CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

TESTE SELETIVO

CÂMARA MUNICIPAL
DE TOLEDO - PR
EDITAL nº 001/2019

____ESTAGIÁRIO____
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 corretude da 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 a
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 ________________________________

PORTUGUÊS____________

QUESTÃO 01
Em qual das orações abaixo o emprego do sinal
indicativo de crase está INCORRETO.
a) Vieram à escola.
b) O restaurante fica à 5 quilômetros.
c) Meus tios sempre assistem às partidas de
futebol.
d) O diretor descreveu o problema àquela
secretária.
QUESTÃO 02
Em relação ao emprego do subjuntivo futuro,
qual forma poderia ocupar a lacuna da oração
“Se a família se _______, encontrará um
tempinho para dedicar-se às tarefas escolares”:
a) organizará.
b) organiza.
c) organizasse.
d) organizar.

QUESTÃO 05
Sobre a conotação e a denotação, podemos
afirmar, exceto:
a) A conotação é utilizada principalmente na
linguagem poética e na literatura, mas pode ser
encontrada em gêneros textuais do cotidiano,
como letras de músicas, anúncios publicitários,
entre outros.
b) Uma palavra ou expressão é usada no
sentido denotativo para representar diferentes
significados dependendo do contexto da
enunciação.
c) Os textos não literários devem preferir a
denotação, pois essa tem como finalidade
informar o receptor da mensagem de maneira
clara e objetiva, livre de ambiguidades e
metáforas.
d) A conotação e a denotação são as variações
de significado que ocorrem no signo linguístico,
que, por sua vez, é composto de um significante
(letras e sons) e um significado (conceito, ideia).

MATEMÁTICA__________

______

QUESTÃO 03
Considerando o período “_____ cinco anos que
_____
essas tecnologias.”,
assinale a
alternativa em que a concordância dos verbos
“fazer” e “existir”, respectivamente, está
CORRETA:

QUESTÃO 06
Em uma modalidade de aplicação financeira
com rendimentos mensais fixos de 10% a.m.
Qual é o tempo necessário para que o valor
duplique?

a) fazem, existem.
b) faz, existem.
c) fazem, existe.
d) faz, existe.

a) 5 meses
b) 8 meses
c) 9 meses
d) 10 meses

QUESTÃO 04
Assinale a alternativa em que as palavras
estejam grafadas de acordo com a ortografia
padrão:

QUESTÃO 07
Em uma obra 30 trabalhadores colocam 180m²
de piso em 8 horas. Quantos trabalhadores são
necessários para colocar 120m² em 4 horas?

a) Ecessão, adolescente, obsecado.
b) Excessão, adolecente, obcecado.
c) Exceção, adolescente, obcecado.
d) Excessão, adolescente, obcecado.

a) 10
b) 20
c) 25
d) 40
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QUESTÃO 08
Renato comprou 30 caixas de balas, cada caixa
continha 20 balas, ele deu 1/10 de caixas para
Maria que por sua vez deu 2/3 das balas que
continha nas caixas para sua irmã. Quantas
balas a irmã de Maria recebeu?
a) 20
b) 30
c) 40
d) 50
QUESTÃO 09
João tem o dobro da idade de Marcia, sabendo
que a soma das idades é 45 anos. Qual a idade
de Marcia?
a) 15
b) 20
c) 30
d) 35

QUESTÃO 12
No Libreoffice Calc ou Microsoft Excel, qual das
fórmulas abaixo pode ser usada para somar o
conteúdo das células A1, A2 e A3?
a) SOMA[A1;A2;A3]
b) SOMATORIA(A1+A2+A3)
c) SOMA(A1:A3)
d) =SOMA(A1:A3)
QUESTÃO 13
No windows 10 e no windows 7 há uma
ferramenta que pode ser usada para finalizar
programas em execução, e que pode ser
acessada pressionando simultaneamente as
teclas Ctrl, Alt e Delete, ou as teclas Ctrl, Shift
e Esc. Qual o nome desta ferramenta?
a) Gerenciador de disco;
b) Gerenciador de tarefas;
c) Gerenciador de programas;
d) Finalizador de programas;

QUESTÃO 10
Em uma piscina com o perímetro de 22 metros
e formato retangular. Determine a área desta
piscina considerando que o comprimento e a
largura são números consecutivos.
a) 30m²
b) 40m²
c) 50m²
d) 60m²

QUESTAO 14
Os serviços de e-mail online geralmente utilizam
uma imagem para simbolizar a opção de anexar
arquivos, marque a opções com o símbolo que
é mais utilizado para designar essa opção.
a) Um pincel
b) Um emotion
c) A letra "U" sublinhada
d) Um clipe

INFORMÁTICA__________

______

QUESTÃO 11
Se o usuário do Libreoffice Writer ou Microsoft
Word quiser colar um texto sem formatação,
qual opção ele deve escolher?
a) Colar objeto;
b) Colar com Opções;
c) Colar especial;
d) Colar texto.

QUESTÃO 15
Nos navegadores Google Chrome, Firefox e
Internet Explorer, qual o atalho serve para
adicionar uma página aos Favoritos?
a) Segurar pressionada a tecla
pressionar a tecla "V"
b) Segurar pressionada a tecla
pressionar a tecla "F"
c) Segurar pressionada a tecla
pressionar a tecla "D"
d) Segurar pressionada a tecla
pressionar a tecla "T"

"Ctrl"

e

"Ctrl"

e

"Ctrl"

e

"Ctrl"

e
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_

CONHECIMENTOS GERAIS__

QUESTÃO 16
O município de Toledo destaca-se, em vários
setores, como o complexo do Centro de
Eventos Ismael Sperafico, com 23.780,85 mil
metros quadrados de área construída, um dos
maiores empreendimentos do gênero no Sul do
país, tendo sua primeira etapa inaugurada em
junho de 2000 e a segunda em outubro de
2001, dentre outros. No âmbito cultural, o
município também se destaca por ter:
a) O maior museu de músicas do Brasil.
b) O segundo maior Teatro Municipal do Estado
do Paraná.
c) O quarto maior museu Gastronômico do
Estado do Paraná.
d) A maior Casa da Cultura da Região Sul.
QUESTÃO 17
Dentre os indicadores de desenvolvimento
sustentável utilizados para caracterizar a
realidade social, econômica, ambiental e
institucional de determinada região, a taxa de
fecundidade expressa:
a) o espectro de doenças relacionadas com a
decomposição de matéria orgânica
b) a intensidade de aplicação de fertilizantes na
cultura hortifrutícola.
c) o grau de contaminação dos alimentos pelo
uso de agrotóxicos.
d) o número médio de filhos que as mulheres
têm durante seu período reprodutivo.
QUESTÃO 18
Toledo é um município brasileiro localizado na
região oeste do Paraná. Considerado "Capital
do Agronegócio do Paraná", impulsionado pelo
seu solo fértil e plano, que faz concentrar
cooperativas e outras empresas do ramo,
tornando-o um dos maiores produtores de grãos
do interior do estado.
Qual é a população de Toledo em 2018,
conforme o IBGE?
a) 119.313 pessoas
b) 138.572 pessoas
c) 148.516 pessoas
d) 125.216 pessoas

QUESTÃO 19
Cinco adolescentes e três adultos morreram em
decorrência do ataque a tiros no dia 13 de
março de 2019. Os atiradores Guilherme Taucci
Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de
Castro, de 25 anos, primeiro passaram por uma
revendedora de carros usados de um tio de
Guilherme, Jorge Antônio de Moraes, a primeira
vítima da dupla. Onde ocorreu o fato?
a) Suzano, cidade na região metropolitana de
São Paulo
b) Baixada Fluminense, Rio de Janeiro
c) Acari, na Zona Norte da cidade do Rio de
Janeiro
d) Grande São Paulo

QUESTÃO 20
O Corpo de Bombeiros confirmou que há pelo
menos 200 pessoas desaparecidas depois que
uma barragem se rompeu no dia 25 de janeiro
de 2019, um mar de lama destruiu muitas casas
da região. Estamos falando da barragem de:
a) Córrego do Feijão
b) Fundão
c) Tucuruí
d) Cachoeira dos cegos

_CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS_
QUESTÃO 21
Dentre os direitos e deveres fundamentais
individuais coletivos, marque a alternativa não
prevista no artigo 5º da Constituição Federal de
1988:
a) A garantia ao direito de propriedade;
b) A liberdade de associação para fins lícitos,
inclusive a paramilitar;
c) O livre exercício de qualquer trabalho, ofício
ou profissão;
d) A não submissão à tortura nem a tratamento
desumano ou degradante.
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QUESTÃO 22
Aprovados em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos
votos dos respectivos membros, os tratados e
convenções internacionais sobre direitos
humanos terão equivalência a:
a) Lei ordinária;
b) Lei complementar:
c) Emenda constitucional;
d) Decreto-Lei.
QUESTÃO 23
Um Estado Democrático de Direito se define,
em sua essência, pela garantia e respeito aos
direitos humanos e às garantias fundamentais,
dentre elas, os direitos políticos. Para o cidadão
ser eleito Vereador, nos termos do artigo 14 da
Constituição Federal:
a) Precisa ser maior que 16 anos;
b) Não precisa ser alfabetizado;
c) A sua filiação partidária não é obrigatória;
d) Possuir domicílio eleitoral na circunscrição.
QUESTÃO 24
Segundo estimativa do IBGE, a população do
Município de Toledo em 2018 ultrapassou
138.000 habitantes. Deste modo, a Constituição
Federal permite que a Câmara Municipal seja
composta por até:
a) 21 vereadores;
b) 20 vereadores;
c) 19 vereadores;
d) 23 vereadores.

a) A investidura em cargo ou emprego público,
inclusive em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração, dependerá de
aprovação prévia em concurso público;
b) O direito de greve não pode ser exercido pelo
servidor público em geral;
c)
Dentre
seus
princípios
previstos
constitucionalmente estão a moralidade, a
legalidade e a impessoalidade;
d) Os cargos, empregos ou funções públicas
não podem ser exercidos por estrangeiros.
QUESTÃO 27
Sobre as sessões da Câmara Municipal de
Toledo, marque a alternativa incorreta:
a) As sessões podem ser ordinárias,
extraordinárias, solenes ou preparatórias;
b) As sessões extraordinárias ocorrem em
caráter eventual e devem ser previamente
convocadas;
c)
As
sessões
ordinárias
ocorrerão
ininterruptamente entre os dias 2 de fevereiro e
22 de dezembro;
d) A sessão legislativa ordinária não será
interrompida em 22 de dezembro enquanto a
Câmara não deliberar sobre a lei orçamentária
do ano subsequente.

QUESTÃO 28
As comissões da Câmara Municipal de Toledo
podem ser permanentes ou temporárias. A este
respeito, marque a alternativa correta:

QUESTÃO 25
O total da despesa da Câmara Municipal de
Toledo, incluídos os subsídios dos Vereadores
e excluídos os gastos com inativos, não poderá
ultrapassar o seguinte percentual relativo ao
somatório da receita tributária e das
transferências previstas no § 5o do art. 153 e
nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal,
efetivamente realizado no exercício anterior:
a) 7%;
b) 6%;
c) 5%;
d) 4%.

QUESTÃO 26
Sobre a administração pública direta ou indireta
de qualquer dos Poderes, assinale a alternativa
correta:

a) As comissões permanentes possuem caráter
técnico-legislativo ou especializado, integrantes
da estrutura institucional da Câmara, se
extinguindo quando alcançado o fim a que se
destinam;
b) As comissões permanentes são taxativas e
suas competências estão previamente definidas
no Regimento Interno;
c) As comissões permanentes poderão ser
constituídas de 3 a 5 membros, a depender da
matéria a ser analisada;
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d) É assegurada ao vereador a permanência na
comissão mesmo que que se desvincule de sua
bancada ou bloco parlamentar.
QUESTÃO 29
Proposição é a matéria sujeita à apreciação da
Câmara ou de suas comissões, conforme o
caso. A respeito das proposições apresentadas
na Câmara Municipal de Toledo, marque a
alternativa incorreta:
a) São proposições os projetos de emenda à Lei
Orgânica, os projetos de lei, os projetos de
resolução, os substitutivos, as emendas, os
recursos, os requerimentos e as indicações.
b) O presidente da Câmara receberá a
proposição redigida com clareza e observância
da técnica legislativa, em conformidade com as
Constituições Federal e Estadual, a Lei
Orgânica, lei complementar municipal e o
Regimento Interno da Câmara.
c) O presidente da Câmara não poderá arquivar
de ofício a proposição manifestamente
antirregimental, ilegal ou inconstitucional,
devendo remetê-la ao Plenário.
d) A proposição que fizer referência à norma
legislativa ou que tiver sido precedida de
estudos, pareceres, decisões ou despachos
será acompanhada destes e do respectivo texto
a ser alterado, sob pena de seu arquivamento.
QUESTÃO 30
Sobre o processo legislativo municipal, assinale
a alternativa correta:
a) Indicação é a proposição pela qual o
vereador sugere ao Poder Executivo a adoção
de determinada providência, a realização um
ato administrativo ou de gestão, ou, ainda,
sugere a uma ou mais comissão com objetivo
de elaboração de projeto sobre matéria de
iniciativa da Câmara;
b) Os projetos de resolução são submetidos à
sanção do Prefeito Municipal;
c) Vetado o projeto pelo Prefeito Municipal
considerado inconstitucional, o mesmo será
imediatamente arquivado.
d) Se o prefeito não se manifestar no prazo de
15 (quinze) dias úteis, contados de seu
recebimento, sobre projeto de lei aprovado pela
Câmara, caberá ao Presidente da Câmara
poderá vetá-lo ou sancioná-lo em igual prazo.
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