PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK - PR
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2017

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.

TÉCNICO

CADERNO DE PROVAS DO NIVEL MÉDIO/FORMAÇÃO DE DOCENTES /

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR A PROVA!

7.
8.

9.

Questão/Resposta
21
A
B
C
D
Em hipótese alguma haverá substituição do mesmo por erro do (a) candidato(a).
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.
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 dentro de embalagem fornecida pela comissão do
processo seletivo.
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PORTUGUÊS
1) As imagens que seguem apresentam curiosidades no que diz respeito à confecção da
mensagem. Assinale a alternativa que analisa corretamente as duas placas.

Placa 1

Placa 2

a) O erro nas placas está na ortografia; quanto à pronúncia das duas informações não há
problemas.
b) O erro da primeira placa está só no uso das letras ―” ss”. A escrita correta seria com “ç”
c) O erro da placa 2 está na palavra cabeleireiro. O correto seria cabeileireiro.
d) Existe separação incorreta de palavras apenas na segunda placa.

2) Marque a única alternativa que apresenta erro na classificação da divisão silábica.
a)
b)
c)
d)

Prometo (trissílaba)
Assim (dissílaba)
Perguntou (polissílaba)
Dor (monossílaba)

3) Assinale a alternativa em que a divisão silábica não está corretamente empregada:
a)
b)
c)
d)

Au-to-mó-vel
Fa-mí-lia
Ca-de-ado
Ver-me-lho

4) De acordo com as regras da flexão das palavras, assinale a opção em que há palavras
no diminutivo.
a)
b)
c)
d)

Carinho-animalzinho-dentinho.
Rainha-filhote-soneca.
Gotícula-bebezinho-pedacinho
Sapatinho-riacho-sobrinho.
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5) Leia com atenção a tirinha da Mônica para responder à questão proposta.

https://www.google.com.br/search?q=tiras+da+monica
Quanto à interpretação do conteúdo da tirinha, é correto afirmar que:
a) Mônica, por ser criança, não tem experiência em compras, por isso errou no tamanho do
presente que comprou para a sua mãe.
b) Mônica teve segundas intenções, pois comprou propositalmente um vestido que não serviria
para sua mãe para que o presente voltasse para si.
c) Mônica comprou um vestido para ela mesma, mas se enganou com os pacotes na hora de
entregar o presente que era para sua mãe.
d) Mônica ficou triste porque não conseguiu acertar o tamanho do vestido que comprara para
sua mãe.

6) Observe as palavras destacadas no trecho abaixo.
A cigarra passou cantando todo verão desse ano
Depois se viu num apuro, chegou um inverno duro.
As palavras destacadas significam:
a)
b)
c)
d)

Feriado nacional.
Férias
Estações do ano.
Datas comemorativas.

7) De acordo com o texto abaixo, marque a alternativa que apresenta o sentido mais
próximo dessa palavra no texto.
Seria uma barra o trabalho da formiga.
a)
b)
c)
d)

Pedaço ou bloco de algum material.
Bainha feita em roupas.
Alguma coisa muito difícil.
Aparelho de ginástica.

8) De acordo com as sílabas tônicas, apenas uma alternativa apresenta todas as palavras
corretas quanto à classificação. Assinale-a.
a)
b)
c)
d)

Sofá, mexer, fugir, vaivéns = oxítonas.
Lindo, dicionário, ninguém, várias = paroxítonas.
Pêssego, prático, ônibus, insônia = proparoxítonas.
Pá, de, mês, sol = monossílabos tônicos.
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MATEMÁTICA
9) Cristina saiu de casa com 5 notas de 10 reais, 3 moedas de 1 real e 2 notas de 2 reais.
Gastou 35 reais. Quanto dinheiro sobrou?
a)
b)
c)
d)

2 reais.
12 reais.
20 reais.
22 reais.

10) A soma de (3 + 0,5 – 0,07 + 1,52) é?
a)
b)
c)
d)

4,95
3,78
2,54
5,94

11) Em média 40% da massa de uma pessoa adulta, corresponde à água. Quantos
quilogramas de água tem uma pessoa que pesa 85kg?
a)
b)
c)
d)

30kg
29kg
33kg
34kg

12) O número 18 é divisível por?
a)
b)
c)
d)

1,2,3,9,11,18
1,2,3,6,9,18
1,2,4,5,6,7
1,3,5,7,9,18

13) Se 7 jovens em 100 não tem celular, quantos em 500 tem celular?
a)
b)
c)
d)

350 jovens.
420 jovens.
430 jovens
465 jovens.

14) Luiz partiu de sua cidade em uma viagem de 345 km. Sabendo que o consumo médio
de combustível do carro de Luiz é de 12 km/l e que o litro de gasolina na época de sua
viagem custava R$ 3,80, quanto Luiz gastará com gasolina?
a) R$ 16,99
b) R$ 100,00
c) R$ 109,25
d) R$ 34,50
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CONHECIMENTOS GERAIS
15) O Facebook é um serviço online de rede social, lançado em 2004, que atualmente
conta com aproximadamente um bilhão e meio de usuários ativos. O nome de um dos
seus principais fundadores é:
a)
b)
c)
d)

Aaron Swartz.
Bill Gates.
Mark Zuckerberg.
Steve Jobs.

16) O presidente eleito nas últimas eleições dos Estados Unidos foi..........
a)
b)
c)
d)

Barack Obama
Donald Trump
Arnold Schwarzenegger
Hillary Clinton

17) Qual o nome da operação que é considerada a maior operação de combate a
corrupção já realizada no Brasil:
a)
b)
c)
d)

Operação lava-jato.
Operação carne fraca.
Operação lava-rápido.
Operação Mensalão.

18) Qual o nome do atual prefeito de Conselheiro Mairinck?
a)
b)
c)
d)

Nelson Ezequiel de Souza.
Alirio Cardoso.
Luis Carlos Sanches Bueno.
Alex Sandro Pereira Costa Domingues.

19) Qual clube de futebol brasileiro foi protagonista de um acidente aéreo que vitimou
jogadores, jornalistas e comissão técnica na madrugada do dia 29 de novembro de
2016?
a)
b)
c)
d)

Luverdense.
Cabofriense.
Chapecoense.
Figueirense.

20) A febre amarela é uma doença viral transmitida pela picada de um mosquito
contaminado. Em áreas urbanas, o principal agente infectante é:
a)
b)
c)
d)

Anopheles albitarsis.
Aedes aegypti
Simulium pertinax.
Aleurocanthus woglumi.
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