
 
 

Edital 001/2010/SEADM – DATA DA PROVA: 15/05/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
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 
  

 

Boa Prova! 
 

O Rei que não Sabia de Nada 

www.pciconcursos.com.br
 




 2 

 

 Era uma vez um rei que saiu para conhecer o seu reino. 

 Por onde ele passava, havia cenários encobrindo a paisagem. 

 E o rei estava muito contente, achando tudo muito bonito. 

 Mas por trás dos cenários estava cheio de gente, que morava por ali mesmo. 

 E tinha uma porção de meninos que estavam jogando bola bem por detrás dos cartazes. 

 E, bola vai, bola vem, _____________, uma bola foi bater de mau jeito bem no meio de um dos cenários. 

 Parece que o cenário não estava muito firme porque ele balançou, balançou e acabou caindo por cima do 

cenário vizinho. E o cenário vizinho caiu por cima de outro, e um foi caindo por cima do outro, por cima do 

outro, até que os cenários todos vieram abaixo. 

 E caiu cenário com plantação de trigo, e caiu cenário com plantação de milho, e caiu casinha bonita com 

____________ e tudo, e caiu lagoa de águas clarinhas. 

 E as pessoas que estavam ___________, fingindo que eram o povo do lugar, só pra enganar o rei e 

ganhar um dinheirinho, trataram de ir dando o fora. Fosse o rei pensar que eles é que tinham inventado a 

palhaçada! 

 Aí, os ministros ainda quiseram salvar os cenários que iam caindo e chamaram o povo que estava lá 

atrás, para ajudar a botar os cenários no lugar. Sei lá, acho que eles pensaram que ainda dava pra tapear o rei... 

 Mas o povo não tinha nada com isso e até estava achando muito divertido ver aqueles cenários todos se 

despencando, e até chamavam quem estava dentro de casa, pra ver os ministros atarantados, correndo de um 

lado pro outro, feito baratas tontas. 

 E o rei? 

 Ah, orei, quando viu a correria dos ministros pra levantar os cartazes e esconder o que estava lá atrás, 

percebeu, num instante, o que tinha acontecido. E ficou imaginando o que os ministros tinham escondido dele. 

 

Ruth Rocha. O Rei que não sabia de nada. 

Editora Cultura – 1ª ed. São Paulo, 1980, pp. 18/22. 
 
01 - Assinale a alternativa que completa de modo correto as lacunas do texto: 
a) de repente, chaminé, fantasiadas. 
b) derepente, chaminé, fantaziadas. 
c) de repente, xaminé, fantasiadas. 
d) derepente, xamine, fantaziadas. 
 
02 - Assinale a alternativa em que as palavras são acentuadas por serem paroxítonas terminadas ditongo: 
a) detrás e águas. 
b) até e detrás. 
c) cenário e águas. 
d) chaminé e cenário. 
 
03 - Analise as afirmativas quanto ao gênero do substantivo: 

I – O feminino de meninos é meninas – são biformes, ou seja, uma forma para o masculino e outra para o 

feminino. 

II – Baratas é um substantivo epiceno, o feminino é baratas fêmeas. 

III – Pessoas é um substantivo sobrecomum, o gênero é sempre no feminino. 

Constatamos que está(estão) correta(s): 
a) apenas I e II. 
b) apenas II e III. 
c) apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
04 - Dadas as afirmações de que o plural: 

I – porção pode ser porçãos. 

II – plantação pode ser plantações. 

III – imaginação pode ser imaginações. 

Constatamos que estão corretas: 
a) apenas as afirmativas I e II. 
b) apenas as afirmativas II e III. 
c) apenas as afirmativas I e III. 
d) I, II e III. 
 
05 - As pessoas fingiram que era o povo porque: 
a) Queriam pregar uma peça no rei. 
b) Queriam se divertir com a palhaçada dos ministros. 
c) Queriam ser recompensados pelo rei. 
d) Queriam ganhar dinheiro. 
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06 - O assunto principal do texto: 
a) Um rei que foi conhecer seu reino e se alegrou com o que viu. 
b) Um rei que vivia na ilusão de que tudo estava bem. 
c) Um rei que foi enganado por seus ministros e um “falso povo” com o objetivo  de esconder a pobreza do reino. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

07 - Um quadro possui uma diagonal que mede 4 2 cm. Calcule o perímetro desse quadrado. 

a) 4 2 cm 
b) 16 cm 
c) 16 2 cm 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 

08 - Da seguinte operação 

2

4
3
5

−

, o resultado encontrado é: 

a) -0,8333... 
b) -8,333... 
c) -0,3888... 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
09 - Numa construção de uma escola foram gastos 15 caminhões de 4 m³ de areia. Quantos caminhões de 6 m³ 

seriam necessários para fazer o mesmo trabalho? 
a) 22,5 caminhões 
b) 10 caminhões 
c) 18 caminhões 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - Uma cozinha retangular tem lados 3m e 4,5m. Para ladrilhar essa cozinha com ladrilhos quadrados de 15cm 

de lado, quantos ladrilhos serão necessários: 
a) 202 ladrilhos 
b) 460 ladrilhos 
c) 600 ladrilhos 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
11 - Assinale a alternativa correta: 

Guaíra foi elevada a categoria de Município em: 
a) 14 de novembro de 1951 
b) 20 de dezembro de 1951 
c) 15 de dezembro de 1952 
d) 12 de novembro de 1952 
 
12 - Assinale a alternativa correta: 

1- O desaparecimento das 7 Quedas em Guaíra aconteceu em outubro de 1982. 

2- Guaíra foi colonizada pelos Portugueses e Franceses. 

3- O hino de Guaíra foi escrito e musicado pelo Sr. Sebastião Lima. 

4- Guaíra possui uma Igreja construída com pedras da Sete Quedas. 

Estão corretas: 
a) apenas 1, 2, 3 
b) apenas 1, 3, 4 
c) apenas 2, 3, 4 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
13 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) A moeda corrente brasileira é o real que substituiu o cruzeiro. 
b) A Dra. Zilda Arns, médica sanitarista brasileira, foi a fundadora da Pastoral da Criança. 
c) O atual Governador do Paraná é o Sr. Roberto Requião. 
d) O Brasil está vacinando a população contra a gripe suína, para tanto organizou um cronograma para vacinar a 
população de risco. 
 
14 - Assinale a alternativa correta: 

São senadores pelo Estado do Paraná: 
a) Álvaro Dias, Flávio Arns e Osmar Dias 
b) Álvaro Dias, Roberto Requião e André Vargas 

www.pciconcursos.com.br
 




 4 

c) Osmar Dias, Orlando Pessuti e Flávio Arns 
d) Flávio Arns, Osmar Dias e Osmar Serraglio 
 
15 - Para garantirmos um bom relacionamento no ambiente de trabalho devemos sempre. Exceto: 
a) ouvir os outros colegas de trabalho. 
b) respeitar as opiniões. 
c) manter a calma. 
d) falar gritando. 
 
16 - Uma higienização corretas da mão é quando lavamos: 
a) apenas os dedos. 
b) somente a palma das mãos. 
c) mãos e antebraços. 
d) somente as mãos. 
 
17 - Para evitarmos a contaminação de alimentos é importante mantermos sempre a higiene. Qual da afirmativa 

abaixo está incorreta: 
a) devemos ir todos os dias com as mesmas roupas. 
b) devemos manter as unhas sempre curtas e limpas. 
c) devemos sempre estar com os cabelos presos. 
d) devemos estar sempre com as roupas limpas. 
 
18 - Ao prepararmos uma alimentação para crianças não devemos: 
a) oferecê-los alimentos em pequenos pedaços. 
b) alimentos sempre bem cozidos. 
c) não demonstrar suas preferências. 
d) colocar no prato apenas um tipo de alimento. 
 
19 - Após o recebimento dos alimentos qual destes deve ser armazenado primeiro: 
a) não perecíveis. 
b) alimentos de temperatura ambiente. 
c) perecíveis resfriados e refrigerados. 
d) perecíveis congelados. 
 
20 - Ao elaborarmos a lista de compra semanal devemos sempre ter em mãos: 
a) o cardápio da semana seguinte. 
b) o cardápio da semana passada. 
c) o cardápio do dia seguinte. 
d) o cardápio do próximo mês. 
 
21 - Durante a preparação dos alimentos temos que evitar: 
a) a organização do local de trabalho. 
b) manter a atenção no serviço executado. 
c) conversa paralela. 
d) manter a higiene. 
 
22 - Uma boa alimentação deve ter as características abaixo EXCETO: 
a) variada 
b) nutritiva 
c) colorida 
d) repetitiva 
 
23 - Devemos sempre manter o local de trabalho organizado. Qual das afirmativas abaixo está incorreta? 
a) Tenha lugares certos para os objetos que você usa regularmente. 
b) Tire do caminho o que você raramente usa. 
c) Coloque cestos de lixo perto dos locais onde o lixo é produzido. 
d) Mantenha tudo ao alcance das mãos até o que não for usar. 
 
24 - Qual das funções abaixo não é desempenhada pela merendeira? 
a) Receber alimentos. 
b) Preparar alimentos. 
c) Armazenar alimentos. 
d) Colocar as crianças dentro da sala de aula. 
 
25 - Com relação à despensa ou estoque qual afirmativa está incorreta: 
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a) deve ser varrida diariamente. 
b) alimentos bem estocados e ordenados. 
c) estocar alimentos fora das caixas. 
d) deixar todos os alimentos juntos encostados uns nos outros. 
 
26 - Devemos tomar alguns cuidados para que não ocorra contaminação dos alimentos. Qual está correto? 
a) Cozinhar com anéis e pulseiras. 
b) Varrer o chão sem proteger os alimentos. 
c) Observar as características dos alimentos. 
d) Preparar os alimentos no turno que ira ser servido. 
 
27 - Todas as pessoas devem ter uma boa alimentação. Uma criança bem alimentada ela: 
a) fica menos esperta. 
b) aprende com mais facilidade. 
c) não tem disposição. 
d) fica muito fraca. 
 
28 - O cardápio deve ser programado, semanalmente, pela pessoa encarregada da merenda. Qual afirmativa está 

errada? 
a) o número de escolares que são atendidos diariamente. 
b) a quantidade recomendada de cada alimento por aluno (per capita). 
c) escolher o cardápio de acordo com o clima. 
d) suas preferências alimentares. 
 
29 - Os micróbios são seres vivos muito pequenos. Mesmo que você não os veja, eles podem estar presente e 

espalham-se com muita facilidade através: 
a) de carros. 
b) de motos. 
c) do ar. 
d) de avião. 
 
30 - Deve-se sempre lavar as mãos com água e sabão e enxugar, sempre que, EXCETO: 
a) iniciar o serviço. 
b) pegar em dinheiro. 
c) após transportar o lixo. 
d) após uma higienização completa. 
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