
 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS  

RIBEIRÃO DO PINHAL - ESTADO DO PARANÁ 

 

EDITAL N.º 001/2019 

 

PROVA OBJETIVA: 17/02/2019 

 

ADMINISTRAÇÃO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO: 

 

1. Ao pegar o Caderno de Questões confira se o mesmo é do curso para o qual você se inscreveu; confira 

também se ele contém um total de 20 questões de múltipla escolha contendo as letras (A) (B) (C) (D) (E), 

obedecendo a seguinte ordem: de 01 a 05 - Língua Portuguesa (Peso 4) / 06 a 08 - Matemática (Peso 4) / 09 a 

10 - Informática (Peso 4) / 11 a 20 - Conhecimentos Específicos (Peso 06); caso haja algum problema 

comunique imediatamente o Fiscal de Sala. 
 

2. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 08h00min e término às 12h00min (horário 

local), incluindo tempo para preenchimento do cartão-resposta. 
 

3. Confira se seu cartão de respostas contém o mesmo número de questões e alternativas a serem assinaladas. 
 

4. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como 

está assinado no documento de identificação apresentado na entrada da sala. 
 

5. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita com caneta esferográfica feita em material transparente 

de tinta azul ou preta.  
 

6. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO-RESPOSTA. 
 

7. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só 

será autorizada se for constatada falha de impressão. 
 

8. O candidato deverá devolver no final da prova, o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA 

ao fiscal de sala. 
 

9. O CADERNO DE QUESTÕES será disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Ribeirão do Pinhal, 

estado do Paraná. 
  

10. Não é permitido, durante a realização da prova, qualquer tipo de comunicação entre os candidatos e nem o 

uso de equipamentos ou aparelhos eletrônicos de qualquer espécie, sob pena de exclusão do processo. 
 

11. O candidato que desrespeitar ou tratar de modo descortês os fiscais da sala será imediatamente eliminado do 

processo.  
 

12. O candidato poderá deixar a sala após decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova. 
 

13. Os 02 (dois) últimos candidatos a terminarem a Prova Objetiva, em cada uma das salas, deverão rubricar, 

juntamente com os fiscais, o envelope em que serão depositadas as provas realizadas e gabaritos.  

 

 

NOME: ____________________________________________ ASSINATURA: ________________________ 



= LÍNGUA PORTUGUESA = 

 

Leia o texto abaixo e responda às questões de 1 e 2: 

 

Quando o mundo se torna violento, buscamos uma 

explicação em que a compreensão se expresse em atos e 

palavras. Mas como explicar a tortura, o assassinato, a 

censura, o imperialismo ou o terrorismo, ferramentas 

favoritas dos repressores que querem evitar qualquer 

opinião divergente? 

Histórias recentes da América Latina, da Europa e do 

Oriente Médio comprovam tais fatos: é o caso de Cuba 

de Castro, do Peru de Fujimori e dos radicalismos 

políticos, de triste memória, da Argentina e do Brasil; é 

a incompreensão de protestantes e católicos, na Irlanda; 

é a questão entre judeus e palestinos, que faz sangrar a 

Terra Santa. O fanatismo defensor de uma verdade 

aceita como única não é patrimônio exclusivo das 

ditaduras. Hoje os fundamentalismos religiosos, 

misturados a frustrações econômicas e sociais, são a 

expressão patológica de uma quebra de equilíbrio do 

universo. Como, então, enfrentá-los? 

Não há melhor antídoto contra a conduta intolerante 

que a liberdade, consequência da pluralidade, que 

consiste em defender ideias próprias, mas aceitando que 

o outro possa ter razão. Precisamos reconhecer velhas 

verdades: a violência gera violência; todo poder é 

abusivo; o fanatismo é inimigo da razão; todas as vidas 

são preciosas; a guerra jamais é gloriosa, exceto para os 

vencedores que creem que Deus está ao lado dos grandes 

exércitos. 

A solidariedade e a tolerância democrática, 

inexistentes no nosso tempo, implicam uma revolução 

em nossas mentalidades e na aceitação do que 

percebemos como diferentes, para se configurar 

uma  sociedade multicultural. Esses são os desafios 

éticos que deveríamos enfrentar, sem a arrogância dos 

países desenvolvidos e sem a marginalização dos 

subdesenvolvidos, afundados na miséria e na fome. 

 

(Carlos Alberto Rabaça, em O Dia, 21 /11 / 01) 

 

1. Para o autor, o maior problema do mundo atual é: 

 

a) o fanatismo religioso 

b) as ditaduras 

c) a intolerância 

d) a violência 

e) a miséria 

 

2) Segundo o texto, ser livre é: 

 

a) fazer o que se quer. 

b) valorizar as suas ideias, em detrimento das dos outros. 

c) ter suas ideias e admitir as dos outros. 

d) viver intensamente. 

e) não se preocupar com a intolerância do mundo. 

 

3) Na expressão “O pai era uma onça.”, a palavra onça 

está empregada em um sentido que se define como: 

 

a) enfático 

b) antitético 

c) metafórico 

d) metonímico 

e) hiperbólico  

 

4) Assinale a opção em que todas as palavras estão 

escritas de forma correta. 

 

a) manjericão; giboia; bege; tigela. 

b) mangericão; jiboia; bege; tijela. 

c) manjericão; jiboia; bege; tigela. 

d) mangericão; giboia; bege; tijela. 

e) mangeiricão; jibóia; beje; tigela. 

 

5) Em “Envie-me já o catálogo de vendas”, temos: 

 

a) ambiguidade 

b) pleonasmo 

c) barbarismo 

d) colisão 

e) cacofonia 

 

 
 

= MATEMÁTICA = 

 

6. Considerando todos os divisores positivos do 

numeral 60, determine a probabilidade de 

escolhermos ao acaso, um número primo.  

 

a) 25% 

b) 20% 

c) 30% 

d) 35% 

e) 15% 

 

7. 30% da população de uma cidade litorânea mora na 

área insular e os demais 337.799 habitantes moram na 

área continental. Quantas pessoas moram na ilha? 

 

a) 142.000 habitantes 

b) 110.259 habitantes 

c) 101.339 habitantes 

d) 144.771 habitantes 

e) 115.000 habitantes 

 



8. Em 3 horas, no período da manhã, 10 pessoas 

confeccionaram bandeirinhas para a festa junina da 

escola. À tarde, 15 pessoas irão confeccionar o dobro de 

bandeirinhas. Quanto tempo levarão para isso? 

 

a) 6 horas  

b) 4 horas 

c) 5 horas 

d) 3 horas 

e) 7 horas 

 

 

= INFORMÁTICA = 

 

9. Assinale a alternativa que apresenta 

CORRETAMENTE o elemento do MS Word que é 

composto por linhas e colunas: 

 

a) Margem 

b) WordArt 

c) Colunas 

d) Gráfico 

e) Tabela 

 

10. No Windows qual dos atalhos abaixo serve para 

alternar aplicativos. 

 

a) Ctrl + N 

b) Alt + Tab  

c) Alt + F2 

d) Ctrl + Shift 

e) Ctrl + P 

 

 

= CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS = 

 

11. O processo de planejamento acontece nos três níveis 

da empresa: o estratégico, o tático, e o operacional. O 

que caracteriza o planejamento operacional? 

 

a) Ele é genérico e sintético.  

b) Ele é menos genérico e menos detalhado.  

c) Ele é genérico e analítico.  

d) Ele é detalhado e analítico.  

e) Ele é genérico e menos detalhado. 

 

12. O conjunto de agentes, serviços e órgãos instituídos 

com o objetivo de fazer a gestão de certas áreas de uma 

sociedade, como Educação, Saúde e Cultura, é o 

conceito de? 

 

a) Assistencialismo 

b) República 

c) Estado 

d) Administração Pública 

e) Governo 

 

13. “Os agentes públicos devem atuar de forma neutra, 

sendo proibida a atuação pautada pela promoção 

pessoal”. 

 

De acordo com os princípios constitucionais que regem 

a Administração Pública, assinale a opção que apresenta 

o princípio constitucional a que se refere a conduta 

acima. 

 

a) Razoabilidade. 

b) Impessoalidade. 

c) Inépcia. 

d) Transparência. 

e) Eficácia. 

 

14. Assinale a alternativa INCORRETA no tocante aos 

princípios que regem a Administração Pública. 

 

a) A divulgação dos vencimentos brutos mensais dos 

servidores, como medida de transparência 

administrativa, harmoniza-se com o princípio da 

publicidade, vedada a divulgação de outros dados 

pessoais, como CPF, RG e endereço residencial. 

b) A nomeação de parente colateral, até o terceiro grau 

da autoridade nomeante, para o exercício de cargo em 

comissão na Administração, é considerada ofensa à 

Constituição Federal, salvo para assunção de cargos de 

natureza política e desde que o nomeado tenha 

condições técnicas de exercer o múnus público a ele 

transferido. 

c) Deriva do princípio da impessoalidade a vedação 

constitucional de que constem nomes, símbolos ou 

imagens que caracterizem promoção pessoal de 

autoridades em publicidade de atos dos órgãos públicos. 

d) O modo de atuação do agente público, do qual se 

espera o melhor desempenho possível de suas 

atribuições a fim de se obterem os melhores resultados, é 

a única vertente apresentada pelo princípio da eficiência. 

e) O princípio da eficiência deve ser interpretado em 

conjunto com os demais princípios impostos à 

Administração, não podendo sobrepor-se a nenhum 

deles, sob pena de afronta à segurança jurídica e ao 

próprio Estado de Direito. 

 

15. Cultura e clima organizacional constituem aspectos 

das organizações bastante estudados pela literatura, em 

face do impacto que operam no desempenho dos seus 

integrantes e nos resultados obtidos, sendo que: 

 



a) a cultura possui aspectos visíveis e de fácil percepção, 

como os símbolos da organização, e outros mais 

profundos, como as crenças e os princípios 

compartilhados pelos seus integrantes. 

b) o clima organizacional é um fenômeno individual e 

psicológico, enquanto a cultura é um aspecto sociológico 

e externo à organização. 

c) ambos os aspectos, clima e cultura, são vertentes do 

comportamento organizacional, o primeiro 

correspondente a seus pressupostos básicos. 

d) o clima organizacional é prescritivo e duradouro, 

enquanto a cultura, por seu caráter descritivo, é mais 

mutável. 

e) a cultura possui apenas aspectos intrínsecos, como 

crenças e valores, sendo seus aspectos extrínsecos 

correspondentes ao clima organizacional. 

 

16. A vedação ao particular contratado, dentro de 

certos limites, de opor, em face da Administração, a 

exceção de contrato não cumprido, e a submissão 

do direito de greve dos servidores públicos a um 

regime jurídico mais restrito, a ser previsto em lei, 

são exemplos de aplicação de um dos princípios que 

rege a Administração Pública, qual seja, a: 

 

a) boa-fé. 

b) segurança jurídica. 

c) impessoalidade. 

d) continuidade do serviço público. 

e) publicidade. 

 

17. Analise as afirmativas abaixo, sobre os princípios de 

Administração.  

 

I. Responsabilidade é a contrapartida da disciplina.  

II. Unidade de comando representa um controle único, 

possibilitado com a aplicação de um plano para grupo de 

atividades com os mesmos objetivos.  

III. As atividades vitais da organização e sua autoridade 

devem ser centralizadas.  

IV. A iniciativa deve ser entendida como a capacidade 

de estabelecer um plano e cumpri-lo.  

 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 

a) II, III e IV.  

b) I, II e III.  

c) II e III.  

d) III e IV.  

e) I e II. 

 

18. A alternativa que NÃO representa um dos princípios 

da Administração Pública é: 

 

a) Legalidade. 

b) Moralidade. 

c) Interpessoalidade. 

d) Eficiência. 

e) Razoabilidade. 

 

19. A Constituição Federal, no art. 37, preceitua que a 

Administração Pública, tanto a direta como a indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados-Membros, 

do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá a 

diversos princípios. Além dos princípios mais comuns, 

como da legalidade e publicidade, alguns outros foram 

adicionados nesse rol, como o princípio da finalidade, 

que está mais especificamente relacionado: 

 

a) Ao fato de que todas as esferas do Poder Público 

devem estabelecer e buscar uma única e específica 

finalidade. 

b) À questão da finalidade pública que deve ser 

instituída, obrigatoriamente, em cada mandado público. 

c) À condição de que os serviços públicos devem de 

todas as formas, atender a sociedade e, portanto, não 

podem parar. 

d) À imposição para com a Administração Pública de 

que seus atos somente devem ser voltados ao interesse 

público. 

e) objetivo público maior de exercer polícia em relação 

ao mérito e a legalidade nos atos administrativos. 

 

20. Uma cultura organizacional forte gera coesão, 

lealdade, comprometimento organizacional, e reduz a 

necessidade da organização de estabelecer regulamentos 

e regras de comportamento. Marque a alternativa sobre 

as disfunções da cultura organizacional. 

 

a) Normas que dizem o que é esperado dos seus 

membros. 

b) Cultura organizacional forte em ambientes dinâmicos. 

c) Flexibilidade, adaptabilidade e informalidade. 

d) Facilidade para aceitar e se adequar a novas 

mudanças. 

e) Símbolos, aspectos tangíveis que ajudam a incorporar 

a cultura. 


