
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

            
 

 

 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 3 (três) horas de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, 

deverá assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá trinta questões de múltipla escolha, avaliadas na escala de 00 a 100; 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse 

caso será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o 

material recebido, exceto o folheto fornecido aos candidatos que desejarem anotar suas 

respostas; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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Leia o texto e faça a interpretação. 
Os pêssegos 

Guerra Junqueiro 
 
   Um lavador tinha quatro filhos, trouxe-lhes um dia cinco pêssegos. Os pequenos, que nunca tinham visito 
semelhantes frutos, extasiaram-se diante de suas cores e da fina penugem que os cobria. À noite, o pai perguntou-
lhes: 
   – Então, comeram os pêssegos? 
   – Eu comi, disse o mais velho. Que bom que era! Guardei o caroço, e hei de plantá-lo para mais tarde nascer uma 
árvore. 
   – Fizeste bem, respondeu o pai; é bom ser econômico e pensar no futuro. 
   – Eu, disse o mais novo, o meu pêssego comi-o logo e mamãe ainda me deu metade do que lhe tocou a ela. Era 
doce como o mel. 
   – Ah! Acudiu o pai, foste um pouco guloso, mas na tua idade não admira; espero que, quando fores maior, te hás 
de corrigir. 
   – Pois eu cá, disse o terceiro, apanhei o caroço que meu irmão deitou fora, quebrei-o e comi o que estava dentro, 
que era como uma noz. Vendi o meu pêssego, e, com o dinheiro, hei de comprar coisas quando for á cidade. 
   O pai meneou a cabeça. 
   – Foi uma idéia engenhosa, mas eu preferia menos cálculos. E tu, Eduardo, provaste o teu pêssego? 
   – Eu, meu pai, respondeu o pequeno, levei-o ao filho de nosso vizinho, ao Jorge, que está, coitadinho, com febre. 
Ele não queria, mas deixei-lhe em cima da cama e vim-me embora. 
   – Ora bem, perguntou o pai, qual de vós é que empregou melhor o pêssego que eu lhe dei? 
   – E os três responderam à uma voz: 
   – Foi mano Eduardo. 
   Este, no entanto, não dizia palavra, e a mãe abraçou-u com os olhos arrasados de lágrimas. 
 
01 - De acordo com o texto assinale a alternativa correta: 
Os meninos Extasiaram-se diante dos pêssegos por causa: 
a) da grandeza dos pêssegos. 

b) da variedade das cores. 

c) do sabor agradável. 

d) do desconhecimento do fruto. 

 

02 - O filho mais velho teve uma atitude de prudência em relação ao futuro. Esta prudência se revela na 
expressão: 
a) Vendi meu pêssego. 

b) Levei-o ao filho de nosso vizinho. 

c) Vou plantá-lo para mais tarde nascer uma árvore. 

d) Era doce com mel. 

 
03 - Assinale a alternativa em que a característica do personagem está corretamente classificada de acordo com o 
texto: 
a) guloso - Eduardo 

b) febril - mãe 

c) calculista - o mais novo 

d) econômico - o mais velho 

 

04 - Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas das orações: 
_____ pessoas que não gostam de dirigir. 
Na periferia, _____ crianças com extrema. 
_____ momentos de indignação por parte dos jurados. 
a) há - existe - houve 

b) haverão - existem - houveram 

c) há - existe - houvem 

d) há - existem - houve 

 
05 - Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente: 
a) enxerto - agachar - pesquizar 

b) enxurrada - mochila - almoço 

c) lambuzar - mecherico - mecher 

d) sitetisar - lambugem - vertigem 

 
06 - As palavras que recebem acento gráfico pela mesma norma gramatical estão reunidas em: 
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a) transferência, série, contrário 

b) céu, fácil, veículos 

c) irreversível, eletrônico, médio 

d) pântano, horóscopo, búfalo 

 

07 - Para cobrir o chão de um salão de 42 m² de área foram utilizadas 700 peças de pisos de cerâmica de 20 cm 
de comprimento por 30 cm de largura. Quantas peças de 30 cm de lado seriam necessárias para cobrir o chão de 
um salão cuja área é o triplo da área do salão indicado anteriormente? 
a) 1400 peças 

b) 2300 peças 

c) 3200 peças 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

08 - Num restaurante trabalham garçons e garçonetes. Há duas garçonetes a menos que o triplo do número de 
garçons, e dois garçons a menos que a metade do número de garçonetes. Quantos são os garçons e as garçonetes? 
a) 12 garçons e 8 garçonetes 

b) 9 garçons e 13 garçonetes 

c) 6 garçons e 16 garçonetes 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

09 - Pedro foi a feira e comprou 12 laranjas, 20 pêras e 08 maças. Quantas frutas Pedro comprou? 
a) 38 frutas 

b) 36 frutas 

c) 40 frutas 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

10 - Determine o prazo em que triplica um capital aplicado à taxa de juro simples de 2% ao mês: 
a) 85 meses 

b) 100 meses 

c) 120 meses 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

11 - Fazem fronteira com o Estado do Paraná apenas os Estados: 
a) São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso 

b) São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso 

c) Mato Grosso e Santa Catarina 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 
12 - Qual a idade mínima para ser Prefeito? 
a) 18 anos 

b) 21 anos 

c) 30 anos 

d) Não existe idade mínima 

 

13 - Qual o nome do Presidente da Câmara de Vereadores de Arapongas – PR? 
a) Wilson Aparecido Xavier 

b) Maria do Carmo Nihei 

c) Fidelis Canguçu 

d) Sérgio Onofre 

 
14 - Leia as afirmações e assinale a alternativa correta: 
I - A Usina Hidrelétrica de Itaipu, no Rio Paraná, localiza-se na fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. 
II - O cooperativismo Agropecuário no Paraná é bem desenvolvido e representa uma parcela significativa na 
economia do Estado. 
III - O Paraná está dividido em 10 mesorregiões, 39 microrregiões e 399 municípios. 
IV - Arapongas pertenceu a microrregião de Londrina. 
Estão corretas: 
a) apenas I, II, III 

b) apenas I, III, IV 

c) apenas II, III, IV 

d) nenhuma das alternativas anteriores 
 

15 - Se você precisar atravessar um trecho alagado, é incorreto: 
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a) Engatar a primeira marcha e só mudar quando passar pelo alagamento. Se você mudar de marcha, no refluxo de 

gases, a água pode entrar pelo escapamento e o motor apagar. 

b) Manter o veículo acelerado e controlar a velocidade pisando na embreagem. Isso evita que a água entre. 

c) Se o escapamento estiver submerso, é comum um ruído diferente; deve-se acelerar para sair logo.  

d) Caso tenha que parar o veículo, mantenha o pé na embreagem, coloque em ponto morto e pise nos freios com 

cautela, sempre com o veículo acelerado, assim a água não entrará no motor. 

 

16 - Em casos de fumaça, com condutor deve: 
I - Aumentar a velocidade. 
II - Manter os vidros fechados. 
III - Não parar dentro da área enfumaçada. 
IV - Ter cuidados especiais com veículos transportadores de produtos inflamáveis. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas a I, a II e a III estão corretas. 

b) Apenas a II, a III e a IV estão corretas.  

c) Todas estão corretas. 

d) Todas estão incorretas. 

 

17 - A avaliação primaria (procedimentos A, B, C, D e E) trata-se de um exame rápido que ajuda a detectar 
situações que ameaçam a vida; segundo estudos da medicina; qual a ordem correta de fazer este atendimento de 
forma eficiente?  (Baseado nestes cinco procedimentos (A, B, C, D e E) usados nos primeiros socorros): 
a) A respiração, B vias aéreas e coluna cervical, C circulação, hemorragia e controle de choque, D nível de consciência 

e E exposição e proteção da vítima.  

b) A respiração, B vias aéreas e coluna cervical, C circulação, hemorragia e controle de choque, D exposição e proteção 

da vítima e E nível de consciência.   
c) A vias aéreas e coluna cervical, B respiração, C circulação, hemorragia e controle de choque, D nível de consciência 

e E exposição e proteção da vítima.  

d) A respiração, B vias aéreas e coluna cervical, C nível de consciência, D circulação, hemorragia e controle de choque 

e E exposição e proteção da vítima.  

 

18 - Ao discar o número 192 estamos acionando: 
a) A policia rodoviária federal. 

b) Emergências médicas (SAMU).  

c) O corpo de bombeiros. 

d) O socorro prestado pela rodovia pedagiada. 

 

19 - Os veículos movidos a álcool eliminam, além do gás carbônico e do monóxido de carbono, outra classe de 
gases, os chamados: 
a) Aldeídos.  

b) Gases monóxidonas. 

c) Hidrocarbonetos. 

d) Clorofluorcarbono. 

 

20 - Como é chamada a parte do sistema que tem a função de transformar a corrente elétrica proveniente do 
alternador, aumentando a voltagem, podendo chegar até 20 mil volts: 
a) Bateria. 

b) Vela. 

c) Distribuidor. 

d) Bobina ou ignição eletrônica.  

 

21 - São a proteção do sistema elétrico, pois a corrente passa por eles: 
a) Fios. 

b) Fusíveis.  

c) Cabos elétricos.  

d) Eletrodos. 

 

22 - Segundo o CTB – Código de Trânsito Brasileiro, salvo em condições adversas, qual a velocidade mínima que 
um motorista de ônibus deve manter em uma rodovia não sinalizada? 
a) 40 km/h. 

b) 45 km/h.  

c) 50 km/h. 

d) 55 km/h. 
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23 - O CRV – Certificado de Registro de Veículo: 
I - É de porte obrigatório, assim como a habilitação que é à identificação do condutor. 
II - É indispensável. 
III - É de porte não obrigatório. 
IV - Deve ser guardado em segurança, e só será usado caso haja, venda, mudança de município ou alterações na 
característica do veículo. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas a I e a II estão corretas. 

b) Apenas a II está correta. 

c) Apenas III e IV estão corretas.  

d) Apenas IV está correta. 

 

24 - A renovação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), até os 65 anos de idade, se faz necessário a cada: 
a) Três anos. 

b) Quatro anos. 

c) Cinco anos.  

d) Sete anos. 

 

25 - O condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a oito lugares, 
excluído o do motorista, necessita ter a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na categoria: 
a) B. 

b) C. 

c) D.  

d) E. 

 

26 - Transitar de ré em trechos longos acarreta infração de natureza: 
a) Leve. 

b) Média. 

c) Grave.  

d) Gravíssima. 

 

27 - Que tipo de sinalização prevalece sobre as demais? 
a) Sinalização semafórica. 

b) Sinalização vertical (placas). 

c) Sinalização horizontal (faixas pintadas no leito da pista). 

d) Gestos do agente de Trânsito.  

 

28 - Qual o significa desta placa ? 
a) Adverte o condutor da existência, adiante, de ponte mais estreita que a pista de rolamento.  

b) Adverte o condutor da existência, adiante, de estreitamento de pista em ambos os lados. 

c) Adverte que, à frente, o fluxo de tráfego, ainda na direção, será dividido. 

d) Adverte o condutor para a existência, adiante, de uma depressão na pista de rolamento. 

 

29 - No sistema elétrico que componente fornece energia para o motor? 
a) Caixa de fusíveis. 

b) Escapamento. 

c) Correia do alternador. 

d) Bateria.  

 

30 - Uma parada cardíaca apresenta que sintomas? 
a) Dilatação da pupila e palidez.  

b) Falta de movimento no tórax. 

c) Unhas azuladas. 

d) Sensação de frio. 

 







