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EDITAL Nº 019/2019
 EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE GABARITOS PROVISÓRIOS
 A Comissão Organizadora do Processo Seletivo – PSS 002/2019, constituída através da 
portaria 054/2019 de 14 de maio de 2019, no exercício de suas atribuições, DIVULGA OS GABARITOS 
PROVISORIOS DA PROVA ESCRITA OBJETIVA, realizada no dia 16 de junho de 2019.

Gabarito Provisório PSS 14/2019
MOTORISTA

 

Gabarito Provisório PSS 14/2019
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

 O prazo para interposição de recurso será de três dias úteis, sendo dia 18, 19 e 24 de 
junho, e deverão ser apresentados ao Departamento de Recursos Humanos, para posterior análise da 
Comissão Organizadora.
 Edifício da Prefeitura Municipal, aos 17 de junho do ano de 2019.

EVER DONIZETE DUGOLIN - Presidente da Comissão
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CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PORTUGUÊS

ARTE DE AMAR
 Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma.
 A alma é que estraga o amor.
 Só em Deus ela pode encontrar satisfação.
 Não noutra alma.
 Só em Deus - ou fora do mundo.
 As almas são incomunicáveis.
 Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo.
 Porque os corpos se entendem, mas as almas não.
 1. “Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tuaalma.” O emprego da vírgula no período 
acima se feznecessário para:
 A) Isolar o aposto.
 B) Isolar o vocativo.
 C) Separar uma oração condicional da principal.
 D) Introduzir uma negação.
 2. “Porque os corpos se entendem, mas as almas não.”
Oque a conjunção sublinhada expressa em relação à oraçãoanterior, é uma oração subordinada sindética:
 A) Conclusiva
 B) Explicativa
 C) Aditiva
 D) Adversativa
 3. De acordo com o que se lê no texto, qual a intençãodo eu lírico ao intitular o poema de “Arte de Amar”?
 A) Provar que o amor só é expresso artisticamente através da pintura.
 B) Usar a poesia como destruidora de conceitosantigos.
 C) Mostrar sua ideia do que é o amor, de como eleacontece.
 D) Pregar sua religião.
 4. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, de acordo com a norma-padrão 
da língua, as lacunas das frases, quanto à concordância verbal e à colocação pronominal.
 .......................... várias casas destelhadas, mas .......................... pessoas boas prontas para ajudar. 
Inteligente e emocionante o poema que.......................... a aceitar o próximo.
 A) Havia ... existiam ... nos ensina
 B) Haviam ... existia ... ensina-nos
 C) Havia ... existia ... nos ensina 
 D) Haviam ... existiam ... ensina-nos
 5- Em: “O médico cansado saiu tarde”.
 A) o verbo é de ligação, e o termo grifado é núcleo do predicado;
 B) o verbo é intransitivo e o termo grifado é adjunto adverbial;
 C) o verbo é intransitivo e o termo grifado é objeto indireto;
 D) o verbo é de ligação e o termo grifado é objeto indireto.

MATEMÁTICA
 6-O salário mensal de Maria é de R$ 1100,00. Em agosto, ela teve um aumento e passou a 
ganhar R$ 1232,00.O aumento percentual que Maria ganhou em seu salário foi de:
 A) 12%
 B) 15%
 C) 18%
 D) 20%
 7-Uma indústria produz regularmente 2000 litros de iogurte por dia. Sabe-se que a quarta parte da 
produção diária é distribuída em caixinhas P, que recebem 100 mililitros de iogurte cada uma. Nessas condições, 
é correto afirmar que a cada cinco dias a indústria utiliza uma quantidade de caixinhas P igual a:
 A) 10000
 B) 20000
 C) 24000
 D) 25000
 8- Mariana estuda à noite e sua aula começa às 18h50min. Cada aula tem duração 
de 45 minutos, e o intervalo dura 15 minutos. Sabendo-se que nessa escola há 5 aulas e 1 intervalo diariamente, 
pode-se afirmar que o término das aulas de Mariana se dá às:
 A) 22h30min.
 B) 22h50min.
 C) 23h.
 D) Nenhuma das anteriores.
 9-Em um mercado, um pacote de 250g sassami custa R$ 7,50. Se você pretende comprar 1kg e 
meio dessa carne, o valor a ser pago é de
 A) R$ 30,00.
 B) R$ 35,00.
 C) R$ 45,00.
 D) R$ 50,00. 
 10-O gráfico abaixo mostra a produção diária de lixo orgânico de duas pessoas. O dia da semana 
que o gráfico mostra que as produções de lixo das duas pessoas foram iguais é:

 A)  Domingo.
 B)  2ª feira.
 C)  4ª feira
 D)  6ª feira.

CONHECIMENTOS GERAIS
 11- São poderes ou órgãos que existem, obrigatoriamente, na União, nos Estados e em todos os 
municípios:
 A) Poder Executivo e Poder Legislativo.
 B) Poder Executivo, Poder Legislativo e Tribunal de Contas.
 C) Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário.
 D) Poder Executivo, Poder Judiciário e Forças Armadas.
 12- Tragédias ambientais vem causando danos ao meio ambiente atualmente. Em relação a Tra-
gédia acontecida em 25/01/2019, a barragem rompida, da Vale do Rio Doce, nesta data foi:
 A) Tragédia de Mariana

 B) Tragédia de Rio São Francisco
 C) Tragédia de Brumadinho
 D) Tragédia do Rio Nilo
 13- O Brasil mata 48 vezes mais mulheres do que o Reino Unido. A cada duas horas, uma mulher 
é assassinada no país.
 Qual colocação o Brasil ocupa no Ranking mundial de feminicídio?
 A) 1º lugar
 B) 2° lugar
 C) 5° lugar
 D) 10° lugar 
 14- A divulgação de notícias falsas,pode interferir negativamente em vários setores da sociedade, 
como política, saúde, segurança e educação. Os motivos para que sejam criadas notícias falsas são diversos. Tal 
divulgação é conhecida como:
 A) Fake News
 B) Facebook
 C) Fato verídico
 D) Instagram
 15-A Proposta de Emenda à Constituição modifica o sistema de previdência social, estabelece regras de 
transição e disposições transitórias, causando muitas polêmicas na atualidade. Qual é o atual ministro da Economia?
 A) Dias Toffoli
 B) Guido Mantega
 C) Henrique Meirelles
 D) Paulo Guedes
 16- Foram governadores do Estado do Paraná:
 A) Roberto Requião, Jaime Lerner, Orlando Pessuti
 B) Ratinho Junior, João Arruda, Beto Richa
 C) Beto Richa, Roberto Requião, Fernando Collor de Mello
 D) Carlos Roberto Massa Junior, Cida Borghetti, João Arruda
 17- Assinale a opção que o Estado do Paraná não faz fronteira:
 A) São Paulo
 B) Santa Catarina
 C) Mato Grosso do Sul
 D) Rio Grande do Sul
 18- A quantidade de municípios que contém o Estado do Paraná é:
 A) 299
 B) 399
 C) 499
 D) 199
 19- Onde fica localizado o município de Alvorada do Sul:
 A) Norte do Brasil
 B) Norte do Paraná
 C) Sul do Paraná
 D) Sudeste do Brasil
 20-  Quem é o atual presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alvorada do Sul:
 A) Marcos Antonio Voltarelli
 B) Marcos Antonio Tanajura
 C) Marcos Luiz Moura
 D) Marcus Vinícius Bolzan
 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 21-Em conformidade com a Lei nº 8.666/93, quando permitida na licitação a participação de em-
presas em consórcio, observar-se-ão, entre outras, as seguintes normas:
 I - Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de 
licitação quanto na de execução do contrato. 
 II - Indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de lideran-
ça, obrigatoriamente fixadas no edital. 
 III - Impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais 
de um consórcio ou isoladamente. 
 Estão CORRETOS: 
 a) Somente os itens I e II. 
 b) Somente os itens I e III. 
 c) Somente os itens II e III. 
 d) Todos os itens.
 22-Segundo DI PIETRO, a Administração Pública, estando sujeita ao princípio da legalidade, tem 
que exercer constante controle sobre seus próprios atos, cabendo-lhe o poder-dever de anular aqueles que 
contrariam a lei. Tal prerrogativa recebe o nome de: 
 a) Autotutela. 
 b) Ato imperfeito. 
 c) Ato cancelado.
 d) Ato perfeito.
 23-De acordo com ALEXANDRINO e PAULO, incumbe ao Poder Público, na forma da lei, direta-
mente ou sob regime de concessão ou permissão, a prestação de serviços, sempre através de: 
 a) Arrematação. 
 b) Adjudicação. 
 c) Licitação. 
 d) Extorsão
 24-Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 Denomina-se _______________ a relação de todos os elementos ativos e passivos componentes 
do patrimônio com a indicação de seu respectivo valor.
 a) inventário 
 b) relação de bens
 c) mensuração 
 d) arrolamento
 25-De acordo com a Lei nº 8.429/92, marcar C para as afirmativas que constituem ato de impro-
bidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública, E para as que não constituem e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 (---) Frustrar a licitude de concurso público. 
 (---) Cumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias 
firmadas pela Administração Pública com entidades privadas. 
 (---) Proibir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de 
medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 
 a) C - C - E. 
 b) E - C - C. 
 c) C - E - E.
 d) E - C - E.
 26-Para um bom atendimento ao público, deve-se ser, EXCETO:
 a) Atencioso. 
 b) Cortês. 
 c) Discreto. 
 d) Indecoroso.
 27-De acordo com ALEXANDRINO e PAULO, fazem parte da Administração Indireta as sociedades: 
 a) Anônimas. 
 b) Simples. 
 c) De economia mista.
 d) Unipessoais.
 28-Os atos administrativos, como emanação do Poder Público, trazem em si certos atributos que 
os distinguem dos atos jurídicos privados e lhes emprestam características próprias e condições peculiares de 
atuação. Qual alternativa refere um destes atributos? 
 A) Auto-executoriedade.
 B) Jurisprudência. 
 C) Anulação. 
 D) Revogação. 
 29-Bens Públicos são todos aqueles que integram o patrimônio da Administração Pública direta e 
indireta. Quanto ao termo Afetação, que resposta melhor condiz com esta definição? 
 A) É a manutenção de um bem público. 
 B) É a forma em que o bem é registrado. 
 C) Está relacionado com o tempo de uso do bem. 
 D) Consiste em conferir ao bem público uma destinação.
 30- Licitação é o procedimento administrativo pelo qual uma pessoa governamental pretende alienar, 
adquirir ou locar bens e demais serviços. Mediante sua inviabilidade, o administrador está autorizado a realizar a 
chamada contratação sem o prévio procedimento licitatório; como pode ser designado esse tipo de contratação? 
 A) Contratação direta. 
 B) Contratação de urgência.
 C) Contratação por inviabilidade de processo licitatório.
 D) Contratação de adesão.
 31-A seguir, relacione as duas colunas com relação aos pronomes de tratamento (1ª coluna) e em 
quais situações devem ser utilizados (2ª coluna). Depois, assinale a alternativa em que está a sequência correta 
dos números da 2ª coluna: 
 (1) Vossa Senhoria 
 (2) Vossa Excelência 
 (3) Vossa Magnificência 
 (4) Vossa Santidade
 (5) Vossa Eminência
 ( ) Tratar reitores de Universidades. 
 ( ) Comunicar-se com Cardeais. 
 ( ) Tratar o Papa.
 ( ) Autoridades em geral em tratamentos cerimoniosos. 
 ( ) Altas autoridades do Estado e alguns militares. 
 A) 3; 5; 4; 1; 2. 
 B) 5; 4; 3; 2; 1. 
 C) 3; 5; 1; 4; 2. 
 D) 4; 5; 3; 1; 2.
 32-) É sabido que uma redação oficial requer alguns cuidados com relação à escrita, linguagem, 
vozes de tratamento, dentre outros requisitos. Dessa forma, assinale a alternativa que possui um desses aspec-
tos que seja imprescindível em uma redação oficial bem escrita e dentro dos padrões pré-estabelecidos: 
 A) Opinião pessoal.
 B) Informalidade. 
 C) Impessoalidade. 
 D) Informações não-oficiais.
 33-Em qual modalidade de licitação (Lei 8.666/93)é permitida a contratação de obras e serviços de 
engenharia com valores acima de R$150.000,00 até R$ 1.500.000,00? 
 A) Convite.
 B) Pregão eletrônico.
 C) Tomada de preço.
 D) Concorrência.
 34- Em relação à comunicação realizada com documentos oficiais, podemos afirmar que: 
 A) o Atestado se refere a fatos transitórios, enquanto a Certidão se refere a fatos permanentes, 
registrados em documentos. 
 B) a mensagem eletrônica (e-mail), apesar de não ser instituída como texto oficial, requer o domí-
nio da etiqueta virtual, uma forma mínima de cerimonial e respaldo na etiqueta social tradicional. 
 C) o Ofício é a modalidade de comunicação utilizada entre unidades administrativas de um mes-
mo órgão, que podem estar hierarquicamente em um mesmo nível ou em nível diferente. 
 D) o Aviso é uma modalidade de comunicação oficial expedido exclusivamente por Secretários 
Municipais, para autoridades de mesma hierarquia.
 35- O atendimento ao público com qualidade proporciona satisfação ao usuário. Dentre os fatores 
de qualidade do atendimento ao público, identificamos a empatia. Entende-se por Empatia: 
 A) a capacidade de entender a linguagem utilizada pelo cidadão para expressar o que deseja no 
atendimento e ajudá-lo prontamente transmitindo confiança.
 B) a demonstração de simpatia no atendimento transmitindo competência. 
 C) a habilidade de definir regras em consonância com o usuário para um atendimento efetivo e 
resolução do problema que se apresenta no momento. 
 D) a atenção individual e o cuidado demonstrado pelo atendente em relação ao problema apre-
sentado pelo usuário, colocando-se em seu lugar, a fim de um melhor entendimento desse problema.
 36-Toda comunicação reproduzida em vias, cópias ou exemplares de igual teor expedidas a di-
ferentes pessoas, órgãos ou entidades, documento usado para transmitir avisos, ordens ou instruções. É de 
competência do prefeito, secretários municipais, secretários regionais e gerentes, No caso de informações de 
caráter social, as mesmas serão de competência da Assessoria de Comunicação Social do Município. 
 A) Ofício. 
 B) Circular. 
 C) Ata. 
 D) Edital.
 37- Termo celebrado entre duas partes de comum acordo onde ficam transcritas as cláusulas de 
direitos e obrigações acordadas entre as partes. Para comprovação de sua autenticidade assinam duas testemu-
nhas e registra-se em cartório. 
  A) Contrato
  B) Procuração.
  C) Convênio.
  D) Ofício.
 38- A Senhora Maria da Silva comprou um terreno o qual possui a construção de uma casa cuja 
estrutura está abalada e precisa ser demolida. Qual documento ela precisa solicitar a prefeitura. 

 A)Alvará de Construção.
 B) Ela precisa fazer um requerimento para averbação de demolição e 
nova construção. 
 C) Alvará de Alteração de Projeto. 
 D) Alvará de execução de demolição.
 39-Quando um servidor público municipal é transferido oficialmente de uma repartição para outra 
é feito um processo chamado:
 A) Remoção. 
 B)  Transferência. 
 C)  Recolocação. 
 D)  Deslocamento público.
 40-Assinale a alternativa que contém todos os princípios da administração pública direta e indireta 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mencionados no artigo 37 
da Constituição Federal Brasileira.
 A) Probidade administrativa, legalidade, eficiência, impessoalidade.
 B) Legalidade, eficiência, pessoalidade.
 C) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
 D) Legalidade, impessoalidade, moralidade, probidade e eficiência.

CARGO: MOTORISTA
PORTUGUÊS

 1- São palavras sinônimas:
 A) Forte – fraco
 B) Certo – correto
 C) Magro – gordo 
 D) Antes – depois
 2- Marque a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente:
 A) pajé – agenda – canjica – jeito
 B) pagé – agenda – canjica – jeito
 C) pajé – agenda – cangica – jeito
 D) pajé – ajenda – canjica – geito
 3- Escolha a alternativa correta para completar a frase:
 Maria ________________ o preço do _________________ e da ______________.
 A) Pexinchou – xuxu – salsicha
 B) Pechinchou – chuchu – salsicha
 C) Pechinxou – chuchu – salsixa
 D) Pechinchou – xuxu – salsicha
 4- A palavra que não faz o plural do mesmo modo que lixão é:
 A) capitão
 B) decisão
 C) avião
 D) contribuição
 5- De acordo com os verbos assinale a alternativa em que a palavra destacada não 
corresponde a um verbo:
 A) Maria é uma criança sapeca.
 B) Nesse momento chove muito na cidade. 
 C) A moça não abriu a porta para o rapaz. 
 D) João comeu toda a sobremesa.

MATEMÁTICA
 6- Joaquim é um auxiliar de cozinha e precisa organizar 42 colheres em 3 gavetas de 
modo que, todas as gavetas contenham a mesma quantidade e não sobre nenhuma colher em cada gaveta:
 A) 14
 B) 16
 C) 4
 D) 6
 7- Você sabe que uma dúzia de ovos corresponde a 12 ovos. Se um restaurante 
comprar 45 dúzias de ovos, quantos ovos estará comprando?
 A) 450
 B) 720
 C) 630
 D) 540
 8- Para a merenda mensal de uma escola do município são necessários, para cada 
100 alunos, 20 quilos de feijão:
 Considerando que a escola tem 1000 alunos, para a merenda mensal são necessários: 
 A) 20K de feijão
 B) 200kde feijão 
 C) 60k de feijão
 D) 1000K de feijão
 9- Na padaria, Luzia gastou R$13,50 e deu uma nota de R$ 50,00 para pagar. Quanto Luzia 
recebeu de troco?
 A) 15,50
 B) 16,50
 C) 36,50
 D) 26,50
 10- A distância entre o Alvorada do Sul e o município de Curitiba é de 453 quilômetros. 
Já percorri 237 quilômetros. Quantos quilômetros ainda faltam para chegar?
 A) 224 km
 B) 790 km
 C) 226 km
 D) 216 km

CONHECIMENTOS GERAIS
 11- Onde fica localizado o município de Alvorada do Sul:
 A) Norte do Brasil
 B) Norte do Paraná
 C) Noroeste do Paraná
 D) Sudeste do Brasil
 12-  Quem é o atual presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alvorada do Sul:
 A) Marcos Antonio Voltarelli
 B) Marcos Antonio Tanajura
 C) Marcos Luiz Moura
 D) Marcus Vinícius Bolzan
 13- Qual é a capital do Paraná:
 A) Brasília
 B) Curitiba
 C) Maringá
 D) Londrina
 14- Os termos norte, sul, leste e oeste são os:
 A) Quatro pontos cardeais
 B) Quatro oceanos
 C) Oito pontos cardeais
 D) Todas as alternativas anteriores
 15- O feriado do Dia de Finados é comemorado em:
 A) 15 de novembro
 B) 2 de novembro
 C) 2 de setembro
 D) 6 de dezembro 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 16- A idade mínima para se habilitar a condutor de transporte coletivo de passageiros é:
 A) 18 anos. 
 B )19 anos. 
 C)20 anos.
 D) 21 anos.
 17-Quando o condutor avançar o sinal vermelho será punido com: 
 A) Multa. 
 B ) Apreensão do veículo. 
 C ) Retenção do veículo. 
 D )Remoção do veículo.
 18-Para dirigir ônibus o condutor deverá estar habilitado na categoria:
  A) A. 
 B) B. 
 C) C. 
 D) D.
 19-Falta de cuidado somado a ação é um (a): 
 A) Negligência. 
 B) Imprudência. 
 C) Imperícia. 
 D) Negligência mais imprudência.
 20-Faz parte do motor, EXCETO: 
 A) Termostato
 B) Telescópio
 C) Ventoinha 
 D) Biela
 21-É um impacto de um veículo em movimento contra um veículo parado? 
 A) Colisão
 B) Abalroamento 
 C) Choque 
 D) Atropelamento
 22-O uso da buzina é proibido no perímetro urbano no horário compreendido entre: 
 A) 08 horas e 18 horas. 
 B) 18 horas e 22 horas. 
 C) 18 horas e 06 horas.
 D) 22 horas e 06 horas.
 23-Diante de uma vítima de acidente de trânsito, em primeiro lugar, deve-ser verifica-se:
  A) Há muito sangramento. 
 B) Há muitas fraturas. 
 C) Há obstruções de vias aéreas.
 D) Se a dor é muito forte.
 24-Sua visibilidade está prejudicada pela garoa. Você:
 A) Pára o veículo e espera a garoa passar.
 B) Acende os faróis altos, mesmo durante o dia. 
 C) Continua dirigir normalmente. 
 D) Liga o limpador de pára-brisa e o desembaçador para enxergar melhor.
 25-O cinto de segurança deverá ser utilizado:
 A) Apenas pelos ocupantes do banco da frente.
 B) Por todos os ocupantes do veículo. 
 C) Apenas pelo condutor. 
 D) Apenas pelos ocupantes do banco de trás.


