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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  

2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão 
Resposta; 
 

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  

4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 

5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 

6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a 
leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 

7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 

8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 

9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 

10 Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha; 
  

11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão 
Resposta; 
 

12 Assine o cartão resposta no verso.  

    
Identificação do candidato 

Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
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Boa Prova!    
 

  
MORTE E VIDA SEVERINA 
 
 - Bem me diziam que a terra 
 se faz mais branda e macia 
 quanto mais no litoral 
 a viagem se aproxima. 
 
 Agora afinal cheguei 
 nessa terra que diziam. Como ela é uma terra doce 
 para os pés e para a vida. 
 Os rios que correm aqui 
 tem a água vitalícia. 
 Cacimbas por todo lado; 
 cavando o chão, a água mina. 
 Vejo agora que é verdade 
 o que pensei ser mentira. 
 Mas não avisto ninguém: 
 só folhas de cana fina; 
 somente naquela várzea 
 um bangüê velho em ruína. 
 Por onde andará a gente 
 que tantas canas cultiva? 
 De certo a gente daqui 
 jamais envelhece aos trinta 
 nem sabe da morte em vida, 
 vida em morte Severina. 

Autor: João Cabral de Melo Neto 
 
01 - Assinale a alternativa correta de acordo com o texto: “... água vitalícia é a que: 
a) dura toda a vida. 
b) se faz essencial à vida. 
c) restitui a vida. 
d) leva a morte. 
 
02 - No texto a palavra bangüê significa: 
a) propriedade rural com canaviais. 
b) engenho e moenda a moda antiga. 
c) fornalha para as pachas, nos engenhos de açúcar. 
d) padiola que servia para conduzir os escravos mortos. 
 
03 - Assinale a alternativa em que todas as palavras são paroxítonas: 
a) pé – ruína. 
b) fábrica – alguém. 
c) açúcar – copázio. 
d) cédula – cárie. 
 
04 - O plural do substantivo está errado em uma das alternativas. Assinale-a: 
a) charlatão – charlatões. 
b) tórax – tórax. 
c) projétil – projétis. 
d) sal – sais. 
 
05 - Assinale a alternativa correta. São do gênero feminino os substantivos: 
a) cal – pijama. 
b) eclipse – dinamite. 
c) síndrome – champanha. 
d) omelete – alface. 
 
06 - Marque alternativa que a oração apresenta erro de ortografia: 
a) Fugiram vários presos da casa de detenção. 






 3

b) Vocês já viram uma gibóia? 
c) Que pretensão a dela! 
d) A sua meta é a eterna ascensão. 
07 - Miguel emprestou R$ 860,00 a um primo que irá pagá-lo ao final de 8 meses. Sabendo que a taxa de juro 
simples cobrada por Miguel é de 2% ao mês. Calcule a quantia que ele receberá ao final de 8 meses? 
a) R$ 137,60 
b) R$ 837,00 
c) R$ 997,60 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - Determine o perímetro do retângulo abaixo: 

a) 30 3 cm 

b) 30 18 cm 6 3 cm 

c) 15 3 cm 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 9 3 cm 
 
09 - Uma sala de escritório tem a forma quadrada com 10m de lado. Quantos pisos quadrados com 20 cm de lado 
serão necessários para ladrilhar todo o piso do escritório? 
a) 2.000 
b) 2.500 
c) 4.000 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - Considerando as frações abaixo, qual delas pode ser convertida numa dizima periódica? 

a) 
5

3
 

b) 
2

5
 

c) 
11

4
 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
11 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) A cidade com maior população no Paraná é Curitiba. 
b) O principal objetivo, do Programa do governo Federal, Bolsa família é combater a pobreza no país. 
c) Na agricultura orgânica combate-se as pragas com produtos químicos.  
d) O estado do Paraná tem 3 senadores. 
 
12 - Assinale a alternativa correta: 
1 - Os direitos dos cidadãos é garantido pela constituição. 
2 - O governador do Paraná e o Senhor Roberto Requião.  
3 - Provopar é o programa de voluntariado do Paranaense. 
4 - O Paraná fica na região Centro Oeste do Brasil.  
Estão corretas: 
a) apenas 1, 2, 3  
b) apenas 1, 3, 4 
c) apenas 2, 3, 4 
d) todas as afirmações acima estão corretas 
 
13 - Assinale a alternativa correta: 
1 – Leópolis tornou-se município no ano de 1951. 
2 – Leópolis localiza-se no norte Pioneiro do Estado do Paraná. 
3 – Leópolis pertenceu ao Município de Cornélio Procópio. 
4 – Leópolis iniciou o seu povoado pela Companhia Agrícola Barboza. 
Estão corretas: 
a) apenas 1, 2, 3  
b) apenas 1, 3, 4 
c) apenas 2, 3, 4 
d) todas as afirmativas estão corretas 
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14 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) A Prefeitura de Leópolis recebeu dois ônibus novos para transporte escolar.  
b) Quem nasce em Leópolis é cidadão Leopodinense. 
c) Foi realizado em Leópolis no último mês de dezembro, a 66ª Ação Coperar, do Governo do Estado, com objetivo de 
oferecer serviços gratuitos de apoio a cidadania e inclusão social. 
d) O hino de Leópolis tem letra e música de Sebastião Lima. 
 
15 - Sobre a sinalização do trânsito assinale a alternativa correta: 
a) As ordens do agente de trânsito terão prevalência sobre as normas de circulação e outros sinais. 
b) As normas de circulação terão prevalência sobre as ordens do agente de trânsito. 
c) As indicações de sinais estabelecidas terão prevalência sobre as indicações do semáforo. 
d) As indicações de sinais estabelecidas terão prevalência sobre as ordens do agente de trânsito. 
 
16 - A condução de escolares pode ser feita: 
a) Na carroceria de caminhões ou camionetas, desde que possuam faixa lateral sinalizando que se trata de veículo de 
transporte escolar. 
b) Em veículos de tração animal. 
c) Em motocicletas com carro lateral acoplado. 
d) Em veículos que ofereçam segurança ao escolar e que estejam de acordo com as normas estabelecidas pelo Código 
de Trânsito Brasileiro e cumprindo todas as exigências estabelecidas para o transporte de escolares. 
 
17 - Os veículos de condução de escolares, devem: 
a) Possuir registro como veículo de passageiros e de carga viva. 
b) Fazer inspeção anual para verificação de equipamentos obrigatórios e de segurança. 
c) Possuir cintos de segurança em número igual a lotação. 
d) Possuir lanternas vermelhas nas extremidades da parte superior dianteira e traseira. 
 
18 - O condutor do veículo destinado a escolares deve satisfazer os seguintes requisitos, exceto: 
a) Ter idade superior a 18 anos de idade. 
b) Ser habilitado na categoria D. 
c) Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os 12 
últimos meses. 
d) Ser aprovado em curso especializado, conforme regulamentação do CONTRAN. 
 
19 - Sobre as categorias de habilitação, assinale a alternativa correta: 
a) A categoria A destina-se ao condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso total não 
exceda a 1000 quilogramas. 
b) A categoria C destina-se ao condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de passageiros. 
c) A categoria A destina-se ao condutor de veículo motorizado de 02 ou 03 rodas com ou sem carro lateral. 
d) A categoria D destina-se ao condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso total não 
exceda a 3.000 quilogramas. 
 
20 - “Transitar com o veículo com lotação excedente” é uma infração: 
a) Gravíssima 
b) Grave 
c) Média 
d) Leve 
 
21 - Segundo o Código Trânsito Brasileiro, qual é o tipo da infração e a respectiva penalidade da seguinte 
conduta: “Transitar com o veículo em desacordo com as especificações, e com falta de inscrição e simbologia 
necessárias a sua identificação, quando exigidas pela legislação”: 
a) Média e multa/ apreensão do veículo. 
b) Grave e multa/ retenção do veículo para regularização. 
c) Gravíssima, multa/suspensão do direito de dirigir. 
d) Leve e multa. 
 
22 - Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, das assertivas abaixo a única que é uma exceção às penalidades 
que podem ser adotadas pela autoridade de trânsito é: 
a) Advertência por escrito. 
b) Detenção do condutor em estabelecimento próprio mantido pela autoridade de trânsito. 
c) Apreensão do veículo. 
d) Multa. 
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23 - Fraturas expostas ou abertas são fraturas nas quais as pontas do osso fraturado perfuram a pele. Em 
acidente com vitima apresentando este tipo de fratura deve-se: 
a) Fazer um curativo protetor com gaze ou pano limpo e tentar encaixar osso no local. 
b) Fazer um curativo protetor com gaze ou pano limpo e empurrar o osso pra dentro. 
c) Fazer um curativo protetor com gaze ou pano limpo, observar se a vítima está respirando e ir limpando e jogando 
água ate o socorro chegar. 
d) Fazer um curativo protetor com gaze ou pano limpo, observar se a vítima está respirando, imobilizar o membro e 
acalmar a vítima. 
 
24 - Dirigir com apenas uma das mãos, com fones de ouvido ou usando o celular constitui inflação: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave.  
d) Gravíssima. 
 
25 - Por que nunca devemos deixar motores funcionando em locais de baixa ventilação? 
a) Porque o calor do escapamento pode provocar queimaduras. 
b) Porque o consume combustível derivado do petróleo extinto. 
c) Porque o escapamento do carro lança o “CO” monóxido de carbono: gás letal que mata por asfixia química. 
d) Porque o escapamento do carro lança o “DA” dienzina de enxofre: gás que pode provocar parada cardiorrespiratória. 
 
26 - O sistema de transmissão tem esse nome porque é ele que transmite o movimento do motor para as rodas. 
Que componente a seguir não faz parte deste sistema? 
a) Platô. 
b) Embreagem. 
c) Caixa de câmbio. 
d) Caixa de direção. 
 
27 - Os sinais de trânsito são usados para orientar, advertir e disciplinar a circulação dos elementos do trânsito 
ao longo das vias. Que tipo de sinalização tem prioridade sobre as demais? 
a) Sinalização vertical (placas). 
b) Sinalização horizontal (faixa desenhada no leito da pista). 
c) Gestos ou apitos do agente ou autoridade de trânsito. 
d) Sinalização semafórica.  
 
28 - Dirigir sem ser habilitado acarreta infração de natureza gravíssima multiplicado por? 
a) 2. 
b) 3. 
c) 5. 
d) 7. 
 
29 - Dirigir defensivamente é evitar acidentes ou diminuir as conseqüências de um acidente inevitável. Para ser 
um bom motorista defensivo o condutor deve possuir as seguintes características? 
a) Bom humor e saúde. 
b) Prudência e habilidade. 
c) Saúde e inteligência. 
d) Alegria e afeto. 
 
30 - “Todo condutor tem a obrigação de conhecer e cumprir a legislação de trânsito, e estará sujeito a multas e 
penalidades sempre que transgredi-las. O condutor é responsável por todos os seus atos no trânsito. O 
desconhecimento da lei não pode ser usado na defesa de um infrator.”  
Estas são definições criadas a partir da lei: 
a) CTB: Lei 9.503/97. 
b) CTB: Lei 9.830/98. 
c) CTB: Lei 8.327/62. 
d) CTB: Lei 8.840/68. 

 
 
 
 
 







