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CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE  

BANDEIRANTES - PR  

 
EDITAL Nº 01/2016 – ESTATUTÁRIO 

 

 

 
 

 

 
 NOME DO CANDIDATO                                                                                              NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 30 (trinta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 
distribuídas sem falhas ou repetições. 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 10 
MATEMÁTICA 11 a 20 
CONHECIMENTOS GERAIS/ ATUALIDADES 21 a 30 

 
Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de 
Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências 
devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências. 

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal. 
2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não 

esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto. 
3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das 

questões está correta. 
4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 
5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.  

Exemplo: 
 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 
7. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 
8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.  
9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 
10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que 

antecedem o encerramento da prova. 
11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 
 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes. 
 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 
 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para 
obter vantagens para si ou para outros. 
 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a 
realização da prova objetiva. 
 For surpreendido portando qualquer equipamento que venha a emitir ruídos sonoros, mesmo que devidamente acondicionado 
no envelope de guarda de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à Polícia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com 
prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata 
e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas. 

14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando. 
15. Está disponível no verso da capa (página 2) do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este 

pode ser levado pelo candidato.

SERVIÇOS DIVERSOS 
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GABARITO 
Concurso Público da Câmara Municipal de Bandeirantes - PR 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Questão 01  
 
Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
escritas de maneira CORRETA. 

 
(A) Gegue – vasamento – picina.  
(B) Jókei – gerimum – tousinho.  
(C) Zonso – jóquei – vossoroca.  
(D) Incerteza – cachaça – jerimum.  

 

Questão 02  
 
Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
acentuadas de maneira INCORRETA. 
 

(A) Jóia – assembléia – rucúla.  
(B) Cérebro – têxtil – latifúndio.  
(C) Látex – cárie – ônibus.  
(D) Pá – pé – pó.     

 

Questão 03  
 

Assinale a alternativa em que todas as palavras 
possuem encontro consonantal. 
 

(A) Chave – telha – gancho.   
(B) Cachorro – ninho – assado.    
(C) Braço – treino – absoluto.  
(D) Queijo – pilha – arroz.   
    

Questão 04  
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
(A) Na palavra guerra temos seis letras e seis 

fonemas. 
 

(B) Na palavra guerra temos seis letras e quatro 
fonemas.  

 
(C) Na palavra guerra temos quatro letras e seis 

fonemas. 
 

(D) Na palavra guerra temos quatro letras e quatro 
fonemas. 

 
Questão 05  

 
Assinale a alternativa em que todas as palavras 
apresentam a CORRETA separação de suas sílabas. 

 
(A) Me – i – a   /   ar – ti – sta.   
(B) Sus – pe – i – to  /  ass – un – to.      
(C) Ra – i – nha   /   prai – a.  
(D) Bo – i – na   /  cha – pé – u.  

 

Questão 06  
 
Assinale a alternativa cujas palavras possuem hiato. 
 

(A) Boi  /  leite  /  caixote. 
(B) Abajur  /  coisa  /  peixe. 
(C) História  /  boliche /  louro.  
(D) Aorta  /   bainha / cuíca. 
 

Questão 07  
 
Assinale a alternativa em que o termo grifado tem 
sentido denotativo. 

 

(A) Deixe de ser cabeça dura e escute meus 
conselhos. 

(B) Canja de galinha não faz mal a ninguém. 
(C) Que papelão você fez ao mentir para sua mãe! 
(D) Ele é muito mão-aberta com os amigos.   

 

 
Texto para as questões 8 a 10. 

 
Grude explícito 
 
 Não sei o que é pior: presenciar uma briga 
entre um casal ou, ao contrário, ter que testemunhar 
sessões de paixão explícita com beijos 
cinematográficos, barulhentos  e melados. Minha tia 
separou a bengaladas um jovem casal no cinema que, 
segundo ela, “só faltava tirar a roupa”. O tumulto foi 
tamanho que as luzes se acenderam, o gerente foi 
chamado a interferir e foram todos retirados da sala. 
Minha tia inclusive. 
 De fato, há coisas que um casal pode muito 
bem não fazer em público. É muita folga e falta de 
consciência do espaço do outro. Lugares públicos 
pedem uma etiqueta diferente do espaço privado. Isso 
é a regra base de uma sociedade civilizada. 
 Por exemplo: em casa, pode se ouvir música 
na altura que quiser, pode ir para a sala de pijama, 
pode ficar horas no telefone, pode fazer ginástica sem 
roupa, pode chamar a namorada de “tutuquinha”, 
“fofilda” ou qualquer outro apelido bem ridículo que 
namorados se dão e ninguém tem nada com isso. É 
também em casa, no espaço privado, onde devem ser 
resolvidos os assuntos amorosos – sejam cenas de 
brigas ou ciúmes, ou os arroubos românticos.  
 Mas, em público, tenham dó. Respeitem esse 
lugar em que a civilidade deve prevalecer. 
                                                                                                                                     
(KALIL, Glória. Alô, chics. São Paulo: Ediouro, 2008, p. 25) 
 

Questão 08  
 
Considerando o texto dado, assinale a alternativa que 
NÃO podemos deduzir. 
 

(A) Não é todo tipo de atitude que um casal deve 
tomar em público. 
 

(B) Ninguém é obrigado a participar das brigas de 
um casal em um local público. 

 
(C) O jovem casal mencionado queria tirar a roupa 

em plena sala de cinema. 
 

(D) Apelidos carinhosos ou cenas de ciúme devem 
ficar na intimidade do lar de um casal. 

 
Questão 09  

 
De acordo com o texto dado, assinale o que é 
INCORRETO deduzir. 

 
(A) Ninguém deve ser chamado de “tutuquinha” ou  

“fofilda”, pois são apelidos ridículos. 
 

(B) Dentro de sua própria casa, as pessoas têm 
toda a liberdade para fazerem o que quiserem. 

 
(C) Pessoas civilizadas sabem como devem se 

comportar em lugares públicos. 
 

(D) Ninguém é obrigado a participar das 
demonstrações de paixão de um casal em local 
público. 
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Questão 10  
 
Assinale a alternativa que NÃO corresponde ao 
pensamento da autora do texto dado. 

 
(A) Tanto brigas como namoros exagerados não 

devem ser praticados em locais públicos.  
 

(B) Não se pode julgar os atos de intimidade que 
acontecem dentro da casa de uma pessoa. 

  
(C) Os lugares públicos exigem um comportamento 

discreto – e discreção é sinal de educação. 
 

(D) A tia da autora foi injustiçada, afinal, o casal é 
que estava se portando de modo errado. 

 
MATEMÁTICA 

 

Questão 11  
 
Resolvendo a expressão (684 / 12) + 90, obtemos um 
resultado igual a: 

 
(A) 112. 
(B) 118. 
(C) 147. 
(D) 174. 

 
Questão 12  

 
Ao resolver as operações (14 x 68) - 63, podemos 
afirmar que o resultado obtido está representado na 
alternativa: 

 
(A) 889. 
(B) 894. 
(C) 916. 
(D) 928. 

 

Questão 13  
 
Uma pessoa comprou algumas camisetas para 
revender e gastou um total de R$ 615,00. Sabendo que 
ela pagou a conta com 6 notas de cem reais e uma de 
cinquenta reais, é CORRETO afirmar que essa pessoa 
recebeu de troco uma quantia igual a: 

 
(A) R$ 20,00. 
(B) R$ 35,00. 
(C) R$ 40,00. 
(D) R$ 45,00. 

 
Questão 14  

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
(A) 40% de R$ 200,00 correspondem a R$ 60,00. 
(B) 10% de R$ 200,00 correspondem a R$ 2,00.  
(C) 30% de R$ 100,00 correspondem a R$ 25,00.  
(D) 10% de R$ 100,00 correspondem a R$ 10,00. 

 

Questão 15  
 
Uma empresa precisa entregar um total de 644 
aparelhos de ar condicionado em 23 escolas públicas. 
Sabendo que a empresa deverá separá-los em 
quantidades iguais para que cada uma das escolas 
receba o mesmo número de aparelhos, assinale a 
alternativa que representa a quantidade de aparelhos 
que cada escola irá receber. 

 

(A) 15 aparelhos. 
(B) 22 aparelhos. 
(C) 28 aparelhos.  
(D) 42 aparelhos. 

 

Questão 16  
 
Marcos foi contratado para pintar 280 casas de um 
condomínio. Sabendo que ele já pintou 20% do total de 
casas, assinale a alternativa que representa quantas 
casas Marcos já pintou. 

 
(A) 44 casas. 
(B) 56 casas. 
(C) 61 casas. 
(D) 72 casas. 

 
Questão 17  

 
Sabendo que o dono de um restaurante compra 84 pés 
de alface por dia, podemos afirmar que, em 42 dias, o 
dono desse restaurante irá comprar uma quantidade 
de pés de alface igual a: 

 
(A) 3528 pés de alface.  
(B) 3784 pés de alface. 
(C) 4125 pés de alface. 
(D) 4276 pés de alface. 

 
Questão 18  

 
Joana foi ao supermercado e comprou 12 latas de óleo 
a R$ 3,40 cada e mais 6 pacotes de feijão a R$ 2,80 
cada. O valor total gasto por Joana no supermercado 
foi de: 

 
(A) R$ 36,80. 
(B) R$ 42,20. 
(C) R$ 48,70. 
(D) R$ 57,60. 

 
Questão 19  

 
Sabendo que, numa sala de aula com 40 alunos, 1/4 do 
total de alunos não conseguiram tirar nota azul na 
disciplina de português. Assinale a alternativa que 
representa a quantidade de alunos que NÃO 
conseguiram tirar nota azul na disciplina de português. 

 
(A) 5 alunos. 
(B) 10 alunos.  
(C) 15 alunos. 
(D) 20 alunos. 

 
Questão 20  

 
De acordo com a expressão 5 x (645 - 526), é 
CORRETO afirmar que seu resultado é:  

 
(A) 462. 
(B) 496. 
(C) 538. 
(D) 595. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS/ ATUALIDADES 

 
Questão 21  

 
O Município de Bandeirantes pertence à bacia do rio 
Paranapanema, encontra-se banhados pelo sistema 
hidrográfico dos rios Laranjinhas e rio das Cinzas e 
está na região de abrangência do Aquífero: 
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(A) Guarani. 
(B) Alter do Chão. 
(C) Urucuia-Areado. 
(D) Furnas. 

 
Questão 22  

 
No início de 2015, uma doença misteriosa começou a 
afetar a população de Camaçari, na Bahia, o seu 
crescimento está associado ao zika vírus, doença que 
é transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti, que 
também é responsável pela transmissão da: 

 
(A) Gripe H1N1. 
(B) Dengue. 
(C) Tuberculose. 
(D) Hepatite. 

 

Questão 23  
 
Considerado um marco na proteção da infância e tem 
como base a doutrina de proteção integral, reforçando 
a ideia de prioridade absoluta da Constituição. O 
enunciado se refere a (ao):  

 
(A) UNESCO.  
(B) PROJOVEM. 
(C) ECA  
(D) ONU. 

 
Questão 24  

 
O Estado é uma instituição oficial que administra o 
território de um país e é formado pela União de Três 
Poderes de diferentes áreas. Quais são esses 
poderes? 

 
(A) Executivo, Legislativo e Judiciário. 
(B) Público, Tributário e Executivo. 
(C) Judiciário, Executivo e Ministério Público. 
(D) Executivo, Tribunal de Contas e Legislativo. 

 
Questão 25  

 
O rompimento de duas barragens de uma mineradora 
causou grande destruição na cidade de Mariana, em 
Minas Gerais, afetando um dos principais rios da 
região. De qual rio estamos falando? 

 
(A) Rio das Cinzas. 
(B) Rio Tibagi. 
(C) Rio Doce. 
(D) Rio São Francisco.   

 
Questão 26  

 
A Usina Hidrelétrica de Itaipu Binacional é reconhecida 
como uma das maiores obras da engenharia moderna, 
sendo a maior usina hidroelétrica em produção do 
Mundo e, durante muito tempo, também foi a maior em 
tamanho, sendo localizada no: 

 
(A) Rio Paraguai. 
(B) Rio Paraná. 
(C) Rio Negro. 
(D) Rio Xingú. 

 
 
 
 

Questão 27  
 
Bandeirantes situa-se aproximadamente a 35 
quilômetros de Cornélio Procópio, a maior cidade nos 
arredores, e faz divisão com quais municípios? 
 

(A) Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e Abatiá. 
 

(B) Cambará, Nova Santa Bárbara e Ribeirão do 
Pinhal. 
 

(C) Itambaracá, Santa Mariana e Andirá. 
 

(D) Ribeirão Claro, Pinhalão e Quatigá. 
 

Questão 28  
 
Sistema governamental responsável por organizar e 
oferecer serviços de Proteção Social Básico nas áreas 
de vulnerabilidade e risco social. Assinale a alternativa 
que se refere a tal sistema governamental. 

 
(A) CAPS. 
(B) CRAS. 
(C) CREAS. 
(D) CECAP. 

 
Questão 29  

 
Febre alta e tosse, em alguns casos também podem 
aparecer dor de cabeça e no corpo, garganta 
inflamada, falta de ar, cansaço, diarreia e vômitos. São 
sintomas de: 

 
(A) H1 N1. 
(B) Dengue. 
(C) Zika. 
(D) Tuberculose. 

 
Questão 30  

 
A descoberta do dispositivo celular facilitou muito a 
comunicação. Tornou-se conveniente o aplicativo, 
podendo rapidamente enviar mensagens do seu 
celular para qualquer pessoa em sua lista de contatos. 
O único requisito é que a outra pessoa deve ter o app 
instalado no seu próprio dispositivo. É CORRETO 
afirmar que tal app se chama? 

 
(A) Orkut. 
(B) Microsoft. 
(C) Google. 
(D) WhatsApp. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


