
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

TESTE SELETIVO

CÂMARA MUNICIPAL
DE TOLEDO - PR 

 

EDITAL nº 002/2019

____ESTAGIÁRIO____
GABINETES DE VEREADORES

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Sobre a carteira está disponível a FOLHA DE RESPOSTAS para transcrever as respostas da
prova objetiva, a qual deve ser devidamente assinada, observando ainda que:
1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal; 
2. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas
de impressão e se correta a numeração das questões. 
3. Deverá ser utilizada caneta esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação
da FOLHA DE RESPOSTAS. 
4. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na FOLHA DE RESPOSTAS a opção que
responda corretamente à questão. 
5. A FOLHA DE RESPOSTAS não poderá ser dobrada, amassada ou rasurada ou conter qualquer
marcação fora dos campos destinados às respostas. 
6. Você dispõe de 3 (três) horas para realização da prova,  incluindo a marcação da FOLHA DE
RESPOSTAS. 
7. Após  o  término  da  prova,  entregue ao  Fiscal  o  CADERNO DE QUESTÕES e  a  FOLHA DE
RESPOSTAS devidamente assinada. 
8. Será ELIMINADO o candidato que: 

- Deixar o local de realização da prova sem a devida autorização; 
- Tratar com falta de urbanidade os examinadores ou demais candidatos; 
- Proceder de forma a tumultuar a realização da prova; 
- Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio
ou usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; 
- For surpreendido portando ou manuseando aparelhos eletrônicos nas demais dependências do
estabelecimento, durante a realização da prova objetiva. 

9. Os três últimos candidatos só poderão sair da sala juntos.
10. Está disponível  na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e
destacado. 
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________________________________QUESTÕES ________________________________

QUESTÃO 01
Na reportagem “Para mandar no grupo
da família: um guia de como checar se
uma  notícia  é  falsa”  a  rede  britânica
BBC-Britanic Broadcasting Corporation
aborda  a  disseminação  de  notícias
falsas  atualmente  e  aponta  práticas
capazes  de  reduzir  o  risco  de  se
compartilhar  inadvertidamente
informações  essencialmente
inverídicas que visam prejudicar outras
pessoas ou com objetivos políticos ou
de lucro. Qual alternativa representa a
prática  mais  segura  para  não
compartilhar as chamadas fake news? 

a) Ao receber uma notícia, pare e pense.
Não acredite na notícia ou compartilhe o
texto de imediato.
b) A  notícia  lhe  causou  uma  reação
emocional  muito  grande?  Desconfie.
Notícias  inventadas  são  feitas  para
causar, em alguns casos, grande surpresa
ou repulsa.
c) A  notícia  simplesmente  confirma
alguma convicção  sua? Também é uma
técnica  da  notícia  inventada.  Não  quer
dizer  que seja verdadeira.  Desenvolva  o
hábito de desconfiar e pesquisar.
d)  A  notícia  está  pedindo  para  você
acreditar nela ou, por outro lado, ela está
mostrando  por  que acreditar?  Quando a
notícia é verdadeira, é mais provável que
ela  cite  fontes  ou  dê  links  ou  cite
documentos  oficiais  e  seja  transparente
quanto a seu processo de apuração.
e) Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 02
A publicação Valor Econômico noticiou
recentemente  estudo  do  banco
Standard Chartered apontando que em
2030, provavelmente, 7  das 10 maiores
economias  do  mundo  vão  ser  países
emergentes e que inclui uma projeção

da  China  se  tornando  a  maior
economia do mundo em 2020, com o
Brasil  figurando  no  sexto  lugar.  O
estudo  também  projeta  Índia,
Indonésia  e  Japão  entre  as  dez
maiores economias e ainda  Turquia
logo acima de nosso país e Rússia,
Egito  e  Alemanha  abaixo.  Este
domínio  emergente  asiático  mostra
dois  países  da  América  entre  as
maiores economias. Considerando a
produção  econômica  mundial  dos
últimos anos, quais países de nosso
continente comporiam o ranking das
dez  maiores  produções
econômicas? 

a) Brasil e Argentina
b) Chile e Argentina
c) Chile e Brasil
d) Chile e EUA
e) EUA e Brasil  

QUESTÃO 03
"A  compreensão  e  a  exploração
científica não é apenas sobre a parte
material do mundo. Minha missão é
trazer  para  a  ciência  e  para  os
interessados na ciência esse apego
ao  mistério.  Fazer  o  público
entender que ciência é apenas mais
uma maneira de entendermos quem
somos."

A  declaração  é  do  físico  e
astrônomo  brasileiro  Marcelo
Gleiser  ao  ser  anunciado  como
primeiro latino-americano a ganhar o
Prêmio  Templeton  2019,  que  será
entregue em 29  de  maio,  em Nova
York. Ela espelha seu trabalho, que
se  destaca  por  demonstrar  que
ciência e religião não são inimigas.
Ele  se  considera  agnóstico,  o  que
significa:
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a) Que acredita que a Terra é plana.
b) Considera os fenômenos sobrenaturais
inacessíveis à compreensão humana. 
c) Que é um fundamentalista religioso.
d) Que acredita em qualquer divindade ou
entidade sobrenatural. 
e) Que acredita que a Terra é o centro do
universo. 

QUESTÃO 04
Brexit  é  uma  expressão  inglesa  que
significa  Britain  Exit,  ou  “Saída
Britânica” e refere-se à decisão tomada
em plebiscito em 23 de junho de 2016.  
A consulta popular referia-se:

a) À  OTAN-Organização  do  Tratado  do
Atlântico Norte
b) Ao  tratado  climático  firmado  por  195
países chamado Acordo de Paris
c) À Comunidade Europeia
d) À questão do aborto na Europa
e)  À  questão  da  imigração  na
Comunidade Europeia 

QUESTÃO 05
"O termo se politizou. Não ajuda mais."
A  afirmação  é  de  Peter  Adams,  vice-
presidente  da  área  de  educação  da
News Literacy, instituição que promove
aulas sobre a difusão de notícias falsas
e refere-se ao uso da expressão “fake
news” por governos para desqualificar
ou  rebater  notícias  ou
questionamentos  sobre  suas  ações,
ressignificando-a.  O  governante  que
iniciou o uso da expressão fake news e
o país em que usou foi:

a) Barack Obama, EUA
b) Vladimir Putin, Rússia
c) Emmanuel Macron, França
d) Jair Bolsonaro, Brasil
e) Donald Trump, EUA

QUESTÃO 06
Verifique  na  frase  quais  palavras
preenchem  de  forma  correta  os
espaços deixados em branco.

O exercício da cidadania tem espaço
aberto  ao  cidadão  e  a
_______________  semanal  da
Câmara de Vereadores na segunda-
feira  às  14h  é  um  meio  de
informação sobre os temas voltados
ao Município de Toledo, enquanto a
____________  de  cinema  é  um
espaço cultural. Por outro lado, não
aproveitar  estes  espaços seria  não
buscar  informação  necessária  e
consequentemente  a
____________________  de  parte  da
cidadania. 

a)Sessão, seção e cessão.
b) Sessão, sessão e seção. 
c) Seção, sessão e sessão.
d) Cessão, seção e sessão.
e) Sessão, cessão e seção.

QUESTÃO 07
Verifique  no  texto  qual  alternativa
resulta  no  preenchimento  correto
dos espaços deixados em branco.

No debate  na  Câmara  de  Toledo  o
vereador  disse  que  a  CPI  é  o
caminho  mais  adequado   _____
solução  do  problema.  O  colega
porém  rebateu  que  ______  CPI  na
verdade  atende  apenas  a  interesse
político  do  momento.  O  público
acompanhou  atento  _____
argumentos de cada um.

a) a, a, os
b) a, à, os
c) à, a, aos
d) à, a, os
e) à, ao, os 

QUESTÃO 08
“Nós  os  exploramos  para  nosso
próprio benefício e, na opinião dos
animalistas,  porque  nos
consideramos superiores às demais
espécies.  Somos  especistas,
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afirmam  −  uma  característica
espalhada  por  todo  o  planeta  e
equiparada  por  eles  ao  racismo,  ao
antissemitismo  e  ao  machismo.  Em
suas  conversações,  muitas  vezes
comparam  os  carnívoros  com  os
nazistas e seus campos de extermínio.”

O texto acima, do jornal El País, trata
de um fenômeno crescente e que vem
se  opondo  à  indústria  da  carne.
Assinale  a  alternativa  que  traz  a
denominação  dos  adeptos  desta
corrente.

a) Especistas
b) Neonazistas
c) Machistas
d) Antissemitas
e) Animalistas

QUESTÃO 09
Assinale  a  alternativa  onde  o  sujeito
sublinhado não está correto.

a) A sessão de ontem foi muito agitada.
b) Expressões terríveis choveram da boca
do orador.
c)  Um  sentimento  ruim  tomou  conta  de
todos na audiência pública.
d)  Líder  e  vereador conversaram
longamente.
e) Ser enfático e ser agressivo são coisas
distintas.

QUESTÃO 10
Escolha  a  alternativa  correta  para
preencher  as  lacunas  do  texto
seguinte.

Em  meio  à  _______________  para  a
votação  do  assunto,  o  clima  era  de
________________ devido às polêmicas
surgidas,  motivando  ______________
sobre o resultado.

a) expectativa; tensão; incertesa; 
b) expectativa; tenção; insertesa; 
c) expectativa; tensão; incerteza; 

d) espectativa; tensão; incertesa; 
e) espectativa; tenção; incerteza; 

QUESTÃO 11
Segundo  uma  notícia  exposta  no
site  da  Prefeitura  de  Toledo-PR,  o
cenário de poeira e a lama que era
comum  na  Estrada  Fino  Amidos
ficou no passado. A estrada que fica
localizada  em Concórdia  do  Oeste,
sentido  à  Vinícola  Dezem,  recebeu
recapeamento em 5,7 quilômetros e
teve  investimentos  de
aproximadamente R$ 1,1 milhão, por
meio  de  recursos  livres  do
município.  Caso  a  referida
quilometragem  da  obra  fosse
realizada  em 60  dias,  quantos  dias
seriam necessários  para  fazer  40%
da obra? 

a) 25 dias
b) 40 dias
c) 30 dias
d) 24 dias
e) Nenhuma das alternativas

QUESTÃO 12
O  número  de  vereadores  na  XIV
Legislatura  (01/01/2009-31/12/2012)
era  de  11  vereadores.  Na  XVI
Legislatura  (01/01/2017-31/12/2020)
esse  número  passou  a  ser  de  19
parlamentares. Podemos dizer que a
relação  entre  os  números  de
parlamentares  da  XIV  e  XVI
legislaturas  pode  ser  escrito  na
forma  fracionária  11/19.  Assim
sendo, é correto afirmar que:

a) A diferença entre o numerador e o
denominador é 6.
b)  A  soma  do  numerador  com  o
denominador é 19.
c)  O  produto  do  numerador  com  o
denominador é 209.
d)  Os  números  representados  pelo
numerador  e  pelo  denominador  não
são números primos.
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e) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 13
A  Câmara  Municipal  de  Toledo  é
composta  por  19  gabinetes  de
Vereadores.  A  previsão  legal  é  que
cada gabinete deve ser composto por
um  Vereador,  um  Assessor  e  um
Estagiário.  No  entanto,  dentre  os
gabinetes, o Gabinete do Presidente é
composto de um Vereador,  um Chefe
de  Gabinete,  um  Assessor  e  um
Estagiário. Na teoria dos conjuntos, se
analisarmos  cada  gabinete  como  um
conjunto, é correto afirmar que:

a)  Todos  os  19  gabinetes  contêm  o
mesmo número de pessoas.
b) A quantidade de pessoas existentes em
três  gabinetes  simples  mais  as  que
pertencem ao gabinete da presidência é
igual a um número par.
c) O chefe de gabinete não está contido
em todos os gabinetes
d) A Alternativa “a” está correta.
e) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 14
Acerca  do  IPTU  do  Município  de
Toledo,  o  pagamento  poderá  ser
efetuado  em  10  parcelas  mensais,
observando  a  data  de  vencimento,
conforme abaixo:

1ª Parcela -11/03/2019
2ª Parcela -10/04/2019
3ª Parcela -10/05/2019
4ª Parcela -10/06/2019
5ª Parcela -10/07/2019
6ª Parcela -12/08/2019
7ª Parcela -10/09/2019
8ª Parcela -10/10/2019
9ª Parcela -11/11/2019
10ª Parcela -10/12/2019

Se um imóvel tem 40 m de largura por
6.000  cm  de  comprimento  tem  que
pagar  o  valor  total  de  R$  1200,00  de

IPTU, que podem ser pagos em até
dez  parcelas  iguais.  Se  houvesse
uma  proposta  de  pagamento  do
valor total  à vista, com desconto de
5%, podemos afirmar que a área e o
perímetro desse imóvel e o desconto
se for pago à vista são:

a) 2400m2, 200m, R$ 60,00
b) 2440m2, 200m, R$ 50,60
c) 2400m2,180m, R$ 50,40
d) 2440m2, 180m, R$ 50,60
e) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 15
Na  atual  legislatura  da  Câmara
Municipal de Toledo foram eleitos 19
parlamentares,  preenchendo  a
quantidade  de  vagas  existentes.
Destes parlamentares, 3 são do sexo
feminino.  Desta  forma  é  correto
afirmar que:

a) O número de parlamentares do sexo
masculino representa 80% do total
b)  As  frações  que  representam  os
números  de  parlamentares  do  sexo
feminino  e  masculino,  do  total  de
vereadores são respectivamente 3/19 e
3/16.
c) Os percentuais de parlamentares do
sexo  masculino  e  do  sexo  feminino
representam,  sobre  o  total  de
parlamentares,  nessa  ordem,
aproximadamente 80% e 20%.
d) O número de parlamentares do sexo
feminino somado com o dobro do seu
sucessor é igual a 11.
e) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 16
No  Microsoft  Word  2013  em
português,  as  réguas  horizontal  e
vertical  permitem  de  forma  rápida,
por  meio  do  mouse,  definir
tabulações,  margens  etc.  Essas
réguas  podem  ser  facilmente
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mostradas  ou  ocultadas  a  partir  da
guia:

a) Página Inicial
b) Inserir
c) Design
d) Exibição
e) Barra

QUESTÃO 17
A  informação  no  computador  é
organizada  em  pastas  e  arquivos.
Pastas  e  arquivos  têm  nomes,  e  os
arquivos usualmente contam com uma
extensão que define o tipo de arquivo,
o  que  dá  uma  ideia  da  sua
funcionalidade.  Das  seguintes
alternativas  referentes  a  arquivos  e
pastas, selecione a CORRETA.

a) Os arquivos que não têm extensão não 
têm utilidade.

b) As operações de copiar e colar podem 
ser efetuadas em pastas e em 
arquivos.

c) Toda pasta precisa ter pelo menos um 
arquivo.

d) As operações de recortar e colar só 
podem ser efetuadas em arquivos.

e) Alternativas “a” e “c”.

QUESTÃO 18
Qual o nome da função que permite ao 
usuário copiar um arquivo de um site 
da Internet para o seu próprio 
computador?

a) Upload.
b) Transfer.
c) Download.
d) Insert.
e) Copy.

QUESTÃO 19
Um determinado usuário, utilizando-se
do  Microsoft  Word,  depois  de  digitar
um documento, pressiona o ícone ¶ no
programa. Com essa ação ele quer: 

a) Inserir a citação de um livro, como 
fonte de informação do documento.
b) Dar aparência de um texto marcado 
com marca-texto.
c) Justificar um parágrafo
d) Mostrar marcas de parágrafos e 
outros símbolos de formatação ocultos.
e) Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 20
Uma  mensagem  de  correio
eletrônico com um arquivo anexo é
enviada  simultaneamente  a  vários
destinatários  utilizando  também
cópias (CC) e cópias ocultas (CCO).
Nesse  cenário,  é  correto  afirmar
que:

a) Todos os destinatários receberão os
anexos;
b)  os  destinatários  relacionados  no
campo CCO receberão um aviso que
havia  um  anexo,  mas  sem  seu
conteúdo;
c)  somente  o(s)  destinatário(s)  que
estiverem no campo Para ou no campo
CC receberão o anexo; os destinatários
do  campo  CCO  não  receberão
informações sobre anexos;
d)  nenhum  destinatário  receberá  o
anexo;
e)  as  alternativas  “c”  e  “d”  estão
corretas.

QUESTÃO 21
Não  é  direito  ou  dever  individuais
assegurados  pelo  art.  5º  da
Constituição Federal de 1988: 

a)  O Estado  indenizará  o  condenado
por erro judiciário,  assim como o que
ficar  preso  além  do  tempo  fixado  na
sentença;
b)  a  lei  só  poderá  restringir  a
publicidade  dos  atos  processuais
quando  a  defesa  da  intimidade  ou  o
interesse social o exigirem;
c)  somente  as  alternativas  “b”  e  “d”
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estão corretas;
d)  a  lei  não  excluirá  da  apreciação  do
Poder  Judiciário  lesão  ou  ameaça  a
direito; 
e) não podem alistar-se como eleitores os
estrangeiros  e,  durante  o  período  do
serviço militar obrigatório, os conscritos.

QUESTÃO 22
A soberania popular será exercida pelo
sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto, com valor igual para todos, e,
nos termos da lei, mediante: 

a) voto da maioria dos parlamentares; 
b) consulta pública; 
c) iniciativa popular; 
d) sentença de tribunal colegiado;
e) decisão do Supremo Tribunal Federal.

QUESTÃO 23
O Município reger-se-á por lei orgânica,
que será votada: 

a)  em  turno  único,  com  o  interstício
mínimo de dez dias, e aprovada por dois
terços  dos  membros  da  Câmara
Municipal;
b)  em  dois  turnos,  com  o  interstício
mínimo  de  dez  dias,  e  aprovada  por
maioria simples dos membros da Câmara
Municipal;
c)  em  dois  turnos,  com  o  interstício
mínimo de dois dias, e aprovada por dois
terços  dos  membros  da  Câmara
Municipal;
d)  em  dois  turnos,  com  o  interstício
mínimo de dez dias, e aprovada por dois
terços  dos  membros  da  Câmara
Municipal;
e) apenas as alternativas “a” e “c” estão
corretas.

QUESTÃO 24
Não é da competência dos Municípios,
conforme o texto constitucional fixa:

a)  suplementar  a  legislação  federal  e  a

estadual no que couber;
b) prestar, com a cooperação técnica e
financeira  da  União  e  do  Estado,
serviços  de  atendimento  à  saúde  da
população;
c)  exercer  a  classificação,  para efeito
indicativo,  de diversões públicas e de
programas de rádio e televisão; 
d) promover, no que couber, adequado
ordenamento  territorial,  mediante
planejamento  e  controle  do  uso,  do
parcelamento  e  da  ocupação do  solo
urbano;
e)  apenas  as  alternativas  “a”  e  “c”
estão corretas.

QUESTÃO 25
A  administração  pública  direta  e
indireta de qualquer dos Poderes da
União,  dos  Estados,  do  Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá
aos seguintes princípios: 

a)  legalidade,  impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência; 
b)  legalidade,  probidade,  moralidade,
publicidade e eficiência;
c)  acesso  ao  judiciário,
impessoalidade,  moralidade,
publicidade e eficiência;
d)  legalidade,  inamovibilidade  dos
magistrados, moralidade, publicidade e
eficiência;
e)  somente  as  alternativas  “b”  e  “c”
estão corretas.

QUESTÃO 26
No  que  toca  aos  servidores
públicos, é certo afirmar: 

a)  os Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário  publicarão  anualmente  os
valores do subsídio e da remuneração
dos cargos e empregos públicos; 
b) serão aposentados, voluntariamente,
desde que cumprido o tempo mínimo
de  oito  anos  de  efetivo  exercício  no
serviço público e cinco anos no cargo
efetivo  em  que  se  dará  a
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aposentadoria; 
c)  é  permitido  a  acumulação  de
aposentadorias, em todos os casos; 
d) são estáveis após dois anos de efetivo
exercício  os  servidores  nomeados  para
cargo de provimento efetivo em virtude de
concurso público.
e)  as  alternativas  “a”,  “b”  e  “c”  estão
corretas. 

QUESTÃO 27
Perderá o mandato o vereador que: 

a)  investido  em  cargo  de  secretário,
assessor  municipal,  diretor  de  autarquia,
empresa pública, fundação ou sociedade
de economia mista;
b)  que  deixar  de  comparecer,  em  cada
sessão  legislativa,  à  terça  parte  das
sessões  ordinárias  da  Câmara,  salvo
licença ou missão por esta autorizada;
c) que permanecer licenciado por motivo
de doença por mais de 60 dias; 
d)  que  deixar  de  comparecer,  em  cada
sessão legislativa,  às  sessões ordinárias
da Câmara;
e) as alternativas “a” e “b” estão corretas.

QUESTÃO 28
Não é comissão permanente da Câmara
Municipal de Toledo: 

a)  de  Desenvolvimento  Urbano  e
Economia;
b)  da  Saúde,  Seguridade  Social  e
Cidadania;

c)  de  Trabalho,  Administração  e
Serviços Públicos; 
d) de Constituição e Justiça Pública; 
e) de Meio Ambiente.

QUESTÃO 29
Nos termos do Regimento Interno da
Câmara  Municipal  de  Toledo,  o
parecer  emitido  pelas  comissões  é
composto por: 

a) relatório, voto do relator e discussão
da comissão;
b) relatório e o voto do relator;
c)  relatório,  voto  do  relator  e  ata  da
sessão;
d)  as  alternativas  “b”  e  “e”  estão
incorretas; 
e)  relatório, voto do relator e parecer
da comissão.

QUESTÃO 30
As  sessões  da  Câmara  Municipal,
conforme  previsão  regimental,  são
apenas: 

a) ordinárias e extraordinárias; 
b) ordinárias e solenes;
c)  preparatórias,  ordinárias,
extraordinárias e solenes; 
d)  preparatórias,  ordinárias,
extraordinárias, especiais e solenes;
e) ordinárias e solenes.

Página 8 de 9
Centro Cívico Presidente Tancredo Neves

Rua Sarandi, 1049 - Centro - CEP 85900-030
Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5901

www.toled  o.pr.leg.br

 

http://www.toledo.pr.leg.br/


CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

FOLHA DE RESPOSTAS

EDITAL nº 002/2019

_ESTAGIÁRIO 
NOME:

DOCUMENTO:
GABINETE:

GABARITO

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ASSINATURA :

Página 9 de 9
Centro Cívico Presidente Tancredo Neves

Rua Sarandi, 1049 - Centro - CEP 85900-030
Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5901

www.toled  o.pr.leg.br

 

http://www.toledo.pr.leg.br/

