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CONCURSO PÚBLICO                                                                                        VESPERTINO – 10/06/2012 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO – PR 
PROVA OBJETIVA                                                                                     NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO                                                                                                                        
 

CARGO:MATUTINO – 18/03/2012 XXXX 

AUXILIAR DE SERVIÇOS – RURAL

  

 
 
 
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
  
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu. 
 
2. Assine seu cartão-resposta.  
 
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o 
caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão 
será aceita depois de iniciada a prova.    
 
4. Sua prova tem 30 questões, com 4 alternativas.    
 
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, ou marcadas 
diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.    
 
6. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.  
 
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.  
 
8. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas, incluído o tempo para a realização da prova 
objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 hora após o seu início. 
 
10. O candidato poderá retirar-se da sala levando consigo o caderno da prova objetiva somente 1 (uma) hora e 
30 (trinta) minutos após o seu início.  
 
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
12. Os 3 (três) últimos candidatos que realizarem a prova deverão permanecer na sala para acompanhar o 
fechamento do envelope contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes e assinar a ata de 
sala atestando que o envelope foi devidamente lacrado. 
 
BOA PROVA! 
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PROVA OBJETIVA – AUXILIAR DE SERVIÇOS – RURAL 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
01. Quanto ao gênero, assinale a alternativa CORRETA que apresenta o feminino da palavra cavalo: 
a) Cavala.  
b) Égua. 
c) Cavaloa. 
d) Jumenta. 
 
02. Em qual das alternativas abaixo encontra-se o plural CORRETO da palavra “mala”: 
a) Malas. 
b) Maletas. 
c) Malões. 
d) Maletões. 
 
03. Assinale a alternativa, na qual as palavras “pé e anta” estão corretamente escritas no diminutivo: 
a) Pesinho – antinha. 
b) Pesico – antinha. 
c) Pezinho – antinhazinha. 
d) Pezinho – antinha. 
 
04. A separação de sílabas é feita pela pronunciação delas. Sabendo disso, assinale a alternativa em que 
as sílabas das palavras estão separadas corretamente: 
a) An-zol / Co-mpu-ta-dor. 
b) Sa-biá / Li-vro. 
c) Pi-men-tão / Chu-pe-ta. 
d) La-ran-jeira / Sa-pa-to. 
 
05. Leia: “Nossa! O que aconteceu aqui?”.  As duas pontuações que se apresentam na frase são: 
a) Ponto final e interrogação. 
b) Exclamação e interrogação. 
c) Vírgula e exclamação. 
d) Interrogação e ponto final. 
 
06. Analise as alternativas a seguir e assinale qual delas apresenta as palavras acentuadas 
INCORRETAMENTE: 
a) Sabádo – chapéu. 
b) Papéis – vovô. 
c) Régua – bônus.  
d) Sábio – não. 
 
MATEMÁTICA 
07. Uma semana tem 7 dias. Quantos dias há em 5 semanas? 
a) 25 dias. 
b) 30 dias. 
c) 35 dias. 
d) 40 dias. 
 
08.  João foi ao mercado e gastou R$75,00.  Pagou a conta com uma nota de R$100,00. Quanto recebeu 
de troco? 
a) R$26,00. 
b) R$25,00. 
c) R$24,00. 
d) R$20,00. 
 
09. Quantos metros um atleta corre numa maratona de 37 km? 
a) 370 metros. 
b) 3.700 metros. 
c) 37.000 metros. 
d) 370.000 metros. 
 
10. Comprei uma TV por R$ 800,00 e dividi esse valor em 5 pagamentos iguais. O valor de cada parcela 
será: 
a) R$ 300,00. 
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b) R$ 240,00. 
c) R$ 200,00. 
d) R$ 160,00. 
 
11. No aniversário da cidade, a prefeitura ofereceu à população alguns espetáculos artísticos. Veja quais 
foram e o número de pessoas que compareceram a cada um deles: 
Show musical: 3.560 pessoas. 
Apresentação teatral: 419 pessoas. 
Sessão de cinema: 872 pessoas. 
Qual o número total de pessoas que compareceu? 
a) 4.851 pessoas. 
b) 8.622 pessoas. 
c) 12.699 pessoas. 
d) 16.470 pessoas. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
12. Tomando como fonte a história do estado do Paraná, século XVI, podemos afirmar que a ocupação 
desse território deu-se pelos: 
a) Espanhóis e holandeses. 
b) Espanhóis e franceses. 
c) Portugueses e holandeses. 
d) Portugueses e espanhóis. 
 
13. No ano de 1554, foi criada a primeira povoação europeia em território paranaense. O primeiro 
povoado paranaense criado pelos europeus recebeu o nome de: 
a) Vila de Ontiveros. 
b) Vila de Ivaí. 
c) Vila de Piquiri. 
d) Vila Rica do Espírito Santo.  
 
14. O primeiro português a requerer terras em solo paranaense, no século XVII, foi: 
a) Diogo Campos de Curitiba. 
b) Diogo Curitibano. 
c) Diogo de Unhate. 
d) Celso Unhate. 
 
15. A região norte paranaense teve como base de seu desenvolvimento econômico a produção cafeeira 
iniciada desde meados do século XIX, quando fazendeiros se estabeleceram na região hoje denominada 
de Norte Velho, entre os rios Paranapanema, Itararé e Tibagi, surgindo cidades como Tomazina, 
Jacarezinho, Cambará, Ribeirão Claro. Os primeiros fazendeiros que ocuparam o norte paranaense são 
os: 
a) Mato-grossenses e catarinenses. 
b) Catarinenses e paulistas. 
c) Mineiros e paulistas. 
d) Mato-grossenses e paulistas. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
16. Com relação ao Equipamento de Proteção Individual – EPI, é obrigação do empregador: 
a) Fornecer equipamento e sempre exigir seu uso na obra ou serviço.  
b) Não exigir seu uso. 
c) Exigir que o empregado compre o equipamento. 
d) Exigir o uso de vez em quando, para economizar o equipamento. 
 
17. No erguimento de paredes, para manter o alinhamento vertical e não acontecer de elas estarem 
tombando, usa-se um aparelho que se chama: 
a) Trena. 
b) Esquadro. 
c) Prumo ou Fio de Prumo. 
d) Régua. 
 
18. Em um telhado, a estrutura que serve de apoio para as terças é chamada de: 
a) Ripa. 
b) Tesoura.  
c) Caibro. 
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d) Madeira. 
 
19. Em paredes, os tijolos devem ser assentados com as juntas desencontradas para garantir maior 
resistência e estabilidade. Essa técnica é chamada de: 
a) Fiada. 
b) Amarração.  
c) Painel. 
d) Construção. 
 
20. As peças que servem de apoio para as telhas e que são pregadas apoiadas nos caibros e galgadas 
(espaçadas) conforme o tipo de telha utilizada são as: 
a) Ripas.  
b) Terças. 
c) Tesouras. 
d) Apoios. 
 
21. A lesão corporal ou perturbação funcional que pode causar a morte, a perda ou a redução 
permanente ou temporária da capacidade para o trabalho é chamada de: 
a) Contusão. 
b) Acidente do trabalho. 
c) Risco de acidente. 
d) Prevenção. 
 
22. O produto usado para uniformizar, nivelar e corrigir imperfeições em superfícies de alvenaria, 
preparando-a para receber a pintura é chamada de: 
a) Reboco. 
b) Chapisco. 
c) Impermeabilização. 
d) Massa Corrida.  
 
23. O procedimento para determinar a quantidade de cada material na composição do concreto, ou seja, 
as quantidades de cimento, areia, britas e água, para se fazer determinado volume de concreto é 
chamado de: 
a) Metragem. 
b) Dosagem.  
c) Volume. 
d) Concretagem. 
 
24. Para prosseguir no erguimento de paredes, quando elas atingem 1,50 metros de altura, é necessário 
o uso de uma estrutura chamada de: 
a) Escada. 
b) Elevador. 
c) Rampa. 
d) Andaime. 

 
25. A argamassa feita de cimento e areia grossa, traço 1:3 (uma parte de cimento e três de areia em 
volume com consistência quase líquida) e que é aplicada na parede de alvenaria ou concreto, com a 
finalidade de facilitar a colagem do revestimento que será feita sobre ela é chamada de: 
a) Massa corrida. 
b) Reboco. 
c) Chapisco.  
d) Cimentado. 
 
26. Ao final de um dia de trabalho, com uso do capacete de proteção (EPI), o empregado deve: 
a) Jogar fora o capacete, pois todo dia deve ser usado um novo capacete. 
b) Simplesmente guardar, pois será usado novamente no dia seguinte.  
c) Limpar, mergulhando por 1 minuto num recipiente contendo água com detergente ou sabão neutro.  
d) Limpar com gasolina, querosene ou produto semelhante. 
 
27. Assinale a alternativa que contém somente ferramentas básicas utilizadas por um pedreiro em uma 
construção: 
a) Martelo, macaco hidráulico e chave de fenda. 
b) Colher de pedreiro, pá e enxada.  
c) Cavadeira, chave de roda e compressor. 
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d) Máquina de solda, andaime e serra de fita. 
 
28. A parte do telhado que avança além dos alinhamentos das paredes externas e que geralmente tem 
uma largura variando entre 0,40 a 1,00 m é chamada de: 
a) Cumieira. 
b) Beiral.  
c) Calha. 
d) Espigão. 
 
29. Sabendo que se usa 25 tijolos cerâmicos de 8 furos por metro quadrado, quantos tijolos serão 
usados em uma parede com 6,0 metros quadrados? 
a) 150 tijolos.  
b) 250 tijolos. 
c) 500 tijolos. 
d) 1000 tijolos. 
 
30. Um trabalhador que for entrar em um local, onde existe uma placa em que aparece o desenho de uma 
chama que indica existência de produtos inflamáveis, deve agir da seguinte maneira: 
a) Ignorar a placa, pois produtos inflamáveis nestas condições não pegam fogo. 
b) Nunca acender uma chama, pois o risco de incêndio é muito grande.  
c) Pode acender uma chama, desde que tome os devidos cuidados. 
d) Pode entrar no recinto com uma chama, desde que ela tenha sido acesa do lado de fora. 
 
RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 




