
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 
● Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 40 (quarenta) questões da prova objetiva numeradas 

seqüencialmente e distribuídas sem falhas ou repetição: 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 1 a 20 

MATEMÁTICA 21 a 30 

CONHECIMENTOS GERAIS 31 a 40 

● Você receberá também uma FOLHA DE RESPOSTAS PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova 
objetiva.

1. Observe se o Cargo especificado no caderno de questões 
é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. 
Caso não esteja correto solicite a substituição para o fiscal 
de sala, o qual deverá lhe fornecer o caderno de questões 
correto. 

2. Verifique se esse caderno está completo e se a numeração 
das questões está correta. 

3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e 
a sua data de nascimento na Folha de Respostas. 

4. Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço 
próprio do cartão. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na 
Folha de Respostas a opção que a responda corretamente. 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, 
rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos 
destinados às respostas. 

7. Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova, incluindo 
a marcação da Folha de Respostas. Faça com 
tranqüilidade, mas controle seu tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar 

definitivamente a sala após 60(sessenta) minutos. 

9. Após o término da prova, entregue ao fiscal a FOLHA 
DE RESPOSTAS devidamente assinada e leve 
consigo somente o CADERNO DE QUESTÕES. 

10. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato 

que se utilizar, durante a realização das provas, de 
máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de 
rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou 
fontes de consulta de qualquer espécie, ou se ausentar 
da sala levando consigo a FOLHA DE RESPOSTAS. 

11. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará 
em imediata denúncia à Polícia Civil, que tomará as 
medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante 

dos envolvidos. 
12. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da 

sala juntos, após o fechamento do envelope contendo 
a lista de presença, a ata e as folhas de respostas da 

sala. Os candidatos deverão assinar a ata da sala e o 
lacre do envelope. 

 

NOME:                          

               INSCRIÇÃO:         

 
DESTAQUE AQUI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                    
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 






 

                    

 

 

 

 

 

 






PÁGINA 1 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

O texto abaixo é referência para as questões 1 a 5. 
 

Saiba se comportar ao ser apresentado a outro 
profissional 

 
“A primeira impressão é a que fica”. Embora 

não seja regra, isso pode acontecer. Por isso, 
sempre que for apresentado a uma pessoa, o 
profissional deve saber como agir com segurança, 
para não prejudicar sua imagem. 

Sempre que conhecer alguém, comunique-
se com todo o corpo. Isso significa, por exemplo, 
levantar-se da cadeira ao ser apresentado a uma 
pessoa. Além disso, faça contato visual, sorria e 
tenha um aperto de mão firme. 

É interessante também dizer quem você é o 
que faz, mas dê oportunidade para a outra pessoa 
também dizer quem ela é: não interrompa nem 
monopolize a conversa! Ouvir significa mais do que 
esperar a sua vez de falar. Concentre-se nas 
palavras de outra pessoa e não se distraia, para não 
perder algum ponto importante e não cometer 
nenhuma gafe. Resista ao impulso de falar quando 
alguém faz uma pausa, porque ela pode estar 
apenas procurando uma palavra. Espere um 
momento e então fale. 

No momento da apresentação, é comum 
esquecer o nome da outra pessoa. Para evitar esta 
situação, repita o nome da pessoa no início e ao 
final das frases, sem se tornar inconveniente. Além 
disso, ajude o outro a decorar seu nome, dizendo-o 
de forma clara e lentamente. Se estiver em um 
evento em que todos usam crachás, a dica é coloca-
lo em seu ombro direito, já que, quando for 
cumprimentado, todos olharão diretamente para o 
seu nome. 
Folha de Notícias. Paranavaí. 6 a 12 de setembro de 
2009, Caderno Emprego, p.6. 
 

Questão 1  
Assinale a alternativa incorreta quanto ao conteúdo 
do texto: 
(A) O título do texto sintetiza adequadamente a 

proposta que o autor apresenta no primeiro 
parágrafo. 

(B) O texto apresenta dicas de como se comportar ao 
ser apresentado a outra pessoa. 

(C) No texto é também comentado que ao conhecer 
pessoalmente alguém deve-se ficar atento a que o 
outro está dizendo. 

(D) As informações do texto são reforçadas por meio de 
dados numéricos. 

(E) O texto também traz sugestões de como não se 
esquecer do nome da outra pessoa em uma 
apresentação. 

 
Questão 2  
Sobre as demais informações que o texto nos 
apresenta, é correto afirmar que: 
(A) Em todos os casos, a primeira impressão será 

sempre aquela que ficará na memória do outro. 
(B) Não se deve usar crachás em um evento, mesmo 

que todos estejam usando-o. 
(C) Quando alguém estiver falando e parar por um 

momento, o outro deverá começar a falar 
prontamente; 

(D) Ser inseguro ao ser apresentado a uma pessoa 
contribui para melhorar a própria imagem. 

(E) para causar uma boa impressão é importante 
também não se esquecer do contato visual. 

Questão 3  
 
Neste texto foi retirado propositadamente um 
acento de uma palavra. Identifique-a: 
(A) coloca-lo; 
(B) interessante; 
(C) distraia; 
(D) cumprimentado; 
(E) oportunidade. 
 
 

Questão 4  
 
No quarto parágrafo aparece a palavra “dizendo-o”. 
O pronome foi utilizado para evitar a repetição de: 
(A) início; 
(B) outro; 
(C) crachás; 
(D) evento; 
(E) nome. 
 

Questão 5  
 
Observe a divisão silábica. A seguir, assinale a 
alternativa em que a palavra foi dividida 
incorretamente: 
(A) di – re – ta – men – te; 
(B) so – rri – a; 
(C) a - pre – sen – ta – ção; 
(D) in – ter - rom – pa; 
(E) e – ven – to. 
 
O texto seguinte é referência para as questões 6 e 7. 

 
 “Calçada ecológica é aquela onde o 

cimento não predomina, pois é pavimentada com 
grama, com espaço para flores e uma árvore. Ela 
deixa o visual da rua mais agradável, ajuda a 
absorver a água das chuvas e contribui para a 
qualidade de vida da cidade”. (Manual de Etiqueta. 
Cidadania. Veja. 9 set. 2009.) 

 
Questão 6  
 
A palavra “ela” encontrada no texto refere-se a: 
(A) calçada ecológica; 
(B) grama; 
(C) árvore; 
(D) água das chuvas; 
(E) rua. 
 

Questão 7  
 
No texto os verbos grifados estão conjugados no 
presente do indicativo. Isso significa que eles 
exprimem: 
 
(A) Fatos já concluídos anteriormente ao momento em 

que se fala. 
(B) Fatos futuros tomados em relação a fatos 

passados. 
(C) Fatos ocorridos no presente ou futuro. 
(D) Fatos que ocorrem no momento em que se fala. 
(E) Fatos que ocorrerão somente no futuro. 
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Questão 8  
 
Identifique a alternativa em que todas as palavras 
que completam os espaços do texto abaixo estão 
escritas corretamente: 
      
 “A ..................... ao álcool é cada vez mais ............... 
A atual geração de adolescentes .................... a 
beber regularmente aos 14 anos – quase três anos 
antes da média ............... pelos jovens há cinco 
anos.” Doces e Perigosas (Veja.09/09/2009. p.92) 
 
(A) iniciasão, precose, começou, exibida 
(B) iniciação, precose, começa, esibida 
(C) iniciação, precoce, começa, exibida 
(D) inisiação, procosse, começa, exibida 
(E) iniciação, precose, comessa, exibida 
 
Leia a tira e em seguida responda ao que se pede.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 9  
 
Helga ao fazer uma descrição utiliza palavras que 
indicam características de qualidade. A isso 
chamamos de: 
 
(A) substantivos; 
(B) pronomes; 
(C) verbos; 
(D) adjetivos; 
(E) sujeitos simples. 
 

Questão 10  
 
Assinale a alternativa em que todas as palavras 
estão escritas corretamente: 
 
(A) analizar – conscientizar – pesquisar; 
(B) desesperado, serviço, ezumação; 
(C) motorisados, conservação, zelar; 
(D) exercer, osso, limpeza; 
(E) inspesionar, transmisores, confecção. 
 

Questão 11  
 
“Os pequenos atos que se ................ são melhores 
que todos aqueles grandes que apenas se 
planejam.”  
 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna do texto acima. 
 
(A) executa; 
(B) esxecutam; 
(C) executam; 
(D) esecutam; 
(E) essecutam. 
 
 

Questão 12  
 
Assinale a alternativa em que a palavra estrelas tem 
sentido conotativo: 
 
(A) A noite estava chuvosa, portanto não era possível 

ver as estrelas. 
(B) Glória Pires e Fernanda Montenegro são estrelas 

de primeira grandeza. 
(C) Desenhei na parede algumas estrelas. 
(D) “Nosso céu tem mais estrelas.” 
(E) O coletivo de estrelas é constelação. 
 

Questão 13  
 
Assinale a alternativa em que a palavra grifada está 
usada no sentido denotativo. 
 
(A) “Leia sempre. É bom para você e excelente para 

seu filho, que seguirá o seu exemplo naturalmente”. 
(B) “Quando alguém pergunta a um autor o que este 

quis dizer, é porque um dos dois é burro.” 
(C) “Amor é fogo que arde sem se ver”  
(D) As paixões tornam os homens cegos. 
(E) Muitos políticos são como verdadeiros ratos. 
 

Questão 14  
 
Assinale a alternativa em que o sujeito da oração é 
composto. 
 
(A) “A paciência é amarga, mas seu fruto é doce”. 
(B) Algumas regiões brasileiras sofrem com a escassez 

da água. 
(C) Precisa-se de costureiras. 
(D) “A violência é o último recurso da incapacidade”. 
(E) As crianças e os adolescentes são as maiores 

vítimas das drogas. 
 

Questão 15  
 
Assinale a alternativa em que a palavra foi 
acentuada incorretamente. 
(A) possível; 
(B) maquinás; 
(C) sofá; 
(D) café; 
(E) operário. 
 

Questão 16  
 
Indique a única alternativa em que nenhuma palavra 
é acentuada graficamente: 
(A) lagrimas, referencia, cemiterio; 
(B) poema, saida, labios; 
(C) talvez, janela, urubu; 
(D) escandalo, critica, exemplar; 
(E) sentidos, camara, ginastica.  
 

Questão 17  
 
O plural dos substantivos - pão, réptil e feijão – são 
respectivamente: 
(A) pães, répteis e feijãos; 
(B) pãos, réptils e feijões; 
(C) pães, réptils e feijãos; 
(D) pãos, répteis e feijões; 
(E) pães, répteis e feijões. 
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Questão 18  
 
Assinale a alternativa que completa corretamente as 
frases abaixo. 
 
• .......... do supermercado não estava se sentindo 

bem. 
• Ouvi .......... Caiuá FM uma entrevista com o 

Secretário da Saúde.  
• ........... do Paraná é Curitiba. 

 
  
(A) O caixa, na Rádio, O capital; 
(B) O caixa, na Rádio, A capital; 
(C) A caixa, no rádio, A capital; 
(D) O caixa, no Rádio, O capital; 
(E) A caixa, na Rádio, O capital. 
 
A música de Gonzaguinha é referência para as 
questões 19 e 20 

 
Nunca pare de sonhar 

 
Ontem um menino que brincava me falou 
Ele é semente do amanhã 
Para não ter medo que este tempo vai passar 
Não se desespere e nem pare de sonhar 
Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs 
Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar 
Fé na vida, fé no homem, fé no que virá 
Nós podemos tudo, nós podemos mais 
Vamos lá fazer o que será. 
 

Questão 19  
 
Na música, foram grifadas algumas palavras que 
servem para exprimir um fato, por isso são 
chamadas de: 
(A) substantivos; 
(B) adjetivos; 
(C) verbos; 
(D) pronomes; 
(E) sujeitos simples. 
 

Questão 20  
 
No verso “Ele é a semente do amanhã” o sujeito é: 
(A) simples; 
(B) indeterminado; 
(C) composto; 
(D) inexistente; 
(E) oculto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 
 

 

Questão 21  
 

 

Seis operários trabalhando 12 dias construíram 140 
metros de um muro. Quantos operários seriam 
necessários para construir 70 metros de muro, 
trabalhando os mesmos 12 dias? 

 
(A) 12 
(B) 6 
(C) 3 
(D) 2 
(E) 8 
 

Questão 22  
 

O valor da expressão  é: 

 
(A) 0,05 
(B) 0,5 
(C) 5 
(D) 0,2 
(E) 0,02 
 

Questão 23  
 

 

Ao efetuar a expressão {2-[4+3(3,2-0,2)]}, obtém-se : 
 
(A) 11,7 
(B) -10,5 
(C) 12 
(D) 11 
(E) -11 
 

Questão 24  
 

Calcule a expressão .  

Seu valor é: 
 
(A) 9,55 
(B) 90,55 
(C) 955 
(D) 1 
(E) 0 
 

 

Questão 25  
 

O valor da expressão  é: 

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  

(E)  
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Questão 26  
 

Seja . Sabendo que 

. O valor de A é: 

 
(A) 0 
(B) 20 
(C) 25 
(D) -25 
(E) -20 
 

Questão 27  
 

A fração equivalente à expressão 
 é dada por: 

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  

(E)  

Questão 28  
 

Paulo ganhou dos seus pais R$ 3,25 na terça-feira, 
na quarta-feira seu tio lhe deu mais R$ 7,85, na 
quinta-feira ganhou mais R$ 0,25 da sua prima, mas 
teve que dar R$ 2,35 para seu primo para saldar uma 
dívida. Na sexta-feira, sua avó lhe deu mais R$ 22,00. 
No domingo Paulo foi ao shopping e quis comprar 
um boné que custava R$ 37,00. Quanto faltou para 
Paulo comprar o boné? 
 
(A) R$ 3,25 
(B) R$ 6,00 
(C) R$ 5,75 
(D) R$ 5,00 
(E) R$ 7,00   
 

Questão 29  
 

O dobro de um número A é igual a 5 vezes um 
número B, que é o menor múltiplo comum positivo 
de 3 e 4. Então, o valor de A é: 
 
(A) 30 
(B) 20 
(C) 12 
(D) 60 

(E) 32 

 

Questão 30  
 

O valor que falta na equação 
 para que a 

identidade seja verdadeira é:  
 
(A) 5 
(B) 5,33 
(C) 0,33 
(D) 0,77 
(E) 5,77 

 

RASCUNHO 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Questão 31  
 
Fazem parte do Mercado Comum do Sul (Mercosul): 
 
(A) Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. 
(B) Paraguai, Argentina, Equador e Chile. 
(C) Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. 
(D) Venezuela, Colômbia, Brasil e Cuba. 
(E) Paraguai, Argentina, Brasil e Colômbia. 
 
 

Questão 32  
 
Em março de 2007 o mundo mergulhou numa crise 
financeira global de proporções só antes conhecida 
em 1929, quando do “crack” da bolsa de Nova York. 
O primeiro país a sentir os sintomas dessa crise foi: 
 
(A) Estados Unidos. 
(B) China. 
(C) Rússia. 
(D) Alemanha. 
(E) Japão. 
 

Questão 33  
 
O petróleo é um combustível: 
 
(A) Eólico. 
(B) Hidráulico. 
(C) Atômico. 
(D) Fóssil. 
(E) Vegetal. 
 

Questão 34  
 
A Lei 11.340 de 07 de agosto de 2006, que cria 
mecanismos para coibir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher, é conhecida por: 
 
(A) Lei Maria da Penha. 
(B) Lei Kandir. 
(C) Lei de Gerson. 
(D) Lei de Murphy. 
(E) Lei de Camata. 
 
 

Questão 35  
 
O principal meio de transporte de cargas e 
passageiros no Brasil é o: 
 
(A) Hidroviário. 
(B) Rodoviário. 
(C) Ferroviário. 
(D) Aeroviário. 
(E) Metroviário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 36  
 
O vírus H1N1, responsável pela proliferação da 
gripe suína, pode ser transmitido quando: 
 
I. ao tossir ou espirrar, uma pessoa lança 

gotículas líquidas em outro indivíduo. 
 
II. uma pessoa não-infectada toca em superfícies 

que foram contaminadas por um paciente com o 
vírus e coloca a mão em contato com qualquer 
tipo de mucosa. 

 
III. ao ingerir a carne de suínos. 
 
Estão corretas: 
 
(A) Apenas a alternativa I. 
(B) Apenas as alternativas I e II. 
(C) Apenas as alternativas I e III. 
(D) Apenas a alternativa III. 
(E) Todas as alternativas estão corretas. 
 

Questão 37  
 
Fazem parte da comunidade de países de língua 
portuguesa: 
 
(A) Angola, Brasil, Moçambique. 
(B) Argentina, Inglaterra, Brasil. 
(C) Angola, Haiti, Estados Unidos. 
(D) Dinamarca, Brasil, Cabo Verde. 
(E) Cabo Verde, Portugal, Alemanha. 
 

Questão 38  
 
A produção ou cultura de apenas uma 
especialidade agrícola é denominada: 
 
(A) Citricultura. 
(B) Policultura. 
(C) Horticultura. 
(D) Fruticultura. 
(E) Monocultura. 
 

Questão 39  
 
A diferença entre a soma das exportações, tirando 
as importações, é chamada de: 
 
(A) Saldo da balança comercial. 
(B) Inflação. 
(C) Taxa de câmbio. 
(D) Deflação. 
(E) ICMS. 
 

Questão 40  
 
A Usina Hidroelétrica de Itaipu está localizada na 
fronteira entre: 
 
(A) Brasil e Argentina. 
(B) Paraguai e Argentina. 
(C) Brasil e Paraguai. 
(D) Argentina e Uruguai. 
(E) Uruguai e Paraguai. 







