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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 

GARI

 
 
 
 
 
 
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 – GARI 
 
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. Quanto à decomposição de materiais na natureza, qual deles leva mais tempo para se decompor? 
a) Restos orgânicos. 
b) Pano. 
c) Papel. 
d) Lata de aço. 
 
17. Os recipientes para coleta dos resíduos selecionados devem ser colocados nos locais de maior 
geração e identificados com o próprio nome do resíduo. Assim, convencionaram-se formas de 
identificação quanto a cores e modelos de etiqueta. Desse modo, qual será a cor padrão para 
identificação de resíduos plásticos?  
a) Azul. 
b) Verde. 
c) Vermelho. 
d) Amarelo. 
 
18. Pilhas, baterias de telefone celular, telefone sem fio, agenda telefônica, entre outros, representam um 
risco ambiental se descartados de maneira inadequada. A partir de julho de 2000, entrou em vigor uma 



4 
 

norma do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA – resolução nº 257 de 30 de junho de 1999), 
que atribui aos fabricantes a responsabilidade sobre o material tóxico que produzem. Assim, o que NÃO 
se pode fazer quanto ao descarte de pilhas e/ou baterias: 
a) Descartar baterias quebradas ou vazando nos recipientes. 
b) Descartar baterias em forma de botão ou de moedas juntas numa sacola plástica. 
c) Isolar os contatos ou armazenar em plástico baterias recarregáveis. 
d) Isolar os contatos positivos e negativos com fitas ou colocar baterias numa capa de plástico se seus contatos 
elétricos estiverem do mesmo lado. 
 
19. São considerados lixos orgânicos, EXCETO: 
a) Papel higiênico. 
b) Metais. 
c) Migalhas de pão. 
d) Frutas. 
 
20. São aspectos importantes para a coleta seletiva de lixo, EXCETO: 
a) Respeitar e cuidar da comunidade dos seres vivos. 
b) Melhorar a qualidade de vida humana. 
c) Utilizar uma única fonte de descarte para os resíduos. 
d) Conservar a vitalidade e a diversidade do planeta. 
 
21. O lixo resultante dos processos industriais e de áreas de utilidades é classificado como: 
a) Lixo doméstico. 
b) Lixo industrial. 
c) Lixo hospitalar. 
d) Lixo de serviços de transportes. 
 
22. Uma das formas de tratamento do lixo inclui um processo de combustão ou queima controlada, 
transformando sólidos, semi-sólidos, líquidos e gasosos em dióxido de carbono. Esse tratamento é feito 
por: 
a) Trituração. 
b) Incineração. 
c) Compostagem. 
d) Compactação. 
 
23. O processo controlado de decomposição biológica da matéria orgânica presente no lixo, no qual se 
utilizam microrganismos existentes nos resíduos, em condições adequadas de aeração, umidade e 
temperatura, é denominado: 
a) Trituração. 
b) Incineração. 
c) Compostagem. 
d) Compactação. 
 
24. Quanto à minimização da produção de lixo, existe o conceito 3Rs – Redução, Reutilização e 
Reciclagem, que vem sendo praticado por vários países, na abordagem da questão de embalagens e 
outros artigos que compõem a parte sólida do lixo urbano. Desse modo, NÃO faz parte deste conceito: 
a) Planejar bem suas compras para não haver desperdício. 
b) Utilizar coador de café não descartável. 
c) Separar materiais recicláveis (papel, vidros, metais e plásticos). 
d) Juntar todos os resíduos em uma sacola plástica para facilitar o processo de transporte. 
 
25. Para indicar a toxicidade oral aguda, o pictograma (categoria 4) abaixo representa: 

 
a) Perigo, tóxico se ingerido. 
b) Cuidado, nocivo se ingerido. 
c) Perigo, fatal se ingerido. 
d) Cuidado, tóxico se ingerido. 
 
26. O símbolo de perigo a seguir recebe a denominação de: 
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a) Perigoso à saúde. 
b) Cilindro de gás. 
c) Corrosão. 
d) Chama. 
 
27. A empresa é obrigada a fornecer ao empregado, gratuitamente, Equipamento de Proteção Individual 
(EPI) adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes 
circunstâncias, EXCETO: 
a) Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do 
trabalho ou de doenças ocupacionais. 
b) Somente quando o empregado não tiver condições de comprar os equipamentos para o exercício da função. 
c) Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas. 
d) Para atender situações de emergência. 
 
28. Quanto ao EPI, cabe ao empregado, EXCETO: 
a) Exigir o seu uso. 
b) Utilizar apenas para a finalidade a que se destina. 
c) Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. 
d) Responsabilizar-se pelo acondicionamento e conservação. 
 
29. Quanto ao EPI, cabe ao empregador, EXCETO: 
a) Orientar e capacitar o empregado quanto ao uso adequado, acondicionamento e conservação. 
b) Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado. 
c) Comunicar sobre qualquer alteração que o torne impróprio para uso. 
d) Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. 
 
30. “Automóveis estacionados são a dor de cabeça do limpador da rua. Quanto maior a cidade maior o 
problema. Não existem soluções definitivas (...)”. Sobre isso, o que pode ser sugerido de melhor para 
tentar amenizar o problema? 
a) Estabelecer estacionamentos alternados; cada dia os veículos só poderão estacionar em um dos lados da via 
pública; enquanto isso o lado vazio é limpo. 
b) Exigir um afastamento mínimo entre o veículo e o meio-fio; solução que só se aplica as ruas largas. 
c) Fazer a limpeza por meio de jatos de água de maneira ostensiva, assim, conseguiria limpar o lixo sob os 
automóveis. 
d) Providenciar varrições somente nos fins de semana, complementares às que se fazem durante o dia; 
comportamento recomendável para áreas comerciais, o que, entretanto, acarreta maiores custos. 
 
RASCUNHO 
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