
 

 

 

 

 

 

 

 
 

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMI A SOLIDÁRIA  
  

EDITAL PSS Nº 001/85 – 2014/SETS 
 
 

 
 

Cargo de GERENTE 
 
 
 
 
 

 
 
INSTRUÇÕES 
 
- Verifique se este caderno: 

a) Corresponde a sua opção de cargo. 
b) Contém 30 questões, numeradas de 1 a 30 nas áreas de Conhecimentos Gerais para Gerente. 

- Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito, solicite ao fiscal de sala mais próximo um novo 
caderno. 

- Não serão aceitas reclamações posteriores. 
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. O valor de cada questão será de 1 ponto. 
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher apenas uma das alternativas. 
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu. 
 

O QUE FAZER 
 
- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo. 
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu. 
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: 
 
 

ATENÇÃO  
 
- Marque as respostas no caderno e depois transcreva as respostas na Folha de Respostas com caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul. A Folha de respostas ou qualquer questão respondida a lápis será 
anulada. 

- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa 
questão. 

- Responda a todas as questões. 
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou 

quaisquer anotações. 
- A duração da prova é de 3 horas para responder a todas as questões objetivas e inclusive preencher a Folha 

de Respostas. 
- O candidato somente poderá se retirar da sala de prova após 1 hora do início da prova, conforme edital. 
- Ao terminar a prova, entregue ao fiscal da sala todo o material recebido. 
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados. 
 

A B D E 
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CONHECIMENTOS GERAIS  
GERENTE 

 
 

 
O caput do art. 37, no Capítulo VII, Seção I, da Constituiç ão Federal dispõe que “A 

Administração Pública direta e indireta de qualquer  dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos pri ncípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência”.  Constituição Federal 1988 Cap. VII seção I e II, Art. 37 a 41. 
Disponível: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ constituicao/constituicao.htm>.Acesso em: 07 fev. 2014 
(adaptado). 

 
Com base na redação dada pela Emenda Constitucional  nº 19, de 1998, nessa questão, 

avalie dentre as alternativas a seguir, qual, també m, é a condizente. 
 
(A) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham 

os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. 
(B) Suspender o pagamento da dívida fundada por mais de quatro anos consecutivos, salvo 

motivo de força maior. 
(C) O prazo de validade do concurso público será de até cinco anos, prorrogável uma vez, por 

igual período. 
(D) Durante o prazo prorrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, será convocado com prioridade sobre 
novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira. 

(E) A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo indeterminado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público. 
 
 
 

 

 
 
 
Diante do explicitado no art. 37, do capítulo VII n a seção I, e incluído pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998, prevê que “§ 8º A aut onomia gerencial, orçamentária e 
financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada 
mediante contrato, a ser firmado entre seus adminis tradores e o poder público, que tenha por 
objeto a fixação de metas de desempenho para o órgã o ou entidade, cabendo a lei dispor”: 

Constituição Federal 1988 Cap. VII seção I e II, Art. 37 a 41. Disponível: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.Acesso em: 07 fev. 2014 (adaptado). 
 
Identifique qual alternativa abaixo se insere nas m atérias que cabe à referida lei dispor.  
 
(A) O acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, 

observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII.  
(B) A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de 

cada carreira. 
(C) A disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego 

ou função na administração pública. 
(D) Os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e 

responsabilidade dos dirigentes. 
(E) Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, 

emprego ou função. 
 
 
 

Questão 01 
 

Questão 02 
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Conforme incisos da redação dada pela Emenda Consti tucional nº 19, de 1998, caput 
do art. 38, é disposto “Ao servidor público da admi nistração direta, autárquica e fundacional 
[...]”, serão aplicadas as respectivas disposições p revistas nessa lei. Constituição Federal 1988 
Cap. VII seção I e II, Art. 37 a 41. Disponível: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ 
constituicao.htm>.Acesso em: 07 fev. 2014 (adaptado). 

 
Verifique qual dos itens apresentados a seguir se a plica ao servidor público nos termos 

do artigo supracitado. 
 
(A) Investido no mandato de Prefeito, não será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-

lhe facultado optar pela sua remuneração. 
(B) Investido no mandato de Vice-prefeito, havendo compatibilidade de horários, perceberá as 

vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo 
eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. 

(C) Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, 
emprego ou função. 

(D) Em qualquer caso que não exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu 
tempo de serviço não será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção 
por merecimento. 

(E) Para efeito de aposentadoria, os valores serão determinados como se no exercício 
estivesse. 

 
 
 
 
 
 
No âmbito  do caput do art. 41 prevê “São estáveis após três anos de efe tivo exercício 

os servidores nomeados para cargo de provimento efe tivo em virtude de concurso público”. 
Constituição Federal 1988 Cap. VII seção I e II, Art. 37 a 41. Disponível: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.Acesso em: 07 fev. 2014 (adaptado). 
 

Neste caso, de acordo com o que foi incluído pela E menda Constitucional nº 19, de 
1998, e que dispõe o § 1º “O servidor público estáv el, só perderá o cargo”: 

 
(A) Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 
(B) Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado. 
(C) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em 

disponibilidade. 
(D) Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de 

desempenho por comissão instituída para essa finalidade. 
(E) A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de 

proventos de aposentadoria e de pensão.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 03 
 

Questão 04 
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Na seção II do caput do art. 39 prevê que “A União, os Estados, o Distr ito Federal e os 
Municípios instituirão, no âmbito de sua competênci a, regime jurídico único e planos de 
carreira para os servidores da administração públic a direta, das autarquias e das fundações 
públicas”.  Constituição Federal 1988 Cap. VII seção I e II, Art. 37 a 41. Disponível: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.Acesso em: 07 fev. 2014 (adaptado). 

 
De acordo com o disposto no artigo supracitado, do § 1º - “A lei assegurará, aos 

servidores da administração direta [...]” que a: 
 
(A) Isonomia de vencimentos para cargos de atribuições diferentes ou assemelhados do 

mesmo poder [...]. 
(B) Autonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo 

poder [...]. 
(C) Isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo 

poder [...]. 
(D) Autonomia de vencimentos para cargos de atribuições diferentes ou assemelhados do 

mesmo poder [...]. 
(E) Independência de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do 

mesmo poder [...]. 
 

 

 

 

 
 

 
Dispõe a Lei Complementar n.º 108, publicada no Diário Oficial nº. 6979 , no dia 19 de 

maio de 2005, sobre a contratação de pessoal por te mpo determinado, para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse púb lico, nos órgãos da Administração 
Direta e Autárquica do Poder Executivo no âmbito do  Estado do Paraná. Assim, é correto 
afirmar: 

 
(A) Por se tratar de uma Lei complementar não poderia ser sancionada pelo governador do 

Estado, pois prevê também a contratação por prazo indeterminado, em casos 
excepcionais. 

(B) Para ser aprovada na Assembléia Legislativa, a Lei necessitou apenas da maioria de 
votos dos membros presentes, por se tratar de matéria urgente, de interesse público 
nacional. 

(C) A Lei dispõe sobre matéria do que compreende como excepcional interesse público, e 
somente para as contratações por tempo determinado. 

(D) Na Lei, a contratação de pessoal deve ser feita por tempo determinado, nas condições, 
prazos e regime estatutário, considerando os termos constitucionais que obrigam tal 
condição para aqueles que desempenham qualquer função relevante para o Estado, seja 
no âmbito de qualquer unidade política da federação. 

(E) O contrato de regime especial, na Lei, aplica-se somente aos setores da saúde e 
educação, decorrente da urgência e do princípio da continuidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 05 
 

Questão 06 
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A Lei Complementar n.º 108/2005, dispõe sobre a con tratação de pessoal por tempo 
determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Assim, 
nos termos desta Lei, podem ser consideradas como d e excepcional interesse público as 
seguintes contratações, por tempo determinado, exce to aquelas que visem: 

 
(A) Atender à situação de calamidade pública. 
(B) Combater surtos epidêmicos. 
(C) Promover campanhas de saúde pública que não sejam de caráter contínuo, mas 

eventuais, sazonais, temporárias ou imprevisíveis, por fato alheio à vontade da 
administração pública. 

(D) Admitir pesquisador e professor brasileiro, somente, nato ou naturalizado. 
(E) Atender às necessidades relacionadas com a infraestrutura e serviços públicos de apoio 

considerados, por fato alheio à vontade administrativa, necessários ao plantio, colheita, 
armazenamento e distribuição de safras agrícolas. 

 
 
 

 
Podem ser consideradas como de excepcional interess e público as contratações para 

atender ao suprimento de pessoal especializado nas á reas de saúde e segurança pública, nas 
hipóteses da Lei Complementar n.º 108/2005, nos qua is não se incluem os casos de: 

 
(A) Demissão. 
(B) Aposentadoria. 
(C) Exoneração. 
(D) Falecimento. 
(E) Faltas justificadas de até 3 (três) dias. 

 
 
 
 

 
O Decreto n.º 7116, de 28 de janeiro de 2013, publi cado no Diário Oficial nº. 8902, de 21 

de Fevereiro de 2013, aprova o Regulamento Geral de  Concursos Públicos para provimento de 
cargo e emprego público. O Decreto estabelece condi ções e prazos para a realização de 
concursos públicos no Estado do Paraná, na esfera d o Poder Executivo na Administração 
Direta e Autárquica. Dessa forma, pode-se afirmar: 

 
(A) A publicação do Decreto no Diário Oficial deveria ter ocorrido em data anterior a 28 de 

janeiro de 2013, em respeito aos prazos e condições legais, bem como em observância 
ao princípio da publicidade. 

(B) O prazo de validade do concurso será contado da data em que for publicado, pela 
autoridade competente, o ato de homologação do resultado final do concurso. 

(C) O Decreto trata, exclusivamente, de matéria relativa às carreiras de Procurador do Estado, 
Polícias Civil e Militar. 

(D) O prazo de validade de concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por 
igual período, ou seja, a validade será de um ano e poderá ser prorrogada por mais um 
ano, para todos os concursos realizados com base no Decreto. 

(E) O Decreto dispõe que o prazo de validade do concurso será fixado no edital de 
homologação do resultado do concurso. 

 
 
 
 
 

Questão 07 
 

Questão 08 
 

Questão 09 
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A reserva de 10% (dez por cento) aos candidatos afro descendentes, das vagas 

oferecidas nos concursos públicos da administração direta e autárquica do Poder Executivo, 
está prevista no Decreto n.º 7116, de 28 de janeiro  de 2013, que estabelece condições e prazos 
para a realização de concursos públicos no Estado do  Paraná, na esfera do Poder Executivo 
na Administração Direta e Autárquica. Sobre tal afi rmativa é correto afirmar: 

 
(A) Na hipótese de não preenchimento da quota prevista, as vagas remanescentes serão 

revertidas para os demais candidatos qualificados no certame, observada a respectiva 
ordem de classificação. 

(B) Na hipótese de não preenchimento da quota prevista, as vagas remanescentes serão 
revertidas para os demais candidatos qualificados no certame, com a inversão da ordem 
de classificação. 

(C) Na hipótese de não preenchimento da quota prevista, as vagas remanescentes serão 
reservadas para um próximo concurso. 

(D) Na hipótese de não preenchimento da quota prevista, as vagas remanescentes serão 
reservadas para um próximo concurso, onde deverá ser observada a respectiva ordem de 
classificação, respeitando-se a ordem do protocolo das inscrições. 

(E) Na hipótese de não preenchimento da quota prevista, as vagas remanescentes serão 
reservadas para um próximo concurso, onde deverá ser observada a respectiva ordem de 
classificação,  independente da ordem do protocolo das inscrições. 

 
 
 
 

A Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Econo mia Solidária - SETS, do Estado 
do Paraná, constitui-se em órgão de primeiro nível hierárquico da administração estadual, de 
natureza substantiva, nos termos da Lei nº. 8.485, d e 03 de junho de 1987. São finalidades 
desta Secretaria, estabelecidas pelo Decreto Estadu al do Governo do Estado do Paraná nº 
6.663 de 29/11/2012, dentre outras:  

 
I. A implantação das diretrizes e programas para as políticas públicas do Sistema Público 

de Trabalho, Emprego e Renda. 
II. A implementação e a execução, por meio de programas, das políticas públicas nas áreas 

de intermediação de mão de obra e orientação profissional, bem como para a 
qualificação e certificação profissional. 

III. O fomento da geração de trabalho, de emprego e de renda. 
IV. A coordenação da política de microcrédito com a finalidade de dar acesso ao trabalhador 

do microcrédito orientado e assistido, em parceria com a Agência de Fomento do 
Paraná. 

  
Com base nos itens I a V assinale a alternativa cor reta: 

 
(A)  Nenhum dos itens é finalidade da SETS. 
(B)  Apenas o item I é finalidade da SETS. 
(C)  Apenas os itens I e II são finalidades da SETS. 
(D)  Apenas os itens I e IV são finalidades da SETS. 
(E)  Todos os itens são finalidades da SETS. 

 
 
 
 
 
 
 

Questão 10 
 

Questão 11 
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De acordo com o Regulamento da Secretaria de Estado  do Trabalho, Emprego e 
Economia Solidária – SETS, constante no Decreto n o 6.663/2012 são diversas as finalidades do 
órgão. Assinale abaixo a alternativa que correspond e a uma destas finalidades: 
 

(A) A coordenação da política Federal de microcrédito com a finalidade de dar acesso 
ao trabalhador do microcrédito orientado e assistido. 

(B) A implementação e a execução, por meio de programas, das políticas públicas nas 
áreas de intermediação de mão de obra e orientação profissional, bem como para 
a qualificação e certificação profissional. 

(C) O fomento da geração de trabalho aos servidos públicos estaduais. 
(D) A implantação de relatórios administrativos e financeiros estaduais que 

caracterizam as atividades desenvolvidas pela Secretaria. 
(E) A normatização dos atos governamentais por meio de manuais operacionais. 

 
 
 
 

Em relação a estrutura organizacional básica da Secr etaria de Estado do Trabalho, 
Emprego e Economia Solidária – SETS, é correto afir mar que: (Decreto no  6.663/2012) 
 

(A) O Conselho Estadual do Trabalho - CET se encontra no Nível de Direção Superior. 
(B) O Grupo Financeiro Setorial - GAS se encontra no Nível de Atuação Programática. 
(C) O Departamento de Gestão do Sistema Público de Trabalho Emprego e Renda – 

DETER encontra-se no Nível de Assessoramento. 
(D) O Núcleo de Informática e Informação se encontra no nível de Atuação Regional. 
(E) Os escritórios Regionais se encontram no Nível de Gerência. 

 
 
 
 
 

O Conselho Estadual do Trabalho - CET compõe-se, de  forma tripartite e paritária, cujos 
membros são formalmente indicados pelas instituiçõe s e órgãos participantes do conselho. 
(Decreto no  6.663/2012) 

 
 Diante disso é correto afirmar que: 

 
(A) A Presidência do Conselho Estadual do Trabalho será exercida em sistema de rodízio 

entre as representações do poder público, dos empregadores e dos trabalhadores 
alternadamente e em ordem aleatória. 

(B) Os membros formalmente indicados pelas instituições e órgãos participantes deste 
Conselho serão nomeados pelo Governador do Estado, para um mandato de três anos, 
permitida uma recondução. 

(C) A função de membro do Conselho Estadual do Trabalho será remunerada, sendo 
considerada relevante serviço prestado ao Estado. 

(D)  Os membros formalmente indicados pelas instituições e órgãos participantes deste 
Conselho serão nomeados pelo Secretário Estado do Trabalho, Emprego e Economia 
Solidária, para um mandato de dois anos, permitida uma recondução. 

(E) O mandato do Presidente do Conselho Estadual do Trabalho tem a duração de dois anos, 
podendo ocorrer a recondução para o período consecutivo. 

 
 
 

Questão 12 
 

Questão 13 
 

Questão 14 
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Em se tratando do Conselho Estadual de Segurança Al imentar e Nutricional – 

CONSEA/PR, o Decreto n o  6.663/2012 estabelece que: 
 
 

(A) O CONSEA/PR é constituído por vinte e dois Conselheiros titulares e respectivos 
suplentes, representantes do Poder Público Estadual e Federal e por Conselheiros da 
sociedade civil organizada. 

(B) O CONSEA/PR terá como Presidente e Vice-Presidente representantes da sociedade civil 
indicados pelo Governador do Estado do Paraná. 

(C) Participam do CONSEA/PR como conselheiros da sociedade civil, 24 (vinte e quatro) 
entidades governamentais, que serão escolhidas por meio de processo eleitoral na 
Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. 

(D) A organização e o funcionamento do Conselho serão disciplinados em Regimento Interno, 
aprovado por ato do próprio Conselho e a ser homologado pelo Secretário de Estado do 
Trabalho, Emprego e Economia Solidária, observados os dispositivos aplicáveis 

(E) A função de membro do Conselho (CONSEA/PR) é considerada serviço público relevante 
remunerado. 

 
 
 
 

 
As seções I e II do Capitulo III do Decreto n o. 6.663/2012 descreve, entre outras, as 

seguintes competências: 
 

I  - Coordenar e acompanhar os programas, projetos e atividades desenvolvidas pelas 
unidades administrativas da Secretaria, avaliando os resultados atingidos; 

II  - Facilitar o processo decisório, através do estabelecimento de fluxos constantes de 
informações entre as unidades administrativas da Secretaria; 

III - Acompanhar, supervisionar e assessorar os Escritórios Regionais da Secretaria 
no desenvolvimento de suas ações; 

IV - Propor a contratação de empresas de auditoria para verificação sistemática da 
coerência, forma e conteúdo das atividades da Secretaria; 

 
(A) Todos os itens são de competência do Diretor Geral da Secretaria de Estado do Trabalho, 

Emprego e Economia Solidária. 
(B) Somente os  itens I, II, III são de competência do Diretor Geral da Secretaria de Estado do 

Trabalho, Emprego e Economia Solidária. 
(C) O item II é de competência do Núcleo de Informática e Informação. 
(D) O item IV é de competência dos Grupos Setoriais. 
(E) Todos os itens são de competência do Departamento de Políticas Públicas de Economia 

Solidária, Microcrédito e Empreendedorismo 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

Questão 15 
 

Questão 16 
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Conforme o Decreto Estadual do Governo do Estado do  Paraná nº 6.663 de 29/11/2012 e 
anexo, o Departamento de Gestão do Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda – 
DETER tem as seguintes competências, dentre outras:  
 

I   -  O planejamento das políticas públicas de intermediação de mão de obra para o Estado 
do Paraná e das ações do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, 
em sintonia com as orientações do Ministério do Trabalho e Emprego. 

II  - A identificação de demandas e prestação de orientação na elaboração de planos de 
trabalho da SETS, que integram os convênios firmados entre o Estado do Paraná, o 
Ministério do Trabalho e Emprego e os demais órgãos correlatos. 

III - A elaboração de planos anuais e plurianuais, projetos, relatórios e controles atinentes ao 
Departamento, de conformidade com as diretrizes e orientações da SETS. 

IV - A realização da gestão do Sistema Estadual de Qualificação Profissional – Qualifica 
Paraná. 

V  - A prestação de apoio técnico-administrativo ao funcionamento do Conselho Estadual do 
Trabalho, no âmbito das políticas públicas de Trabalho, Emprego e Renda, 
operacionalizadas pelo Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda. 

 
Assinale a alternativa correta 

 
(A) Apenas o item I está correto. 
(B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(C) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
(D) Apenas o item IV esta correto. 
(E) Apenas os itens II, III, IV e V estão corretos. 

 
 
 
 

Conforme o Decreto Estadual do Governo do Estado do  Paraná nº 6.663 de 29/11/2012 e 
anexo, o Departamento de Políticas Públicas de Rela ções de Trabalho – DERT tem as 
seguintes competências, dentre outras: 
 

I  - O planejamento, coordenação, desenvolvimento, implementação, acompanhamento e 
avaliação de atividades e assuntos concernentes às Políticas Públicas de Relações de 
Trabalho, no Estado do Paraná. 

II - A realização do intercâmbio com organismos representativos de empregados, 
empregadores e outros setores organizados da sociedade, nacionais e internacionais, 
promovendo a interlocução entre o poder público e a sociedade civil. 

III - O apoio técnico à mediação e à conciliação em conflitos coletivos de trabalho.  
IV - A coordenação do processo de negociação e a determinação do piso salarial nacional e 

outros assuntos que envolvam os interesses dos trabalhadores, empregadores e do poder 
público. 

V - A manutenção e gerenciamento de um sistema público de informações cadastrais sobre 
organizações sociais em geral, especialmente as sindicais, populares e comunitárias. 

 
Assinale a alternativa correta 

 
(A) Apenas o item I está correto. 
(B) Apenas os itens I e IV estão corretos. 
(C) Todos os itens estão corretos. 
(D) Apenas o item V está incorreto. 
(E) Apenas o item I está incorreto. 

 
 

Questão 17 
 

Questão 18 
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Conforme o Decreto Estadual do Governo do Estado do  Paraná nº 6.663 de 29/11/2012 e 
anexo, o Departamento de Políticas Públicas de Segu rança Alimentar Nutricional – DESAN 
tem as seguintes competências, dentre outras: 
 

I   - O planejamento, a coordenação, o desenvolvimento, a implementação, o 
acompanhamento e avaliação das atividades e assuntos concernentes às Políticas 
Públicas de Segurança Alimentar e Nutricional, no Estado do Paraná.  

II  - O fomento, junto as instituições públicas e privadas, para a criação de instâncias 
municipais e regionais de controle social da política de segurança alimentar e nutricional.  

III - O apoio ao co-financiamento e a implementação de ações integradas de inclusão 
produtiva, geração de renda, produção solidária, aquisição de alimentos da agricultura 
familiar e abastecimento de entidades socioassistenciais. 

IV - A participação na avaliação dos resultados e impactos dos programas e projetos 
governamentais, no âmbito da segurança alimentar e nutricional, desenvolvidos em 
conjunto com áreas e secretarias afins. 

V - O gerenciamento, a coordenação e supervisão da Secretaria Executiva do CONSEA – PR. 
 

Assinale a alternativa correta 
 

(A) Apenas o item I está correto. 
(B) Apenas os itens I e V estão corretos. 
(C) Todos os itens estão corretos. 
(D) Apenas o item IV esta incorreto. 
(E) Apenas o item V esta incorreto. 

 
 

 
 
 

 
Conforme o Decreto Estadual do Governo do Estado do  Paraná nº 6.663 de 29/11/2012 e 

anexo, os Escritórios Regionais da Secretaria de Es tado do Trabalho, Emprego e Economia 
Solidária, implantados em cidades-sede de regiões a dministrativas do Estado, tem as 
seguintes competências, dentre outras: 
 

I   - A supervisão e acompanhamento, no âmbito de sua jurisdição, da execução das ações da 
SETS relativas às Políticas Públicas de Fomento à Economia Solidária, ao Microcrédito 
Orientado e Assistido e ao Empreendedorismo, do Trabalho, Emprego e Renda, das 
Relações do Trabalho e da Segurança Alimentar e Nutricional, conforme as 
características e necessidades regionais. 

II  - A coleta de informações de caráter regional, de interesse para a avaliação e para o 
controle programático da Secretaria.  

III - A articulação com entidades representativas de trabalhadores e de empregadores, 
prefeituras municipais e órgãos ou entidades envolvidas com as políticas da Secretaria, 
observadas as diretrizes emanadas das unidades programáticas.  

IV - O apoio e a prestação de serviços, descentralizadamente. 
V  - A realização de estudos de indicadores que subsidiem a implementação de políticas 

públicas afetas à Pasta, no âmbito regional. 
 

Assinale a alternativa correta 
 

(A) Apenas o Item I está correto. 
(B) Apenas os itens I e V estão corretos. 
(C) Todos os itens estão corretos. 
(D) Somente o item IV esta correto. 
(E) Apenas o item V esta incorreto. 

Questão 19 
 

Questão 20 
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“Dentre as múltiplas denominações aplicadas ao nosso tempo, nenhuma é mais expressiva 
que a de período tecnológico. A técnica, esse intermediário entre a natureza e o homem desde os 
tempos mais inocentes da história, converteu-se no objeto de uma elaboração científica sofisticada 
que acabou por subverter as relações do homem com o meio, do homem com o homem, do homem 
com as coisas, bem como as relações entre as nações [...] Trata-se de uma fase intensamente nova 
da história da humanidade.” (SANTOS, M. Pensando o espaço do homem. São Paulo, Hucitec, 2007. 
P.11).  

Sobre o texto, analise as proposições: 
 

I  - A introdução de novas tecnologias nos meios de transportes alterou as concepções de 
espaço-tempo, diminuindo as distâncias e, consequentemente, o tempo necessário para 
percorrê-las. 

II  - O surgimento de sociedades tecnológicas está diretamente relacionado às economias que 
demandam altos investimentos em pesquisas científicas. 

III- No final do século XX, teve início uma nova era industrial, fundamentada na automatização 
e na robotização da produção o que colaborou, por um lado para reduzir o uso intensivo 
de mão-de-obra, matéria-prima e energia, contribuído para elevar a produtividade. 

IV- Avanços na tecnologia em áreas do conhecimento, como a informática, as 
telecomunicações, a biotecnologia, a robótica e a química fina, possibilitaram o 
desenvolvimento de novas técnicas, novos produtos e matérias-primas, exigindo mão de 
obra altamente qualificada. 

V - O aumento dos mecanismos de controle dos mercados internacionais e a ausência de 
difusão de informações por meio de poderosos sistemas de telecomunicação impediram 
as relações de dominação e dependência entre os países. 

 

É CORRETO afirmar que: 
 

(A) Apenas as proposições II e III estão corretas. 
(B) Apenas as proposições I, II e III estão corretas. 
(C) Apenas as proposições I, II, III, e IV estão corretas. 
(D) Apenas as proposições II, III, IV estão corretas. 
(E) Apenas as proposições I, III, IV e V estão corretas. 

 
 

 
 
 
 

 Sobre a organização político-territorial do Brasil, analise as proposições: 
 

I  -  Do ponto de vista da organização político-administrativa, o Brasil é, constitucionalmente, 
uma Federação, com o nome oficial de República Federativa do Brasil. Dividida em 26 
estados e o Distrito Federal. 

II -  O Brasil é um exemplo perfeito de federalismo, com grande descentralização política e 
administrativa. 

III - O chefe do Poder Executivo é o (a) presidente da República, responsável pela 
administração da União juntamente com os ministros de Estados. 

IV- Os Estados são unidade administrativas legalmente dotadas de autonomia organizacional, 
governamental e política. 

V - A Constituição é a Lei Maior que rege a vida de um país, determinando, entre outros 
aspectos, a organização do Estado. De acordo com a Constituição Federal de 1988, 
existem três poderes da União, independentes e harmônicos entre si: o Executivo, o 
Legislativo e o Judiciário. 

 

É CORRETO afirmar que: 
 

(A) Apenas as proposições I e III estão corretas. 
(B) Apenas as proposições I, II e III estão corretas. 
(C) Apenas as proposições I, II, III e IV estão corretas. ·. 
(D) Apenas as proposições II, III, IV estão corretas. 
(E) Apenas as proposições I, III, IV e V estão corretas. 

Questão 22 

Questão 21 
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O sociólogo Manoel Castells (1999) em seu livro A Sociedade em rede refere-se a uma “nova 
cultura” que vem transformando as relações espaço-tempo, com novos mecanismos de dominação e 
subordinação político-econômica em todo o mundo: o preço a ser pago pela inclusão no sistema é a 
adaptação a sua lógica, a sua linguagem, a seus pontos de entrada, a sua codificação e 
decodificação.  

 
Tendo por base o pensamento de Castells (1999) e os  conhecimentos a respeito dessa 

temática assinale a alternativa CORRETA: 
 
(A) Cultura da virtualidade real, em que ocorre uma transformação tecnológica de dimensões 

históricas, ou seja, a integração de vários modos de comunicação em uma rede interativa. 
(B) Cultura da violência, a sociedade é guiada por sentimentos de xenofobia e de pressão 

psicológica. 
(C) Cultura do consumo, em que toda a sociedade se envolve num sistema de consumo, cada 

vez mais facilitador, que induz a compra até mesmo sem sair de casa. 
(D) Cultura do desperdício, a sociedade sobre a pressão da propaganda  adquire bens 

desnecessários e supérfluos. 
(E) Cultura da televisão, a sociedade tem suas ideias  e valores homogeneizados  por meio 

da mídia nacional e internacional. 
 
 
 
 
 
 
 

Com relação ao papel da mulher na sociedade analise  as proposições: 
 
I -  As lutas e os movimentos pela emancipação das mulheres se intensificaram 

principalmente a partir do século XX. Por meio de movimentos feministas elas 
reivindicaram, entre outros pontos, a construção de sua cidadania e a superação de uma 
divisão tradicional de trabalho estabelecida entre sexos, na qual cabia a mulher um papel 
secundário. 

II  - Atualmente, em grande parte dos países, as mulheres têm ocupado novos espaços 
sociais e podem tomar decisões, por exemplo, sobre a sua fecundidade e sexualidade. 

III - A participação feminina na população economicamente ativa é elevada nos países 
desenvolvidos, e baixos nos países periféricos, tendo aumentado significativamente nos 
países subdesenvolvidos industrializados e nos mercados emergentes. 

IV - Principalmente nos países subdesenvolvidos, as mulheres ainda são a maiorias em 
atividades de remuneração mais baixa e minoria em cargos administrativos e gerenciais. 

V - Atualmente países como Turquia, Paquistão, Afeganistão, as mulheres têm a sua 
sexualidade controlada, até mesmo com apoio da lei e, caso não se submetam, podem 
sofrer castigos que variam entre chibatadas, prisão e execução por pedradas. 

 
É CORRETO afirmar que: 

 
(A) Apenas as proposições I e III estão corretas. 
(B) Apenas as proposições I, II e III estão corretas. 
(C) Apenas as proposições I, II, III, e IV estão corretas. 
(D) Apenas as proposições II, III, IV estão corretas. 
(E) Todas as proposições estão corretas. 

 
 
 
 

Questão 24 
 

Questão 23 
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Sobre o estado do Paraná analise as proposições: 
 
 I -  O norte do Paraná foi ocupado por paulista, mineiros, nordestinos e descendentes de 

imigrantes europeus, como consequência da expansão da lavoura cafeeira do estado de 
São Paulo. 

II -  Curitiba é o segundo maior centro urbano da região sul. É uma das capitais brasileiras 
cujos habitantes têm melhores condições de vida. também é conhecida, sobretudo, pelo 
planejamento urbano e pela culinária de influências italiana, alemã e polonesa. 

III - O crescimento industrial da capital estimulou a modernização do Porto de Paranaguá, 
assim como as ligações entre este e o interior agrícola do estado. 

IV - No interior do estado, Londrina, Maringá têm forte presença da agroindústria e dos 
serviços e, em Foz do Iguaçu, sobressaem-se as atividades ligadas ao turismo e à 
produção de energia elétrica e em Paranaguá destaca-se a atividade portuária. 

 V - As economias dos municípios da Região Metropolitana de Curitiba estão entre as maiores 
do Estado. Em razão do dinamismo da indústria e dos serviços, Curitiba, São José dos 
Pinhais e Araucária são os municípios mais representativos no PIB do Paraná. 

 
É CORRETO afirmar que: 
 

(A) Apenas as proposições I e III estão corretas. 
(B) Apenas as proposições I, II e III estão corretas. 
(C) Apenas as proposições I, II, III, e IV estão corretas. 
(D) Apenas as proposições II, III, IV estão corretas. 
(E) Todas as proposições estão corretas. 

 
 
 
 
 
 
 

O sistema operacional Windows, tem a capacidade de criar pastas e arquivos 
compactados com a extensão “.zip”. Assinale a alterna tiva que contenha o nome de um 
software de compactação de pastas e arquivos. 
  

(A) Adobe Reader.  
(B) Nero.  
(C) Megacubo.  
(D) WinZip.  
(E) Chrome. 

 
 
 

 
 
 
Em relação ao Sistema Operacional Linux, assinale a  alternativa que contenha o 

comando para mostrar o hardware instalado no comput ador? 
 

(A) ls 
(B) lspci 
(C) find 
(D) show 
(E) showpci 

 

Questão 26 

Questão 27 
 

Questão 25 
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Considere que numa planilha do LibreOffice 4.0 Calc  a célula C1 contém a seguinte 

fórmula:  
 
Caso esta fórmula seja copiada para a célula C2, a fórmula que estará contida em C2 

será:  
 

(A) =$A$2+B2.  
(B) =A2+B2.  
(C) =$A$1+B2.  
(D) =A2+$B$2.  
(E) =A2+B1.  

 
 

 
 
 

Considere o LibreOffice 4.0 Writer, são teclas de a talho correspondentes aos recursos 
NEGRITO, ITÁLICO e SUBLINHADO. 
 

(A) Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U 
(B) Alt+N, Alt+I, Alt+S 
(C) Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+S 
(D) Alt+B, Alt+I, Alt+S 
(E) Ctrl+N, Ctrl+I, Ctrl+S 

 

 
 
 
 
 

Assinale a opção que não contenha o nome de uma fer ramentas de navegação na 
internet.  
 

(A) Internet Explorer. 
(B) Mozilla Firefox. 
(C) Google Chrome. 
(D) Nero. 
(E) Safári. 

 
 

Questão 30 
 

Questão 28 
 

Questão 29 
 

=$A$1+B1 
 


