PERÍODO MANHÃ
CONCURSO PÚBLICO 001/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA
Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de
Respostas.

1. Seu Caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas:
Disciplina
Língua Portuguesa
Informática Básica
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos

Composição
1a5
6 a 10
11 a 15
16 a 30

2. A prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente
após 30min (trinta minutos) do início da prova.
4. Para uso do sanitário, deverá solicitar ao Fiscal de Sala e só deverá se levantar após autorização.
5. Ao deixar o local definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão
realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da
prova.
6. Enquanto estiver realizando a prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas,
calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares,
conforme constante no edital de abertura.
7. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de
tinta azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
8. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
9. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de
erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado. Em hipótese alguma ela será
substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único
documento válido para correção.
10. Caso algum equipamento eletrônico emita som, o candidato portador do equipamento será
automaticamente eliminado do concurso.
11. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Verifique na
Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas.
13. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e
Caderno de Questões, se for o caso.
14. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado
do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
15. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitas em voz alta ao fiscal.
16. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material.
17. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua prova.
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Língua Portuguesa

Informática Básica

Leia o texto para responder as questões.

6.

Minha parte em Bitcoin

a)
b)
c)
d)

Por Tamires Vittorio

Multinacional francesa de contabilidade, a Mazars
lançou sua própria criptomoeda no início do ano.
Batizada de Mcoins, ela é exclusiva para uso dos 800
empregados que podem trocá-las por produtos em um ecommerce interno da companhia. Tudo começou como
incentivo para um grupo de funcionários que se reuniu para
emagrecer. Deu tão certo que o projeto cresceu durante a Copa
do Mundo: as Mcoins eram conquistadas de acordo com
desafios, como acertar o resultado dos jogos ou compor
paródias musicais. “Chegaram a dizer que, por sermos uma
companhia mais tradicional, ninguém ia se interessar, mas
metade do quadro se envolveu. A competição saudável engaja
os funcionários”, diz Milena Bizzarri, gerente de recursos
humanos.
Com o fim do Mundial, a empresa distribui Mcoins
para quem participa de ações voluntárias, como doação de
sangue. “Queremos torná-las uma das nossas formas de
reconhecimento oficiais”, afirma Milena.

7.
a)

b)

c)
d)

Retirado de Revista Você RH. Editora Abril. Agosto, 2018.

1.

a)

b)

c)

d)

Segundo Milena Bizzarri, gerente de recursos
humanos da empresa Mazars, a moeda Mcoins é
utilizada para
pagamento dos funcionários da empresa, bem como
premiações feitas pela empresa para aqueles que
prestarem ações voluntárias, isto é, serem proativos.
manter os funcionários empenhados e motivá-los a
participarem ou continuar participando de ações que
ajudam outras pessoas.
promover competições entre os funcionários, como
exemplo fazer lances de jogos da Copa do Mundo, o
conhecido “bolão”.
comprar produtos em um e-commerce interno da
companhia, uma espécie de moeda interna que visa
ensinar a empreender.

2.
a)
b)
c)
d)

A Mazars foi referida no texto também como
a empresa dos bitcoins.
multinacional francesa.
a empresa do Mundial.
a multinacional competidora.

3.
a)
b)
c)
d)

Assinale a alternativa que não apresenta uma
preposição.
Para.
Com.
De.
Uma.

4.
a)
b)
c)
d)

No último parágrafo, as aspas foram utilizadas para
fazer uma citação direta.
fazer uma citação indireta.
introduzir uma fala.
introduzir um comentário.

5.

Analise a seguinte oração: “as Mcoins eram
conquistadas de acordo com desafios”, o verbo é
classificado como
transitivo.
intransitivo.
de ligação.
de passado imperfeito.

a)
b)
c)
d)

8.

a)
b)
c)
d)
9.

Assinale a alternativa que representa um programa
específico para editar planilha.
Microsoft Excel.
Microsoft Word.
Microsoft PowerPoint.
Microsoft Outlook.
Assinale a alternativa que conceitua de forma
correta, o termo “SISTEMA OPERACIONAL”.
Trata-se
de
um
conjunto
de
programas
informáticos/software que realizam tarefas de
escritório, isto é, que permitem automatizar e otimizar
as atividades do dia-a-dia de um escritório.
É o conjunto de programas que gerenciam recursos,
processadores, armazenamento, dispositivos de entrada
e saída e dados da máquina e seus periféricos. O
sistema que faz comunicação entre o hardware e os
demais softwares.
É um dispositivo portátil de armazenamento com
memória flash, acessível através da porta USB.
Este é um termo muito utilizado para definir um
componente de hardware muito importante para o
computador, utilizado para posicionar o cursor.
Utilizando Windows 10, instalação padrão,
português do Brasil, assinale a alternativa que
representa o comando WIN + D, quando uma janela
está aberta. (O sinal de + não faz parte do comando,
representa que as teclas devem ser pressionadas
simultaneamente).
Abre o Windows Explorer.
Minimiza todas as janelas.
Mostra a área de trabalho.
Abre o menu iniciar.

a)
b)
c)
d)

Assinale a alternativa que representa qual a
modalidade do programa “MOZILLA FIREFOX”.
Peça de armazenamento de dados.
Editor de texto.
Sistema operacional.
Navegador de internet.

10.
a)
b)
c)
d)

Assinale a alternativa que representa “.pdf”.
Programa de formatação.
Indicação de erro na leitura do arquivo.
Arquivo identificado como vírus.
Formato de documento.

Conhecimentos Gerais
11.

a)
b)
c)
d)
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Segundo a Lei Orgânica do Município de Nova
Londrina, a participação do cidadão nos processos
políticos é garantida por ela, já que todo poder
emana do povo. Assinale a alternativa que
apresenta duas formas de exercer a soberania
popular que os munícipes podem adotar, de acordo
com a legislação municipal.
Intervenção militar e revolução popular.
Revolução popular e greves.
Referendo e plebiscito.
Manifestações sindicalistas e greves de fome.

12.

a)
b)
c)
d)
13.

a)
b)
c)
d)
14.

a)
b)
c)
d)

c)

De acordo com o Art. 3º da Lei Orgânica do
Município de Nova Londrina, são considerados
símbolos municipais:
o brasão, a bandeira e o hino.
a bandeira e o hino nacional.
o brasão do Estado do Paraná, a bandeira do Paraná e o
hino nacional.
o brasão do Estado do Paraná e a bandeira municipal.

d)

18.

a)

Na última semana de agosto desse ano, uma
candidatura para Presidente da República foi
rejeitada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Devido
às decisões anteriores da justiça, esse candidato não
poderá concorrer ao cargo pleiteado. Esse
candidato é
Geraldo Alckmin.
Álvaro Dias.
Guilherme Boulos.
Luís Inácio Lula da Silva.

b)

c)

d)

Na década de 1960, o Brasil trocou mais uma vez de
capital da nação. A nova capital estava instalada no
interior do país e demandou um árduo trabalho e
muitos recursos para que a sua construção fosse
concluída. O presidente que, naquela época,
construiu a nova capital foi
General Eurico Gaspar Dutra.
Juscelino Kubitschek.
Getúlio Vargas.
Jânio Quadros.

19.

a)
b)
c)
d)
20.

15.

a)
b)
c)
d)

Segundo a página de ciência do jornal Folha de São
Paulo, a agência americana NASA estipulou um
prazo de quatro anos para início da colonização ao
satélite Lua. O país que lidera esse processo é
Luxemburgo e pretende, entre outras atividades,
explorar os
recursos vegetais da Lua e outros corpos celestes.
recursos hídricos, já que há água abundante na Lua.
recursos minerais da Lua e asteroides próximos à terra.
recursos agrícolas, já que há grandes extensões de
terras férteis na Lua.

a)
b)
c)
d)

Conhecimentos Específicos
16.

a)
b)
c)
d)

17.

a)
b)

21.

O fato do Município de Nova Londrina aprovar um
projeto arquitetônico da construção de uma
determinada residência no município enseja em
responsabilidade técnica do município pela construção
da edificação.
identificar o responsável técnico pela construção da
edificação.
total responsabilidade por parte do município na
construção da edificação.
reparar qualquer dano aos empregados dessa obra em
caso de acidente de trabalho.

a)
b)
c)
d)

Durante a construção de uma edificação no
Município de Nova Londrina devem ser mantidos
na obra e com fácil acesso à fiscalização do
município os seguintes documentos
alvará da licença concedida e cópia do projeto
aprovado visado pelo órgão municipal competente.
alvará da licença concedida e ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica).
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ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e cópia
do projeto aprovado visado pelo órgão municipal
competente.
alvará do Corpo de Bombeiro e cópia do projeto
aprovado visado pelo órgão municipal competente.
O servidor responsável pela fiscalização de obras no
Município de Nova Londrina, antes de iniciar
qualquer procedimento, deverá
se impor como agente de fiscalização coibindo
qualquer tentativa de suborno.
entrar na obra sem permissão, pois dessa maneira há a
possibilidade de localizar de maneira mais clara
qualquer infração a Legislação Municipal.
deverá pedir autorização para entrar na obra e caso não
for autorizado deve se ausentar do local e procurar
momento mais propicio.
identificar-se perante o proprietário do imóvel, ou ao
responsável técnico ou seus prepostos, quando
possível.
O procedimento administrativo por meio do qual o
Poder Público do Município de Nova Londrina
comunica à parte interessada da lavratura do auto
de infração é a
intimação.
licença.
notificação.
sanção.
Nos casos de apreensão de mercadorias no
Município de Nova Londrina, será lavrado pelo
Agente fiscalizador o respectivo auto de infração,
descrevendo detalhadamente a coisa apreendida,
que deverá ser recolhida ao depósito municipal ou
permanecer no local. E no caso de produtos
alimentares perecíveis que venham a ser
apreendidos em bom estado de conservação, serão
imediatamente
descartados visando o bem público, pois não há
certificação de origem.
devolvidos ao arrolado, visto o produto ser perecível,
cabendo apenas o pagamento da multa.
repassados às instituições de caridade.
repassados à população em geral.
Assinale alternativa que preenche corretamente a
lacuna.
“É proibido, no Município de Nova Londrina,
perturbar o bem-estar público ou particular com
sons ou ruídos de qualquer natureza, produzidos
por qualquer forma, que ultrapassem os níveis
permitidos para as diferentes zonas e horários.
Define-se como zona de silêncio a faixa determinada
pelo raio de ________ de distância de hospitais,
asilos, escolas, bibliotecas, postos de saúde ou
similares.”
50 metros
100 metros
1.000 metros
500 metros

22.
a)
b)
c)

d)

23.
a)
b)
c)

d)

24.
a)

b)

c)

d)

26.

Os proprietários de terrenos no Município de Nova
Londrina, edificados ou não, são obrigados a
murá-los, quando se localizarem em vias e logradouros
providos ou não de pavimentação.
guardá-los e fiscalizá-los, mantendo-os limpos, secos, e
poderão ser utilizados como depósitos de resíduos.
drená-los mediante autorização prévia do Corpo de
Bombeiros, respeitando a Legislação Municipal, no
caso de terrenos que se configurem como banhados.
executar a pavimentação do passeio fronteiro aos seus
imóveis dentro dos padrões estabelecidos pelo Poder
Público e mantê-los conservados e limpos, nos
logradouros que possuam meios-fios.

a)

b)

c)

No que tange aos impostos, nos termos da
Constituição Federal, assinale a alternativa correta.
O IPI incidirá sobre produtos industrializados
destinados ao exterior.
O ITR incidirá sobre pequenas glebas rurais.
O Imposto de Renda será informado pelos critérios da
generalidade, da universalidade e da progressividade,
na forma da lei.
O IPI será cumulativo, não compensando-se o que for
devido em cada operação com o montante cobrado nas
anteriores.

d)

27.

a)

Com relação as limitações ao poder de tributar, é
incorreto afirmar que
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que
o estabeleça.
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio,
renda ou serviços, uns dos outros.
é possível aos entes da federação estabelecer diferença
tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza,
em razão de sua procedência ou destino.
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios cobrar tributos de patrimônio, renda ou
serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores,
das instituições de educação e de assistência social,
sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.

b)
c)

d)

28.
25.
a)

b)

c)

d)

De acordo com o estabelecido no Código Tributário
Nacional
o imposto, de competência dos Municípios, sobre a
propriedade predial e territorial urbana, tem como fato
gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como
definido na lei civil, localizado na zona urbana do
Município.
a lei municipal não pode considerar urbanas as áreas
urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de
loteamentos aprovados pelos órgãos competentes,
destinados à habitação, à indústria ou ao comércio.
com relação ao Imposto de Renda, a lei não pode
atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja
retenção e recolhimento lhe caibam.
com relação ao IPI, não considera-se contribuinte
autônomo qualquer estabelecimento de importador,
industrial, comerciante ou arrematante.

I.
II.
III.
IV.
V.
a)
b)
c)
d)
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A Constituição Federal, a partir do Capítulo I do
Título VI, dispõe a respeito do Sistema Tributário
Nacional. Assim, de acordo com a disciplina
Constitucional, é incorreto afirmar que
lei complementar poderá estabelecer critérios especiais
de tributação, com o objetivo de prevenir
desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da
competência de a União, por lei, estabelecer normas de
igual objetivo.
a aplicação dos recursos provenientes de empréstimo
compulsório será vinculada à despesa que fundamentou
sua instituição.
as contribuições sociais e de intervenção no domínio
econômico incidirão sobre as receitas decorrentes de
exportação.
os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir
contribuição, na forma das respectivas leis, para o
custeio do serviço de iluminação pública.
De acordo com as regras constitucionais de regência
do sistema tributário nacional, assinale a alternativa
incorreta.
A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação
tributária a condição de responsável pelo pagamento de
imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva
ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e
preferencial restituição da quantia paga, caso não se
realize o fato gerador presumido.
Compete à União instituir impostos sobre transmissão
causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.
Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal
e serão graduados segundo a capacidade econômica do
contribuinte, facultado à administração tributária,
especialmente para conferir efetividade a esses
objetivos, identificar, respeitados os direitos
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os
rendimentos e as atividades econômicas do
contribuinte.
Compete à Lei Complementar estabelecer normas
gerais em matéria de legislação tributária sobre o
adequado tratamento tributário ao ato cooperativo
praticado pelas sociedades cooperativas.
A Auditoria compreende os exames, análises,
avaliações,
levantamentos
e
comprovações,
metodologicamente estruturados para a avaliação.
Analise as assertivas e assinale a alternativa correta
quanto ao tema da auditoria.
Integridade.
Adequação.
Eficácia.
Eficiência.
Economicidade dos processos.
Apenas I, II, III e V estão corretas.
Apenas I, II, IV e V estão corretas.
Apenas I, II, III e IV estão corretas.
Todas estão corretas.

29.

a)

b)

c)

d)

30.
a)

b)

c)

d)

Quanto aos papeis que representam verdadeiro
suporto às conclusões de um trabalho de Auditoria,
assinale a alternativa incorreta.
A Auditoria deve ser documentada por meio de papéis
de trabalho, elaborados obrigatoriamente em meio
físico, que devem ser organizados e arquivados de
forma sistemática e racional.
Os papéis de trabalho constituem documentos e
registros dos fatos, informações e provas, obtidos no
curso da auditoria, a fim de evidenciar os exames
realizados e dar suporte à sua opinião, críticas,
sugestões e recomendações.
Os papéis de trabalho devem ter abrangência e grau de
detalhes suficientes para propiciarem a compreensão do
planejamento, da natureza, da oportunidade e da
extensão dos procedimentos de Auditoria aplicados,
bem como do julgamento exercido e do suporte das
conclusões alcançadas.
Análises, demonstrações ou quaisquer outros
documentos devem ter sua integridade verificada
sempre que forem anexados aos papéis de trabalho.
No que se refere ao tema Auditoria, assinale a
alternativa correta.
A análise dos riscos da Auditoria deve ser feita na fase
de execução dos trabalhos, estão relacionados à
possibilidade de não se atingir, de forma satisfatória, o
objetivo dos trabalhos.
Os papéis de trabalho devem ser estruturados de forma
a servir como guia e meio de controle de execução do
trabalho, devendo ser revisados e atualizados sempre
que as circunstâncias o exigirem.
No trabalho de Auditoria, o termo “erro” aplica-se a ato
intencional de omissão e/ou manipulação de transações
e operações, adulteração de documentos, registros,
relatórios, informações e demonstrações contábeis,
tanto em termos físicos quanto monetários.
Os procedimentos da Auditoria constituem exames e
investigações, incluindo testes de observância e testes
substantivos, que permitem ao auditor interno obter
subsídios suficientes para fundamentar suas
conclusões.
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