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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRAÇÁ 

ESTADO PARANÁ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

1. Este Caderno de Questões é composto por 25 (vinte e cinco) questões objetivas e não deve ser folheado antes da autorização do 
Fiscal.  

2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao Cargo para o qual você fez a inscrição.  
3. Utilize Caneta Esferográfica Transparente com tinta preta na marcação da Folha de Respostas. 
4. Ao receber a Folha de Respostas, realize a conferência de seus dados e quaisquer divergências comunique o fiscal. 
5. Leia atentamente cada questão da prova objetiva e preencha na Folha de Respostas a única alternativa que a responda 

corretamente.  
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. 
8. Após devidamente identificado e acomodado na sala designada para a realização da prova, o candidato somente poderá ausentar-

se da sala 60 (sessenta) minutos após o início da prova e, em caso de ausência temporária em que o candidato ainda não tiver 
terminado a sua prova, deverá fazê-lo acompanhado de um Fiscal. Exclusivamente, nos casos de alteração psicológica e/ou 
fisiológica temporária e necessidade extrema, em que o candidato necessite ausentar-se da sala antes dos 60 (sessenta) minutos 
após o início da prova, poderá fazê-lo, desde que acompanhado de um Fiscal. 

9.  O candidato poderá entregar sua Folha de respostas e deixar definitivamente o local de realização da prova somente depois de 
decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) minutos do seu início, porém, não poderá levar consigo o Caderno de Questões. 

10. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente preenchida e assinada. 
11. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato permanecer na sala, até os últimos 60 (sessenta) minutos 

que antecedem o encerramento da prova objetiva. 
12. A liberação dos candidatos após o término da prova será autorizada pelo fiscal de sala, após a realização dos procedimentos 

administrativos necessários. O candidato que terminou sua prova deverá permanecer aguardando em sua carteira e somente poderá 
levantar-se para a entrega do material se solicitado pelo fiscal. 

13. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 
a) Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 
b) Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades presentes ou com 

os demais candidatos. 
c) Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 
d) 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. 
e) For surpreendido portando ou manuseando quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, wearable tech, 

agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, iPods®, pen drives, mp3 player ou similar, gravadores, 
relógios, alarmes de qualquer espécie, chaves com dispositivo eletrônico, fones de ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou 
receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens, livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, 
impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta, canetas de material não transparente, 
Carteira de bolso, lapiseira, corretivos, óculos escuros, artigos de chapelaria, tais como: boné, chapéu, viseira, gorro ou similares. 
Os itens descritos, que devem ser obrigatoriamente acondicionado em envelope porta-objeto fornecido pela instituição organizadora. 

f)   Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas. 
14. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento e assinatura do envelope de retorno. 
15. Está disponível abaixo um gabarito para ser preenchido e destacado. Este poderá ser levado pelo candidato. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

GABARITO 
Concurso Público da Prefeitura do Município de Guairaçá - Estado do Paraná 

http://www.fundacaofafipa.org.br 
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Língua Portuguesa

Questão 01

Na         frase:         "quando         meu         pai         ficou         sabendo         que
meus         tios         viriam         passar         o         final         de         semana         em
nossa         casa,         resolveu         comprar         dez         quilos         de         carne
no         ________         ".         Assinale         a         alternativa         que         contém
a         palavra         escrita         CORRETAMENTE:

(A) açougui.
(B) assougue.
(C) açougue.
(D) açogue.

Questão 02

"A         língua         é         a         mais         viva         expressão         de
nacionalidade.         Saber         escrever         a         própria         língua         faz
parte         dos         deveres         cívicos".
Napoleão         M.         de         Almeida

Segundo         o         autor,         pode-se         concluir         que:

(A) Quem         não         é         alfabetizado         não         pode         se         considerar
um         cidadão.

(B) Saber         escrever         bem         é         uma         exigência         das         leis
federais         defendidas         pelo         código         penal.

(C) Dominar         a         palavra,         quer         escrita         ou         falada,         é         o         que
estabelece         a         cidadania.

(D) A         cidadania         só         pode         ser         alcançada         por         meio         do
amparo         da         gramática.

Questão 03

Observe         o         seguinte         período:
"O         Brasil         possui         potencial         para         conquistar         o
mundo         todo,         mas         precisa         se         organizar         política         e
culturalmente         antes".
Assinale         a         alternativa         que         substitui
CORRETAMENTE         o         termo         destacado         sem         mudar
o         sentido         do         enunciado:

(A) Além         disso.
(B) Portanto.
(C) Contudo.
(D) Por         isso.

Questão 04

Observe         atentamente         o         seguinte         período:
"Enquanto         ocorria         a         _________         com         o         juiz,         ficava
cada         vez         mais         ________         o         medo         do         acusado
diante         da         __________         demonstrada         por         seu
advogado         de         defesa".
Assinale         a         alternativa         que         corresponde         ao
preenchimento         CORRETO         das         lacunas         no         texto.

(A) seção         -         fragrante         -         incipiência.
(B) sessão         -         flagrante         -         insipiência.
(C) sessão         -         fragrante         -         incipiência.
(D) cessão         -fagrante         -         incipiência.

Questão 05

"Na         Antártida,         lugar         muito         frio         e         repleto         de         gelo,         o
que         salta         aos         olhos         são         as         montanhas         tão         claras
".
Assinale         a         alternativa         que         substitui         o         termo
destacado         sem         mudar         o         sentido         do         texto:

(A) Magníficas.
(B) Florescentes.
(C) Alvas.
(D) Esplêndidas.

Questão 06

Assinale         a         alternativa         que         apresenta         denotação:

(A) A         Amazônia         é         o         pulmão         do         mundo.
(B) Meu         coração         está         em         pedaços.
(C) O         cardiologista         cuida         do         nosso         coração.
(D) É         importante         mantermos         uma         linha         de         raciocínio

para         sermos         coerentes.

Questão 07

Assinale         a         alternativa         que         apresenta         conclusão:

(A) Fui         ao         cinema         e         não         consegui         assistir         ao         filme
inteiro.

(B) Não         fui         à         escola,         porque         estava         doente.
(C) Estou         muito         doente,         logo,         não         poderei         ir         ao

trabalho.
(D) Somos         brasileiros,         contudo,         não         sabemos         sambar.
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Questão 08

Assinale         a         alternativa         que         apresenta         pelo         menos
uma         palavra         com         erro         de         acentuação         gráfica:

(A) Algoritmo         -         itens.
(B) Parada         -         antonímia.
(C) Imprimí-la         -         algóstase.
(D) Álbuns         -         alcácer         .

Questão 09

Nas         alternativas         a         seguir         as         expressões         em
negrito         correspondem         a         um         adjetivo,         EXCETO
em:

(A) O         coração         de         pedra         de         algumas         pessoas         parece
incurável.

(B) Hoje         em         dia,         as         pessoas         estão         vivendo         sem
ânimo         por         causa         da         pandemia.

(C) Ele         cantava         de         mansinho         para         o         bebê         dormir.
(D) A         noite         caía,         e         o         mendigo         seguia         seu         caminho

sem         fim.

Questão 10

Leia         a         seguinte         definição         para         responder         à
questão         CORRETAMENTE:
"Classe         gramatical         empregada         para         expressar         os
sentimentos         espontâneos         de         espanto,         alegria,
admiração         e         entusiasmo         dos         falantes".
Trata-se         da         classe         das:

(A) Preposições.
(B) Interjeições.
(C) Locuções.
(D) Conjunções.

Matemática

Questão 11

Um         ônibus         com         3         vagões         transporta         350         pessoas.
Para         transportar         700         pessoas,         quantos         vagões
seriam         necessários?

(A) 35         vagões.
(B) 6         vagões.

(C) 20         vagões.
(D) 44         vagões.

Questão 12

Quanto         rendeu         a         quantia         de         R$         1.000,00,         aplicado
a         juros         simples,         com         a         taxa         de         2%         ao         mês         em         6
meses?

(A) R$         275,00.
(B) R$         250,00.
(C) R$         340,00.
(D) R$         120,00.

Questão 13

Bia         tinha         R$         325,00         e         gastou         1/5                  de         seu         dinheiro
na         compra         de         material         escolar.         Pergunta:         quanto
sobrou?

(A) Sobrou         R$         65,00.
(B) Sobrou         R$         125,00.
(C) Sobrou         R$         100,00.
(D) Sobrou         R$         130,00.

Questão 14

João         tem         3         dezenas         de         bolas         de         gude         e         seu         irmão
tem         o         triplo.         Quantas         bolas         de         gude         tem         o         irmão
de         João?

(A) O         irmão         de         João         tem         200         bolas         de         gude.
(B) O         irmão         de         João         tem         150         bolas         de         gude.
(C) O         irmão         de         João         tem         90         bolas         de         gude.
(D) O         irmão         de         João         tem         120         bolas         de         gude.

Questão 15

Qual         será         o         valor         do         montante         produzido         por         um
capital         de         R$         2.000,00,         aplicado         no         regime         de
juros         simples         a         uma         taxa         mensal         de         3%         durante                  8
meses?

(A) O         montante         produzido         é         de         R$         2.480,00.
(B) O         montante         produzido         é         de         R$         1.780,00.
(C) O         montante         produzido         é         de         R$         2.000,00.
(D) O         montante         produzido         é         de         R$         2.440,00.

Questão 16

Um         desenhista         consegue         fazer         5         esculturas
pequenas         de         madeira         em         30         minutos.         Em         120
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minutos         de         trabalho,         quantas         esculturas         este
artista         conseguiria         produzir?

(A) 20         esculturas.
(B) 100         esculturas.
(C) 50         esculturas.
(D) 75         esculturas.

Questão 17

Maria         Julia         comprou         167         botões         amarelos         e         uma
caixa         com         500         botões         coloridos.         Com         quantos
botões         ela         ficou         se         já         tinha         75         botões?

(A) Maria         Julia         ficou         com         1000         botões.
(B) Maria         Julia         ficou         com         978         botões.
(C) Maria         Julia         ficou         com         742         botões.
(D) Maria         Julia         ficou         com         845         botões.

Questão 18

O         salário         de         Vitória         é         de         R$         5.000,00         e         Claudio         tem
um         salário         de         R$         1.000,00.         Qual         a         razão         de         um
salário         para         outro?

(A) A         razão         de         um         salário         para         outro         é         igual         a         5.
(B) A         razão         de         um         salário         para         outro         é         igual         a         15.
(C) A         razão         de         um         salário         para         outro         é         igual         a         10.
(D) A         razão         de         um         salário         para         outro         é         igual         a         20.

Questão 19

O         dobro         de         um         número         subtraído         de         50         é         igual         a
350.         Qual         é         o         número?

(A) 300.
(B) 500.
(C) 400.
(D) 200.

Questão 20

Francisco         está         terminando         uma         reforma         em         sua
casa         e         para         finalizar         a         reforma,         ele         comprou         1200
peças         de         cerâmica         para         revestir         3         paredes         do         seu
banheiro.         Pergunta:         quantas         peças         de         cerâmica
serão         colocadas         em         cada         parede?

(A) Serão         colocadas         500         cerâmicas         em         cada         parede.

(B) Serão         colocadas         400         cerâmicas         em         cada         parede.
(C) Serão         colocadas         450         cerâmicas         em         cada         parede.
(D) Serão         colocadas         550         cerâmicas         em         cada         parede.

Conhecimentos Gerais

Questão 21

A         cidade         de         Guairaçá         foi         fundada         em         11         de
novembro         de         1961.         O         seu         nome         faz         referência         ao
Rio         Guaíra         e         ao         índio         Guairaçá.         Situada         na         região
noroeste         do         Paraná,         a         referida         cidade         faz         limite
com         os         municípios         de:

(A) Amaporã,         Loanda         e         Nova         Esperança.
(B) Nova         Londrina,         Paranavaí         e         Terra         Rica.
(C) Loanda,         Terra         Rica         e         Diamante         do         Norte.
(D) Planaltina         do         Paraná,         Paranavaí         e         Tamboara.

Questão 22

O         Paraná         é         um         estado         situado         no         sul         do         Brasil         e
possui         população         de         10.444.526         pessoas,
segundo         o         último         censo,         do         ano         de         2010.         O         nome
de         sua         capital,         Curitiba,         é         de         origem         indígena,
"Coré-etuba",         que         significa         "muito         pinhão         aqui".
Acerca         da         localização         do         Paraná,         quais         dos
estados         abaixo         fazem         divisa         com         o         seu         território?

(A) São         Paulo,         Rio         de         Janeiro         e         Mato         Grosso.
(B) Santa         Catarina,         Mato         Grosso         do         Sul         e         Mato

Grosso.
(C) Rio         de         Janeiro,         Rio         Grande         do         Sul         e         São         Paulo.
(D) Santa         Catarina,         São         Paulo         e         Mato         Grosso         do         Sul.

Questão 23

O         Brasil         teve,         ao         longo         dos         últimos         500         anos,         três
capitais:         Salvador,         situada         no         nordeste,         Rio         de
Janeiro,         situada         no         sudeste,         e:

(A) Brasília,         situada         no         centro-oeste.
(B) Curitiba,         situada         no         sul.
(C) São         Paulo,         situada         no         sudeste.
(D) Boa         Vista,         situada         no         norte.

Questão 24

Entre         1939         e         1945,         o         mundo         viveu         a         Segunda
Guerra         Mundial,         sendo         um         dos         fatos         mais
conhecidos         a         perseguição         dos         nazistas         aos
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judeus,         condenando-os         a         campos         de         extermínio,
sendo         o         mais         famoso         deles         o         de         Auschwitz,         na
Polônia.         Sobre         o         tema,         assinale         o         significado         da
palavra         "holocausto":

(A) O         nome         de         uma         cidade         polonesa.
(B) O         nome         do         tratado         de         paz         que         colocou         fim         à

Segunda         Guerra.
(C) Uma         vestimenta         típica         do         povo         judeu.
(D) Extermínio         em         massa         de         judeus         e         de         outras

minorias         durante         a         Segunda         Guerra         Mundial.

Questão 25

Segundo         o         artigo         225         da         Constituição         Federal         de
1988:         "Todos         têm         direito         ao         meio         ambiente
ecologicamente         equilibrado,         bem         de         uso         comum
do         povo         e         essencial         à         sadia         qualidade         de         vida,
impondo-se         ao         Poder         Público         e         à         coletividade         o
dever         de         defendê-lo         e         preservá-lo         para         as
presentes         e         futuras         gerações."         Diante         disso,
assinale         a         alternativa         CORRETA:

(A) Uma         vez         que         a         Floresta         Amazônica         é         enorme,         é
possível         derrubar         suas         árvores         sem         maiores
preocupações         e         autorizações.

(B) O         meio         ambiente         é         um         direito         fundamental,         e
todos         devem         defendê-lo         e         preservá-lo.

(C) A         educação         ambiental         não         deve         ser         promovida         em
todos         os         níveis         de         ensino.

(D) É         possível         queimar         livremente         o         Pantanal,         porque
ele         não         é         importante         para         manter         o         ambiente
ecologicamente         equilibrado.
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