CÂMARA MUNICIPAL DE
BOCAIÚVA DO SUL
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2012

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
(Estas instruções passam a fazer parte do Edital n.º 001/2012
da Câmara Municipal de Bocaiúva do Sul.)

APLICAÇÃO: 03/06/2012

CÂMARA MUNICIPAL DE
BOCAIÚVA DO SUL
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2012
LÍNGUA PORTUGUESA
Texto para as questões de 01 a 08:
VISTA CANSADA
Acho que foi o Hemingway quem disse que olhava cada coisa à sua volta como se a visse pela
última vez. Pela última ou pela primeira vez? Pela primeira vez foi outro escritor quem disse. Essa
ideia de olhar pela última vez tem algo de deprimente. Olhar de despedida, de quem não crê que a
vida continua, não admira que o Hemingway tenha acabado como acabou.
Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, disse o poeta. Um poeta é só isto: um certo
modo de ver. O diabo é que, de tanto ver, a gente banaliza o olhar. Vê não vendo. Experimente ver
pela primeira vez o que você vê todo dia, sem ver. Parece fácil, mas não é. O que nos cerca, o que
nos é familiar, já não desperta curiosidade. O campo visual da nossa rotina é como um vazio.
Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que é que você
vê no seu caminho, você não sabe. De tanto ver, você não vê. Sei de um profissional que passou 32
anos a fio pelo mesmo hall do prédio do seu escritório. Lá estava sempre, pontualíssimo, o mesmo
porteiro. Dava-lhe bom-dia e às vezes lhe passava um recado ou uma correspondência. Um dia o
porteiro cometeu a descortesia de falecer.
Como era ele? Sua cara? Sua voz? Como se vestia? Não fazia a mínima ideia. Em 32 anos,
nunca o viu. Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um dia no seu lugar estivesse uma
girafa, cumprindo o rito, pode ser também que ninguém desse por sua ausência. O hábito suja os
olhos e lhes baixa a voltagem. Mas há sempre o que ver. Gente, coisas, bichos. E vemos? Não, não
vemos.
Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo.
O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que, de fato, ninguém vê. Há pai que nunca viu o próprio
filho. Marido que nunca viu a própria mulher, isso existe às pampas. Nossos olhos se gastam no dia
a dia, opacos. É por aí que se instala no coração o monstro da indiferença.
RESENDE,Otto Lara. Disponível em: http://www.releituras.com/olresende_vista.asp Acesso em: 21 dez. 2010. (Adaptado)

Sobre o texto, foram escritas as afirmações a seguir. Analise-as.
I.
O seu autor é Hemingway.
II. O seu título é “Olhos Opacos”.
III. Foi retirado da internet, sem adaptações.
IV. Está escrito em forma de poesia.
V. Foi escrito por Otto Lara Resende.
Assinale a alternativa que contém a(s) afirmação(ões) verdadeira(s):
A) Apenas I,II,III e IV
B) Apenas III,IV e V
C) Apenas I
D) Apenas II e IV
E) Apenas V
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Assinale a alternativa que apresenta afirmação
que está em conformidade com o texto:
A) Hemingway olhava cada coisa à sua volta como se a
visse pela primeira vez.
B) De tanto ver todos os dias, acabamos não dando
importância para aquilo que enxergamos.
C) Tudo aquilo que nos cerca desperta a curiosidade.
D) De tanto ver, acabamos vendo os detalhes das coisas.
E) É o diabo que faz com que a gente veja, mas não
enxergue.

Pode-se afirmar corretamente, de acordo com o
texto, que a consequência mais importante do fato
de termos a “vista cansada” é que:
A) acabamos nos tornando indiferentes à realidade que
nos cerca.
B) passamos anos e anos pelo porteiro e não sabemos
seu nome completo.
C) lemos cada vez menos.
D) somos estimulados a assistir cada vez mais às novelas da TV.
E) não reconhecemos nossa mulher quando chegamos
em casa.

Assinale a alternativa em que a expressão em
destaque NÃO está corretamente substituída por
aquilo que está entre parênteses:
A) Essa ideia de olhar pela última vez tem algo de deprimente. (= depressivo, angustiante).
B) O diabo é que, de tanto ver, a gente banaliza (= torna
trivial, vulgariza) o olhar.
C) Um dia o porteiro cometeu a descortesia (=indelicadeza, grosseria) de falecer.
D) Se um dia no seu lugar estivesse uma girafa,
cumprindo o rito (= normas de um ritual)...
E) Marido que nunca viu a própria mulher, isso existe às
pampas (= no meio rural).

Em “ O diabo é que, de tanto ver, a gente banaliza
o olhar.”, a expressão destacada traz a ideia de:
A) condição;
B) causa;
C) consequência;
D) conformidade;
E) conclusão.

Segundo o texto, quem vê de forma semelhante
a de uma criança ver?
A) O profissional;
B) O adulto;
C) A girafa;
D) O poeta;
E) O porteiro.

No texto, apareceu duas vezes a palavra IDEIA,
já sem o acento gráfico, como manda a Nova Ortografia. Isso porque foi abolido o acento gráfico das
palavras paroxítonas em que a sílaba tônica é representada por EI ou OI. Assim, o acento gráfico das palavras a seguir também foi abolido, EXCETO o da que
está em qual alternativa?
A) assembléia;
B) herói;
C) epopéia;
D) heróico;
E) espermatozóide.

Todas as palavras a seguir foram retiradas do
texto. Assinale a alternativa em que a palavra é acentuada por um motivo diferente das outras:
A) última;
B) pontualíssimo;
C) hábito;
D) espetáculo;
E) fácil.

09 Assinale a alternativa que completa, respectivamente, as lacunas:
1. A velha enxergava_______________.
2. A velha sofria de um ______________ incurável.
3. Os vereadores não procederam______________.
4. Ele não é tão____________________ assim.
A)
B)
C)
D)
E)

MAL – MAL – MAL – MAU
MAU – MAU – MAU – MAU
MAL – MAU – MAU – MAU
MAL – MAU – MAL – MAU
MAU – MAL – MAL – MAL

10 Indique a alternativa em que o espaço deve ser
preenchido com a letra S:
A) vi__inho;
B) bele__a;
C) poeti__a;
D) cão__inho;
E) pra__o.
11 Indique a alternativa em que o espaço deve ser
preenchido com a letra Z:
A) Pedi um MI__TO quente.
B) Ela não QUI__ me dar um beijo.
C) Eu PU__ o arreio na égua.
D) Vamos ANALI__AR com calma a questão.
E) Na NATURE__A nada se cria, nada se perde.
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12 Assinale a alternativa em que a vírgula está MAL
empregada:
A) Parece fácil, mas não é.
B) O pobre homem, não era culpado do crime.
C) Lá estava, sempre muito gentil, o velho porteiro.
D) Não, não é fácil.
E) Você, por exemplo, é uma boa mãe.

13 Assinale a alternativa em que a forma verbal
em destaque está bem empregada:
A) Ninguém se importaria se nós PONHÁSSEMOS os
livros sobre o balcão.
B) Nós não pagaremos os livros se não nos DAREM os
recibos.
C) Nós não VIMOS aqui para brigar.
D) Elas não nos PROPORAM um bom acordo.
E) Há pessoas que não CRÊM em Deus.

14 EXAMINANDO AS SENTENÇAS

Não foi eu que disse isso.

Já é dez horas.

Fazem três anos que ele morreu.

Hoje é 3 de junho.
VERIFICA-SE QUE
A) apenas uma está correta.
B) apenas duas estão corretas.
C) apenas três estão corretas.
D) todas estão corretas.
E) nenhuma está correta.

15 Assinale a alternativa em que a concordância
do adjetivo destacado está ERRADA, por resultar em
sentido absurdo:
A) Tinha olhos e boca BELÍSSIMOS.
B) O rádio e o televisor ROUBADOS foram devolvidos
aos donos.
C) Servi-lhes vinho e carne de porco bem ASSADOS.
D) Ela gostava de vestir vestidos e blusas EXÓTICOS.
E) Admiramos a poesia e a música LATINAS.
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MATEMÁTICA
16 Guilhermina costuma caminhar todos os dias em

20 Um quadrado tem área igual a 25 m2. Sendo

sua esteira. Normalmente, ela faz 1 quilômetro em
20 minutos. Dessa forma, mantendo o mesmo padrão
de velocidade, quantos metros ela percorre em uma
hora?
A) 600 metros
B) 5.000 metros
C) 500 metros
D) 3.000 metros
E) 6.000 metros

assim, seu perímetro é igual a:
A) 4 metros
B) 8 metros
C) 20 metros
D) 24 metros
E) 36 metros

21 O resultado da equação 20x – 30 = 130 é:
17 Quanto obtemos ao subtrair o triplo de 128 do
quádruplo de 257?
A) 366
B) 948
C) 644
D) 582
E) 523

A)
B)
C)
D)
E)

9
8
36
180
5

22 Carlos desembolsou a quantia total de R$ 800,00

18 Uma companhia de táxi opera as suas corridas
segundo a tarifa abaixo:

R$ 2,50 de taxa de embarque.

R$ 1,40 por quilômetro rodado.
Uma pessoa que percorrer 22 quilômetros pagará uma
quantia de:
A) R$ 23,30
B) R$ 33,30
C) R$ 53,30
D) R$ 30,80
E) R$ 43,30

na compra de oito equipamentos idênticos para o próprio trabalho. Se a compra de apenas quatro equipamentos fosse realizada, iguais aos anteriores, sem
qualquer desconto ou acréscimo, o custo total da compra seria de:
A) R$ 500,00
B) R$ 350,00
C) R$ 600,00
D) R$ 300,00
E) R$ 400,00

23 No primeiro trecho de uma estrada, Renata per19 A dívida de uma empresa é de R$ 240.000,00.
Ela deve ser dividida entre seus dois sócios de forma
diretamente proporcional as suas cotas de investimento na empresa. Sabe-se que o primeiro sócio tem
40% das cotas enquanto o segundo tem 60% das cotas.
Então o valor que o sócio com mais cotas pagará
dessa dívida é:
A) R$ 144.000,00
B) R$ 48.000,00
C) R$ 120.000,00
D) R$ 116.000,00
E) R$ 124.000,00

correu de caminhão 43,6 km. No segundo trecho, percorreu, no mesmo sentido, outros 27,4 km. Desta
forma, a distância total percorrida nos dois trechos
foi igual a:
A) 70 quilômetros
B) 71 quilômetros
C) 69 quilômetros
D) 72 quilômetros
E) 68 quilômetros

CONCURSO PÚBLICO – CÂMARA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL
Elaboração: CEC – Núcleo de Concursos

...................................................

É permitida a reprodução, desde que citada a fonte.

.....................................
APLICAÇÃO: 03/06/2012
Folha 04/06

24 Paulo gastou no supermercado R$ 25,78. Se tivesse levado, além das compras que realizou, mais
um produto que custasse R$ 6,42, e pagasse com uma
nota de 100 reais, o troco que deveria receber seria
de:
A) R$ 64,27
B) R$ 65,88
C) R$ 65,32
D) R$ 73,11
E) R$ 67,80

28 Daniela comprou 250 balas na cantina da escola.
Em um gesto de bondade, ela resolveu ficar com 15
balas para ela, dar 10 balas para a sua professora e
dividir o restante entre os 25 alunos da sua sala. Quantas balas cada aluno ganhou?
A) 15
B) 9
C) 6
D) 12
E) 5

25 Renato tinha crédito de R$ 260,00 no restaurante

29 Com um galão de 15 litros de água é possível

próximo ao próprio trabalho. Se ele almoçasse neste
restaurante, gastava exatamente R$ 15,00 por vez.
Desta forma, o crédito que possuía seria suficiente
para pagar integralmente o almoço exatamente:
A) 17 vezes
B) 19 vezes
C) 20 vezes
D) 18 vezes
E) 22 vezes

encher quantos copos com exatamente 100 mililitros
cada?
A) 125
B) 130
C) 15
D) 150
E) 155

30 Em uma festa de aniversário um garçom pegou
26 Roberto comprou quatro envelopes de medicamento para gripe, contendo oito comprimidos cada,
ao custo de R$ 0,50 por comprimido. Quanto Roberto
pagou pelos seis envelopes?
A) R$ 4,20
B) R$ 16,80
C) R$ 2,80
D) R$ 24,00
E) R$ 16,00

uma garrafa de 2,5 litros de suco e encheu 8 copos
com exatamente 250 mililitros cada. Quantos mililitros
sobraram na garrafa?
A) 300 ml
B) 500 ml
C) 350 ml
D) 150 ml
E) 400 ml

27 O dono de uma farmácia do município de Bocaiúva do Sul decidiu diminuir R$ 18,45 no preço de
um medicamento que custava R$ 86,50. Qual o valor
que o medicamento passou a custar?
A) R$ 67,00
B) R$ 68,00
C) R$ 67,25
D) R$ 68,05
E) R$ 67,50
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CONHECIMENTOS GERAIS
31 Assinale a alternativa que completa corretamen-

36 No último Dia das Mães, em 13 de maio, sagrou-

te o texto a seguir:

Em outubro de 2012, os eleitores de Bocaiúva do Sul
participarão das eleições para os cargos de ________.
A) Vereador e Prefeito;
B) Senador e Prefeito;
C) Deputado Estadual e Deputado Federal;
D) Prefeito e Governador;
E) Governador e Presidente da República.

-se campeão do Campeonato Paranaense de Futebol
o seguinte time:
A) Irati;
B) Clube Atlético Paranaense;
C) Coritiba Futebol Clube;
D) Operário;
E) Bocaiúva Esporte Clube.

32 Assinale a alternativa que apresenta fato que
ocorreu (ou ocorrerá) em 2012:
A) O Brasil sediará a Copa Mundial de Futebol.
B) O Brasil sediará os Jogos Olímpicos.
C) O Município de Arraial Queimado passou a denominar-se Bocaiúva, em homenagem ao Ministro das Relações Exteriores, Quintino Bocaiúva.
D) Haverá eleição para presidente dos Estados Unidos
da América.
E) Tomou posse a primeira presidenta do Brasil, Dilma
Rousseff.

33 Com relação ao Município de Bocaiúva do Sul,
assinale a alternativa correta:
A) Liga-se a Curitiba pela BR-2.
B) Pertence à Região Metropolitana de Curitiba.
C) Está a 220 km de Curitiba.
D) O seu relevo é plano e, por isso, é conhecido como
Município dos Campos Gerais.
E) Contém poucas jazidas minerais, porém destaca-se
na agricultura graças à fertilidade natural do solo.
34 Assinale a alternativa que apresenta município
que NÃO se limita com Bocaiúva do Sul:
A) Tunas do Paraná;
B) Colombo;
C) Campina Grande do Sul;
D) Rio Branco do Sul;
E) Quatro Barras.

37 Assinale a alternativa que apresenta ex-presidente do Brasil do período da Ditadura Militar:
A) Luiz Inácio Lula da Silva;
B) Emílio Garrastazu Médici;
C) Fernando Collor de Mello;
D) Fernando Henrique Cardoso;
E) José Sarney.

38 Assinale a alternativa que apresenta o nome do
ex-presidente que, em 1992, escapou do impeachment
(impedimento por crime de responsabilidade) ao renunciar ao seu mandato minutos antes de o processo
começar a ser julgado no Senado:
A) Luiz Inácio Lula da Silva;
B) Emílio Garrastazu Médici;
C) Fernando Collor de Mello;
D) Fernando Henrique Cardoso;
E) José Sarney.

39 A expressão “habeas corpus” se refere a:
A)
B)
C)

D)
E)

35 Assinale a alternativa cuja expressão completa
corretamente o texto a seguir:
Nos últimos 14 anos, o índice nacional de homicídios
de mulheres se manteve estável. A menor taxa registrada
no período é de 2007, ano em que entrou em vigor a
Lei_______________, que pune o agressor com mais rigor
e assegura à mulher proteção policial e da Justiça em
caso de denúncia.
A) Florbela Espanca;
B) Maria das Dores;
C) Maria do Socorro;
D) Leila Maria;
E) Maria da Penha.

um dia santificado pela Igreja Católica;
um movimento político iniciado no Brasil por Getúlio
Vargas;
um recurso solicitado perante o tribunal, para que este
ordene (ou não) a libertação de pessoa que se encontre presa;
um movimento que incentiva o desarmamento da sociedade civil;
uma banda musical de muito sucesso na década de
noventa do século passado e cujos elementos eram
de Cerro Azul, Tunas e Bocaiúva do Sul.

40 Assinale a alternativa INCORRETA:
A)
B)
C)
D)
E)

São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do
Sul pertencem à região Sul do Brasil.
O Chile, cuja capital é Santiago, não se limita com o
Brasil.
O oceano Atlântico banha a costa brasileira.
O Brasil possui 27 unidades federativas: 26 estados
e o Distrito Federal.
O Brasil é o maior país da América do Sul, possuindo
uma área de mais de 8.500.000 km².
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