apresentado 
da fábula, assinale a alternativa que apresenta uma 
possível moral dessa história:
a) A verdade, geralmente, causa ódio, mas o elogio, 
mesmo sendo falso, ganha amigos.
b) Nenhuma justiça e nem razões servem ao 
inocente para o livrar das mãos de um inimigo 
poderoso.
c) Os ignorantes, desprezando os ensinamentos 
proveitosos, buscam sempre coisas sem valor.
d) Ninguém deve entregar as armas aos seus 
inimigos, pois é melhor que tenha sempre a paz por 
duvidosa. 
________________________________________

02. Considere a primeira oração do texto: “Andava 
um galo a remexer o chão”. Assinale a alternativa 
que indica o termo que exerce, nessa oração, a 
função sintática de sujeito.
a) Andava.
b) Chão.
c) Um galo.
d) Remexer.
________________________________________

03. Na fábula em questão, a fala do galo é precedida 
pela expressão “exclamou”. Assinale a alternativa 
que apresenta APENAS possíveis sinônimos dessa 
palavra.
a) Bradou, clamou e vozeou.
b) Indagou, investigou e averiguou.
c) Omitiu, emudeceu e pulou.
d) Silenciou, difundiu e preveniu.
________________________________________

04. No trecho “A mim, porém, de que vales?”, o 
verbo “valer” está conjugado na segunda pessoa do 
singular. Isso se justifica porque o galo da história:
a) conversa francamente com o leitor. 
b) está falando algo diretamente para alguém.
c) fala algo sobre alguém, mas indiretamente.
d) não domina bem as normas gramaticais.

05. Na frase “Ah, se te achasse um joalheiro!”, a 
palavra “Ah” é classificada como:
a) artigo definido singular do gênero feminino.
b) crase, isto é, como fusão de artigo com 
preposição.
c) interjeição que exprime o sentimento do 
personagem.
d) substantivo comum que traduz apatia e inércia.
________________________________________

06. Dois pontos é um sinal de pontuação que marca 
uma suspensão no ritmo ou na entonação de uma 
frase não concluída. Na anedota sobre “O Galo e a 
Pérola”, os dois pontos são utilizados para:
a) anunciar a enumeração de diversos elementos.
b) encerrar uma frase muito longa.
c) apresentar um esclarecimento ao leitor.
d) introduzir o discurso direto de um personagem.

QUESTÕES 07 A 12 - MATEMÁTICA 

07. Um grupo de 10 estudantes decide formar 
uma chapa para concorrer ao grêmio estudantil. 
Se a chapa for formada por presidente e vice-
presidente, de quantas maneiras diferentes poderia 
ser formada?
a) 100.
b) 2.
c) 19.
d) 90.
________________________________________

08. A soma dos 10 primeiros termos da progressão 
aritmética 2, 5, 8, 11, ... é igual a:
a) 29.
b) 290.
c) 155.
d) 126.
________________________________________

09. Qual a área de um círculo circunscrito a um 
retângulo de base 3 cm e altura 4 cm?
a) 25π cm².
b) 5π cm².
c) 2,5π cm².
d) 6,25π cm².
________________________________________

10. Dois amigos brincam de tentar adivinhar o mês de 
aniversário um do outro. Qual é, aproximadamente, 
a probabilidade de com apenas um palpite um deles 
acertar o mês de aniversário do outro?
a) 10%
b) 15,6%
c) 12%
d) 8,3%
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11. Qual a solução da equação                   

 

?
a) – 44.
b) – 47.
c) 47.
d) 53.
________________________________________

12. Quantas soluções possui a equação

   ?
a) Zero.
b) Uma.
c) Duas.
d) Três.

QUESTÕES 13 A 18 - CONHECIMENTOS GERAIS

13. Leia a seguinte notícia, sobre uma importante 
tecnologia de comunicação virtual da atualidade, e 
assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna.

“A justiça mandou bloquear mais uma vez o 
_________. O aplicativo não teria cumprido uma 
decisão judicial de quebra de sigilo de conversa de 
pessoas que estão sendo investigadas, suspeitas 
de cometer crimes. A decisão é da juíza Daniela 
Barbosa, do Rio de Janeiro. Essa é a terceira vez 
que o aplicativo será bloqueado em todo o país, por 
não liberar informações para investigação”. (G1, 
19/07/2016).

a) SBT.
b) Google.
c) Telefone.
d) WhatsApp.
________________________________________

14. Segundo o texto constitucional, o Brasil é 
formado pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios, e do Distrito Federal. A respeito do 
número de unidades federativas do país, assinale a 
alternativa correta.
a) O Brasil é constituído por 3 Estados apenas, 
contando o Distrito Federal.
b) O Brasil possui 26 Estados, mais o Distrito 
Federal.
c) O Brasil possui 93 Estados, menos o Distrito 
Federal.
d) O Brasil conta com 152 Estados, além do Distrito 
Federal.

15. Leia a notícia abaixo, sobre um acontecimento 
recente da história política brasileira, e assinale a 
alternativa com o nome que preenche corretamente 
a lacuna.

“O político _____________ renunciou ao cargo de 
presidente da Câmara dos Deputados brasileira. 
Num discurso emocionado, disse estar a pagar 
um ‘preço alto’ por ter dado início ao processo de 
impeachment contra Dilma Rousseff. É um dos 
políticos mais poderosos do Brasil, e o seu papel 
foi fundamental no afastamento de Dilma”. (Jornal 
Público, 07/07/2016, com adaptações).

a) Eduardo Cunha.
b) Joaquim Barbosa.
c) Michel Temer.
d) Sérgio Moro.
________________________________________

16. O nome do Município de Coronel Vivida é uma 
homenagem ao:
a) bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva.
b) desbravador Firmino Teixeira Batista.
c) militar Cândido Mariano da Silva Rondon.
d) sertanista Pascoal Moreira Cabral.
________________________________________

17. Em relação ao Estado do Paraná, o Município 
de Coronel Vivida localiza-se:
a) exatamente no seu centro.
b) na região leste.
c) na região sudoeste.
d) no extremo norte.
________________________________________

18. O número aproximado de habitantes do 
Município de Coronel Vivida é:
a) 2.000 habitantes.
b) 20.000 habitantes.
c) 200.000 habitantes.
d) 2.000.000 habitantes.

QUESTÕES 19 A 40 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

19. Em diversas ocasiões, ao atender o público, 
o servidor depara-se com situações em que a 
pessoa está se sentindo desconfortável por conta 
de algum problema ocorrido. Nesses casos, em que 
as informações fornecidas devem ser mantidas em 
sigilo, é muito importante que o servidor saiba ser: 
a) Apático.
b) Defensivo.
c) Evasivo.
d) Discreto.
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20. Todas as características abaixo descrevem 
comportamentos ou habilidades desejáveis para 
que haja um bom atendimento ao público, EXCETO:
a) Apatia.
b) Objetividade.
c) Organização.
d) Assertividade.
________________________________________

21. ____________________ é uma competência 
bastante benéfica para o ambiente organizacional, 
tanto no exercício da função quanto no atendimento 
ao público, porque permite que o servidor se foque 
naquilo que realmente precisa ser feito sem se 
distrair ou perder tempo com atividades sem relação 
com o trabalho em andamento. Além disso, essa 
competência muitas vezes permite que o trabalho 
seja feito de forma mais rápida e organizada. 
Assinale a alternativa com o termo que preenche 
corretamente a lacuna.
a) Discrição
b) Centralização
c) Autocracia
d) Objetividade
________________________________________

22. Muito utilizado em empresas, o programa 
______________ tem como principais funções criar 
planilhas, gráficos, fazer operações matemáticas e 
criar tabelas para bancos de dados. O programa a 
que o texto se refere é: 
a) Outlook
b) Excel
c) Lync
d) Access
________________________________________

23. Dentre as opções abaixo, o programa de 
produção de texto mais utilizado para a elaboração 
de arquivos, ofícios e relatórios, especialmente 
por conta de recursos como o corretor de texto e 
ferramentas de formatação diversificadas é o:
a) Outlook.
b) Access.
c) Excel.
d) Word.
________________________________________

24. __________________ pode ser definido como 
toda manifestação unilateral da Administração 
Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim 
imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, 
extinguir e declarar direitos. Assinale a alternativa 
com o  termo que completa corretamente a definição 
acima. 
a) Contrato Jurídico
b) Contrato Administrativo
c) Ato Administrativo
d) Ato Jurídico-Administrativo

25. Ao conjunto de dispositivos contidos na 
Constituição Brasileira de 1988, destinados a 
estabelecer direitos, garantias e deveres aos 
cidadãos da República Federativa do Brasil, 
atribuímos o nome de:
a) Responsabilidade Cívica.
b) Legislação Trabalhista.
c) Garantias Especiais do Cidadão.
d) Direitos e Garantias Fundamentais.
________________________________________

26. Aos 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, dá-se o nome de:
a) Direitos e Garantias Fundamentais.
b) Direito Trabalhista.
c) Previdência Social.
d) Direito Social.
________________________________________

27. Na área de administração, seja em organizações 
públicas ou privadas, o estabelecimento de 
uma Descrição de Cargos e Salários traz vários 
benefícios à organização. Dentre eles, pode-se 
citar corretamente: 
a) Os colaboradores sabem exatamente o que 
devem fazer.
b) Há uma relação clara entre funções e remuneração 
recebida.
c) Possibilita a aplicação de técnicas mais 
complexas, como planos de carreira.
d) Todas as alternativas estão corretas.
________________________________________

28. O __________________ de uma organização é 
composto por diversos fatores importantes, como: 
Funcionários, instalações, técnicas, processos e 
planejamento estratégico. O termo que completa 
corretamente a lacuna é:
a) Ambiente Externo
b) Ambiente Qualitativo
c) Ambiente Interno
d) Macroambiente
________________________________________

29. O conjunto de valores e diretrizes da 
empresa que, ao mesmo tempo em que orienta o 
comportamento dos funcionários, também sofre 
influência dos mesmos, recebe o nome de:
a) Cultura Organizacional.
b) Retenção de Talentos.
c) Recrutamento Organizacional.
d) Plano de Carreira.
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30. Fundamental para um bom desenvolvimento 
organizacional, _________________________ 
representa o conjunto de medidas técnicas, 
educacionais, médicas e psicológicas utilizadas 
para prevenir acidentes, quer eliminando as 
condições inseguras do ambiente, quer instruindo 
as pessoas da implantação de práticas preventivas. 
O termo que preenche corretamente a lacuna é:
a) Retenção de talentos
b) Programa de Benefícios
c) Plano de Cargos e Salários
d) Saúde e Segurança do Trabalho
________________________________________

31. Na promoção de um bom desenvolvimento 
organizacional, a Avaliação de Desempenho é uma 
técnica que se mostrou muito eficiente quando 
corretamente aplicada. Seu principal objetivo é:
a) Avaliar exclusivamente o desempenho dos 
funcionários subalternos, que não compõem a 
cúpula gerencial.
b) Analisar os pontos fortes e fracos de gestores 
e funcionários, buscando sanar problemas e 
promover melhorias.
c) Destacar os funcionários com pior desempenho 
para que os mesmos possam ser substituídos o 
quanto antes.
d) Avaliar exclusivamente o desempenho de 
gestores.
________________________________________

32. A comunicação é um processo essencial nas 
relações humanas tanto dentro quanto fora do 
ambiente de trabalho, e é composto por vários 
componentes. Cartas, ofícios e mensagens fazem 
parte de um componente chamado:
a) Canal de Emissão.
b) Canal de Código.
c) Canal de Comunicação.
d) Canal de Recepção. 
________________________________________

33. ___________________ representa o conjunto 
de mensagens e troca de informação que 
ocorrem dentro da empresa entre funcionários, 
departamentos, unidades, gestores e diretores. 
A lacuna acima é corretamente completada pelo 
termo:
a) Comunicação Receptora
b) Comunicação Transmissora
c) Comunicação Interna
d) Comunicação Externa

34. No processo de comunicação, _______________ 
representa o conjunto de informações transmitidas 
pelo emissor para um ou mais interlocutores. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente 
a lacuna.
a) Recepção
b) Mensagem
c) Canal
d) Ruído
________________________________________

35. ________________ é o conjunto de medidas 
e rotinas que têm como finalidade promover 
a racionalização e eficiência na criação, uso, 
avaliação e arquivamento de documentos, visando 
sua eliminação ou recolhimento para guarda 
permanente. O texto acima se refere a:
a) Gestão de Documentos
b) Gestão de Competências
c) Gestão da Informação
d) Conservação de Documentos
________________________________________

36. Bastante utilizada em organizações públicas, 
a redação de _______________ representa 
uma modalidade de comunicação escrita que 
se caracteriza como um tipo de carta expedida 
por autoridade pública sobre assunto de ordem 
administrativa ou predominantemente oficial, em 
geral, para outra autoridade. O termo que completa 
corretamente a lacuna acima é: 
a) Portarias
b) Decretos
c) Atas
d) Ofícios
________________________________________

37. Essencial em todas as organizações formais, 
sejam elas públicas ou privadas, o conjunto de 
normas éticas que formam a consciência do 
profissional e os imperativos de sua conduta é 
um dos principais fatores que ajudam a garantir 
transparência e integridade no exercício de uma 
função. O texto acima se refere a:
a) Ética Profissional.
b) Improbidade Administrativa. 
c) Moral. 
d) Moral Normativa.
________________________________________

38. Ao ato ilegal ou contrário aos princípios básicos 
da Administração Pública, cometido por um agente 
público, atribui-se o nome de:
a) Conduta Impessoal.
b) Improbidade Administrativa.
c) Acúmulo de Funções. 
d) Irregularidade Constitucional.
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39. De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Coronel Vivida - PR, compete privativamente à 
Câmara Municipal:
a) Vetar projetos de lei contrários ao interesse 
público.
b) Representar o Município judicialmente.
c) Julgar o Prefeito nas infrações político-
administrativas.
d) Declarar a utilidade pública de bens para fins de 
desapropriação.
________________________________________

40. Com base na Lei Orgânica do Município de 
Coronel Vivida - PR, compete privativamente ao 
Prefeito:
a) Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis 
aprovadas pela Câmara e expedir decretos e 
regulamentos para sua fiel execução.
b) Conceder licença aos Vereadores.
c) Processar e julgar os Vereadores, na forma da 
lei.
d) Autorizar referendo e convocar plebiscito.

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

31 32 33 34 35 36 37 38 40

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 08/08/2016.


