PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK - PR
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2017
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR A PROVA!
1.

Verifique se este caderno apresenta 7 páginas, contendo 20 (vinte) questões,
distribuídas em 8(oito) questões de português, 6 (seis) questões de matemática e 6

CADERNO DE PROVAS DO NÍVEL SUPERIOR

(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.

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.

Nome completo:
Assinatura:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CANHOTO
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PORTUGUÊS
1) Assinale a alternativa que melhor reescreve o trecho que segue de acordo com a
norma culta.
Eu quiria dar uma caminonete pra minha mãe pra ela poder carrega as roupa que ela lava
sem ficar com dor nas costa. Mina mãe tem poblema sério de coluna aí eu queria mesmo
é que ela sarace mas eu sei que o sinhor não é médico nem pai de santo e que o problema
da minha mãe é sério.

a) Eu queria dar uma camionete para minha mãe pra ela poder carrega as roupas que ela lava
sem ficar com dor nas costas. Minha mãe tem problema sério de coluna, eu queria mesmo
é que ela sara-se, mas sei que o senhor não é médico nem pai de santo e que o problema
da minha mãe é sério.
b) Eu quiria dar uma caminhonete pra minha mãe pra ela poder carregá as roupas que ela lava
sem ficar com dor nas costa. Minha mãe tem problema sério de coluna; Aí eu queria mesmo
é que ela sarasse, mas eu sei que o senhor não é médico nem pai de santo e que o problema
da minha mãe é sério.
c) Eu queria dar uma caminhonete para minha mãe para ela poder carregar as roupas que lava
sem ficar com dor nas costas. Minha mãe tem problema sério de coluna e eu queria mesmo
é que ela sarasse, mas sei que o senhor não é médico nem pai de santo e que o problema
da minha mãe é sério.
d) Eu queria dar uma caminhonete para minha mãe para ela poder carrega as roupa que ela
lava sem ficar com dor nas costas. Minha mãe tem problema sério de coluna e eu queria
mesmo é que ela sarace, mas eu sei que o senhor não é médico nem pai de santo e que o
problema da minha mãe é sério.
2) Muitas pessoas regravaram a música “O mundo é um moinho”. Mas alguns intérpretes
alteraram uma palavra quanto à concordância. Observe:
Preste atenção, o mundo é um moinho

Preste atenção, o mundo é um moinho

Vai triturar teus sonhos, tão mesquinho

Vai triturar teus sonhos, tão mesquinhos

Vai reduzir as ilusões a pó

Vai reduzir as ilusões a pó

A diferença existente, no que diz respeito às palavras mesquinho – mesquinhos, produz o
seguinte efeito:
a) não compromete a interpretação, pois não altera o sentido das demais expressões do texto.
b) o uso do singular na palavra mesquinho é um erro, pois não fica claro qual é o substantivo
referencial para a característica em questão.
c) com o singular, pode-se concluir que a concordância se faz entre as palavras mesquinho e
moinho, sendo a palavra moinho núcleo do sujeito do verso em questão.
d) a palavra mesquinhos (no plural) remete a característica ao substantivo sonhos.
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3) Indique a alternativa correta, quanto o emprego da concordância:
a) Marcaram bastante gols no jogo;
b) Aquelas mercadorias custaram caros;
c) A porta estava meia fechada;
d) Bebeu meia garrafa de refrigerante.

4) Em vez do médico do Milan, o doutor José Luiz Runco, da Seleção, é quem deverá ser
o responsável pela cirurgia de Cafu. Foi ele quem operou o volante Edu e o atacante
Ricardo Oliveira, dois jogadores que tiveram problemas semelhantes no ano passado. O
termo “ele”, em destaque no texto, refere-se:
a) Ao doutor José Luiz Runco.
b) Ao médico do Milan.
c) A Cafu.
d) Ao volante Edu.

5) Assinale as palavras que estão corretamente acentuadas:
a) Saída, hífen, café, herói, asteroide.
b) Maracujá, farmácia, véu, pá, má.
c) Troféu, cordel, papel, céu, jacaré.
d) Todas as alternativas estão acentuadas corretamente.

6) Indique a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente:
a) Salsicha-caxumba-xicória-cachimbo.
b) Chinesa-colonização-rigidez-laxante.
c) Hospitalização-ausência-louza-gasosa.
d) Xuxu-xaxim-deleitosa-singeleza.

7) São homônimos, EXCETO:
a) Acento, assento.
b) Cesta, sexta.
c) Comprido, cumprido.
d) Empoçar, empossar.
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8) Leia o texto e responda a questão proposta.

Canguru? Não estou entendendo!
“Quando os conquistadores ingleses chegaram à Austrália, assombraram-se ao ver os
estranhos animais que davam saltos incríveis. Imediatamente chamaram um nativo (os
indígenas australianos eram extremamente pacíficos) e tentaram lhe perguntar que animal
era aquele. Ao notar que o aborígene sempre dizia “Kan Ghu Ru” adotaram o vocábulo
inglês “kangoroo (canguru). Os linguistas
descobriram, após
algum
tempo, o
significado das palavras do nativo. O indígena queria dizer: “Não estou entendendo!””.
O texto apresentado nos permite concluir:

a) Caso os conquistadores ingleses compreendessem o idioma local, provavelmente o canguru
não teria esse nome.
b) O animal que conhecemos hoje em dia como canguru não possui esse nome.
c) O nome combinou tanto que parece ser esse mesmo o nome original do animal.
d) Os nativos até hoje não compreendem por que todo mundo, ao ver um canguru, exclama que
não está entendendo.

MATEMÁTICA
9) Um ônibus sai do ponto inicial com 25 passageiros. No 1º ponto, descem 3 pessoas e
entram 5. No segundo ponto, descem 9 e entram 3. A expressão numérica que representa
essa situação é:
a) 25 – 3 – 5 + 9 – 3 =23.
b) 25 – 3 + 5 – 9 + 3 =21.
c) 25 – 3 + 5 – 9 – 3 =15.
d) 25 – 3 – 5 – 9 + 3 =11.

10) Marcia, professora de um determinado bairro do município de Teresópolis após
trabalhar mais de 30 anos, resolveu se aposentar. Considerando que hoje ela está com 57
anos. Em que ano Márcia nasceu:
a) 1960.
b)1957.
c)1970 .
d)1986.

4

11) Cláudio e Luís viajam a serviço no mesmo dia. Cláudio faz viagens de 7 em 7 dias e
Luís, de 2 em 2 dias. Após quantos dias eles partirão juntos novamente?
a) 14 dias.
b) 15 dias.
c) 16 dias.
d) 17 dias.

12) Para ir de sua casa até a escola, Ricardo dá 820 passos. Se cada passo de Ricardo
mede 75 cm, quantos metros ele percorre para chegar à escola?
a) 415 m.
b) 615 m.
c) 515 m.
d) 715 m.

13) Certo mês, um comerciante promoveu uma liquidação em que todos os artigos de sua
loja tiveram os preços rebaixados em 20%. Se, ao encerrar a liquidação o comerciante
pretende voltar a vender os artigos pelos preços anteriores aos dela, então os preços
oferecidos na liquidação devem ser aumentados em:
a) 18,5%.
b) 20%.
c) 22,5%
d) 25%

14) Num estacionamento, há 21 veículos entre carros e motos, num total de 66 rodas.
Quantos carros e quantas motos há nesse estacionamento?
a) 11 carros e 10 motos.
b) 12 carros e 9 motos.
c) 10 carros e 11 motos.
d) 13 carros e 8 motos.
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CONHECIMENTOS GERAIS
15) Sobre a regionalização brasileira, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), é correto afirmar que é assim composto:
a) Cinco regiões: norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul.
b) Quatro regiões: norte, nordeste, sul e sudeste.
c) Três regiões: Amazônia, nordeste e centro-sul.
d) Cinco regiões: norte, nordeste, sul, centro-sul e Amazônia.

16) Leia a seguinte notícia sobre a recente corrida presidencial norte-americana e assinale
a alternativa que preenche corretamente a lacuna:
“Contrariando todas as previsões, o magnata republicano Donald Trump derrotou ____________
em uma eleição histórica, que deixou o mundo atônito e surpreendeu os próprios americanos.
Com uma surpreendente vitória nas urnas, o republicano foi eleito o novo presidente dos Estados
Unidos da América. O resultado contrariou projeções de renomados institutos de pesquisa e
derrubou bolsas em todo o mundo”. (Terra Notícias, 9 nov 2016. Com adaptações).
a)
b)
c)
d)

Barack Obama.
George W. Bush.
Hillary Clinton.
Vladmir Putin.

17) Na América do Sul existem dois idiomas oficiais, sendo eles:
a) Inglês e Espanhol.
b) Português e Portunhol.
c) Espanhol e Castelhano.
d) Espanhol e Português.

18) O município de Conselheiro Mairinck situa-se na região Norte Pioneiro do Estado do
Paraná. Tendo como data de instalação oficial em 3 de dezembro de 1961.
Com o seu conhecimento sobre Conselheiro Mairinck responda:
Em relação ao quadro e extensão territorial, este município limita-se com:
a)
b)
c)
d)

Jundiaí do Sul, Guapirama, Tomazina, Jaboti e Japira.
Jundiaí do Sul, Ibaiti, Tomazina, Jaboti e Japira.
Jundiaí do Sul, Guapirama, Tomazina, Carlópolis e Japira.
Jundiaí do Sil, Guapirama, Figueira, Jaboti e Japira.

6

19) A expressão “Mão de vaca” quer dizer:
a) pessoa sovina ou avarenta.
b) homem forte como touro.
c) tipo de aguardente do norte do Brasil.
d) golpe de judô muito popular no Japão.

20) O presidente da República Michel Temer anunciou no dia 22/09/2016 e projeto da
reformulação do ensino médio, a proposta reduz o conteúdo obrigatório e flexibiliza a
grade curricular. No projeto inicial, apontavam entre os conteúdos que deixariam de ser
obrigatórios quatro matérias da grade curricular. São elas:
a) História, Filosofia, Educação física, Sociologia.
b) Artes, Educação física, Filosofia, Sociologia.
c) Geografia, Educação física, Filosofia e Sociologia.
d) Filosofia, Educação física, Ciências, Sociologia.
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