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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e 

se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas 
(a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o 
caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma 
divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido; 

 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações 
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao 
fiscal de sala para corrigir em Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de 

prova e ao preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta; 
 NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos 

eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, 
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou 
qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, 
códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou 
qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos 
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 
etc; 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar 

da sala de aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova, o 

cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. Você poderá levar 
consigo o caderno de questões, desde que permaneça na sala até o final de 
período das 3 (três) horas; 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 
presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da 
sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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Curiosa palavra. Idoso. O que acumulou 
idade. Também tem o sentido de quem se apega 
à idade. Ou que a esbanja (como gostoso ou 
dengoso). Se é que não significa alguém que 
está indo, alguém em processo de ida. Em 
contraste com os que ficam, os ficosos... 

Preciso começar a agir como um idoso. 
Dizem que, entre eles, idoso não fala em quem 
chega à velhice como alguém que está à beira 
do túmulo. Dizem que está na zona de 
rebaixamento. Vou ter que aprender o jargão da 
categoria. 

                   Luís Fernando Veríssimo 
 
01)  Em todas as alternativas o significado das 
palavras destacadas está adequado ao texto, 
EXCETO em: 
 
(A)  “...o sentido de quem se apega à idade.” (= 
AGARRA). 
(B)  “Ou que a esbanja...” (= POUPA). 
(C)  “Ou que a esbanja (como gostoso ou 
dengoso).” (= MANHOSO). 
(D)  “Vou ter que aprender o jargão da 
categoria.” (= GÍRIA). 
(E)  “Também tem o sentido de quem se apega à 
idade.” (= AGARRA). 
 
02) As palavras pontiagudo, gostoso e 
enobrecer são formadas, respectivamente,  
pelos seguintes processos de formação de 
palavras: 
 
(A)  Composição por aglutinação - derivação 
sufixal - derivação parassintética. 
(B)  Derivação sufixal - derivação sufixal - 
derivação prefixal e sufixal. 
(C)  Composição por justaposição - derivação 
imprópria - derivação prefixal. 
(D)  Derivação prefixal e sufixal - derivação 
sufixal - composição por aglutinação. 
(E)  Derivação prefixal - composição por 
aglutinação - derivação imprópria. 
 
03)  A frase que NÃO está de acordo com a 
norma padrão escrita da língua, encontra-se na 
opção: 
 
(A)  Dê-me ao menos um porquê para sua 
atitude. 
(B)  Discutimos acerca de uma melhor saída 
para o caso. 
(C)  Considere-se benvindo a esta equipe. 
(D)  Devido ao mau tempo, não fomos acampar 
na cachoeira. 
(E) Toda a produção agrícola das margens dos 
rios foi destruída pela enchente. 

04) Considerando a norma culta, está 
INCORRETA quanto à concordância nominal 
seguinte frase: 
 
(A)  Você sempre teve bastantes amigos leais. 
(B) O contribuinte estava quite com a Receita 
Federal. 
(C) No jogo, não foi permitido a entrada de 
crianças menores de 10 anos. 
(D)  Seguem anexas às cartas minhas poesias 
para você. 
(E)  Caminhada pela manhã é bom para a 
saúde. 
 
05)  Identifique a alternativa que preenche, 
CORRETA e respectivamente, as lacunas das 
frases abaixo: 
 
I - Mesmo com toda a vigilância, houve 
______________ rombos no orçamento. 
II - Ele não reagiu à provocação porque tem bom 
_________. 
III - Os vereadores discutiram a ______________ 
de terrenos públicos aos desabrigados das 
últimas chuvas. 
 
(A)  Vultuosos – censo – sessão. 
(B)  Vultuosos – senso – cessão. 
(C)  Vultosos – senso – cessão. 
(D)  Vultosos – censo – seção. 
(E)  Vultuosos – senso – seção. 
 
06) Em que tempo do subjuntivo estão os 
verbos falasse, cantarolasse e batesse? 
 
(A) Pretérito perfeito. 
(B) Pretérito imperfeito. 
(C) Presente. 
(D)  Futuro do presente. 
(E)  Pretérito mais que perfeito. 
 
07) Determine a opção em que as frações estão 
em ordem correta: 
 

(A)   

 

(B)   

 

(C)   

 

(D)   

 
(E)  Nenhuma das alternativas anteriores. 
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08) A negação lógica à afirmativa abaixo 
encontra-se em qual opção? 
 
“Nenhuma calça de João é azul”. 
 
(A)  João não veste azul. 
(B)  João veste calça azul em casa. 
(C)  Todas as calças de João são azuis. 
(D)  João tem uma calça azul. 
(E)  Nenhuma calça de João é verde. 
 
09) Indique qual figura continua logicamente a 
sequência abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A)        (C)     (E)  
 
 
 
 
(B)      (D)  
 
 
10) Analise as afirmativas: 
 
I - Todo professor usa caneta azul. 
II - João é professor. 
 
Agora, considerando (I) e (II) verdadeiras, 
assinale a opção com a conclusão lógica 
possível diante das duas afirmativas acima. 
 
(A)  Todo professor é João. 
(B)  João usa caneta azul. 
(C)  João não usa caneta azul. 
(D)  João é um professor. 
(E)  Todo professor que usa caneta azul se 
chama João. 
 
11) De acordo com os dados mais recentes do 
IBGE (11/2015), é a cultura temporária mais 
colhida (em toneladas) em Piraquara: 
 
(A) Batata-inglesa. 
(B) Feijão em grão. 
(C) Mandioca. 
(D) Milho em grão. 
(E) Soja em grão. 
 
 

12) Leia com atenção o trecho da notícia abaixo: 
 

Exposição no Museu do Amanhã traz Santos 
Dumont como poeta voador 

Inaugurado em dezembro do ano passado com a 
proposta de ser um espaço cultural voltado às 
ciências e com foco na sustentabilidade e nos 
cenários para o futuro, o Museu do Amanhã 
escolheu um visionário como tema de sua segunda 
exposição temporária. A exposição “O Poeta 
Voador, Santos Dumont” é a nova atração para os 
milhares de visitantes do museu. (modificado) 
Disponível em: 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2016-
04/museu-do-amanha-traz-santos-dumont-como-
poeta-voador, acessado em 27/0416, as 
16hs:04min. 

 
Onde fica localizado o Museu do Amanhã? 
 
(A) Brasília – DF. 
(B) Recife – PE. 
(C) Rio de Janeiro – RJ. 
(D) Salvador – BA. 
(E) São Paulo – SP. 
 
13) O Estado do Paraná possui quantos 
aeroportos internacionais? 
 
(A) 1 (um). 
(B) 2 (dois). 
(C) 3 (três). 
(D) 4 (quatro). 
(E) 5 (cinco). 
 
14) Que município abaixo NÃO se limita com 
Piraquara? 
 
(A) Curitiba. 
(B) Morretes. 
(C) Pinhais. 
(D) Quatro Barras. 
(E) São José dos Pinhais. 
 
15) A coleta de lixo reciclável é feita em 
recipientes coloridos, cada um deles, conforme 
a sua cor recebe um tipo de lixo. Os coletores 
de cor verde são destinados ao recebimento de: 
 
(A) Brinquedos de plástico. 
(B) Garrafas de vidro. 
(C) Latinhas e metais. 
(D) Lixo orgânico. 
(E) Papel e papelão. 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2016-04/museu-do-amanha-traz-santos-dumont-como-poeta-voador
http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2016-04/museu-do-amanha-traz-santos-dumont-como-poeta-voador
http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2016-04/museu-do-amanha-traz-santos-dumont-como-poeta-voador
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16) As folhas de todos os alimentos abaixo 
podem ser rapidamente preparadas e servidas, 
sem apresentar risco algum para a saúde 
humana, EXCETO: 
 
(A) Batata-doce. 
(B) Beterraba. 
(C) Cenoura. 
(D) Mandioca. 
(E) Rabanete. 
 
17) Ao servir ou preparar lanches e refeições o 
funcionário NÃO deverá utilizar: 
 
(A) Adornos. 
(B) Guarda-pó. 
(C) Luva descartável. 
(D) Máscara facial. 
(E) Touca rendada. 
 
18) Complete a lacuna do trecho abaixo com a 
alternativa CORRETA: 
 

__________ tem como objetivo prestar 
informações ao INSS sobre a efetiva exposição do 
trabalhador a agentes nocivos, quais foram as 
atividades realizadas por período trabalhado, o(s) 
cargo(s) ocupado(s), local(ais) de trabalho entre 
outros, durante a sua vida laboral na empresa, 
sendo este utilizado pelo INSS para fins de 
aposentadoria especial. 

 
(A) A CIPA (Comissão Interna de Prevenção a 
Acidentes). 
(B) O CAT (Comunicação de Acidente do 
Trabalho). 
(C) O PCMSO (Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional). 
(D) O PPP (Perfil Profissiográfico 
Previdenciário). 
(E) O PPRA (Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais). 
 
19) É um tipo de ataque que ocorre por um 
distúrbio no cérebro (como se fosse um curto 
circuito). A vítima tem movimentos involuntários 
e desordenados e em geral, perda da 
consciência. Esta é a definição de: 
 
(A) Convulsão. 
(B) Desmaio. 
(C) Edema. 
(D) Epistaxe. 
(E) Parada Cardiorespiratória. 
 

20) Em se tratando de boas maneiras no local de 
trabalho é INCORRETO: 
 
(A) Ao dirigir a palavra a algum visitante usar 
sempre a forma de tratamento “Senhor(a)”. 
(B) Cumprimentar todas as pessoas 
independente do cargo que as mesmas ocupam. 
(C) Manter discrição sobre seus problemas 
pessoais, evitando desta forma comentar este tipo 
de assunto com os demais funcionários. 
(D) Manter distância dos grupos e rodinhas de 
fofoca. 
(E) Para facilitar o diálogo com funcionários e 
visitantes usar expressões como “meu querido”, 
“meu bem” e outras análogas. 
 
21) Em um órgão público, é uma atitude que 
demonstra organização no local de trabalho: 
 
(A) Armazenar produtos de limpeza e alimentos 
em um mesmo armário. 
(B) Colocar fotos de parentes nas mesas e 
bancadas de trabalho. 
(C) Deixar o local onde está instalado o extintor 
de incêndio sem nada por perto. 
(D) Distribuir os móveis no ambiente de forma 
que se dificulte o trânsito de pessoas. 
(E) Manter vassouras atrás de portas para 
facilitar a limpeza dos ambientes. 
 
22) Instrumento utilizado para juntar com mais 
facilidade as folhas que caem das árvores em 
jardins: 
 
(A) Ancinho. 
(B) Enxada. 
(C) Pá. 
(D) Todas as alternativas respondem 
corretamente ao enunciado da questão. 
(E) Nenhuma alternativa responde corretamente 
ao enunciado da questão. 
 
23) Material de limpeza que NÃO deve ser 
utilizado na conservação de banheiros: 
 
(A) Água sanitária. 
(B) Álcool em gel. 
(C) Cera pastosa. 
(D) Desinfetante. 
(E) Sabão industrial. 
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24) NÃO é um equipamento utilizado na limpeza 
de ambientes: 
 
(A) Borrifador de pressão. 
(B) Espanador. 
(C) Pá quadrada metálica. 
(D) Rodo de borracha. 
(E) Saponáceo em pó. 
 
25) NÃO é um horário indicado para se regar o 
jardim e as plantas: 
 
(A) Durante a madrugada. 
(B) Na hora do almoço, com o sol bem forte. 
(C) No final da tarde, ao por do sol. 
(D) No início da manhã, antes do sol nascer. 
(E) No período noturno. 
 
26) No seu local de trabalho você NÃO deve: 
 
(A) Aguardar que os demais concluam sua fala 
para dar sua opinião sobre o tema em debate. 
(B) Comparecer as reuniões de trabalho e expor 
seus pontos de vista. 
(C) Conversar ou rir muito alto seja pelo motivo 
que for. 
(D) Cumprir os prazos e os horários 
determinados. 
(E) Evitar brincadeiras e constrangimentos 
desnecessários. 
 
27) O que NÃO devemos fazer ao se limpar um 
espelho? 
 
(A) Jogar água no fundo o espelho. 
(B) Passar álcool no espelho. 
(C) Passar um pano umedecido com detergente 
sobre o espelho. 
(D) Passar uma tolha de papel sobre o espelho. 
(E) Tomar cuidado para não se cortar nas 
extremidades do espelho. 
 
28) São atitudes que demonstram higiene 
pessoal, EXCETO: 
 
(A) Cuidar dos cabelos e cortar e limpar as 
unhas. 
(B) Escovar os dentes ao levantar pela manhã, 
antes de dormir e após os lanches e refeições. 
(C) Lavar bem as mãos várias vezes ao dia. 
(D) Tomar banho diariamente. 
(E) Usar roupas e acessórios que estejam na 
moda. 
 
 

29) Se o Assistente Operacional perceber que a 
quantidade de produtos a sua disposição para 
preparar uma determinada quantidade de 
lanches é insuficiente, o que ele deverá fazer? 
 
(A) Fazer uma “vaquinha” entre os funcionários 
para preparar os lanches. 
(B) Informar ao setor competente a necessidade 
de reposição de estoque. 
(C) Nada, apenas aguardar que os gêneros 
alimentícios sejam comprados. 
(D) Preparar a quantidade de lanches que der e 
depois voltar para casa. 
(E) Sair e comprar mais gêneros alimentícios. 
 
30) Todos os produtos de limpeza abaixo podem 
ser diluídos com água, EXCETO: 
 
(A) Cloro puro. 
(B) Desinfetante a base de pinho. 
(C) Detergente líquido. 
(D) Polidor de metais. 
(E) Sabão em pó. 
 
 
 


