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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 5 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 

Leia o texto abaixo e responda as questões de 1 até 3. 

Texto – Cidadezinha qualquer  
 
Casas entre bananeiras 
mulheres entre laranjeiras 
pomar amor cantar. 
Um homem vai devagar. 
Um cachorro vai devagar 
Um burro vai devagar. 
Devagar... as janelas olham. 
Eta vida besta, meu Deus. 
(Carlos Drummond de Andrade) 
 

1) Todas as características citadas abaixo podem ser identificadas no poema de 
Drummond, exceto: 
 

a) Reaproveitamento do popular e do coloquial, a linguagem é simples, fácil, próxima da 
expressão oral. 

b) Concepção do poético como um texto complexo; um discurso fora da realidade da vida 
cotidiana. 

c) Crítica ao mundo rural, ao universo primitivo, distante do progresso, da civilização 
mecânica e industrial. 

d) Interesse pelo homem comum, pela ordem social e pela vida cotidiana.  
 

2) No verso: “Devagar...as janelas olham. O termo grifado é: 

 
a) Sujeito composto.  
b) Sujeito oculto. 
c) Sujeito inexistente. 
d) Sujeito simples. 

 
3) As palavras presentes no poema “casas, mulheres, homem, cachorro e burro” 

 

a) São todas “substantivos”. 

b) São todas “verbos”. 

c) São todas “adjetivos” 

d) São todas “advérbios”. 

 

4) A Língua Portuguesa é um sistema organizado que permite ao falante usá-la ao longo 

do cotidiano de sua vida. Considerando a organização gramatical, marque a alternativa 

em que a numeração aparece correta. 

 

01. Substantivo    (  ) Determina ou indetermina o substantivo 

02. Adjetivo    (  ) Indica quantidade 

03. Verbo    (  ) Qualifica o substantivo 

04. Advérbio    (  ) Substitui ou acompanha o substantivo 

05. Numeral    (  ) Dá nome ao seres em geral 

06. Pronome    (  ) Palavras que expressam ações ou estados 

07. Artigo    (  ) Funciona como um modificador de um verbo                         

 

a) 07; 04; 02; 01; 05; 03; 06. 

b) 07; 05; 02; 06; 01; 03; 04. 

c) 07; 04; 01; 02; 03; 05; 03. 

d) 07; 06; 05; 04; 03; 02; 01. 
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5) Marque a alternativa na qual TODAS as palavras são formadas por encontros 

consonantais:  

 

a) Saíram – bebedouro – caranguejo; 

b) Exato – igualdade – açaí; 

c) Cravo – graça – franco; 

d) Circuito – trouxeram – diáspora; 

 

6) O plural de “qualquer cidadão” é: 

 

a) Qualquer – cidadãos 

b) Quaisquer – cidadões 

c) Quaisquer – cidadãos 

d) Quaisquer - cidadães 

 

7) Observe as duas letras destacadas nas palavras abaixo. Todas foram usadas para 

representar um único fonema, EXCETO: 

 

a) Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti nada... 

b) ... o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho. 

c) Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa. 

d) ... esquecido na conversa da esquina. 

 

8) São acentuadas por serem proparoxítonas: 

 

a) Tatuapé – Tamanduá. 

b) Médico - Paroxítona. 

c) Gambá – Língua. 

d) Útil – Látex.  

MATEMÁTICA 

9) Numa classe, foram reprovados 15% dos alunos, isto é, 12 alunos. Quantos alunos 

estavam nessa classe? 

 

a) 50 

b) 60 

c) 80 

d) 70 

 

10) Numa cidade, uma área retangular de 120m por 100m foi dividida em pequenos lotes de 

12m por 20m, o número de lotes obtidos é de: 

 

a) 20 

b) 40 

c) 50 

d) 80 

 

11) Trinta por cento da quarta parte de 5.600 é igual a : 

 

a) 480 

b) 560 

c) 213 

d) 420 
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12) O perímetro de um quadrado é 40cm. Qual é sua área? 

 

a) 100cm² 

b) 125cm² 

c) 110cm² 

d) 120cm² 

 

 

13) Maria comprou 2 anéis e 1 colar, pagando R$ 150,00 pelas 3 jóias. Sabendo que o valor 

do colar R$ 80,00 e que os anéis têm o mesmo preço. Quanto custou cada anel? 

  

a) R$ 40,00 

b) R$ 35,00 

c) R$ 50,00 

d) R$ 25,00  

 

 

14) Em uma residência, o chuveiro elétrico consome 30% da energia elétrica, a geladeira 

consome 25% da energia elétrica e a lavadora consome 5% da energia elétrica.  O 

consumo de energia elétrica em um mês foi de R$ 60,00. Desses, quantos reais foram 

gastos com o chuveiro elétrico e com a geladeira? 

 

a)  R$ 45,00 

b)  R$ 35,90 

c)  R$ 42,60 

d)  R$ 33,00 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

15) No último ano, diversos telejornais apresentaram notícias sobre acontecimentos nas 

redes sociais. Sabendo disso, assinale a alternativa que contenha o nome de uma rede 

social. 

 

a) Google Chrome. 

b) Windows. 

c) Facebook. 

d) Android. 

 

16) O poder executivo no Brasil tem como principal representante o: 

 

a) Vereador. 

b) Presidente da República. 

c) Prefeito. 

d) Governador. 

 

17) Qual o motivo da condenação de Luís Inácio Lula da Silva? 

 

a) Recebimento de apartamento de luxo no Guarujá (SP) como propina na Operação Lava 

Jato. 

b) Tráfico de influência internacional na Operação Janus. 

c) Obstrução da justiça na Operação Lava Jato. 

d) Formação de quadrilha na Operação Lava jato. 
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18) O estado do Paraná vem apresentando um número elevado de casos de contaminação, 

devido à água parada, terrenos baldios, acúmulo de lixo, etc. Qual doença é 

desencadeada por esses fatores? 

 

a) Doença de chagas. 

b) Tuberculose. 

c) Barriga D’agua. 

d) Dengue. 

 

19) O município de Conselheiro Mairinck, teve sua emancipação em 03 de dezembro de 

1961. De qual município ele fazia parte, antes de ser emancipado? 

 

a) Japira. 

b) Jaboti. 

c) Jundiaí do Sul. 

d) Guapirama. 

 

20) No mês de outubro deste ano de 2018, haverá eleições em todo o Brasil em nível: 

 

a) Apenas, Estadual. 

b) Apenas, Municipal. 

c) Estadual e Federal. 

d) Estadual e Muncipal. 

 


