
 

 
 
 
 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA 

ESTADO DO PARANÁ 

 

 

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2012 

• PROVA OBJETIVA - 27/ JANEIRO / 2013 • 

__________________________________________ 
CARGO: 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
_______________________________________________________________________________________ 

 

INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim 
distribuídas: 10 de Língua Portuguesa, 10 de Matemática e 10 de 
Conhecimentos Gerais. 

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da 
folha de respostas. 

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, 
portanto, permitidas perguntas aos fiscais. 

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal. 

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, 
depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova. 

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de 
decorridas 02 (duas) horas do início da prova. 

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta 
    azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera 

correta em cada questão. 
d) não a amasse nem dobre. 

 
ATENÇÃO: 
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta. 
• Preencha assim:  
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 






AUXILIAR DE SERVIÇOS - 03 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Questão 01) Relacione os antônimos 

nas duas colunas abaixo, e assinale a 

opção que apresenta a sequência 

numérica correta. 

1. humilde (   ) escassez 

2. prolixo (   ) declínio 

3. excesso (   ) conciso 

4. corajoso (   ) soberbo 

5. evolução (   ) covarde 

A) 3, 5, 1, 4, 2. 

B) 2, 1, 5, 3, 4. 

C) 1, 2, 3, 4, 5. 

D) 3, 5, 2, 1, 4. 

E) 4, 5, 3, 2, 1. 

Questão 02) Assinale a opção em 

que a frase NÃO pertence ao Hino 

Nacional Brasileiro. 

A) “Ouviram do Ipiranga as margens 

plácidas”. 

B) “Já podeis da Pátria filhos, ver 

contente a mãe gentil”. 

C) “Em teu seio, ó Liberdade, desafia 

o nosso peito a própria morte”. 

D) “Fulguras, ó Brasil, florão da 

América, iluminado ao sol do Novo 

Mundo”. 

E) “Brasil, de amor eterno seja 

símbolo o lábaro que ostentas 

estrelado”. 

Questão 03) Marque a opção que 

apresenta, respectivamente, os 

substantivos coletivos dos seguintes 

vocábulos: lobos, roupas, camelos, 

navios, estrelas. 

 

 

A) Alcateia, enxoval, cáfila, esquadra, 

constelação. 

B) Alcateia, cáfila, enxoval, 

constelação, esquadra. 

C) Esquadra, alcateia, enxoval, cáfila, 

constelação. 

D) Cáfila, enxoval, alcateia, 

constelação, esquadra. 

E) Esquadra, alcateia, cáfila, enxoval, 

constelação. 

Questão 04) Aponte a alternativa 

em que as três palavras, segundo o 

Novo Acordo Ortográfico, NÃO são 

mais acentuadas. 

A) espaço, negrito, italico. 

B) heroi, jubilo, assembleia. 

C) fimbria, calice, hebraico. 

D) plateia, ideia, heroico. 

E) pagina, colmeia, incolume. 

Questão 05) Assinale a alternativa 

que apresenta todos os vocábulos 

escritos corretamente, segundo o 

Novo Acordo Ortográfico. 

A) Voo, chapéu, feiura, eloqüência, 

ultra-romântico. 

B) Vôo, chapeu, feiúra, eloquencia, 

ultra-romantico. 

C) Voo, chapéu, feiúra, eloqüência, 

ultraromântico. 

D) Vôo, chapeu, feiura, eloquencia, 

ultraromantico. 

E) Voo, chapéu, feiura, eloquência, 

ultrarromântico. 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 

 






AUXILIAR DE SERVIÇOS - 04
Luciana 

Texto para as questões 06, 07 e 

08. 

       O bicho 

Vi ontem um bicho 

Na imundície do pátio 

Catando comida entre os detritos. 

Quando achava alguma coisa, 

Não examinava nem cheirava: 

Engolia com voracidade. 

O bicho não era um cão, 

Não era um gato, 

Não era um rato. 

O bicho, meu Deus, era um homem. 

                         Manuel Bandeira 

Questão 06) Aponte o verso do 

poema que mostra o sentimento de 

surpresa da voz que se expressa no 

poema. 

A) “Vi ontem um bicho” 

B) “Catando comida entre os detritos” 

C) “Não examinava nem cheirava” 

D) “O bicho não era um cão” 

E) “O bicho, meu Deus, era um 

homem” 

Questão 07) A expressão destacada 

no seguinte verso: “Engolia com 

voracidade” poderia ser substituída 

por: 

A) vorazmente. 

B) voracidade. 

C) voraz. 

D) vorassívelmente. 

E) vorassibilidade. 

Questão 08) Aponte o sujeito do 

verso “O bicho não era um cão”. 

 

 

A) não 

B) era 

C) um cão 

D) o bicho 

E) oração sem sujeito 

Questão 09) Assinale a alternativa 

que completa corretamente as 

lacunas: 

 ____ menina chegou ____ escola e 

viu que se esqueceu de fazer ____ 

lição.  

A) À, à, à 

B) A, à, a 

C) A, à, à 

D) A, a, a 

E) À, a, à 

Questão 10) Complete as lacunas 

com o uso correto de MAL e MAU. 

Por ser um ___ aluno, ele ___ sabia 

de que naquele dia haveria prova. Por 

isso ele foi ___ no teste. 

A) mau – mal – mau 

B) mal – mal – mal 

C) mau – mau – mau 

D) mau – mal – mal 

E) mal – mau – mal 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 






AUXILIAR DE SERVIÇOS - 05 
 

MATEMÁTICA 

Questão 11) Um carpinteiro deve 

cortar três tábuas de madeira com 

240 cm; 270 cm e 300 cm, 

respectivamente, em pedaços iguais e 

de maior comprimento possível. 

Quantos pedaços de madeira o 

carpinteiro obterá?  

A) 30 

B) 27 

C) 17 

D) 15 

E) 10 

Questão 12) Uma professora de 

matemática comprou 3 cadernos em 

uma papelaria e gastou R$ 21,00. 

Seu filho comprou 2 canetas e um 

caderno e gastou R$ 15,00. Sua 

sobrinha comprou um caderno, uma 

caneta e um CD virgem e gastou R$ 

14,00. O preço do CD virgem é 

A) R$ 3,00 

B) R$ 3,50 

C) R$ 4,00 

D) R$ 4,50 

E) R$ 5,00 

Questão 13) Numa viagem, Lucas 

percorreu 450 km, gastando 30 litros 

de gasolina. Nas mesmas condições, 

quantos quilômetros o carro de Lucas 

percorrerá com 50 litros? 

A) 500 

B) 550 

C) 750 

D) 850 

E) 900 

 

Questão 14) Para construir 80m2 de 

muro, 4 pedreiros trabalham 8 horas 

por dia durante 12 dias. Se um dos 

pedreiros ficar doente, quantos dias 

os demais pedreiros demorarão a 

fazer 120m2 de muro, trabalhando 6 

horas por dia?  

A) 16 

B) 18 

C) 22 

D) 32 

E) 36 

Questão 15) Para cercar um terreno 

retangular, usou-se  92m de cerca de 

arame farpado. Sabendo-se que o 

comprimento tem 8m a mais que a 

largura, o comprimento desse terreno 

é igual a  

A) 27m 

B) 25m 

C) 19m 

D) 16m 

E) 15m 

Questão 16) Uma cozinha retangular 

de 2,5m por 4,5m será ladrilhada 

com pisos cerâmicos na forma de um 

quadrado de 15cm de lado. Para que 

o chão da cozinha seja ladrilhado por 

inteiro serão necessários  

A) 1500 pisos cerâmicos. 

B) 1000 pisos cerâmicos.  

C) 750 pisos cerâmicos. 

D) 650 pisos cerâmicos. 

E) 500 pisos cerâmicos. 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 






AUXILIAR DE SERVIÇOS - 06

 

Questão 17) João comprou um 

aspirador de pó e obteve um 

desconto de 15% por ter feito o 

pagamento a vista. Pagou pelo 

aspirador de pó R$ 119,00 reais.  O 

preço original do aspirador de pó é 

A) R$ 79,00 

B) R$ 140,00 

C) R$ 145,00 

D) R$ 150,00 

E) R$ 175,00 

 Questão 18) Em uma empresa, os 

salários-hora de cinco funcionários 

são: R$ 85,00; R$ 90,00; R$ 93,00; 

R$ 152,00 e R$108,00. A média 

desses 5 salários-hora dos 

funcionários dessa empresa é  

A) R$ 95,50 

B) R$ 102,00 

C) R$ 102,40 

D) R$ 103,60 

E) R$ 105,60 

Questão 19) Uma torneira está 

estragada e, mesmo fechada, pinga 

constantemente. Sabendo que 

durante meia hora a torneira perde 2 

dm3 de água, a torneira perde em 1 

dia 

A) 98 litros de água. 

B) 96 litros de água. 

C) 48 litros de água. 

D) 24 litros de água. 

E) 12 litros de água. 

 

 

 

 

Questão 20) Joana recebe um salário 

de R$ 750,00 por mês na empresa em 

que trabalha. Desse valor, 
2

5
 é para 

pagar o aluguel da casa em que mora, 

1

3
 é gasto com alimentação do mês e 

1

4
 do restante é gasto com combustível 

de sua moto. Após separar o dinheiro 

de todas as despesas descritas acima, 

quantos reais sobram de seu salário? 

A) R$ 50,00 

B) R$ 75,00 

C) R$ 100,00 

D) R$ 150,00 

E) R$ 175,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 






AUXILIAR DE SERVIÇOS - 07 
 

CONHECIMENTOS 

GERAIS 

Questão 21) A região Sul do Brasil 

compreende três Estados que são os 

seguintes: 

A) Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul. 

B) Mato Grosso do Sul, Rio Grande do 

Sul e Paraná. 

C) São Paulo, Paraná e Santa 

Catarina. 

D) Minas Gerais, Rio de Janeiro e 

Espírito Santo. 

E) Paraná, Santa Catarina e Mato 

Grosso do Sul. 

Questão 22) O Governo Federal e 

grupos empresariais privados têm 

constantemente afirmado que irão 

fazer investimentos na exploração do 

Pré-Sal. Qual o produto que deverá 

ser extraído do Pré-Sal? 

A) Sal-gema. 

B) Carvão mineral. 

C) Borracha. 

D) Petróleo. 

E) Minério de ferro. 

Questão 23) Civilização situada 

geograficamente no norte da África e 

que na Antiguidade se destacou por 

construir grandes pirâmides: 

A) árabe. 

B) chinesa. 

C) egípcia. 

D) romana. 

E) grega. 

 

Questão 24) A Guerra do Paraguai 

ocorrida entre os anos de 1864 e 

1870 foi o maior conflito militar da 

história da América do Sul. Nessa 

guerra o Paraguai enfrentou países 

vizinhos que formaram a Tríplice 

Aliança. Os três países que faziam 

parte desse grupo eram: 

A) Brasil, Bolívia e Peru. 

B) Brasil, Argentina e Uruguai. 

C) Argentina, Bolívia e Uruguai. 

D) Uruguai, Chile e Venezuela. 

E) Equador, México e Argentina. 

Questão 25) Joaquim José da Silva 

Xavier, o Tiradentes, foi executado na 

forca por ter feito parte de um 

movimento que pretendia tornar o 

Brasil ou mesmo uma parte dele 

independente de Portugal. Ele foi 

preso em 1789 e a sua execução 

ocorreu em 21 de Abril de 1792 na 

cidade do Rio de Janeiro após a 

conclusão do processo. Pergunta-se 

qual foi o movimento do qual 

Tiradentes fez parte sendo por isso 

preso e condenado à morte? 

A) Revolução Farroupilha. 

B) Guerra dos Emboabas. 

C) Inconfidência Mineira. 

D) Revolução Constitucionalista. 

E) Conjuração Baiana. 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 






AUXILIAR DE SERVIÇOS - 08

 

Questão 26) A maior usina 

hidrelétrica em geração de energia 

está construída na fronteira entre 

Brasil e Paraguai, no rio Paraná. A 

construção dessa usina teve seu início 

em 1974 e seus geradores fornecem 

grande parte da energia elétrica 

consumida nas regiões Sul e Sudeste 

do Brasil. O nome dessa usina 

hidrelétrica é 

A) Foz do Iguaçu. 

B) Angra I. 

C) Belo Monte. 

D) Foz do Areia. 

E) Itaipu. 

Questão 27) Este produto agrícola 

foi por muitos séculos o principal 

alimento das populações indígenas 

em todo o continente americano. No 

Brasil ele era base da alimentação de 

diversas etnias, incluindo brancos e 

negros que o consumiam em forma 

de farinha ou de fubá. O produto 

agrícola, surgido no México, ao qual 

nos referimos é: 

A) centeio. 

B) cacau. 

C) abóbora. 

D) milho. 

E) trigo. 

Questão 28) A construção e a 

inauguração de Brasília foram 

conduzidas durante o mandato do 

presidente da República Juscelino 

Kubitschek de Oliveira. A nova capital  

 

 

do Brasil teve os seus principais prédios 

públicos projetados pelo arquiteto 

Oscar Niemayer, que faleceu em 2012. 

A unidade da federação onde Brasília 

está situada chama-se 

A) Distrito Federal. 

B) Capital Federal. 

C) Estado de Goiás. 

D) Município de Brasília. 

E) Estado da Guanabara. 

Questão 29) Em 2016 ocorrerão as 

Olimpíadas na cidade do Rio de Janeiro. 

Trata-se de um grande torneio mundial 

quando são disputadas diversas 

modalidades esportivas. Essa 

competição é realizada a cada quatro 

anos, cada vez em um lugar diferente, 

sendo que a última foi realizada em 

2012. Identifique qual foi a cidade que 

sediou os últimos jogos olímpicos. 

A) Pequim. 

B) Buenos Aires. 

C) Nova York. 

D) Atenas.  

E) Londres. 

Questão 30) São rios que banham o 

território do Estado do Paraná: 

A) Paranapanema, Tibagi, Tietê e 

Iguaçu. 

B) Paraíba do Sul, Guaíba, Tietê e 

Chopim. 

C) Paranapanema, Tibagi, Guaíba e 

Iguaçu. 

D) Paranapanema, Ivaí, Tibagi e 

Iguaçu. 

E) Paraná, Tietê, Tibagi e Piquiri. 

 







