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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK - PR 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 
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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR A PROVA! 

1. Verifique se este caderno apresenta 6 páginas, contendo 20 (vinte) questões, 

distribuídas em 8(oito) questões de português, 6 (seis) questões de matemática e 6 

(seis) questões de conhecimentos gerais; 

2. Você receberá separadamente 01(um) gabarito; 

3. Para cada questão há apenas uma resposta correta; 

4. As respostas deverão ser preenchidas no gabarito utilizando caneta esferográfica azul 

ou preta; 

5. O(a) candidato(a) deverá transcrever as respostas da prova objetiva para o gabarito, 

que será o único documento válido para a correção da prova. O candidato deverá 

escrever seu nome completo no gabarito. 

6. O preenchimento do gabarito será de inteira responsabilidade do candidato, seguindo 

o exemplo abaixo.  

Questão/Resposta 

21 A B C D 

7. Em hipótese alguma haverá substituição do mesmo por erro do (a) candidato(a). 

8. Não serão computadas, atribuindo-se nota zero às questões objetivas não assinaladas 

(em branco) na folha de respostas, assim como as questões que contenham mais de 

uma alternativa assinalada para a mesma questão (ainda que uma delas esteja correta), 

que contenha emenda, rasura e/ou alternativa. 

9. A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o tempo para preenchimento do 

gabarito, com início às 09:00 horas e término às 12:00 horas; 

10. Ao final da leitura dessas instruções, escreva o seu nome completo e depois assine. 

11. Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os(as) 

candidatos, nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, telefone celular, 

relógio, bip ou qualquer equipamento eletrônico, bem como óculos escuros, bonés ou 

gorros, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de 

consulta, inclusive códigos e/ou legislação (os celulares deverão ser desligados e 

colocados embaixo das carteiras). 

 

Nome completo:   

Assinatura:   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CANHOTO  

QUESTÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RESPOSTA           

QUESTÃO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RESPOSTA           



2 
 

PORTUGUÊS 
 

Leia o texto abaixo: 
 

Trem do Pantanal 
Enquanto este velho trem atravessa o pantanal  
As estrelas do cruzeiro fazem um sinal  
De que este é o melhor caminho  
Pra quem é como eu, mais um fugitivo da guerra  
Enquanto este velho trem atravessa o pantanal  
O povo lá em casa espera que eu mande um postal  
Dizendo que eu estou muito bem vivo  
Rumo a Santa Cruz de La Sierra  
 
Enquanto este velho trem atravessa o pantanal  
Só meu coração está batendo desigual  
Ele agora sabe que o medo viaja também  
Sobre todos os trilhos da terra 

(Disponível em: https://www.cifrasdeviola.com.br/musica/trem-do-pantanal. Acesso em: jan. 
2020.) 
 

1. Assinale a alternativa que apresenta APENAS substantivos.  
 
a) trem - pantanal - estrelas – melhor.  
b) caminho – velho – guerra – muito.  
c) espera - muito - trilhos – viaja.  
d) trem – guerra – trilhos – estrelas.  
 
 

2. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas. 
 
I. Mesmo tendo ________________ a conta, o cliente teve a sua assinatura cancelada. 
II. Até ontem à noite, as mercadorias não tinham________________. 
III. Eu deveria ter ____________ o pen drive. 
 
a) pagado - chegado - trazido. 
b) pagado - chego - trazido. 
c) pago - chego- trago. 
d) pago - chegado - trago. 
 

3.  

Viver e não ter a vergonha de ser feliz 
cantar e cantar e cantar 
a beleza de ser um eterno aprendiz 
eu sei 
que a vida devia ser bem melhor 
e será 
mas isso não impede que eu repita 
É bonita, é bonita e é bonita [...] 
(Gonzaguinha) 

 
No último verso: É bonita, é bonita e é bonita, o poeta reitera essa caracterização 
porque:  
 
a) há beleza em ser um eterno aprendiz 
b) é preciso cantar e cantar 
c) necessita repetir 
d) a vida é bonita, e será bem melhor 
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4. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O dito popular só não significa: 
 
a) força de vontade 
b) preguiça 
c) insistência 
d) persistência 

 
5. A frase “Que bela moça, você namora!”, finaliza com: 

 
a) ponto de interrogação 
b) ponto de exclamação 
c) ponto final 
d) dois pontos 

 
6. A palavra documento é 

 
a) Monossílaba 
b) Dissílaba 
c) Trissílaba 
d) Polissílaba 

 
7. Em qual das alternativas a separação silábica da palavra goleada está correta:  

 
a) go – le – a - da 
b) gol - eada 
c) go – lea - da 
d) go – le – ada 

 
8. Com base na tirinha abaixo, responda: 

 

 

(Tirinha disponível em: <http://turmadamonica.uol.com.br/tirinhas/>. Acesso em jan. 2020.) 
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Qual das palavras / termos indicados abaixo está na posição de vocativo nas falas das 
personagens?  
 

a) Cascuda 
b) Pai 
c) Cascão 
d) Namoradinho 

MATEMÁTICA 
 

9. A tabela abaixo mostra o preço de uma dúzia de ovos em 5 mercados: 
 

Mercado A B C D E 

Preço 4,87  
 

4,99 5,17 5,15 5,02 

(Fonte: dados fictícios) 
O preço médio de uma dúzia de ovos é de: 
 

a) R$ 4,87  
b) R$ 4,98  
c) R$ 5,04  
d) R$ 4,08 

 
 
 

10. Tenho R$ 2500,00 em uma conta poupança, com rendimento de 3% ao mês, sob regime 
de juros simples, no final de 7 meses, sem fazer nenhuma retirada, terei a quantia total 
de: 
 
a) R$ 525,00 
b) R$ 2525,00  
c) R$ 3000,00  
d) R$ 3025,00 

 
 
 

 
11. Pedro possui um terreno de formato retangular, com 30 m de largura por 40 m de 

comprimento. A área desse terreno é igual a: 

a) 70m² 

b) 140m² 

c) 1000m² 

d) 1200m² 
 
 
 

12. Francisco comprou 20 pilhas para os relógios de sua casa e pagou R$ 300,00. Qual o 
preço, em reais, de cada pilha?  
 
a) R$ 10,00 
b) R$ 15,00 
c) R$ 20,00 
d) R$ 30,00 
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13. Dora quer cozinhar um bolo, mas, para fazê-lo, ela precisa de 3kg de manteiga e 2kg 
de trigo. Utilizando 12kg de manteiga, a quantidade de trigo necessária deverá ser:  
 
a) 6kg 
b) 8kg 
c) 9kg 
d) 11kg 

 

 
14. Marli faz aniversário no dia 28 de Setembro. No sábado, 1º de Setembro, os avós de 

Marli decidiram dar uma nota de R$ 50,00 para ela e farão o mesmo em cada sábado 
do mês, até que chegue o dia do seu aniversário. Durante a semana, ela gasta parte 
do seu dinheiro e guarda o que sobra em seu cofre. A tabela a seguir mostra quanto 
ela gastou em cada uma das quatro semanas do mês: 
 

Semana Total de gastos 

1ª R$ 20,00 

2ª R$ 10,00 

3ª R$ 2,00 

4ª R$ 15,00 

(Fonte: dados fictícios) 
 

No dia de seu aniversário, quantos reais ela terá guardado? 
 

a) R$ 133,00 
b) R$ 135,00 
c) R$ 153,00 
d) R$ 185,00 

 

 
 
 
 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

15.  Qual o nome do atual líder da Coreia do Norte? 

 
a) Pak Pong-ju 

b) Kim Jong-un 

c) Kim Jong-Il 

d) Moon Jae-in 

 

16. No mês de outubro de 2020, haverá eleições em todo o Brasil em nível:   

 
a) Apenas, Estadual 

b) Apenas, Municipal 

c) Estadual e Federal 

d) Estadual e Municipal 

 

17. Ciência de grande importância no mundo contemporâneo, porque estuda os seres vivos 

e suas interações com o meio ambiente onde vivem: 

 

a) Meteorologia 

b) Agronomia 

c) Física 

d) Ecologia 
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18. A Cidade de Conselheiro Mairinck - PR está localizada as margens de qual importante 

rodovia federal? 

 

a) BR 153 

b) BR 369 

c) BR 225 

d) BR 135 

 

19. Que país sediará as Olimpíadas de 2020? 

 

a) França 

b) Japão 

c) Rússia 

d) Estados Unidos 

 

20. Qual o menor e o maior país do mundo, considerando sua área territorial, 

respectivamente? 

 

a) Vaticano e Rússia 

b) Nauru e China 

c) Mônaco e Canadá 

d) Malta e Estados Unidos 

 


