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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 
  

 
Boa Prova! 
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Capitu 
 
 Capitu estava ao pé do muro fronteiro, voltada para ele, riscando com um prego. O rumor da porta 
_________ olhar para trás; ao dar comigo, encostou-se ao muro, como se quisesse esconder alguma cousa. 
Caminhei para ela;naturalmente levava o gesto mudado, porque ela veio a mim, e perguntou-me inquieta: 
 – Que é que você tem? 
 – Eu? Nada. 
 – Nada, não; você tem alguma cousa. 
 Quis _________ que nada, mas não achei língua. Todo eu era olhos e coração, um coração que desta vez 
ia sair, com certeza, pela borá fora. Não podia tirar os olhos daquela criatura de quatorze anos, alta, forte e 
cheia, apertada em um vestido de ________, meio desbotado. Os cabelos grossos, feitos em duas tranças, com as 
pontas atadas uma à outra, à moda do tempo, desciam-lhe pelas costas. Morena, olhos claros e grandes, nariz 
reto e comprido, tinha a boca fina e o queixo largo. As mãos, a despeito de alguns ofícios rudes,eram curadas 
com amor; não cheiravam a sabões finos nem águas de toucador, mas com água do poço e sabão comum trazia-
as sem mácula.Calçava sapatos de duraque, rasos e velhos, a que ela mesma dera alguns pontos. 
 – Que é que você tem? Repetiu. 
 – Não é nada, balbuciei finalmente. 
 E emendei logo: 
 – É uma notícia. 
 – Notícia de que? 
 Pensei em dizer-lhe que ia entrar para o seminário e espreitar a impressão que lhe faria. Se 
consternasse, é que realmente gostava de mim; se não, é que não gostava. Mas todo esse cálculo foi obscuro e 
rápido; senti que não poderia falar claramente, tinha agora a vista não seu como... 
 – Então? 
 – Você sabe... 
 Nisto olhei para ao muro, o lugar em que ela estivera riscando, escrevendo ou esburacando... Vi uns 
riscos abertos, e lembrou-me o gesto que ela fizera para cobri-los. Então quis vê-los de perto, e dei um passo. 
Capitu agarrou-me, mas, ou por temer que eu acabasse fugindo, ou por negar de outra maneira, correu adiante e 
apagou o escrito.Foi o mesmo que acender em mim o desejo de ler o que era. 

Assis, Joaquim Maria Machado de. “Capitu” In: Dom Casmurro. 8ª ed. São Paulo, Ática, 1978. P. 25-26. 
  
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) fez-a – insistir – xita.      c) fez-a – ensistir – chita. 
b) fê-la – insistir – chita.      d) fê-la – incistir – xita. 
 
02 - “Naturalmente levava o gesto mudado...” (1º parágrafo). O que levou o narrador a essa conclusão foi: 
a) O fato de Capitu ter-se encostado ao muro.   c) A inquietação de Capitu. 
b) O rumor da porta.      d) A inscrição que ele viu no muro. 
 
03 - Analise as afirmativas referente a acentuação gráfica: 
I - As paroxítonas ofícios, águas e notícia são acentuadas porque terminam em ditongo. 
II - As palavras mácula, cálculo e rápido são proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. 
III - Os monossílabos trás, pé e quê são acentuados por serem tônicos e terminados em a(s) e e. 
Assinale a alternativa correta: 
a) As afirmativas I, II e III estão corretas.    c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.   d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
 
04 - Analise as afirmativas quanto ao significado das palavras e assinale a correta: 
a) A palavra gesto no 1º parágrafo significa fisionomia, semblante, feição. 
b) As palavras passo e paço são homônimas homófonas assim como acender – ascender. 
c) A palavra desbotado (5º parágrafo) tem como antônimo descorado. 
d) As alternativas a, b e c estão corretas. 
 
05 - Lucas está posicionado num ponto de onde observa o topo de um edifício segundo um ângulo de 30º em 
relação à horizontal. Ao se aproximar 15 m do edifício, Lucas passa a observar o topo deste, segundo um ângulo 
de 60º em relação à horizontal. Considerando que Lucas tem estatura de 1,75 m e que entre ele e o edifício o 
terreno é regular e plano, é correto afirmar que a altura do edifico é de, aproximadamente: 
Dado: tg 30º = 0,57 e tg 60º = 1,73 
a) 11 m. 
b) 12,75 m. 
c) 14,5 m. 
d) 16,25 m. 
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06 - Um reservatório tem formato cilíndrico e altura medindo o dobro do diâmetro da base. Sabe-se que este 
reservatório tem capacidade para armazenar 100,48 mil litros de água. A medida do raio da base deste 
reservatório é: 
Dado: π = 3,14 
a) 1 m.        c) 4 m. 
b) 2 m.        d) 8 m. 
 
07 - Ana Cláudia aplicou um determinado capital, que foi acrescido de juros simples durante 9 meses, elevando-
se a R$ 3291,50. Caso Ana Cláudia tivesse aplicado o mesmo capital, sujeito à mesma taxa, por 16 meses, o 
montante ao final desse período seria de R$ 3596,00. O capital aplicado por Ana Cláudia e a taxa de juros anual 
são, respectivamente: 
a) R$ 2500,00 e 15%.      c) R$ 3000,00 e 12%. 
b) R$ 2750,00 e 20%.      d) R$ 2900,00 e 18%. 
 
08 - Analise as afirmativas abaixo sobre o Município de Andirá: 
I- O Município de Andirá é um grande potencial agrícola onde predomina o latifúndio em propriedades com 
área média de 40,00 ha por lote. 
II- Dentre outras, as principais culturas do município são: soja, milho, trigo, cana-de-açúcar, banana e outros. 
III- Andirá já é um dos grandes centros de piscicultura do Brasil, com dezenas de produtores e mais e uma 
centena de tanques de criação de peixes. 
De acordo com seus conhecimentos assinale a alternativa correta: 
a) Todas as afirmativas estão corretas.    c) Uma afirmativa está correta. 
b) Duas afirmativas estão corretas.     d) Nenhuma afirmativa está correta. 
 
09 - No calendário histórico brasileiro, uma data chama a atenção, é o dia 21 de Abril. Qual destes fatos NÃO 
ocorreu nesta data? 
a) Em 1.500 – Chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral ao solo brasileiro. 
b) Em 1.792 – Enforcamento de Tiradentes no Rio de Janeiro. 
c) Em 1.960 – Inauguração da Cidade de Brasília por Juscelino Kubitscheck. 
d) Em 1.985 – Falecimento do Presidente Tancredo de Almeida Neves. 
 
10 - A Portaria IAP Nº. 019, de 10 de fevereiro de 2006, determina o Sistema de Automonitoramento de 
Atividades Poluidoras no Paraná.  Avalie as seguintes afirmativas:  
I - As atividades com vazão do efluente final inferior a 50 m3/dia ou Carga Poluidora inferior a 7,5 KgDBO5/dia, 
ficam dispensadas da realização do automonitoramento e da apresentação da Declaração da Carga Poluidora. 
II - Fator de toxicidade significa a menor diluição da amostra na qual não se observa efeito deletério sobre os 
organismos-teste.  
III - As atividades que realizam reciclo total do efluente final devem encaminhar a Declaração de Carga 
Poluidora quando ocorrer lançamento dos mesmos no respectivo período. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.  c) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras. 
b) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.  d) As afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
 
11 - De acordo com a Portaria N.º 518, de 25 de março de 2004. Avalie as seguintes afirmativas: 
I - Solução alternativa de abastecimento de água para consumo humano é toda modalidade de abastecimento 
coletivo de água distinta do sistema de abastecimento de água. 
II - Grande parte das bactérias do grupo coliforme pertence aos gêneros: Escherichia, Citrobacter, Klebsiella e 
Enterobacter. 
III - Na análise da água a Escherichia coli é considerada o mais específico indicador de contaminação fecal 
recente e de eventual presença de organismos patogênicos. 
IV - Cianobactérias, também denominadas cianofíceas (algas azuis), são capazes de ocorrer em qualquer 
manancial superficial ou subterrâneo podendo produzir toxinas com efeitos adversos à saúde. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.  c) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
b) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.  d) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
12 - No processo de compactação de solo é incorreto afirmar que: 
a) A compactação é um método de estabilização e melhoria do solo através de processo manual ou mecânico, visando 
reduzir o volume de vazios do solo. 
b) A compactação do solo ocorre em função de variáveis como: peso específico seco, umidade, energia de compactação 
e  tipo de solo. 
c) Pelo processo de compactação, a diminuição dos vazios do solo se dá por expulsão do ar contido nos seus vazios, de 
forma diferente do processo de adensamento, onde ocorre a expulsão de água dos interstícios do solo. 
d) Na compactação, a quantidade de partículas permanece constante, o aumento da massa específica corresponde à 
eliminação de água e ar contidos do solo. 
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13 - Calcule a área, conforme a figura abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 168,27 
b) 218,69 
c) 189,27 
d) 189,69 
 
14 - Sobre a finalidade e importância do desenho técnico, avalie as afirmativas: 
I - de fornecer todas as informações precisas e necessárias para a construção de um objeto, por meio de um 
desenho. 
II - tem a finalidade de ser meramente ilustrativo. 
III - tem a finalidade de contribuir na fase de criação e de análise dos mesmos. 
IV - permite corrigir possíveis problemas eficazmente, pois o desenho técnico é a representação precisa, no 
plano, das formas do mundo material. 
Marque a alternativa correta: 
a) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
b) Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 
c) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
d) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
 
15 - De acordo com a LEI ORGÂNICA MUNICIPAL de Andirá é de competência do Município, exceto: 
a) Dispor sobre administração, utilização e alienação dos bens públicos. 
b) Promover adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo rural. 
c) Organizar os quadros de cargos ou empregos e estabelecer conforme o regime jurídico de seus funcionários ou 
empregados, em consonância com o estabelecido na Constituição Federal e Estadual. 
d) Regulamentar espetáculos e divertimentos públicos em locais fechados, bem como os parques de diversão e 
circenses. 
 
16 - Considerando os Capítulos VI Do Meio Ambiente e IX Do Saneamento da Lei Orgânica Municipal de 
Andirá, avalie as afirmativas abaixo: 
I - O Município, juntamente com os órgãos fiscalizadores, é responsável pela fiscalização do esgoto sanitário e 
água tratada, pelo abastecimento desta e pela coleta do lixo, para a população, facultado, nos termos da lei, a 
delegação a autarquia municipal ou concessionária pública. 
II - O plano de saneamento básico é de responsabilidade do Poder Executivo Municipal, devendo ser elaborado 
nos termos da Lei Federal, e fiscalizado por uma agência reguladora e fiscalizadora do sistema de saneamento. 
III - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, a sanções penais, caso os mesmos não repararem os danos causados. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
d) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
17 - A Resolução Nº 375, de 29 de agosto de 2006 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, define 
critérios e procedimentos, para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações de tratamento de esgoto 
sanitário e seus produtos derivados. Estão corretos os seguintes itens, exceto: 
a) Para fins de utilização agrícola, o lodo de esgoto ou produto derivado será considerado estável se a relação entre 
sólidos voláteis e sólidos totais for inferior a 0,70. 
b) Para lodo de esgoto classe A, admite-se a concentração de patógenos de: Coliformes Termotolerantes <103 NMP/g de 
ST; Ovos viáveis de helmintos < 0,25 ovo/g de ST. 

R = 10 

10 

10 
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c) Em solos onde for aplicado lodo de esgoto ou produto derivado, as pastagens poderão ser implantadas após um 
período mínimo de 2 meses da última aplicação. 
d) Não é permitida a aplicação de lodo de esgoto ou produto derivado em unidades de conservação e em Área de 
Preservação Permanente - APP. 
 
18 - A respeito da mecânica dos solos, avalie as alternativas abaixo e assinale a falsa: 
a) Existem diversos índices que correlacionam o volume e o peso das fases do solo e que nos possibilitam determinar o 
estado do solo. 
b) O solo é constituído de uma fase fluida (água e ou ar) e de uma fase sólida. A fase sólida ocupa os vazios deixados 
pela fase fluida. 
c) A mecânica dos solos estuda as características físicas dos solos e as suas propriedades mecânicas (equilíbrio e 
deformação) quando submetido a acréscimos ou alívio de tensões.  
d) Se os vazios de um solo são reduzidos através do processo mecânico de compactação a sua resistência aumenta. 
 
19 - Resolução Nº 357, de 17 de março de 2005, Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, dispõe sobre 
a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, assim como estabelece as 
condições e padrões de lançamento de efluentes. Sobre esta resolução avalie e marque a opção incorreta: 
a) Aplicam-se as águas doces de classe 2 as condições de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 5 dias a 20°C até 5 
mg/L O2. 
b) Os limites de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), para as águas doces de classes 2 e 3, poderão ser elevados, 
caso o estudo da capacidade de autodepuração do corpo receptor demonstre que as concentrações mínimas de oxigênio 
dissolvido (OD) previstas não serão desobedecidas, nas condições de vazão de referência, com exceção da zona de 
mistura. 
c) Os efluentes de fonte poluidora poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nos corpos de água, após tratamento 
que diminua sua carga poluidora. 
d) O enquadramento do corpo hídrico será definido pelos usos preponderantes mais restritivos da água, atuais ou 
pretendidos. 
 
20 - São responsabilidades dos trabalhadores, as estabelecidas pelo Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais – PPRA, em prol da prevenção de riscos ambientais: 
I - Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA como atividade permanente da empresa ou 
instituição. 
II - Colaborar e participar na implantação e execução do PPRA. 
III - Seguir as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do PPRA. 
IV - Informar ao seu superior hierárquico direto ocorrências que, a seu julgamento, possam implicar risco à 
saúde dos trabalhadores. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
b) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
c) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
d) Todas afirmativas são verdadeiras. 
 
21 - Sobre as medidas de segurança em escavações em vias públicas ou canteiros de obras, avalie as afirmativas 
abaixo: 
I - Sinalização de advertência, inclusive noturna, e barreira de isolamento em todo o seu perímetro. 
II - Advertir quanto a risco de queda. 
III - Identificar os locais de apoio que compõem o canteiro de obras. 
IV - Advertir contra perigo de contato ou acionamento acidental com partes móveis das máquinas e 
equipamentos. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 
b) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras. 
c) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
d) Todas afirmativas são verdadeiras. 
 
22 - Calcule a área do trapézio, conforme a figura abaixo? 
 
 
 
a) 16 
b) 15 
c) 6 
d) 20 
 
 

6 

4 

3 
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23 - É recomendado em projetos de zoneamento e urbanismo a escala 1:2000 e 1:5000, isso significa que o 
desenho deverá ter suas dimensões reduzidas respectivamente quantas vezes? 
a) 2.000 e 5.000        c) 20 e 50 
b) 200 e 500        d) 2 e 5 
 
24 - A interpretação de um projeto é um processo de decodificação que envolve algumas etapas as quais devemos 
iniciar com: 
a) a legenda        c) o título 
b) o desenho        d) a escala 
 
25 - Em desenho técnico são utilizados papéis especiais com dimensões normatizadas, dentre eles está o “A0”, 
que tem a seguintes dimensões em milímetros: 
a) 594 x 841        c) 297 x 420 
b) 841 x 1189        d) 420 x 594 
 
26 - O treinamento admissional deve ter carga horária mínima de 6 (seis) horas, ser ministrado dentro do 
horário de trabalho, antes do trabalhador iniciar suas atividades, constando de: 
I - informações sobre as condições e meio ambiente de trabalho. 
II - riscos inerentes a sua função. 
III - uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI. 
IV - informações sobre os Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC, existentes no canteiro de obra. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
b) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
c) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
d) Todas afirmativas são verdadeiras. 
 
27 - Segundo o Código de Posturas do Município de Andirá para preservar a higiene das vias e logradouros é 
proibido: 
I - impedir ou dificultar o livre escoamento das águas para a rede de galeria de águas pluviais, sarjetas ou canais. 
II - escoar águas servidas para propriedades vizinhas ou logradouro público. 
III - transportar materiais que possam comprometer o asseio das vias e logradouros públicos. 
IV - colocar cartazes e anúncios em logradouros públicos, fixar cabos, cordas e similares na arborização das vias 
públicas, sem a devida autorização do Poder Executivo Municipal.  
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 
b) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
c) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
d) Todas afirmativas são verdadeiras. 
 
28 - Visando a higiene dos terrenos e edifícios em geral, o Código de Posturas do Município de Andirá prevê em 
seus artigos, que: 
I - Toda edificação situada em área urbana deverá ser abastecida por rede pública de água tratada e provida de, 
pelo menos, uma instalação sanitária. 
II - Os reservatórios de água devem apresentar vedação com tampa removível. 
III - As águas pluviais não podem ser lançadas na rede de esgotos. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
d) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
29 - No programa Microsoft Office Excel 2007, a formula =soma(1+150-25)*10 seu resultado é? 
a) 1250 
b) 1510 
c) 1260 
d) 1476 
 
30 - Que ação acontece quando ao utilizar o programa Microsoft Office Word 2007, seleciona-se o texto e 
pressiona-se a tecla CTRL + J? 
a) O texto selecionado é alinhado à direita. 
b) As linhas selecionadas são centralizadas. 
c) O texto selecionado é justificado. 
d) As linhas selecionadas são juntadas.  
 







