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TURMA NOME DO CANDIDATO 
 
 
 

   

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:  
ORDEM 

101 – Técnico Administrativo   
 

INSTRUÇÕES
1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as 
páginas. 

3. A prova desta fase é composta de 40 questões objetivas e 1 discursiva. 

4. Nesta prova, as questões são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na sequência a, 
b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores 
de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 
irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar 
o limite do espaço para cada marcação. A questão discursiva deverá ser resolvida no caderno de provas e transcrita 
NA ÍNTEGRA para a folha de versão definitiva, com caneta preta. 

Serão consideradas para correção apenas as respostas que constem na folha de versão definitiva. 

8.  A duração da prova é de 5 horas e 30 minutos. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das 
respostas para o Cartão-Resposta e para Folha de Versão Definitiva. 

9. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógio e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou objeto identificável pelo detector de metais. 
Tais aparelhos deverão ser DESLIGADOS e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, que deverá 
ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas. 

b) Usar boné, gorro, chapéu ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas, ressalvado o disposto nos itens 
6.6.3 e 6.6.3.1 do Edital. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido quando 
indicado para o atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, réguas de cálculo, 
impressos ou qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação médica, devendo o 
candidato, então, respeitar o subitem 6.6.5 do Edital. 

h) Emprestar ou tomar emprestados materiais para a realização das provas. 

i) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, antes do tempo mínimo de permanência 
estabelecido no item 9.19 ou ainda não permanecer na sala conforme estabelecido no item 9.20 do Edital. 

j) Fazer anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído deste processo seletivo. 

10. Será ainda excluído deste Processo Seletivo o candidato que: 

a) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas. 

b) Ausentar-se da sala de provas portando o Cartão-Resposta e/ou o Caderno de Questões, conforme os itens 9.19 
e 9.21 b e c do Edital. 

c) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos e/ou agir com descortesia em relação a qualquer dos 
examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes. 

d) Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões da prova e no Cartão-Resposta. 

e) Não permitir a coleta de sua assinatura. 

f) Não se submeter ao sistema de identificação por digital e detecção de metal. 

11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para 
entregar o Caderno de Questões da prova, o Cartão-Resposta e a Folha de Versão Definitiva. 

12. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o 
consigo. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
01 - A respeito do uso dos “porquês” em língua portuguesa, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Não sei por que há pessoas que não acreditam na ida do homem à Lua. 
2. Os vereadores não foram à palestra sobre o meio-ambiente porque o prefeito não lhes concedeu verba suficiente 

para as despesas. 
3. Porque há tanta incompreensão no mundo hoje em dia? 
4. Um dos funcionários da área de TI faltou ao trabalho e não disse por quê. 

 

Segue(m) as normas da língua portuguesa a(s) afirmativa(s): 
 

a) 1 apenas. 
b) 2 e 3 apenas. 
c) 3 e 4 apenas. 
►d) 1, 2 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 

 
02 - Considere o seguinte trecho inicial de um texto publicado no jornal O Estado de Minas (nº 28.224, de 13/01/2020): 
 

O papilomavírus humano é uma doença sexualmente transmissível, que afeta indivíduos de ambos os sexos, da infância à fase 
adulta. Apesar de nem sempre ter cura, existe prevenção e tratamento. 

 

 Os segmentos abaixo dão continuidade a esse trecho, mas estão fora de ordem. Numere os parênteses, identificando 
a sequência que dá lógica discursiva ao texto. 

 

(   ) Por se tratar de um vírus, não há um tratamento específico. O que é feito, na maioria dos casos, é o tratamento 
das verrugas de forma individualizada. 

(   ) Por isso, toda atenção é válida; as verrugas ou bolinhas, como são chamadas muitas vezes, podem surgir nas 
mãos, coxas, boca, podendo ser confundidas com um sinal ou doença de pele. A infecção pelo HPV pode provocar 
doenças graves, como lesões na vagina, pênis, ânus e câncer de colo do útero. 

(   ) O principal sintoma dessa doença é o surgimento de várias pequenas verrugas na região íntima, que geralmente 
se acumulam muito perto umas das outras, formando uma espécie de ‘crosta’. 

(   ) Para o procedimento, são utilizados o laser, a eletrocauterização, o ácido tricloroacético e medicamentos para 
reforçar o sistema imunológico do paciente. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo. 
 

a) 3 – 4 – 1 – 2. 
b) 4 – 1 – 2 – 3. 
c) 1 – 2 – 3 – 4. 
d) 1 – 4 – 2 – 3. 
►e) 3 – 2 – 1 – 4. 

 
03 - Considere o seguinte trecho: 
 

Há ações que são irreversíveis. Muitas pessoas lidam com a natureza como se ela fosse uma fonte inesgotável de recursos. 
Entretanto, a ação humana ao longo de anos vem interferindo no meio ambiente a tal ponto que, ainda que _______ 
radicalmente o nosso estilo de vida, já não _______ recuperar o que já se foi. 

 

(Disponível em: https://www.greenme.com.br/informarse/ambiente/39439-amazonia-nunca-mais-sera-a-mesma/.) 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

►a) mudássemos – poderíamos. 
b) mudássemos – podíamos. 
c) mudemos – poderíamos. 
d) mudemos – podemos. 
e) mudássemos – poderemos. 

 
04 - Assinale a alternativa corretamente pontuada, de acordo com a língua escrita padrão. 
 

a) Em 1957 o psicólogo B. F. Skinner da Universidade de Harvard, constatou que recompensas inconstantes que surgem de 
forma irregular, eram mais eficientes para condicionar o comportamento dos animais. O smartphone explora isso ao abrir 
um app, você nunca sabe quantas unidades de conteúdo (textos, fotos, vídeos, posts, mensagens) ele vai mostrar. 

b) Em 1957 o psicólogo B. F. Skinner, da Universidade de Harvard constatou que recompensas inconstantes – que surgem 
de forma irregular, eram mais eficientes para condicionar o comportamento dos animais; o smartphone explora isso, ao 
abrir um app, você nunca sabe quantas unidades de conteúdo (textos, fotos, vídeos, posts, mensagens) ele vai mostrar. 

►c) Em 1957, o psicólogo B. F. Skinner, da Universidade de Harvard, constatou que recompensas inconstantes (que surgem 
de forma irregular) eram mais eficientes para condicionar o comportamento dos animais. O smartphone explora isso: ao 
abrir um app, você nunca sabe quantas unidades de conteúdo (textos, fotos, vídeos, posts, mensagens) ele vai mostrar. 

d) Em 1957, o psicólogo B. F. Skinner, da Universidade de Harvard, constatou que: recompensas inconstantes que surgem 
de forma irregular eram mais eficientes para condicionar o comportamento dos animais. O smartphone explora isso. Ao 
abrir um app você nunca sabe quantas unidades de conteúdo (textos, fotos, vídeos, posts, mensagens) ele vai mostrar. 

e) Em 1957 o psicólogo B. F. Skinner da Universidade de Harvard constatou que recompensas, inconstantes (que surgem 
de forma irregular), eram mais eficientes para condicionar o comportamento dos animais (o smartphone explora isso) ao 
abrir um app. Você nunca sabe quantas unidades de conteúdo (textos, fotos, vídeos, posts, mensagens) ele vai mostrar.
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O texto a seguir é referência para as questões 05 e 06. 
 

Para qualquer outro país do mundo, uma população de um bilhão e trezentos milhões seria com certeza um grande problema, 
não um tremendo recurso de poder na esfera internacional. Mas a China compreendeu que aquela enorme massa de gente, 
combinada com seu rápido avanço econômico e com o férreo controle exercido pelo Partido Comunista, poderia ser usada como 
uma arma poderosa. E a China de fato a utiliza. Utiliza-a não apenas para sustentar uma posição de força em suas negociações 
com outras potências, mas para projetar sobre elas, até sobre os Estados Unidos, sua concepção totalitária de poder. 

Os estúdios de Hollywood, por exemplo, estão aprendendo uma dura lição. Se quiserem mostrar seus filmes no vasto mercado 
chinês, têm de __________ a um interminável labirinto de censura. Para serem aprovados, têm de mostrar que a sociedade ideal é 
ordeira, disciplinada, quase idílica, tal como o governo quer que sua sociedade seja apresentada aos cidadãos chineses. 

A sociedade idílica é só o pano de fundo. Na China, existem quatro assuntos nos quais uma pessoa ou empresa estrangeira 
sensata não deve tocar: Hong Kong, Taiwan, Tianamen e Tibete. O jornalista Jonah Blank, da revista The Atlantic, relata um exemplo 
assaz ilustrativo. No dia 4 de outubro último, Daryl Morey, administrador da associação de basquete Houston Rockets, disse a 
seguinte frase: “Lutar pela liberdade, apoiar Hong Kong”. Em questão de horas, a associação chinesa de basquete, que detém 
direitos exclusivos de transmissão dos Rockets para a China, mandou o recado. Nem vem que não tem. Mais que depressa, a 
mencionada associação americana veio a público declarar que o Sr. Morey NÃO fala pela associação. 

Entre as diversas histórias relatadas por Jonah Blank, há o caso muito impressionante das empresas aéreas internacionais. 
Ano passado, mais de quarenta companhias foram obrigadas a apagar de seus websites todas as referências a Taiwan como um 
“país”. Para a China, como se sabe, Taiwan é um “território rebelde”. Todas obedeceram, claro. Sem choro nem vela. 

Eis aí, em breves linhas, uma das maiores, __________ a maior indagação do século XXI. O que virá primeiro: o início de 
democracia na China ou a submissão de grande parte do Ocidente ao padrão de governo totalitário que rege a vida do país? 
 

(Bolívar Lamounier. Disponível em: https://istoe.com.br/a-limonada-chinesa/. Adaptado.) 
 

05 - Com base no texto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A forma que completa corretamente a lacuna no segundo parágrafo é “submeter-lhes”. 
2. O termo em destaque no segundo parágrafo (“têm”) refere-se a “estúdios de Hollywood”. 
3. No 3º parágrafo, o termo em destaque (“assaz”) poderia ser substituído, sem perda do sentido, por “deveras”. 
4. A forma que completa a lacuna no último parágrafo é “senão”. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
06 - Para caracterizar a população chinesa como “arma poderosa”, o autor explora o viés: 
 

a) bélico. 
b) ideológico. 
c) histórico. 
d) cultural. 
►e) mercadológico. 

 
07 - Considere a seguinte resposta do neurocirurgião António Damásio em entrevista concedida à revista Veja (ed. 2589): 
 

No momento em que passamos a nos reunir em torno de fogueiras. Foi aí que compreendemos as vantagens sociais dos 
sentimentos, como a forma como eles nos ligam em laços familiares. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a pergunta à qual o texto acima seria uma resposta linguisticamente coerente. 
 

a) De que maneira somos seres superiores aos não humanos, como o senhor define? 
►b) Quando nos tornamos seres sentimentalmente evoluídos? 
c) Se progredimos cultural e cientificamente, também podemos evoluir em nossos sentimentos? 
d) O senhor aponta os sentimentos como um fator evolutivo, que nos ajuda a sobreviver no mundo. Como explica, então, que 

eles nos levem a decisões como o suicídio? 
e) De onde vêm os sentimentos? 

 
 

O texto a seguir é referência para as questões 08 a 10. 
 

Os sentimentos desempenham um papel fundamental no progresso civilizatório. Raiva, alegria, tristeza delinearam a cultura, as 
artes, as guerras, a ciência, a tecnologia, tudo o que nos define. Agora, para entender o contexto, é preciso levar em conta que 
existem dois aspectos do viver. Um é orgânico, relacionado ao corpo. Daí vêm as emoções. Se o organismo não está saudável, ele 
manifesta isso externamente. Nota-se quando alguém se mostra feliz ou tomado pela amargura. Por exemplo, se um indivíduo sente 
uma dor enorme no coração, devido _____ uma doença cardíaca, seu sofrimento é evidente, de forma objetiva. Já os sentimentos 
são outra coisa. Eles refletem aspectos internos e estão associados _____ mente ou, como se definia antigamente, _____ alma. Por 
estarem dentro de nós, são subjetivos.                                     , não se exibem em público. Tudo o que um ser humano faz, individual 
ou coletivamente, está relacionado _____ demonstrações emotivas e sentimentais. (Revista Veja, ed. 2589) 
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08 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) à – à – à – a. 
►b) a – à – à – a. 
c) a – a – à – à. 
d) à – a – a – à. 
e) a – a – a – a. 

 
09 - Na frase “Por estarem dentro de nós, são subjetivos” (antepenúltima linha), estabelece-se uma relação de: 
 

►a) causa. 
b) condição. 
c) comparação. 
d) concessão. 
e) finalidade. 

 
10 - Considere as seguintes possibilidades de preenchimento da caixa na penúltima linha: 
 

1. Porém. 
2. Consequentemente. 
3. Todavia. 
4. Logo. 

 

Preenche(m) corretamente a caixa o(s) termo(s): 
 

a) 1 apenas. 
b) 2 apenas. 
c) 1 e 3 apenas. 
►d) 2 e 4 apenas. 
e) 1, 3 e 4 apenas. 
 
 
 

RACIOCÍNIO MATEMÁTICO 
 
11 - Um escâner foi programado para, a cada cópia, reduzir 20% do tamanho original de um documento. Uma cópia foi feita 

nessas condições. Em seguida, essa cópia passou pelo mesmo processo mais uma vez. Como consequência disso, 
uma nova redução de 20% foi aplicada, e assim sucessivamente outras vezes. Qual é o número mínimo de reproduções 
para que a cópia fique menor que 40% do documento original? 

 

a) 2. 
b) 4. 
►c) 5. 
d) 6. 
e) 7. 

 
 
 
12 - Considere a tabela de números reais ao lado: 

 
 
 

A soma desses valores é igual a: 
 

a) 1. 

b) 2
1. 

c)  0,3 . 

►d) 0. 

e) – . 
 
 
13 - Um determinado tipo de ração utiliza milho em parte de sua composição. Em um primeiro recipiente, há uma mistura 

básica, contendo 10% de milho. Em um segundo recipiente, uma mistura contendo 50% de milho. Quantos quilos da 
mistura do primeiro recipiente devem ser tomados, para preparar 8 kg de uma mistura com 20% de milho? 

 

a) 2. 
b) 2,5. 
c) 3,8. 
d) 5. 
►e) 6. 

 
  

0 

2  1
1
3

 

4
0,5  

7
2
3

 

2  80,333 
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14 - Uma esfera está mergulhada em um tanque com formato cilíndrico. O volume restante no tanque está completamente 
preenchido com água, como ilustra a figura.  

 

 
 
 O raio, tanto da esfera como do cilindro, é r, e a altura do cilindro é de 2r. Se a esfera for retirada do tanque, como 

indicado na figura, a altura h, do nível da água, corresponderá a que fração da altura do cilindro? 
 

a) 
1
5

. 

►b) 
1
3

. 

c) 
2
3

. 

d) 
4
3

. 

e) 
5
4

. 

 
15 - Carros e motos estão estacionadas em um pátio. O número de carros está para o de motos, em uma razão de 5 para 2, 

respectivamente. Se 20 outras motos forem estacionadas nesse pátio, a razão entre o número de carros e motos passa 
a ser de 5 para 6, respectivamente. Quantos carros estão no pátio? 

 

►a) 25. 
b) 21. 
c) 16. 
d) 11. 
e) 7. 
 

 
LEGISLAÇÃO 

 
 
16 - A Lei Orgânica do Município estabelece expressamente entre as diretrizes e objetivos fundamentais de Curitiba: 
 

a) a garantia da participação popular nas decisões governamentais, a probidade, o sigilo em casos de segurança do Estado 
e da sociedade, a publicidade institucional, a impessoalidade e a eficácia das ações governamentais. 

b) a defesa do regime republicano, a luta pela independência, a subsidiariedade e a harmonia entre os três poderes. 
►c) a garantia da universalização dos serviços públicos e a materialização dos direitos fundamentais, em especial o acesso 

dos seus habitantes aos bens, serviços e condições de vida indispensáveis a uma existência humana com dignidade. 
d) a defesa nacional, a preservação do território brasileiro, dos recursos naturais e do meio ambiente e a preservação dos 

valores históricos e culturais, objetivando a construção de uma cidade com ordem e progresso. 
e) o respeito incondicional a todas as formas de opinião pública e a adoção do sistema gerencial de gestão administrativa. 

 
17 - Segundo Eneida Desiree Salgado (2010), “a função contemporânea da separação de poderes, ou divisão de funções 

entre os órgãos de soberania do Estado, impõe o reconhecimento do exercício de parcela da função típica de um órgão 
por outro”. Considerando o exposto, assinale a alternativa correta. 

 

►a) Segundo a Lei Orgânica do Município de Curitiba, o Legislativo deve exercer, prevalentemente, as funções de legislação, 
fiscalização e controle. 

b) Segundo a Lei Orgânica do Município de Curitiba, é vedado a quaisquer dos Poderes delegar atribuições, pois quem 
estiver investido na função de um deles não pode exercer a de outro. 

c) O Legislativo municipal exerce autonomia política, administrativa e orçamentária, mas não financeira e tributária, que são 
de titularidade da União. 

d) A organização dos serviços públicos municipais de Curitiba, bem como sua forma de prestação, é de competência do 
Poder Executivo municipal, que tem iniciativa legislativa expressa para projetos de lei complementar nessa matéria. 

e) A criação, a estruturação e as atribuições dos órgãos da administração direta e das entidades da administração indireta 
são atribuições do Chefe do Poder Executivo, estando fora do rol de competências da Câmara Municipal de Curitiba. 
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18 - A respeito dos princípios aplicáveis à administração pública, segundo a Lei Orgânica de Curitiba, considere as 
seguintes afirmativas: 

 

1. Em que pese o atual reconhecimento da força normativa da eficiência administrativa, a Lei Orgânica de Curitiba 
não a trata como princípio e sim como regra. 

2. A Lei Orgânica de Curitiba possui distintos princípios com força normativa, entre os quais resta expresso o 
princípio da razoabilidade. 

3. A subsidiariedade é considerada pela Lei Orgânica de Curitiba um princípio geral aplicável à Administração 
Pública do Município. 

4. A força normativa da eficiência administrativa pode servir de parâmetro para a flexibilização da legalidade, 
conforme previsão hermenêutica expressa na Lei Orgânica de Curitiba. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
19 - Relativamente aos direitos dos servidores públicos do Município de Curitiba, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. É assegurada a previsão em lei da duração de jornada de trabalho normal não superior a quarenta horas semanais 
para os servidores, sendo vedada a compensação de horário e a redução de jornada. 

2. É assegurada pela Lei Orgânica do Município a licença paternidade nos termos fixados em Decreto Regulamentar, 
inclusive para pais adotivos. 

3. São asseguradas a licença sem vencimento, a licença para tratamento de saúde e a licença por motivo de doença 
de pessoa da família para todos os servidores, na forma da lei. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
20 - A necessidade de enlace entre os convênios administrativos e as licitações públicas decorre de uma indagação pertinente ao 

tema, qual seja, para a celebração dos convênios administrativos é indispensável que seja deflagrado o competente processo 
licitatório? 

 

(REIS, Luciano Elias. Convênio Administrativo: instrumento jurídico eficiente para o fomento do desenvolvimento do Estado, 2013.) 
 

Com base na Lei nº 8.666/93, assinale a alternativa correta. 
 

a) A Lei nº 8.666/93 é aplicável integralmente aos convênios administrativos, mas apenas no que couber aos demais acordos 
e ajustes. 

b) Caberá à regulamentação local municipal o estabelecimento de requisitos para a exigência ou não de licitação em relação 
a ajustes administrativos e instrumentos congêneres. 

►c) Assinado um convênio em nível municipal, a entidade ou órgão repassador dará ciência desse convênio à Câmara 
Municipal respectiva. 

d) Para a celebração de convênio em nível municipal, está dispensada pela lei a aprovação de plano de trabalho proposto 
pela organização interessada. 

e) Se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, deve ocorrer a comprovação de que os recursos próprios para 
complementar a execução do objeto estão devidamente assegurados, mesmo se o custo total do empreendimento recair 
sobre a entidade ou órgão descentralizador. 

 
21 - O interesse público em sentido amplo que deve prevalecer sobre o interesse privado, por consistir no interesse dos indivíduos 

enquanto membros da sociedade, será sempre o interesse juridicamente tutelado em detrimento do interesse não protegido 
pelo ordenamento jurídico. 

 

(HACHEM, Daniel Wunder. Princípio constitucional da Supremacia do Interesse Público. Belo Horizonte: Fórum, 2011.) 
 

A respeito assunto, é correto afirmar que a Lei Federal de Processo Administrativo: 
 

a) concede à Administração Pública a prerrogativa unilateral de flexibilizar direitos fundamentais dos indivíduos em benefício 
da coletividade. 

►b) reconhece expressamente o interesse público como um dos princípios que regem a Administração Pública. 
c) permite a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo vedação em lei, desde que fundada no interesse 

público. 
d) prevê expressamente a possibilidade de imposição de obrigações ou restrições em medida superior à necessária ao 

atendimento do interesse público ordinário. 
e) permite que sejam sanados os atos administrativos que acarretem lesão ao interesse público mediante o instituto da 

convalidação. 
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22 - A Lei nº 10.520/02 é uma legislação: 
 

a) reguladora das modalidades de licitação típicas do regime diferenciado de contratação. 
b) que veda a participação de bolsas de mercadorias nas atividades técnicas realizadas por órgãos e entidades promotoras 

da licitação, haja vista as peculiaridades da matéria regulada. 
c) aplicável alternativamente à Lei nº 8.666/93, mediante uma opção a ser realizada previamente pelo legislador local, 

diferentemente da União e dos Estados, no caso dos municípios. 
►d) que veda a exigência de garantia de proposta e a aquisição de edital como condição de participação no certame. 
e) que não indica as fases do procedimento licitatório regulado, haja vista a sua remissão, nessa matéria, à Lei nº 8.666/93. 

 
23 - A inovação da Constituição de 1988, em relação ao direito de defesa, concentra-se em dois aspectos até então intocados: se 

antes a titularidade era somente dos acusados de crimes, agora passa a ser dos litigantes e acusados em qualquer processo. 
 

(BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Processo Administrativo Disciplinar, 2013.) 
 

Considerando o assunto tratado pelo autor, assinale a alternativa correta. 
 

a) Em que pese ser um princípio constitucional explícito incidente sobre o processo administrativo em geral, a ampla defesa 
não é princípio expresso na Lei Federal de Processo Administrativo. 

b) As sanções, ao serem aplicadas por autoridade competente, não poderão ter natureza pecuniária, podendo consistir em 
obrigação de fazer ou de não fazer, assegurado sempre o direito de defesa. 

►c) A regra expressa na Lei Federal de Processo Administrativo dispõe que o desatendimento da intimação não importa o 
reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado, sendo garantido no prosseguimento do 
processo o direito de ampla defesa ao interessado. 

d) São admissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos, desde que em casos visando à apuração 
de atos de corrupção. 

e) A Administração Pública, a partir de 1988, passou a poder apurar a prática de atos tipificados como crime, impondo 
administrativamente penas que antes eram decorrência exclusiva do processo judicial penal. 

 
24 - A partir do texto da Lei nº 9.784/99, com relação ao dever de a Administração Pública decidir, considere as seguintes 

afirmativas: 
 

1. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações 
ou reclamações, em matéria de sua competência. 

2. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, 
salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. 

3. A lei estabelece previsão expressa, reconhecendo o direito subjetivo público de ingresso com mandado de 
segurança em caso de o prazo final de decisão administrativa não ser cumprido após a notificação da 
Administração pelo interessado, ainda que tenha sido deferido efeito suspensivo à decisão. 

4. Ao órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão final, é vedada a elaboração de relatório ou 
formulação de proposta de decisão, devendo o processo ser enviado de imediato à autoridade competente. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
25 - O dever de autotutela é um dos mais clássicos do regime jurídico da Administração Pública a incidir no processo 

administrativo. Sobre as regras gerais inerentes ao processo administrativo no âmbito federal, assinale a alternativa 
correta. 

 

a) O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários 
decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, ressalvados os casos em que há interesse público 
predominante. 

b) Em processos administrativos que impliquem a existência de efeitos patrimoniais contínuos, não há prazo de decadência. 
c) O prazo prescricional estabelecido em lei para a convalidação de atos administrativos é de dez anos. 
►d) A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do processo se a 

Administração considerar que o interesse público assim o exige. 
e) É vedada a declaração unilateral de extinção do processo, ainda que prejudicado por fato superveniente. 

 
26 - Levando em consideração o texto expresso da Lei nº 8.429/92, assinale a alternativa correta. 
 

a) Suas disposições são aplicáveis aos agentes públicos, desde que concorram de forma direta para a prática do ato de 
improbidade ou dele se beneficiem. 

►b) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o 
integral ressarcimento do dano. 

c) Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade 
administrativa responsável pelo inquérito declarar a indisponibilidade dos bens do indiciado. 

d) Estão fora da competência legal e das penalidades dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de 
entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de cinquenta por cento do patrimônio 
ou da receita anual. 

e) Não se reputa agente público para fins da lei aquele que exerce o cargo sem remuneração. 
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27 - Após ser vitorioso o processo de redemocratização do Brasil na década de 1980, a Constituição da República firmou 
a presença de um Estado Social de Direito que repudia o modelo ditatorial, as discriminações sociais e a violência 
estatal. Diante do exposto, é correto afirmar que, segundo o regime constitucional vigente: 

 

a) constitui crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia a prática de tortura, exceto quando realizada por agentes 
policiais na defesa da ordem pública. 

b) além do ressarcimento, as demais penas podem passar da pessoa do condenado, nos casos previstos em lei. 
c) a lei penal poderá retroagir ainda que para prejudicar o réu, desde que exista determinação judicial nesse sentido. 
d) serão possíveis os juízos de exceção, desde que suas decisões sejam confirmadas pelos tribunais superiores. 
►e) constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de milícias armadas que se voltem contra o Estado democrático. 

 
28 - Sobre servidores públicos, assinale a alternativa correta. 
 

a) Segundo a redação atual da Constituição Federal, os servidores públicos dividem-se entre civis e militares. 
►b) A fixação dos padrões de vencimento dos servidores públicos observará a natureza, o grau de responsabilidade e a 

complexidade dos cargos componentes de cada carreira, bem como seus os requisitos de investidura e peculiaridades. 
c) A redação constitucional garante a isonomia remuneratória dos servidores públicos. 
d) Lei Complementar da União fixará os padrões de vencimento e demais componentes do sistema remuneratório dos 

servidores dos Estados, Distrito Federal e Municípios. 
e) São efetivos após três anos de exercício os servidores nomeados para cargo em virtude de concurso público. 

 
29 - Levando em consideração o Regimento Interno da Câmara Municipal de Curitiba, assinale a alternativa correta a 

respeito da organização do Conselho de Ética. 
 

►a) O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar será constituído por nove membros e nove suplentes, para mandato de dois 
anos, indicados até o dia 10 de fevereiro no primeiro e no terceiro ano da legislatura. 

b) Os integrantes do Conselho de Ética serão escolhidos por votação direta do conjunto total de vereadores presentes na 
sessão. 

c) Será desligado do Conselho de Ética o membro que não comparecer, ainda que justificadamente, a mais de oito reuniões 
durante a sessão legislativa. 

d) O Conselho de Ética será composto por comissões permanentes e temporárias. 
e) O Conselho de Ética é responsável pelo zelo aos preceitos do Código de Ética e Decoro Parlamentar, não podendo tratar 

de situações que digam respeito a infrações ao Regimento Interno. 
 
30 - A respeito da organização constitucional dos Poderes da República e considerando particularmente os aspectos 

orgânicos e funcionais do Congresso Nacional, avalie as seguintes afirmativas: 
 

1. Cada legislatura terá duração anual. 
2. O número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por 

lei complementar. 
3. Nenhum Estado da federação deve ter menos de 8 ou mais de 70 deputados. 
4. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa serão tomadas por maioria absoluta 

de votos, presente a maioria relativa de seus membros. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
31 - O Tribunal de Contas do Estado do Paraná editou a Instrução Normativa nº 148/2019 para regular o processo de 

prestação de contas da Administração Pública Direta e Indireta municipal. A respeito do assunto, considere as 
seguintes afirmativas: 

 

1. Nos processos de Prestação de Contas Municipais, considera(m)-se gestor(es) das contas o(s) representante(s) 
legal(is) da entidade no período de prestação de contas. 

2. Nos processos de Prestação de Contas Municipais, considera-se gestor atual o representante legal da entidade 
responsável pela apresentação da prestação de contas. 

3. O recebimento da prestação de contas anual fica condicionado à identificação dos responsáveis pela entidade, 
indicando-se as datas de início e fim dos períodos de responsabilidade, dentro do exercício financeiro de 
competência das contas. 

4. Deverão estar previamente cadastrados no Sistema de Cadastro do Tribunal de Contas todos os gestores que 
responderam pela entidade no exercício de competência da prestação de contas, os responsáveis pela 
Contabilidade e pelo Controle Interno do mesmo período e, ainda, o gestor atual. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.  
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32 - Levando em consideração a normativa do Tribunal de Contas do Estado do Paraná que estabelece procedimento 
especial para a instrução dos processos de aposentadoria, reserva, reforma, pensão e admissão de pessoal que 
ingressou anteriormente à implementação do SIAP, assinale a alternativa correta. 

 

►a) A análise dos atos de concessão de aposentadorias, reservas e reformas limitar-se-á à verificação de alguns itens, entre 
os quais, o referente aos requisitos constitucionais para a inativação e o referente ao laudo médico, se for o caso. 

b) A análise dos atos de concessão de aposentadorias não é responsável por realizar a conferência do valor nominal. 
c) A análise dos atos de concessão de aposentadorias, reservas e reformas deverá verificar a lei de criação do cargo e a 

existência de declaração assinada pelo gestor de não acúmulo de cargos. 
d) A análise da unidade técnica dos atos de concessão de pensão limitar-se-á à verificação de dois itens: certidão de óbito e 

comprovação do vínculo previdenciário do beneficiário. 
e) Os processos de análise dos atos de concessão de aposentadoria autuados há mais de 5 anos na Corte de Contas 

perderão o objeto. 
 
33 - Levando em consideração as disposições do Tribunal de Contas do Estado do Paraná sobre o envio de atos de 

admissão de Pessoal pelo SIAP (admissão e demais informações e documentos relativos a atos de Pessoal em geral), 
assinale a alternativa correta. 
 

a) O envio de dados para análise e registro por meio do SIAP restringe a competência do Tribunal para examinar a legalidade 
e a veracidade dos documentos relativos aos atos de seleção de pessoal apresentados. 

b) A partir da data de exercício do primeiro candidato admitido, o ente ou a entidade terá 120 dias úteis para alimentar o 
SIAP, devendo enviar as informações relativas a esse período nos 10 dias subsequentes. 

►c) O Tribunal de Contas do Estado do Paraná poderá divulgar relatórios contendo dados e documentos enviados via 
SIAP-Admissão que tenham relevância pública e que não estejam legalmente protegidos por sigilo. 

d) Nas seleções de pessoal por execução direta, será obrigatória a realização da fase de atos preparatórios finais. 
e) A ausência de análise do Tribunal de Contas de fase anterior do procedimento de seleção altera o prazo de envio das 

fases posteriores por parte do órgão ou entidade. 
 
34 - Nos requerimentos de análise técnica e nos processos de admissão de pessoal realizados pelo Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná, considera-se: 
 

►a) gestor: o nome do representante legal da entidade/órgão na ocasião da instauração do requerimento de análise técnica 
de seleção de pessoal junto ao Tribunal de Contas, assim como no envio de petição intermediária de abertura de nova 
fase, em qualquer uma das fases da admissão. 

b) processo de seleção por execução direta: processo de admissão realizado por empresa ou instituição terceirizada, 
selecionada mediante licitação, ato de dispensa ou de inexigibilidade de licitação. 

c) petição intermediária de abertura de nova fase: petição intermediária referente à alteração de dados já enviados via 
SIAP-Admissão em qualquer uma das fases, independentemente do motivo da sua criação. 

d) entidade: nome do órgão estadual ou municipal responsável pela seleção. 
e) autuação eletrônica: identificação da abertura de procedimento de registro de requerimento de análise técnica ainda não 

condicionada à identificação dos responsáveis pelos atos. 
 
35 - Levando em consideração as disposições do Tribunal de Contas do Estado do Paraná sobre o processo de prestação 

de contas anual, do exercício financeiro de 2018, da Administração Direta e Indireta dos Poderes Executivo e 
Legislativo Municipais, é correto afirmar que, para efeito da apresentação da prestação de contas anual, a 
Administração Indireta abrange: 

 

a) autarquias, fundações de direito público, consórcios intermunicipais e serviços sociais autônomos. 
b) fundos com contabilidade centralizada, autarquias, fundações de direito público ou privado, consórcios intermunicipais, 

empresas públicas e sociedades de economia mista. 
c) fundos com contabilidade centralizada, autarquias, fundações de direito público ou privado, consórcios intermunicipais e 

entidades congêneres. 
►d) fundos com contabilidade descentralizada, autarquias, fundações de direito público, consórcios intermunicipais e 

entidades congêneres, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado. 
e) autarquias, fundações, consórcios intermunicipais com personalidade de direito público e empresas públicas. 

 
 
36 - É correto afirmar que ransonware: 
 

a) é uma técnica maliciosa que consiste em uma varredura dos computadores de uma rede com o objetivo de coletar 
informações sobre os usuários. 

b) tem como exemplo os e-mails enviados com campos falsificados. 
c) é um programa que se propaga no computador de forma a incluir cópias de si mesmo em softwares e arquivos. 
d) monitora as atividades de um sistema e envia as informações para terceiros. 
►e) é um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados de um computador. 
 

 
37 - Com relação a hardware e software, é correto afirmar: 
 

►a) Um Sistema Operacional é uma camada de software que opera entre o hardware e programas. 
b) Os aplicativos de edição de texto, reprodução de mídia e editor gráfico são exemplos de hardware. 
c) Discos, memórias e portas USB são componentes de software. 
d) O software é constituído de aplicativos e de circuitos eletrônicos. 
e) A impressora é um exemplo de software, porque depende da instalação de aplicativo específico para funcionar. 
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38 - A respeito do Microsoft Word, versão 2013, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A recuperação de documentos fechados inesperadamente antes de salvar as alterações mais recentes é 
automática, e o arquivo poderá ser salvo ou excluído manualmente na próxima vez em que o documento for aberto. 

2. Essa versão permite a inclusão de vídeos online no arquivo, sem a necessidade de sair do documento. 
3. O recurso “Marcação Simples” possibilita a visualização de que houve mudanças realizadas no texto de 

documento com o Controle de Alterações ativo. 
4. Arquivos em formato PDF convertidos para o formato Word podem não ter uma correspondência de páginas 

perfeita com o original, como quebras de página e linha, que podem estar em pontos diferentes. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
 

Considere a utilização do Microsoft Excel 2013. A planilha a seguir contém um histórico fictício de abastecimento de 
veículos e é referência para as questões 39 e 40. 
 

 
 
39 - A fórmula correta para encontrar o total gasto em reais abastecendo com gasolina é: 
 

a) =SOMASES(D2:D13;"Gasolina";G2:G13). 
►b) =SOMASE(D2:D13;"Gasolina";G2:G13). 
c) =SOMARSE(D1:D12;"Gasolina";G1:G12). 
d) =SOMESE(D2:D13;"Gasolina";G2:G13). 
e) =SOMA(D1:D12;=SE("Gasolina";G1:G12)). 

 
40 - Para encontrar a quantidade de abastecimentos do veículo identificado como “Carro 4”, a função correta a ser 

utilizada é: 
 

a) CONTARSE, que permite identificar as repetições e fazer a contagem. 
b) SOMA.QUANT, que avalia a quantidade e faz a soma se atendido um determinado critério. 
c) SOMASEQUENCIA, que retorna a soma de uma série de células com mesmo conteúdo. 
►d) CONT.SE, que conta o número de células que atendem a um critério especificado. 
e) SOMAQUAD, que retorna a quantidade de células qualificadas por um mesmo conteúdo. 

 
 
 
 

 

Considere o seguinte texto de Martín Caparrós, publicado no jornal El País (agosto 2018): 
 

Dizem que não tem mais volta, que é assim mesmo: comecemos a pensar quais, e como, porque em breve vamos nos alimentar 
de muitos insetos. Ocorre que o fornecimento de proteínas animais já é um problema, e será cada vez mais. A produção de carne 
de mamíferos é a forma mais brutal de concentração da riqueza alimentar: são necessários 10 quilos de cereais – que poderiam 
saciar 10 famílias – para que uma vaca produza um quilo de sua carne – que alimentará uma só. Durante milênios, a carne só foi 
possível porque pouquíssimos a comiam; agora, quando cada vez mais gente pode pagá-la, o mundo está sobrecarregado, gastando 
recursos que não tem – um terço de suas terras produtivas – para fabricá-la. 
  

REDAÇÃO 

vide verso 
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RASCUNHO

O mecanismo não pode perdurar, o planeta não aguenta. Então, enquanto termina de ficar pronta a carne produzida em 
laboratório por clonagem de células, parece que os insetos fornecerão essas proteínas. É preciso começar a se acostumar, dizem, 
e há milhões de dentes rangendo. Não deveriam, mas a ideia não chega a empolgar. Já faz quatro anos que três holandeses, 
encabeçados pelo antropólogo Arnold van Huis, o maior propagandista dos insetos, publicaram o livro The Insect Cookbook: Food 
for a Sustainable Planet (“O livro de cozinha dos insetos: alimentos para um planeta sustentável”). Artigos foram publicados, 
especialistas se reuniram, e muitos anunciaram a boa nova, mas quem de vocês comeu um inseto ultimamente? (Embora a palavra 
insetos seja enganosa: não dizemos que comemos mamíferos, e sim que comemos vaca (muitos), porco (outros), cordeiro (alguns), 
cachorro (quase ninguém), cavalo (cada vez menos), mas não comemos elefante, canguru, rato nem pessoas, em princípio. Por 
outro lado, a ideia de “comer insetos” remete tanto ao gafanhoto como à barata e à vespa, sendo repugnante para muitos). 

O que se diz é que comer ou não comer certos animais depende de encontrar a distância justa. Não comemos os que queremos 
por perto, nem os que tememos por serem longínquos; comemos o que está aí, disponível, mas sem relação, inscrito numa tradição, 
conhecido: aqueles mamíferos, mais três ou quatro aves. Um inseto, por outro lado, está no escuro, em cantos afastados, na 
inquietação. Um inseto soa como algo sujo ou ameaçador: ou polui ou dói. Um inseto, em princípio, dá nojo – e, agora, temos que 
aprender que nos convém. 

Tudo consiste em mudar sua imagem: torná-los cool, apetitosos. Mas os insetos não têm lobby industrial; só algumas ONGs e 
acadêmicos bem-intencionados, chefs cheios de culpa e startups entusiasmadas. Que esbarrarão na resistência dos poderosos 
fabricantes de carne de mamífero, dispostos a tudo, como sempre, para manter seus privilégios, seus negócios. 

Avizinha-se uma batalha cultural extraordinária. Os açougueiros usarão todas as armas. Não estranharia que começassem a 
chover, por exemplo, sisudas teses sobre os danos causados pelo consumo do Alphitobius diaperinus – ou verme-do-búfalo – no 
duodeno toponímico. Ou que Hollywood se pusesse a produzir filmes assustadores em que enormes insetos invadem e destroçam. 
Ou que os jornalistas, desses que nunca faltam, contassem com recursos e detalhes as insaciáveis epidemias causadas por abelhas 
nutritivas em Bornéu. Que tudo seja para o nojo, para o medo, os preconceitos. 

Será, definitivamente, uma batalha épica entre nossos terrores mais atávicos e nossas necessidades mais atuais: será para 
assistir comendo pipoca. Ou, melhor, para participar: uma luta entre os que pretendem conservar tudo para alguns poucos, e os que 
querem que muitos outros tenham um pouquinho. Assim, a guerra contra o nojo será, quando for lançada, outra batalha da grande 
guerra contra a fome. 

(Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/21/eps/1534851060_928949.html) 
 
Escreva um texto discutindo a questão apresentada por Martín Caparrós. Seu texto deve: 
 

• contextualizar a problemática apresentada; 
• destacar os pontos principais da argumentação do autor; 
• assumir um ponto de vista acerca dos desdobramentos desse quadro no comportamento humano, devidamente 

fundamentado; 
• ter entre 12 e 15 linhas. 
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