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CONCURSO PÚBLICO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 

PRUDENTÓPOLIS-PR - EDITAL 001/2016 
 

DATA DA PROVA: 12/06/2016 

PERÍODO DA PROVA: MANHÃ 
 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
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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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01) O antônimo da palavra “atrapalhar” é: 
 
(A) Confundir. 
(B) Perturbar. 
(C) Embaraçar. 
(D) Auxiliar. 
(E) Irritar. 
 
02) Os substantivos estão corretamente 
pluralizados em: 
 
(A)  Mal – males / troféu – troféis. 
(B)  Caráter – caracteres / cidadão – cidadões. 
(C)  Limão – limãos / sacristão – sacristãos. 
(D)  Degrau- degraus / escrivão – escrivães. 
(E)  Coração – coraçãos / mão – mãos. 
 
03) Marque a alternativa em que todas as 
palavras estão corretas quanto à divisão 
silábica: 
 
(A) Su-a-do / mas-sa / a-vi-sar. 
(B) Sua-do / mas-sa / avi-sar. 
(C) Su-ado / ma-ssa / a-vi-sar. 
(D) Su-a-do / ma-ssa / a-visar. 
(E) Su-ado / mass-a / avi-sar. 
 
04) Marque a alternativa em que as palavras 
estão incorretas quanto à acentuação:  
 
(A)  Maracujá – Bambolê. 
(B)  Princípe – Petála. 
(C)  Armário – Bíceps. 
(D)  Cárie – Néctar 
(E)  Jiló – Café. 
 
05) “Na época do Natal, as pessoas gostam de 
servir __________, _________ e _________ às 
visitas.” 
 
Que palavras completam os espaços 
corretamente? 
 
(A) Ameichas – noses – pêssego. 
(B) Ameichas – nozes – pêssegos.  
(C) Ameixas – nozes – pêçegos. 
(D) Ameixas – nozes – pêssegos. 
(E) Ameixias – noses – pêssegos. 
 
06) Se a cada hora extra trabalhada uma 
empresa paga R$ 25,00, quantas horas extras 
deverá um empregado trabalhar para receber R$ 
675,00 só com horas extras? 
 
(A) 25 horas. 
(B) 26 horas. 
(C) 27 horas. 

(D) 28 horas. 
(E) 30 horas. 
 
07) Se em 30 caixas cabem 60 quilos de 
mantimentos, quantos quilos caberão em 55 
caixas? 
 
(A) 70. 
(B) 90. 
(C) 100. 
(D) 110. 
(E) 120. 
 
08) Nos anos bissextos o mês de fevereiro 
possui 29 dias. Se este ano fosse bissexto e dia 
6 de fevereiro fosse sexta-feira, quantos 
domingos teriam neste fevereiro? 
 
(A) 4. 
(B) 5. 
(C) 3. 
(D) 6. 
(E) 8. 
 
09) Jonas possui 13 pirulitos. Ele deu 5 para seu 
colega Túlio e ambos agora possuem a mesma 
quantidade de pirulitos. Quantos pirulitos Túlio 
possuía antes de ganhar os pirulitos de Jonas? 
 
(A) 1. 
(B) 3. 
(C) 5.  
(D) 8. 
(E) 10. 
 
10) Se depois de amanhã é terça-feira, que dia 
foi ontem? 
 
(A) Sábado. 
(B) Domingo. 
(C) Segunda-feira. 
(D) Terça-feira. 
(E) Sexta-feira. 
 
11) Abaixo estão listados os nomes de algumas 
Secretarias que compõem a Administração 
Municipal de Prudentópolis. Em todos os casos 
as Secretarias possuem nome compostos por 
duas ou mais áreas de atuação, EXCETO em um 
caso, onde as áreas são independentes e 
possuem Secretarias distintas, assinale-o: 
 
(A) Secretaria de Esportes e Recreação. 
(B) Secretaria de Indústria, comércio e 
Desenvolvimento Econômico. 
(C) Secretaria de Meio Ambiente e Turismo. 
(D) Secretaria de Planejamento e Obras. 
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(E) Secretaria de Transportes e Infraestrutura. 
 
12) Com uma população estimada pelo IBGE de 
1.409 habitantes, é o menor município do 
Estado do Paraná em população: 
 
(A) Esperança Nova. 
(B) Jardim Olinda. 
(C) Nova Aliança do Ivaí. 
(D) Santa Inês. 
(E) São Manoel do Paraná. 
 
13) O nome de nosso município “Prudentópolis” 
foi dado em homenagem a um: 
 
(A) Cientista Brasileiro. 
(B) Governador do Paraná. 
(C) Prefeito de Guarapuava. 
(D) Presidente da República. 
(E) Santo da Igreja Católica. 
 
14)  Quais municípios abaixo compõem a 
Comarca de Prudentópolis? 
 
(A) Candido de Abreu e Guamiranga. 
(B) Guamiranga e Guarapuava. 
(C) Guarapuava e Irati. 
(D) Irati, Ivaí e Turvo. 
(E) Nenhuma alternativa responde corretamente 
ao enunciado da questão. 
 
15) Tempo transcorrido entre a criação do 
Município de Prudentópolis e sua efetiva 
instalação: 
 
(A) Aproximadamente 5 meses e meio. 
(B) Exatamente 4 meses. 
(C) Mais de 6 meses. 
(D) Menos de 5 meses. 
(E) Precisamente 7 meses. 
 
16) A fórmica é um material muito utilizado na 
fabricação de móveis de escritório, a limpeza 
deste material deve ser feita com: 
 
(A) A imersão dos móveis em água com sabão. 
(B) Aplicação de jatos de água corrente. 
(C) Produtos químicos ou solventes. 
(D) Um pano umedecido em água e um pouco 
de detergente. 
(E) Um produto abrasivo (tipo palha de aço 
número III). 
 
17) Assinale entre as alternativas abaixo o nome 
do produto mais indicado para ser utilizado na 
limpeza de pisos em “mármore branco”: 

(A) Creolina. 
(B) Diabo Verde. 
(C) Sapólio Rádium. 
(D) Varsol. 
(E) Todas as alternativas respondem 
corretamente ao enunciado da questão. 
 
18) Dentro de um órgão público geralmente 
existem vários telefones, caso o funcionário 
necessite resolver algum assunto particular, 
qual deles ele deverá utilizar? 
 
(A) O corporativo. 
(B) O da diretoria. 
(C) O da secretaria. 
(D) O orelhão público. 
(E) O que estiver desocupado. 
 
19) NÃO é um produto lácteo que estando ainda 
com a embalagem fechada necessita de 
refrigeração constante, EXCETO: 
 
(A) Leite fermentado. 
(B) Leite longa vida. 
(C) Mussarela. 
(D) Requeijão cremoso. 
(E) Ricota fresca. 
 
20) NÃO é uma ferramenta utilizada no aparo e 
corte de grama e de galhos de arbustos:  
 
(A) Ancinho. 
(B) Enxada. 
(C) Facão. 
(D) Foice. 
(E) Tesourão de aço. 
 
21)  No mesmo local onde são guardados 
produtos de limpeza é possível armazenar 
também: 
 
(A) Alimentos enlatados em geral. 
(B) Caixas de leite longa vida. 
(C) Condimentos e temperos. 
(D) Materiais de escritório. 
(E) Medicamentos. 
 
22) O armário onde os materiais de limpeza 
ficam estocados deve possuir todas as 
características abaixo, EXCETO: 
 
(A) Não ser de fácil acesso a animais. 
(B) Possuir fechadura. 
(C) Ser arejado. 
(D) Ser de difícil acesso a crianças. 
(E) Ser escuro. 
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23) O produto denominado “kaol” é utilizado: 
 
(A) Em móveis de madeira. 
(B) Em peças metálicas.  
(C) Em pedras decorativas. 
(D) Em pisos cerâmicos. 
(E) Em vidros. 
 
24)  Os detergentes em sua maioria possuem as 
seguintes propriedades, EXCETO: 
 
(A) Acabar com quase todo tipo de germes. 
(B) Constituir uma barreira sanitária por um 
determinado tempo. 
(C) Eliminar a maioria das bactérias. 
(D) Perfumar o ambiente. 
(E) Restabelecer o brilho da louça sanitária. 
 
25) Os visitantes mais simples e que buscam 
informações nos órgãos públicos devem se 
tratados: 
  
(A) Com abstração. 
(B) Com aversão. 
(C) Com impassibilidade. 
(D) Com preterição. 
(E) Com reverência. 
 
26) Produto utilizado na limpeza pesada de 
pisos e pedras almofadadas, deve ser 
manuseado com muito cuidado, para se evitar 
queimaduras caso o mesmo entre em contato 
com a pele, estamos falando: 
 
(A) Do ácido Muriático. 
(B) Do álcool em gel. 
(C) Do amaciante de roupas. 
(D) Do removedor. 
(E) Do sabão revel. 
 
27) São produtos de limpeza que se decompõem 
com mais facilidade no meio ambiente são 
denominados: 
 
(A) Artesanais. 
(B) Artificiais. 
(C) Biodegradáveis. 
(D) Naturais. 
(E) Químicos. 
 
28) São tipos ou tamanhos (números) de filtro 
de papel utilizados no preparo de café: 
 
(A) 101 – 102 – 103. 
(B) 100 – 102 – 103. 
(C) 100 – 101 – 103. 

(D) 100 – 101 – 102. 
(E) 100 – 101 – 102 – 103. 
 
29) Todas as alternativas abaixo apresentam 
equipamentos de limpeza utilizados diariamente 
na conservação de ambientes, EXCETO: 
 
(A) Espanador de pena. 
(B) Limpa alumínio. 
(C) Rodinho de pia. 
(D) Rodo de borracha. 
(E) Vassoura de pelo. 
 
30) Todas as alternativas abaixo apresentam 
itens que devem ser encaminhados para a 
reciclagem, EXCETO: 
 
(A) Alimentos vencidos. 
(B) Caixas de papelão.  
(C) Embalagens plásticas. 
(D) Papeis picotados limpos. 
(E) Serragem de madeira. 


