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Caderno de provas

1,9(/)81'$0(17$/

Serviços Gerais (Braçal)
NOME COMPLETO

CPF

RG

.

.

-

/

Órgão Expedidor

SEXO

MAS.

FEM.

U.F.

INSTRUÇÕES:
1. ABRA ESTE CADERNO SOMENTE QUANDO AUTORIZADO.
2. Veja se este caderno contém 40 questões; caso contrário, solicite outro ao fiscal.
3. Se a questão contiver erro, sem alternativa correta ou mais de uma correta, deverá preencher
normalmente o formulário e, no prazo legal, interpor recurso contra a questão. Não será aceito
questionamento sobre as questões, nem permitido comunicar os fiscais.
4. É expressamente proibido o uso de celular, aparelho de som, calculadoras de qualquer espécie, livros,
cadernos e outros materiais de consulta. Os objetos pessoais deverão ser condicionados no local
adequado, conforme determinado pelos Fiscais. Na mesa, o candidato somente poderá deixar o
documento de identificação, comprovante de inscrição e caneta. Os celulares deverão estar desligados.
5. A Folha de Resposta é o único instrumento válido para a correção da prova. O prejuízo advindo do
preenchimento incorreto será de inteira responsabilidade do candidato. Será atribuída a pontuação zero à
questão com mais de uma opção assinalada, sem opção assinalada ou com rasura.
6. É vedada a substituição da Folha de Resposta decorrente de erro cometido pelo Candidato.
7. Ao terminar a prova, o Candidato deverá entregar o caderno de questões e a Folha de Respostas ao
Fiscal de Sala, devidamente nominados e assinados. Se o Candidato permanecer na sala até as 11:45,
poderá levar consigo o Caderno de questões. Não será permitida a entrega posterior do Caderno de
questões. Os cadernos serão disponibilizados no site do Município (www.mambore.pr.gov.br) no link
‘concurso público’, 01 dia após a realização da prova, para os candidatos que tiverem intenção de interpor
recursos contra as questões.
8. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas por no mínimo uma
hora após o início da prova. A inobservância deste item acarretará a não correção da prova e,
conseqüentemente, a eliminação do candidato do Concurso Público.
9. A duração de 04 (quatro) horas para a realização da prova inclui o preenchimento da Folha de
Respostas.
10. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala deverão entregar a Folha de Respostas ao mesmo
tempo, assinar o Termo de Encerramento de Prova e retirar-se todos juntos da sala. Mesmo retirando
todos da sala, não será permitido a entrega do Caderno de questões antes das 11:45 horas.
11. Os títulos serão recebidos pela Comissão responsável, após o Candidato realizar a prova, na sala da
Comissão Especial de Concurso, até as 12h10m. fora deste prazo, os títulos não serão aceitos pela
Comissão.
12. Os títulos deverão ser apresentados em duas vias (cópias), uma delas autenticada. A Comissão
realizará a conferência e devolverá uma via (sem autenticação) protocolada. Não será permitida a
autenticação direta pela Comissão Especial de Concurso. A Autenticação válida será a realizada nos
Órgãos Competentes. Não haverá julgamento dos documentos quando da apresentação. A Comissão se
limitará a receber os documentos, os quais serão posteriormente analisados.
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LINGUA PORTUGUESA
Texto 1
“Enxergue seu valor e construa a autoestima”

Olhar-se no espelho disposto a fazer uma autoanálise é o primeiro
passo para resgatar a autoestima. “Observar-se e perguntar ‘o que há de melhor
em mim’ é um caminho para mudar o ponto de vista sobre quem você é, iniciando o
processo de conhecimento interior”, diz o consulto Sergio Savian, diretor da Escola
de Relacionamento Mudança de Hábito, em São Paulo. Hoje aprender a dizer “eu
me amo” é compreendido como uma atitude saudável e indispensável para se
sentir pleno.
Revista ISTO É de 09 de setembro de 2009.

1- A palavra autoestima utilizada no texto corresponde à idéia de:
a) Alto valor atribuído a alguém.
b) Valor ou imagem que se tem sobre si mesmo.
c) Gostar de alguém ou de si mesmo.
d) Valor que outros têm sobre nós.
e) Imagem que nós refletimos a partir da opinião dos outros.
2- A palavra hábito no texto está acentuada como devemos também acentuar:
a) Hálito, palíto, pálido.
b) Tráfego, válido, bélico.
c) Novéla, município, cínico.
d) Distúrbio, equilíbrio, positívo.
e) Indispensável, década, amigos.
3- Os sinônimos que poderiam ser utilizados para substituir as palavras VALOR,
CAMINHO e ATITUDE são respectivamente:
a) Talento / rua / postura do corpo.
b) Preço / atalho / modo de agir.
c) Preço/ direção / postura do corpo.
d) Talento / atalho / modo de agir.
e) Talento / direção /modo de agir.
4- A maneira CORRETA de separar as sílabas das palavras ESPELHO e PROCESSO é:
a) ES-PE-LHO; PRO-CE-SSO.
b) ES-PEL-HO; PRO-CES-SO.
c) ES-PE-LHO; PRO-CES-SO
d) ES-PELHO, PRO-CE-SSO.
e) ES-PEL-HO; PRO-CE-SSO.
5- A palavra São Paulo é escrita com letra maiúscula no texto porque:
a) É nome de santo.
b) É nome de destaque no texto.
c) É palavra composta.
d) É nome próprio.
e) É paroxítona.
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Texto 2
“Quando a insegurança vira doença”

Autoestima abalada pode ser sinônimo de saúde em desequilíbrio. A
sensação de inferioridade, a tristeza e a visão negativa do mundo e de si próprio
que acompanham os sem-confiança têm reflexos físicos e psicológicos. Nos casos
mais graves desencadeiam distúrbios. Os mecanismos da autoestima ainda são
praticamente desconhecidos dos cientistas. Mas eles já têm certeza de que é um
assunto com diversas questões a serem estudadas. Segundo um levantamento da
Universidade de Pittsburgh, mulheres otimistas correm menos risco de ter doenças
cardíacas e vivem mais. Essas pessoas cuidam mais da saúde, fazem exercícios,
têm uma alimentação balanceada e usam pouco álcool e drogas. Isso mostra que
gostar de si mesmo está ligado à escolha de hábitos saudáveis.
Revista ISTO É de 09 de setembro de 2009.

6- Interprete o texto. Ao ler o Texto 2 você:
a) Percebe que para vivermos melhor é preciso ter confiança em si e nos outros.
b) Conclui que a tristeza e a inferioridade são sentimentos comuns a todas as pessoas.
c) Entende que a escolha de hábitos saudáveis está relacionada com pessoas que gostam de si
mesmas.
d) Entende que a saúde física e mental independem de autoestima.
e) Vê que esse é um assunto que já foi muito estudado e, portanto, há conclusões seguras sobre
o assunto.
7- Na palavra REFLEXOS o X tem som de:
a) SS.
b) CH.
c) Ç.
d) CS.
e) S.
8- A palavra EXERCÍCIOS é escrita com X assim como a palavra:
a) Experar.
b) Experiência.
c) Extender.
d) Extudo.
e) Exmorecer.
9- Se quisermos transformar a oração afirmativa “Mulheres otimistas correm menos risco
de ter doenças cardíacas.” em uma oração interrogativa, a forma correta de escrever será:
a) “Mulheres otimistas correm menos risco de ter doenças cardíacas!”
b) “Mulheres otimistas correm menos risco de ter doenças cardíacas...”
c) “Mulheres otimistas correm menos risco de ter doenças cardíacas?”
d) “Mulheres otimistas correm menos risco de ter doenças cardíacas:”
e) “Mulheres otimistas correm menos risco de ter doenças cardíacas;”
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MATEMÁTICA
10- No livro de receitas da família, Ana encontrou uma deliciosa receita de pudim. Os
ingredientes necessários eram:
01 litro de leite = R$2,10
01 lata de leite condensado = R$2,90
03 ovos = R$0,20 cada ovo
Ana levou ao mercado R$7,00 para comprar somente os ingredientes do pudim.
Considerando o preço das mercadorias, quanto Ana levará de troco para casa?
a) R$5,60.
b) R$1,60.
c) R$2,40.
d) R$1,40.
e) R$7,00.
11-Antônio está construindo um muro em sua casa. Sabendo que cada lajota pesa 400
gramas e que Antônio carrega 10 lajotas de cada vez, qual é peso total de lajotas que
Antônio carrega por vez?
a) 4 quilos.
b) 40 quilos.
c) 10 quilos.
d) 1 quilo.
e) 400 gramas.
12- Paulo foi contratado para pintar um salão de 100m2. Ele já pintou ¼ dessa área.
Quantos m2 Paulo já pintou?
a) 33,3m2.
b) 50m2.
c) 25m2.
d) 45m2.
e) 12,5m2.
13- Carlos está economizando uma quantia para viajar no final do ano. Ele já guardou
R$720,00 e quer chegar a R$1.200,00. Sabendo que faltam apenas 3 meses para
economizar a quantia que falta, decidiu guardar quantias iguais a cada quinzena nos
próximos 3 meses. Quanto Carlos deverá guardar por quinzena para chegar na quantia
desejada?
a)R$100,00.
b)R$80,00.
c)R$90,00
d)R$120,00.
e)R$50,00.
14- A equação 7+ {2 – [5 : (6 – 1)]} tem como resultado:
a) 7.
b) 9.
c) 4.
d) 12.
e) 8.
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15- Observe a sequência numérica 2, 4, 8, 16, 32, ____. O número que completa a
sequência é:
a) 64.
b) 48.
c) 54.
d) 42.
e) 62.
HISTÓRIA DE MAMBORÊ
16- Há sempre uma lenda ajudando a contar a história dos municípios brasileiros. O
objetivo das lendas é contar, através de histórias fantasiosas, acontecimentos que marcam
ou caracterizam a tradição de um povo ou sua cultura. Qual a lenda que está associada à
história do município de Mamborê?
a) Lenda do café.
b) Lenda da mandioca.
c) Lenda da cana-de-açúcar.
d) Lenda da erva-mate.
e) Lenda do chimarrão.
17- O município de Mamborê já foi chamado por outro nome. Como as primeiras famílias
brasileiras que chegaram por volta de 1927 chamavam a localidade?
a) Amaporê.
b) Mamburê.
c) Allica.
d) Santa Cruz.
e) Guairá.
18- Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Após assinale a
sequência correta:
( ) A grande riqueza da Vila Mamborê, por volta de 1940 foi o cultivo do café.
( ) Os primeiros colonizadores do município chegaram para extrair madeira, pois a região era rica
em pinheiros nativos.
( ) Mamborê foi elevado à categoria de Distrito do Município de Juranda em 1951.
a) F, V, V.
b) V, F, V.
c) F, F, V.
d) V, V, F.
e) F, V, F.
19- Quanto aos símbolos do município de Mamborê é INCORRETO afirmar:
a) A bandeira municipal é um retângulo azul, com um círculo banco que representa o infinito.
b) No escudo há um ramo de pinheiro e um ramo de erva-mate, ambos na cor verde.
c) O novo Hino Municipal foi oficializado no ano de 1995 e sua letra é de autoria de Prof. Jayme
Ferreira Bueno.
d) No atual brasão de armas, em seu campo inferior, há duas faixas brancas que simbolizam os
rios.
e) Os novos símbolos do município foram oficializados em 1985.
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20- O município de Mamborê localiza-se na região centro-oeste do Estado do Paraná e
limita-se com:
a) Campo Mourão, Farol, Boa Esperança, Juranda, Campina da Lagoa, Nova Cantu e Luiziana.
b) Campo Mourão, Boa Esperança, Nova Cantu, Janiópolis, Campina da Lagoa e Luiziana.
c) Boa Esperança, Campo Mourão, Ubiratã, Nova Cantu e Juranda.
d) Nova Cantu, Farol, Campo Mourão, Iretama e Boa Esperança.
e) Goioerê, Campo Mourão, Farol, Luiziana, Nova Cantu e Juranda
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21- Para o bom relacionamento entre as pessoas no ambiente de trabalho precisa- se que
cada um faça sua parte. Assinale a alternativa que corresponde a uma ação adequada no
ambiente de trabalho:
a) Falar mais e ouvir menos.
b) Falar sempre o que pensa, em qualquer ocasião.
c) Estar disposto a ajudar a equipe de trabalho.
d) Encobrir as falhas dos colegas.
e) Não elogiar o trabalho do outro.
22-Qual a frase que mostra disposição em ajudar o outro?
a) O que você quer?
b) Fale rápido!
c) Você de novo me chamando?
d) Eu posso te ajudar?
e) O que foi dessa vez?
23- Como podemos ajudar uma equipe de trabalho?
a) Fazendo apenas a minha parte.
b) Não conversando com ninguém.
c) Apenas cumprindo o que me mandam.
d) Deixando que os outros façam a minha parte.
e) Cooperando para que todos alcancem o objetivo da equipe.
24- O alcoolismo é um problema de saúde pública e também prejudica as relações de
trabalho. Qual (is) a(s) consequência(s) do alcoolismo?
a) Aumenta o número de acidentes de trabalho.
b) Traz prejuízos financeiros.
c) Desagrega a família.
d) Pode levar ao desemprego.
e) Todas as alternativas estão corretas.
25- Porque o exame médico periódico é importante para os trabalhadores?
a) Porque previne doenças e acompanha a saúde dos trabalhadores.
b) Porque a empresa pode controlar as faltas.
c) Porque a empresa pode mandar embora se ele estiver doente.
d) Para saber da vida particular de cada um.
e) Para curar doenças.
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26 As regras de higiene são fundamentais para a saúde das pessoas. Marque V para
alternativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

)
)
)
)

Roupas limpas e banhos diários não são necessários ao trabalhador braçal.
Desodorante antitranspirante é só para mulheres.
Os dentes escovados e a boca cuidada contribuem para a saúde de todo o corpo.
Meias de algodão ajudam a prevenir odores desagradáveis e frieiras nos pés.

a) V, F, F, V.
b) F, F, V, V.
c) V, V, F, F.
d) F, V, F, V.
e) V, F. V, F.
27- Para se ter qualidade de vida e saúde são necessários hábitos sadios. Assinale a
alternativa que NÃO corresponde a um hábito de vida sadio.
a) Fazer caminhadas de 1 hora, 3 vezes na semana.
b) Fumar.
c) Ter tempo para o lazer e para a família.
d) Não consumir bebidas alcoólicas.
e) Descansar nos dias de folga.
28- Observe as figuras abaixo e relacione com a alternativa correta:



a) O trabalhador é responsável por usar, cuidar e guardar os equipamentos de proteção individual
(EPI’s) que recebe do empregador.
b) Os EPI’s só devem ser usados em caso de emergência.
c) O trabalhador deve comprar seus EPI’s.
d) Deixe sempre guardado seus EPI’s, pois se usá-los vai sujar e estragar.
e) Não é obrigatório o uso de EPI’s.
29- Assinale a alternativa que corresponde a prevenção de riscos de acidente no local de
trabalho:
a) Piso escorregadio.
b) Escada sem corrimão.
c) Poeira intensa.
d) Uso de placas de sinalização e avisos.
e) Líquidos fervendo.
30- Empregados e empregadores são responsáveis pela segurança no trabalho. Quais os
danos sofridos pelo trabalhador em caso de doenças ou acidentes de trabalho?
a) depressão e traumas.
b) perdas financeiras.
c) sofrimento físico e mental.
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d) dependência de outras pessoas.
e) Todas as alternativas estão corretas.
31- Assinale a figura que representa a conduta correta para sua segurança no local de
trabalho?

a)

b)

c)

d)

e)
32- A mistura de cimento, pedra, areia e água para se obter concreto e realizar pequenos
reparos pode ser feita manualmente com o auxílio de uma enxada. Qual o local indicado
para fazer essa mistura?
a) Caixa de amianto
b) Chão de terra
c) Bacia de alumínio
d) Balde plástico
e) Caixa de madeira
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33- Quanto a limpeza de “bocas de lobo” e bueiros, marque V para a alternativa verdadeira
e F para as falsas e após assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
( )
( )
( )
( )

Tem por objetivo garantir o escoamento das águas da chuva e evitar que o material sólido
retido vá para as galerias.
Só pode ser realizada a limpeza com veículos especiais de sucção.
Deve ser realizada a limpeza apenas antes de chuvas, nunca depois das chuvas.
Enxada, pá e chave de ralo são as ferramentas manuais mais utilizadas neste serviço.

a) V, F, F, V.
b) F, F, V, V.
c) V, V, F, F.
d) F, V, F, V.
e) V, F. V, F.
34- Para colaborarmos na conservação do meio ambiente qual a melhor destinação para os
restos de folhas coletados nas ruas da cidade?
a) Jogar no lixão;
b) Reaproveitar como adubo orgânico;
c) Jogar nas “bocas de lobo”;
d) Embalar em sacos plásticos e jogar no lixão;
e) Queima- lás.
35- Qual a sinalização utilizada para indicar homens trabalhando?

a)

b)

c)

d)

e)
36- A poda de árvores exige cuidados especiais. Assinale a alternativa correta:
a) A poda pode ser feita por qualquer servidor, pois não precisa treinamento ou autorização.
b) Para sinalizar o local da poda colocam-se galhos de árvores a 20 metros de distância.
c) Os equipamentos de proteção exigidos para essa tarefa são apenas luvas e borrachas.
WĄŐŝŶĂϵĚĞϭϮ

&(57$3


&RQFXUVRV



d) Antes do início da pode deve-se verificar se há casas de marimbondos ou abelhas e removê-las
com segurança e equipamentos específicos de proteção.
e) A poda deve ser realizada em dois trabalhadores, um em cima da árvore e outro embaixo para
jogar as ferramentas para cima.
37- Qual ferramenta que NÃO utilizamos no serviço de poda de jardim?
a) Tesourão de poda.
b) Aparadores de fio.
c) Rastelo plástico.
d) Pá.
e)Torquês.
38- O cuidado e manutenção das ferramentas utilizadas no trabalho é dever do servidor.
Como conservar as ferramentas para que tenham maior durabilidade?
a) Evitar o uso.
b) Guardar com restos de plantas, pois isso ajuda a conservar.
c) Guardar bem fechadas em sacos plásticos e local aquecido.
d) Manter sempre limpas e afiadas.
e) Guardar junto com equipamentos e materiais de limpeza
39- As forma existentes de capinação são:
a) Manual, mecânica e química.
b) Apenas manual.
c) Basilar, manual e instrumental.
d) Física, química e rítmica.
e) Física, basilar e mecânica.
40-Remover por roçagem, o mato e vegetação rasteira em ruas, canteiros ou terrenos
públicos é:
a) Capinação.
b) Plantação.
c) Desmatamento.
d) Locação.
e) Rastelar
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RASCUNHO DO CARTÃO RESPOSTA
(SÓ USE SE JULGAR NECESSÁRIO)
Neste campo, o candidato poderá marcar as respostas para conferência posterior.

01

06

11

16

21

26

31

36

02

07

12

17

22

27

32

37

03

08

13

18

23

28

33

38

04

09

14

19

24

29

34

39

05

10

15

20

25

30

35

40

Instruções para preenchimento do Cartão-resposta definitivo:
1 – preencha os dados pessoais
2 – Assine no campo destinado à assinatura
3- Assinale uma das alternativas (A, B, C, D ou E)
4 – Não rasure o Cartão-resposta Definitivo, sob pena de nulidade das respostas rasuradas
5 – Não marque mais de uma alternativa, sob penas de nulidade das respostas rasuradas
6 - Preencha totalmente o quadrante que representa a resposta correta, como no exemplo abaixo (considerando que a
alternativa verdadeira fosse a letra ‘b’:

EΣ 


















7 – após as 12h30m, todos os candidatos poderão acompanhar a correção dos Cartões Respostas, que serão realizados
pela Comissão Especial de Concurso, com apoio da equipe técnica nomeada pelo Prefeito Municipal. O Candidato que
permanecer na sala de correção deverá manter silencia absoluto, para não atrapalhar os trabalhos, bem como, assinar a
ata de acompanhamento.
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CARTÃO RESPOSTA DEFINITIVO
NOME COMPLETO
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________________________________________________________ , _____ de __________________ de 2009.

ASSINATURA DO CANDIDATO
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