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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIANA – PARANÁ 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2007 

CADERNO DE PROVA 
17/02/2008 

 
NOME DO CANDIDATO: __________________________________________________ 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: ____________ 
CARGO NÍVEL BÁSICO: GARI E MARGARIDA 
 

INSTRUÇÕES 
NÂO ABRA O CADERNO DE TESTES ANTES DO SINAL! 

 
01 - Coloque no Gabarito e Prova o seu nome, nº de inscrição e o cargo para qual está fazendo 

o CONCURSO. 
           
02 - Leia a prova com atenção, você terá 03 (três) horas para respondê-la. 
 
03 - Este caderno de prova contém 05(cinco) questões de Português, 05(cinco) questões de 

Matemática, 05(cinco) questões sobre o município, 05(cinco) questões sobre 
Conhecimentos Gerais, e 20(vinte) questões sobre Conhecimentos Específicos do cargo 
inscrito. 

           Você deve ler atentamente cada questão no caderno de prova e escolher a alternativa que 
julgar correta, somente depois de ter respondido todas as questões é que deverá passar 
para o gabarito. 

 
04 - Para cada questão existe apenas uma resposta correta( A, B, C ou D) em caso de rasura 

ou de ser marcada mais de uma resposta no gabarito, à questão será anulada. 
 
05 - Verifique no caderno de provas se há alguma imperfeição gráfica ou se faltam folhas, caso 

ocorra, comunique o fiscal imediatamente. 
 
06 - A resposta deve ser feita “A CANETA AZUL OU PRETA” 
 
07 - A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitida perguntas 

aos fiscais. 
 
08 - Faça a sua prova em silêncio, para que todos façam também. 
 
09 - Não será permitido qualquer espécie de consulta. O candidato que porventura 

desconsiderar esta regra terá sua prova anulada. 
 
10 - Após o início da prova não será fornecido outro caderno de provas nem gabarito em 

qualquer hipótese. 
  
11 - Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e a folha de respostas 

devidamente preenchido e assinado. 
 
12 –  O gabarito de respostas da prova será divulgado no site: www.santamariana.pr.gov.br  

 

Boa Sorte! 
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CARGO: GARI E MARGARIDA 

PORTUGUÊS – ENSINO BÁSICO 
 

01 - Assinale a frase em que o antônimo da palavra grifada está incorreto: 
a)Gorda é o contrário de magra 
b)Alegre é o contrário de feliz 
c)Bonito é o contrário de feio 
d)Aberto é o contrário de fechado 

 
02 - Assinale a alternativa incorreta: 

a)Que susto! (frase exclamativa) 
b)A menina não sentiu medo. (frase negativa) 
c)Cláudia não ouviu o sinal. (frase afirmativa) 
d)A lagartixa fugiu? (frase interrogativa) 

 
03 - Assinale a alternativa que contenha somente palavras femininas: 

a)o pé, o carro, o menino 
b)a mala, a casa, a boneca 
c)a mesa, o macaco, o prefeito 
d)o bolo, o cavalo, a onça 

 
04 - Assinale a alternativa que contenha palavras no diminutivo: 

a)florzinha, menina, amor 
b)flor, menininha, amor 
c)florzinha, menininha, amor 
d)florzinha, menininha, amorzinho 

 
05 - Assinale a alternativa que contenha somente palavras masculinas: 

a)o bolo, o carro, o menino 
b)a mala, a casa, a boneca 
c)a mesa, o macaco, o prefeito 
d)o bolo, o cavalo, a onça 

MATEMÁTICA – ENSINO BÁSICO 

 

06 - Leitura correta do número 97: 
a)setenta e nove 
b)noventa e sete 
c)noventa 
d)noventa e seis 

 
07 - Se uma dúzia é 12, então 4 dúzias corresponde a: 

a)24 
b)48 
c)6 
d)36 
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08-  Um minuto tem: 
       a)60 segundos 
       b)30 segundos 
       c)30 à 60 segundos 
       d)40 segundos 
 
09 - Neusa e Alberto jogam baralho.  Numa rodada, Alberto apostou 8 pontos.  Neusa 
apostou o dobro.  De quanto foi a aposta de Neusa? 
      a)10 pontos 
      b)16 pontos 
      c)9 pontos 
      d)18 pontos 
 
10- Qual a alternativa em que os números estão em ordem DECRESCENTE?  
      a)10 - 15 - 33 - 52 - 61 - 78 – 99 
      b)69 - 68 - 67 - 66 - 65 - 64 – 63 
      c)11 - 13 - 19 - 23 - 22 - 36 – 61 
      d)01 - 02 - 05 - 08 - 09 - 13 - 11 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11 – Nome do atual Presidente do Brasil: 
       a )José Serra 
       b ) Roberto Requião 
       c) Fernando Henrique Cardoso 
       d) Luis Inácio Lula da Silva 
 
12 – Nome do Atual Governador do Paraná 
       a) Roberto Requião 
       b) Jaime Lerner 
       c) Beto Richa 
       d) Álvaro Dias  
 
13 – Como são chamados os medicamentos que contém o mesmo princípio ativo, dose e 
indicação terapêutica dos remédios de referência ou de “marca”, no entanto, possuem 
custo menor: 
       a) genéricos 
       b) transgênicos 
       c) clonagem 
       d) poligênicos 
 
14- Assinale a resposta que completa a frase abaixo. 
O Brasil está localizado na... 
       a) África. 
       b) América (América do Sul). 
       c) América (América Central). 
       d) América (América do Norte).  
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15- Qual é o país mais populoso do mundo? 
Assinale a alternativa correta: 
      a)Índia. 
      b)Brasil.. 
      c)Estados Unidos da América. 
      d)República Popular da China.  
 

CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO 
 

16- Quanto aos municípios que limitam com Santa Mariana, é correto afirmar: 
       a) Norte:- Estado de São Paulo; Sul:- Cornélio Procópio e Bandeirantes; Leste:- 
Itambaracá e Bandeirantes; Oeste:- Leópolis e Cornélio Procópio; 
      b) Norte:- Estado de São Paulo; Leste:- Cornélio Procópio e Bandeirantes; Sul:- 
Itambaracá e Bandeirantes; Oeste:- Leópolis e Cornélio Procópio; 
      c) Sul:- Estado de São Paulo; Norte:- Cornélio Procópio e Bandeirantes; Leste:- 
Itambaracá e Bandeirantes; Oeste:- Leópolis e Cornélio Procópio; 
      d) Norte:- Estado de São Paulo; Oeste:- Cornélio Procópio e Bandeirantes; Leste:- 
Itambaracá e Bandeirantes; Leste:- Leópolis e Cornélio Procópio; 
 
17- Quanto a População do município de Santa Mariana, é correto afirmar, conforme 
dados do Censo: 
      a) População: Urbana:- 8.668; Rural:- 5.072; Total:- 13.740; 
      b) População: Urbana:- 8.678; Rural:- 4.872; Total:- 13.550; 
      c) População: Urbana:- 8.668; Rural:- 4.802; Total:- 13.470; 
      d) População: Urbana:- 8.802; Rural:- 4.668; Total:- 13.470; 
 
18 - Fundado em 1958, pelo médico João Batista Lima, o Hospital Santa Alice chegou a 
ser considerado um dos melhores hospitais do Paraná instalados em cidades de pequeno 
porte. O Hospital Santa Alice hoje pertence ao município de Santa Mariana e foi adquirido 
na gestão de: 
      a) Luiz Bassi 
      b) José Polônio 
      c) Antonio Carlos Bassi 
      d) Antonio da Silva Machado 
 
19 - Dentre as curiosidades do Município de Santa Mariana temos o descobrimento da uva 
Rubi em 1968, pelo fruticultor Kotaro Okuyama. A descoberta rendeu-lhe várias 
homenagens, especialmente: 
       a) no 1º Congresso de Produtores de Olericultura  
       b) no suplemento do Jornal ‘Folha de Londrina” 
       c) no Jornal Shimbum 
       d) na Cooperativa Integrada 
 
20- O Município de Santa Mariana está localizado no Norte do Paraná, numa região 
comprovadamente, de um dos solos mais ricos: 
     a) do Mundo 
     b) da Região norte pioneira 
     c) da Região sul do Brasil 
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     d) do Brasil 
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21- Os metais, vidros, plasticos e papeis são materiais: 

a)Organicos. 
b)Reciclaveis. 
c)Combustiveis. 
d)Não reciclaveis. 
 

22- O que são materiais biodegradaveis?  
a)São combustiveis. 
b)São materiais toxicos. 
c)São aqueles que não se decompõem. 
d)São os que sofrem destruição por seres vivos (fungos, bacterias e agente 
biológicos) ou simplismente se diluem em água. 
 

23-Como são denominados os materiais que após sofrerem um transformação fisica ou 
quimica podem ser reutilizados? 

a)Ferroso. 
b)Orgânicos. 
c)Reciclaveis. 
d)Não-reciclavel.  
 

24-A guarda e conservação dos equipamentos de proteção individual são 
responsabilidade do: 

a) Empregado. 
b)Empregador. 
c)Chefe de setor. 
d)Diretor da mpresa. 
 

25- Adquirir o equipamento de proteção individual (EPI) cabe ao: 
a)Empregado. 
b)Empregador. 
c)Precidete da CIPA. 
d)Medico do trabalho. 
 

26- Como é chamado o equipamento de proteção individual das mãos contra agentes 
cortantes e perfurantes? 

a)Bota. 
b)Capacete. 
c)Braçadeira. 
d)Luva de sergurança. 
 

27- A falta de cuidado no manuseio com o lixo pode causar ao gari: 
a)Desgaste da roupa. 
b)Aumento de produção. 
c)Diminuiçao na produção  
d)Acidentes e doenças graves. 
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28- Podemos citar como exemplo de material não-reciclável: 

a) Papel sanitário usado. 
b)Vidro colorido. 
c)Plastico. 
d)Ferro. 
 

29- Lâmpadas incandecentes são um exemplo de produto de vidro: 
a)Plano. 
b)Reciclável. 
c)Não-recicláveis. 
d)Biodegradáveis. 
 

30- O lixo plástico é constituido em sua maioria por: 
a)Móveis. 
b)Equipamentos. 
c)Lonas para construção. 
d)Embalagens descartáveis. 
 

31- As caixas de papelão são materiais: 
a)Plasticos. 
b)Ferrosos. 
c)Recicláveis. 
d)Não recicláveis. 
 

32- Na coleta noturna, os garis devem ter mais cuidados com relação a acidentes por 
causa da: 

a)Maior velocidade. 
b)Maior quantidade de lixo. 
c)Falta de equipamento. 
d)Menor visibilidade. 
 

33- O gari não deve descer nem subir no caminhão em movimento para evitar: 
a)Lesões. 
b)Danos ao veiculo. 
c)Danos ao equipamento. 
d)Desgaste ao calçado. 
 

34- Um plástico leva 400 anos para se decompor na natureza,um vidro até 5000 anos 
e uma lata de aluminio de 200 a 500 anos. Por esta razão é muito importante: 

a)Enterrar o lixo bem longe das cidades. 
b)Não utilizar os aterros sanitarios. 
c)Reciclar o lixo. 
d)Atirar o lixo no mar, bem longe da costa. 
 

35- Assinale a resposta que completa a frase abaixo. 
O aumento da temperatura do planeta, a falta de água potável e o desaparecimento 
de especies de animais são exemplos... 
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a)Da globalização  
b)De problemas ecologicos. 
c)Da cooperação do homem com a natureza. 
d)Do bom cuidado que estamos tendo com a flora e fauna. 
 

36-Assinale a alternativa que mostra um bom exemplo de como podemos ajudar a 
natureza e diminuir os problemas ambientais. 

a)Ao separar o lixo de casa  
b)Não tomar banho com agua fria. 
c)Não deixar a torneira aberta enquanto escovamos os dentes. 
d)Tomar banhos longos (de mais de ½ hora)  

 
       37- O material de uso pessoal após o expediente deverá ser: 

a)guardado em local apropriado 
b)deixado em qualquer local 
c)não devemos nos preocupar com este detalhe 
d)guardado em local não apropriado 

 
      38– Em trabalhos onde a exposição ao sol é grande, devemos utilizar: 

a)Camisa de manga longa, chapéu ou boné, calçado fechado e calça. 
b)Camisa de manga curta e óculos 
c)Roupas de passear e botas 
d)Blusa e óculos 

 
39 – Ao efetuar serviços com produtos que exijam vestuários de proteção. 

a)É necessário que se use todos os itens do vestuário exigidos para sua proteção 
b)Nem todos os itens do vestuário são necessários. 
c)Muitos destes itens do vestuário atrapalham o serviço. 
d)É impossível trabalhar conforme a orientação. 

 
       40– Ao efetuar trabalhos com equipamentos, dos quais não tenha conhecimento, é  
necessário que: 

a)Efetuar o serviço. 
b)Seguir as orientações do encarregado, instruções do equipamento e ter atenção. 
c)Não existe a necessidade de informação 
d)Todos os equipamentos são de fácil operação. 

 
 
 




