
 
 
 
 

 
GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA 

ESTADO DO PARANÁ 
 

R E F .  E D I T A L  N º  0 2 / 2 0 1 1  –  E M P R E G O  P Ú B L I C O  
 
 

 

INSTRUÇÕES  
�  Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 20 (vinte) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova 

objetiva.  

�  Composição da Prova:  

QUANTIDADE DE QUESTÕES MATÉRIA 

01 a 10 Língua Portuguesa 

11 a 15 Matemática 

16 a 20 Conhecimentos Gerais 
 

�  Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva. 

 

ATENÇÃO 

 
1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do 

fiscal. 

2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, 

sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira 

também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se 

inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal 

imediatamente. 

3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número 

de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma 

divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências. 

4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a 

Folha de Respostas definitiva, que será o único documento válido para 

a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de 

inteira responsabilidade do candidato.  

5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta com tinta 

de cor azul ou preta. 

6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de 

Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da 

marcação da Folha de Respostas: 

7. A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada 

ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às 

respostas. 

8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às 

questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa 

assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível. Assim que o 

candidato finalizar sua prova, deverá, obrigatoriamente, devolver a 

Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada ao fiscal da 

sala. 

9. Você dispõe de 3h (três horas) para fazer a prova, incluindo a marcação 

da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu 

tempo. 

10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 

(sessenta) minutos de seu início. Caso queira levar o caderno de 

questões, só poderá levá-lo após 3h (três horas) decorridas do início 

da prova. As provas estarão disponibilizadas no site da FAFIPA 

(www.fafipa.com.br/concurso/), a partir da divulgação do Gabarito 

Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da 

prova e levar consigo. 

11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após 

a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do termo 

de fechamento. 

12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou 

comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, 

manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas 

eletrônicas, pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, gravador ou 

qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos 

causará eliminação imediata do candidato. 

13. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser 

desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega 

da Folha de Respostas ao fiscal.  

14. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata 

denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, 

inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos. 
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FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
A chuva 

 
 A chuva derrubou as pontes. A chuva transbordou 

os rios. A chuva molhou os transeuntes. A chuva 
encharcou as praças. A chuva enferrujou as 
máquinas. A chuva enfureceu as marés. A chuva e 
seu cheiro de terra. A chuva com sua cabeleira. A 
chuva esburacou as pedras. A chuva alagou a 
favela. A chuva de canivetes. A chuva enxugou a 
sede. A chuva anoiteceu de tarde. A chuva e seu 
brilho prateado. A chuva de retas paralelas sobre a 
terra curva. A chuva destroçou os guarda-chuvas. A 
chuva durou muitos dias. A chuva apagou o 
incêndio. A chuva caiu. A chuva derramou-se. A 
chuva murmurou meu nome. A chuva ligou o pára-
brisa. A chuva acendeu os faróis. A chuva tocou a 
sirene. A chuva com a sua crina. A chuva encheu a 
piscina. A chuva com as gotas grossas. A chuva de 
pingos pretos. A chuva açoitando as plantas. A 
chuva senhora da lama. A chuva sem pena. A chuva 
apenas. A chuva empenou os móveis. A chuva 
amarelou os livros. A chuva corroeu as cercas. A 
chuva e seu baque seco. A chuva e seu ruído de 
vidro. A chuva inchou o brejo. A chuva pingou pelo 
teto. A chuva multiplicando insetos. A chuva sobre 
os varais. A chuva derrubando raios. A chuva 
acabou a luz. A chuva molhou os cigarros. A chuva 
mijou no telhado. A chuva regou o gramado. A 
chuva arrepiou os poros. A chuva fez muitas poças. 
A chuva secou ao sol. 

(Antunes, Arnaldo. As coisas. São Paulo: Iluminuras, 1996.) 
 
QUESTÃO 01 
 O texto trata principalmente 
(A) das inundações. 
(B) das marés. 
(C) da enxurrada. 
(D) da chuva. 
 
QUESTÃO 02 
 Assinale a alternativa que apresenta um adjetivo. 
(A) pretos. 
(B) telhado. 
(C) insetos. 
(D) sol. 
 
QUESTÃO 03 
 Assinale a alternativa que apresenta um ser do 

mundo animal. 
(A) Cigarros. 
(B) Insetos. 
(C) Gramado. 
(D) Faróis. 
 
QUESTÃO 04 
 Assinale a palavra que indica uma parte do corpo 

humano. 
(A) Faróis. 
(B) Cabeleira. 
(C) Incêndio. 
(D) Plantas. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 05 
 Assinale a alternativa que apresenta um verbo. 
(A) Apenas. 
(B) Poros. 
(C) Secou. 
(D) Pedras. 
 
QUESTÃO 06 
 Assinale a palavra que há em um carro. 
(A) Brejo. 
(B) Telhado. 
(C)  Faróis. 
(D) Gramado. 
 
QUESTÃO 07 
 Assinale a alternativa escrita de forma INCORRETA. 
(A) Enfurecer. 
(B) Engrossar.  
(C) Enchimento. 
(D) Enssolarar. 
 
QUESTÃO 08 
 Assinale a alternativa que apresenta um 

substantivo. 
(A) Sobre. 
(B) Chuva. 
(C) Molhou. 
(D) Apenas. 
 
QUESTÃO 09 
 Assinale a alternativa escrita de forma INCORRETA. 
(A) Empoçar. 
(B) Chuvisco. 
(C) Cabelereira. 
(D) Maresia. 
 
QUESTÃO 10 
 Assinale a alternativa escrita de forma INCORRETA. 
(A) Enchurrada. 
(B) Chuveiro. 
(C) Corrosão. 
(D) Murmúrio. 

 

MATEMÁTICA 

 
QUESTÃO 11 
 Uma avenida tem 138 metros de comprimento. Ao 

longo dessa avenida foram plantadas 6 árvores a 
uma mesma distância uma da outra. Qual a 
distância entre elas? 

(A) 21 metros. 
(B) 23 metros. 
(C) 25 metros. 
(D) 15 metros. 
 
QUESTÃO 12 
 Uma padaria funciona 12 horas por dia, todos os 

dias da semana. Nessa padaria são atendidos 25 
clientes a cada vinte minutos. Quantos clientes 
essa padaria atende em uma semana? 

(A) 2.100 clientes 
(B) 6.300 clientes 
(C) 8.400 clientes 
(D) 4.000 clientes 
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QUESTÃO 13 
 Uma loja de produtos de limpeza recebeu 25 caixas 

de sabão em pedra. Em cada caixa há 32 unidades 
de sabão, de duas cores diferentes: Vermelho e 
azul. Sabendo-se que em cada caixa há duas 
unidades de sabão Vermelho a mais que o azul, 
determine quantas unidades de sabão vermelho a 
loja recebeu. 

(A) 425 unidades 
(B) 400 unidades 
(C) 800 unidades 
(D) 450 unidades 
 
QUESTÃO 14 
 Para um carregamento de areia, foram necessárias 

30 viagens de um caminhão. Se o carregamento de 
areia triplicar, quantas viagens serão necessárias? 

(A) 90 viagens. 
(B) 80 viagens. 
(C) 70 viagens. 
(D) 60 viagens. 
 
QUESTÃO 15 
 O senhor Alfredo quer comprar um computador que 

custa à vista 1650 reais. Se ele optar por dividir a 
compra em 12 parcelas iguais, haverá um 
acréscimo de R$ 186,00 no valor do produto. Qual 
será o valor de cada parcela, caso ele resolva fazer 
a compra parcelada? 

(A) R$ 137,50 
(B) R$ 186,00 
(C) R$ 153,00 
(D) R$ 146,00 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
QUESTÃO 16 

A gestão Dilma Rousseff iniciou dando segmento à 
política econômica do Governo Lula. O novo 
governo começou com a saída de Henrique 
Meirelles da presidência do Banco Central, depois 
de oito anos à frente da instituição. Qual o nome do 
atual presidente do Banco Central do Brasil? 

(A) Alexandre Antônio Tombini. 
(B) Jorge Hage Sobrinho. 
(C) Aloizio Mercadante. 
(D) Nelson Jobim. 
 
QUESTÃO 17 

A Casa Civil da Presidência da República é um 
órgão diretamente ligado ao Chefe do Poder 
Executivo de uma federação ou unidade da 
federação. Por fazer parte da estrutura do Poder 
Executivo, pode possuir status de ministério ou 
secretaria de governo, conforme se refira ao poder 
executivo federal ou estadual. Devido à ligação 
direta com o Chefe do Poder Executivo nos regimes 
presidencialistas, o Chefe da Casa Civil geralmente 
é considerado o ministro mais importante, podendo 
ser comparado à figura do primeiro-ministro nos 
regimes parlamentaristas. Em 9 de junho de 2011, 
houve uma substituição do ministro da Casa Civil 
da Presidência da República. Qual o nome do 
anterior e do atual ministro da Casa  Civil? 

(A) Antonio Palocci Filho e Paulo Bernardo Silva.  
(B) Aloizio Mercadante e Gleisi Helena Hoffmann. 
(C) Antonio Palocci Filho e Gleisi Helena Hoffmann. 
(D) Aloizio Mercadante e Paulo Bernardo Silva. 
 

QUESTÃO 18 
O núcleo de cultura brasileira é derivado da cultura 
portuguesa, por causa de seus fortes laços com o 
império colonial Português. Entre outras influências 
portuguesas encontram-se 

(A) o idioma português, anglicanismo e estilos 
arquitetônicos modernistas. 

(B) o idioma português, o catolicismo romano e estilos 
arquitetônicos coloniais. 

(C) o idioma brasileiro, o candomblé e estilos arquitetônicos 
coloniais. 

(D) o idioma brasileiro, o judaísmo e estilos arquitetônicos 
modernistas. 

 
QUESTÃO 19 

A televisão no Brasil começou em 18 de setembro 
de 1950, e atualmente representa um fator 
importante na cultura popular moderna da 
sociedade brasileira. Qual o nome do fundador do 
primeiro canal de televisão no país, a TV Tupi? 

(A) Ivon Cury. 
(B) Silvio Santos. 
(C) Homero Silva. 
(D) Assis Chateaubriand. 
 
QUESTÃO 20 

Quem foi Marcus Vinitius da Cruz e Mello Moraes, 
ou simplesmente, Vinicius de Moraes? 

(A) Um médico assistencialista que fundou o Instituto 
Osvaldo Cruz. 

(B) Um ex-presidente do Brasil. 
(C) Um diplomata, dramaturgo, jornalista, poeta e 

compositor brasileiro. 
(D) Um ex-ministro do planejamento do governo Lula. 
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