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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK - PR 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018  
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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR A PROVA! 

1. Verifique se este caderno apresenta 4 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           
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PORTUGUÊS 

1) Assinale a palavra que está graficamente acentuada pela mesma regra que determina o 
acento em médico.              

a) Pétala. 
b) Modéstia.  
c) Mágoa.  
d) Sabiá. 

2) Marque a alternativa em que todas as palavras são verbos:  
 

a) Tardou, implorou, somente; 
b) Desistiu, deixou, embora. 
c) Passear, despertar, esmagar. 
d) Dormia, começou, poderoso. 

 
3)  Leia o texto abaixo e responda a questão solicitada. 

A raposa e as uvas 

Num dia quente de verão, a raposa passeava por um pomar. Com sede e calor, sua atenção 
foi capturada por um cacho de uvas. “Que delícia”, pensou a raposa, “era disso que eu 
precisava para adoçar minha boca”. E, de um salto, a raposa tentou, sem sucesso, alcançar 
as uvas. Exausta e frustrada, a raposa afastou-se da videira, dizendo: “Aposto que estas 
uvas estão verdes”. Esta fábula ensina que algumas pessoas quando não conseguem o que 
querem, culpam as circunstâncias. 

Fonte: (http://www1.uol.com.br/crianca/fabulas/noflash/raposa.htm) 

A frase que expressa uma opinião é: 
 
a) “A raposa passeava por um pomar”. 
b) “Sua atenção foi capturada por um cacho de uvas”. 
c) “A raposa afastou-se da videira”. 
d) “Aposto que estas uvas estão verdes”. 

 
4) Assinale a alternativa em que as palavras estão escritas corretamente. 

 
a) Exportar – lojista – atualizar. 
b) Pesquizador – indígena – insserto. 
c) Passajem – quis – atrazar. 
d) Mechido – engessar – arranjar. 

 
5) O nosso alfabeto é formado por: 

 
a) Consoantes e frases. 
b) Vogais e consoantes. 
c) Vogais e frases. 
d) Palavras e vogais. 

 
6) Aquele é um genuíno Picasso! A oração possui o mesmo significado em:  

 
a) Aquele é um autêntico Picasso! 
b) Aquele é um ilegítimo Picasso! 
c) Aquele é um excêntrico Picasso! 
d) Aquele é um discreto Picasso! 
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7) Escolha o item que apresenta “antônimo” da palavra sublinhada na frase abaixo: 
 

A água está calma, transparente e riscada de sol. 

 
a) Concentrada. 
b) Tranquila. 
c) Transparente. 
d) Agitada. 

 
8) Dia 25 de janeiro foi o dia do carteiro. Ele leva ao mundo inteiro várias notícias, 

intimações, saudades, respostas... 
 
No trecho “Ele leva ao mundo inteiro”, a palavra sublinhada refere-se ao: 
 
a) Carteiro. 
b) Jornal. 
c) Livro. 
d) Poeta.  

MATEMÁTICA 
 

9) Assinale o número que antecede 578: 
 

a) 579. 
b) 576. 
c) 577. 
d) 580. 

 
10)  Um terço de uma hora equivale à: 

 
a) 1200 segundos. 
b) 600 segundos. 
c) 300 segundos. 
d) 2400 segundos. 

 

11)  João nasceu em 1944 e neste ano de 2018 ele fará uma grandiosa festa em comemoração 
ao seu aniversário. Quantos anos ele estará completando? 

 
a) 74 anos. 
b) 94 anos. 
c) 84 anos. 
d) 64 anos. 
 

12) Um sapato que custava R$ 80,00 teve um desconto de 5% e passou a custar: 
 

a) R$ 68,00. 
b) R$ 72,00. 
c) R$ 40,00. 
d) R$ 76,00. 

 

13)  Resolva a equação: X+3=18 
 

a) -15. 
b) 15 
c) 21 
d) 6 
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14)  Um investidor aplica R$ 1.000,00 a juros simples de 3% ao mês. Qual o valor do juro 
recebido em dois meses? 
 
a) R$ 120,00 
b) R$ 80,00 
c) R$ 60,00 
d) R$ 100,00 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
15)  Assinale a única alternativa em que não aparece um meio de transporte terrestre. 

 
a) Carro. 
b) Submarino. 
c) Ônibus. 
d) Trem. 

 

16)  Qual o atual regime e sistema político do Brasil? 
 

a) República Parlamentarista.  
b) Monarquia Absolutista. 
c) República Presidencialista. 
d) República Monarquista. 

 
17)  O Rio que atravessa praticamente todo o município de Conselheiro Mairinck é o: 

 
a) Ribeirão Vermelho. 
b) Ribeirão das Pedras. 
c) Ribeirão Jabuticabal. 
d) Ribeirão Saltinho. 

 
18) O eleitorado brasileiro elegeu em 2014, em todas as Unidades da Federação, candidatos 

que vão assumir o cargo de senadores da república por um mandato de: 
 

a) 16 anos. 
b) 5 anos. 
c) 4 anos. 
d) 8 anos. 

 

19) A bandeira nacional tem no centro uma faixa com o lema nacional, que foi idealizado por 
Raimundo Teixeira Mendes. O que está escrito nessa faixa? 

 
a) Amor, Ordem e Progresso. 
b) Ordem e Progresso. 
c) Amor e Progresso. 
d) Ordem e Sucesso. 

 
20)  “Perguntar se vai ter festa”, “Escrever uma mensagem dando os parabéns”, “Usar para se 

lembrar de aniversários”, “Listar números de telefones”. Estas ações podem ser executadas, 
utilizando-se de um recurso tecnológico que é a (o)... 

 
a) Notícia. 
b) Bilhete. 
c) Internet. 
d) Cartaz. 

 


