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

2 Você dispõe de quatro 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 
  

 
Boa Prova! 

 



 

Papai motorista 
 

O ônibus sai do ponto quase vazio. Eu vou na frente, no primeiro banco. Mamãe do meu lado, papai 
dirigindo. 

Passa casa, passa céu. Vejo tudo pela janela. Entra um ventinho bom. 
Eu estou de roupa nova. E botei uma sandália legal que mamãe comprou ontem. 
Dia de domingo, a gente pode passear de ônibus com o papai. Nos outros dias, ele diz que fica cheio 

demais. A barra é pesada. 
Já faz tempo que vou neste passeio. Os caminhos às vezes são diferentes, depende da linha. A que eu 

gosto mais é esta, que vai pra praia. 
O ônibus sai do ponto num lugar fresco, cheio de árvores, perto do morro. Vai descendo, descendo... 

Pega passageiro, pega passageiro. Então eu fico pequenininha. 
Quando ele está mais vazio, eu levanto do meu lugar numa parada, e vou falar umas coisinhas com o 

papai. 
Assim: 
--- Tem sorvete lá no final da linha? 
Ou assim: 
--- Você volta com a gente para casa? 
Papai responde rapidinho e mamãe me chama pra sentar. É gostoso!  
   

(LENY WERNEK - Papai Motorista. São Paulo, Melhoramentos, p2-9) 
 

01 - No que se refere o texto é incorreto afirmar: 
a) A profissão do pai da narradora é motorista. 
b) O passeio descrito não pode acontecer durante a semana porque o ônibus está sempre cheio. 
c) O ônibus faz sempre o mesmo caminho. 
d) O ponto de ônibus fica perto do morro. 
 
02 - Assinale a alternativa em que as palavras acentuadas são proparoxítonas: 
a) você // ônibus. 
b) sandália // árvore. 
c) ônibus // árvore. 
d) você // sandália. 
 
03 - Assinale a alternativa em que a divisão silábica está correta: 
a) bar-ra // ven-tin-ho. 
b) pas-sa-gei-ro // pa-pai. 
c) pe-que-nini-nha // pra-i-a. 
d) pas-se-io // ca-mi-nhos. 
 
04 - “Gostoso” tem som de Z, mas se escreve com S, assim como: 
a) levesa // coisa. 
b) meloso // goso. 
c) fuso // graniso. 
d) amoroso // jeitoso. 
 
05 - Em “ --- Tem sorvete lá no fim da linha?” Assinale a alternativa que justifica corretamente o uso do ponto: 
a) marcar o final da frase interrogativa. 
b) marcar simplesmente o final da frase. 
c) marcar a fala de uma criança. 
d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
06 - Marcelo paga R$ 450,00 de aluguel. O proprietário informou que haverá um aumento de 10%. Qual será o 
valor do aluguel? 
a) R$ 495,00 
b) R$ 500,00 
c) R$ 510,00 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
07 - Calcule a área de um retângulo de medidas 5 cm e 12 cm. 
a) 50 cm² 
b) 58 cm² 
c) 60 cm² 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 



 

08 - O número 64.000 também pode ser escrito na forma: 
a) 64 x 10³ 
b) 6,4 x 10 
c) 640 x 10 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
09 - Os lados de um triângulo medem respectivamente: 5,6 cm; 4 cm; 3,5 cm. Qual é o seu perímetro? 
a) 12,6 cm 
b) 13,1 cm 
c) 13,5 cm 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
10 - Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas dará em 28 minutos? 
a) 110 voltas. 
b) 113 voltas. 
c) 115 voltas. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
11 - Segundo a Lei Complementar nº 239/1998, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Funcionários 
Públicos de Maringá, a investidura em cargos de provimento efetivo será feita através de concurso público, com 
validade de até: 
a) 02 anos 
b) 01 ano 
c) 03 anos 
d) 04 anos 
 
12 - Segundo a Lei nº 239/1998, a investidura em cargo público ocorrerá com: 
a) A não aprovação em concurso público 
b) A posse 
c) A demissão 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
13 - A Lei Complementar nº 348/2000, dispõe sobre a avaliação de desempenho do servidor em estágio 
probatório. Segundo esta Lei a avaliação será homologada: 
a) Por qualquer pessoa 
b) Pelo Presidente da Câmara Municipal 
c) Pela Chefia mediata do servidor 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
14 - Segundo a Lei nº 348/2000, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo cumprirá estágio 
probatório de: 
a) 01 ano 
b) 02 anos 
c) 03 anos 
d) 04 anos 
 
15 - Falando sobre a higiene pessoal é INCORRETO afirmar: 
a) A pele tem milhões de glândulas especiais que produzem suor, e outras que produzem uma substância parecida com 
o sebo. A falta de banho provoca o acumulo progressivo dessas substâncias, que se somam às sujeiras exteriores. 
b) As mãos têm de estar sempre limpas. Nunca devemos comer ou mexer em alimentos sem antes termos lavado as 
mãos. 
c) Quando a pessoa coloca a mão na boca, a sujeira armazenada debaixo das unhas pode dar origem a verminoses e 
outras doenças intestinais. 
d) Visitar o dentista a cada cinco anos e escovar o dente uma vez por dia são essenciais na prevenção às cáries. 
 
16 - São cuidados com a higiene ambiental, EXCETO: 
a) Acumular lixo próximo a nascentes de água. 
b) Deixar as janelas abertas para que o ar circule. 
c) Não deixar a água parada em garrafas, pneus velhos, vasos de planta e etc. 
d) Entregar baterias e pilhas em postos de recolhimento. 
 
 
 
 
 



 

17 - Sobre os odores gerados no corpo humano é INCORRETO afirmar: 
a) Determinados cheiros, como o de suor e o mau hálito, podem afetar o relacionamento entre duas pessoas, seja em 
casa ou no trabalho. 
b) É importante saber que é absolutamente anormal ter cheiro no corpo.  
c) O acúmulo de suor e bactérias em áreas como nas axilas, na cabeça, virilha e pés podem causar um odor particular. 
d) Se o suor e a transpiração não podem evaporar livremente, é provável que as bactérias cresçam na umidade gerada 
por eles, produzindo um cheiro desagradável.  
 
18 - Todas as afirmativas abaixo sobre os cuidados com os pés estão corretas, EXCETO: 
a) Escolher o sapato certo também faz toda diferença para se evitar problemas com os pés. 
b) Os sapatos fechados que não deixam o suor sair, fazem com que o mau cheiro fique impregnado nos pés, gerando o 
famoso chulé. 
c) Prefira sapatos apertados e use o mesmo sapato vários dias seguidos até ele ficar mais largo. 
d) Quando utilizar tênis, escolha meias de algodão e se puder passe talco antes de colocar as meias. 
 
19 - Em qual destas situações o Coletor deverá trabalhar com a atenção redobrada para não se machucar com 
agulhas sujas de sangue? 
a) Recolhendo o lixo comercial. 
b) Recolhendo o lixo hospitalar. 
c) Recolhendo o lixo industrial. 
d) Recolhendo o lixo residencial. 
 
20 - Infelizmente no Brasil, um fato é muito comum, mães desesperadas jogam seus bebês ainda com vida no lixo. 
Se por acaso você encontrasse uma criança dentro do lixo, faria o que? 
a) Comunicava o fato imediatamente às autoridades. 
b) Fingiria que nem estava vendo e perseguiria trabalhando normalmente. 
c) Jogaria o saco com a criança dentro na caçamba do caminhão, para não ter que dar explicações para a polícia. 
d) Sairia à procura da mãe da criança para lhe dar uns conselhos ou uns tapas. 
 
21 - O que o Coletor deverá fazer caso ocorra algum acidente com um colega durante o horário de trabalho? 
a) Colocar o acidentado dentro da caçamba do caminhão e levá-lo para casa. 
b) Deixar o acidentado sentado em alguma praça, aguardar até o final do horário de trabalho, caso ele não melhore 
comunicar o fato ao prefeito. 
c) Ir à farmácia mais próxima, comprar medicamentos e oferecer ao acidentado. 
d) Solicitar atendimento médico e procurar manter o acidentado calmo. 
 
22 - Observe bem a imagem abaixo: 
 

 
 
Trata-se de um colete refletivo. Qual a finalidade deste Equipamento de Proteção Individual? 
a) Deixar os funcionários da limpeza pública mais visíveis durante a noite, evitando desta forma acidentes e 
atropelamentos. 
b) Impedir que os funcionários da limpeza pública venham a ter algum problema de coluna. 
 



 

c) Proteger os funcionários da limpeza pública contra cortes de cacos de vidro. 
d) Tornar os uniformes dos funcionários da limpeza pública mais bonitos, acompanhando a moda. 
 
23 - Onde deverá ser jogado o lixo coletado e colocado nos caminhões da limpeza pública? 
a) Na beirada de lagos ou fontes d’água. 
b) Nas bocas-de-lobo existentes nas ruas. 
c) Nos aterros ou depósitos de lixo. 
d) Nos terrenos baldios localizados no percurso da coleta. 
 
24 - Por segurança, no trajeto entre a garagem e o local de coleta de lixo, onde os funcionários da limpeza pública 
deverão viajar? 
a) Agarrado nas portas do caminhão. 
b) Dentro da boléia do caminhão. 
c) Em pé, no pára-choque traseiro do caminhão. 
d) Na caçamba do caminhão de lixo. 
 
25 - Qual das alternativas abaixo dá uma destinação ERRADA aos cacos de vidros que são encontrados no lixo? 
a) Devem ser colocados nos locais de coleta seletiva. 
b) Devem ser embrulhados em jornais por segurança. 
c) Devem ser moídos e transformados em cerol para linhas de pipas. 
d) Devem ser oferecidos para alguma instituição que trabalha com reciclagem de materiais. 
 
26 - Qual das ferramentas abaixo é utilizada para se colocar grandes quantidades de lixo espalhadas pelo chão 
em cima dos caminhões? 
a) Colher de pedreiro. 
b) Enxada. 
c) Pá. 
d) Picareta. 
 
27 - Quando as empresas de telefonia fazem a distribuição das novas listas telefônicas, a maioria dos moradores 
coloca as listas antigas para serem levadas junto com o lixo. Qual a destinação CORRETA do papel recolhido no 
lixo? 
a) Deve ser compostado junto com o lixo orgânico e depois transformado em adubo. 
b) Deve ser mandado para a reciclagem e assim evitar o corte de árvores. 
c) Deve ser misturado ao lixo hospitalar e enviado ao aterro sanitário. 
d) Deve ser queimado dentro do próprio caminhão de lixo. 
 
28 - Que calçado o Coletor deverá estar usando quando estiver recolhendo o lixo na cidade? 
a) Bota de segurança. 
b) Chinelo de arrasto. 
c) Sandália do tipo havaiana. 
d) Tênis. 
 
29 - Quem define os roteiros e horários onde o Coletor trabalhará durante a semana? 
a) O motorista do caminhão. 
b) O próprio coletor. 
c) Os presidentes das associações comunitárias. 
d) Os responsáveis pelo serviço de limpeza urbana. 
 
30 - Se por acaso o saco contendo lixo estiver muito pesado e se rasgar quando você for apanhá-lo, o que deverá 
se feito? 
a) Chamar o morador da casa e mandar que ele coloque o lixo espalhado dentro de dois ou mais sacos plásticos. 
b) Colocar fogo no lixo que caiu no chão. 
c) Deixar o lixo no chão e seguir o itinerário. 
d) Pedir ao motorista que aguarde um pouco e recolher o lixo que caiu no chão. 
 


