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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 
40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para 
cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o Caderno de Questões 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 4 (quatro) 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 e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de prova. O candidato NÃO poderá levar consigo o 
Caderno de Questões, poderá levar tão somente o Gabarito a ser destacado do Caderno 
de Questões; 

➢ 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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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Acidentes de trânsito em Curitiba causam 50 
mortes e deixam 3 mil feridos em 2022 

 
Curitiba registrou quase 3 mil pessoas 

feridas no trânsito ao longo de dez meses de 
2022. Os dados são do Batalhão de Polícia de 
Trânsito (BPTran), da Polícia Militar (PM). Outro 
triste número revela que mais de 50 pessoas 
morreram em virtude de acidentes, no trânsito da 
capital paranaense. 

Segundo o relatório obtido pela Tribuna do 
Paraná, até o dia 19 de outubro, foram 4.589 
colisões em Curitiba, sendo que 2.972 pessoas 
tiveram que passar pelo atendimento dos 
socorristas. Pelos números, o mês de março foi o 
que teve mais batidas, com um total de 546, ou 
seja, 17 ocorrências por dia. 

Para o tenente Lazarotto, do BPTran, os 
números apontam que é preciso conscientizar o 
motorista para que se respeite a lei e evite 
transtornos. “A pandemia não mudou o motorista, 
mas é preciso conscientizar as pessoas que 
estão conduzindo veículos, para que evitem a 
exposição” 

Ainda de acordo com o tenente do 
BPTran, é possível identificar os acidentes mais 
comuns. “No dia a dia, percebemos que o maior 
índice de acidentes ocorre em colisões 
transversais, ou seja, em cruzamentos. Já os 
óbitos têm uma relação com as motocicletas, 
talvez pela demanda no serviço de entregas”, 
comenta. 

Aliás, os números no período mais forte 
da pandemia da Covid-19, pouco se alteraram. 
Mesmo com os estabelecimentos fechados e com 
menos fluxo no trânsito, os acidentes seguiram 
matando. Em maio de 2022, foram 376 acidentes 
com 280 feridos e 3 mortes. “Não existe um perfil 
do motorista, mas percebe-se que o acidente 
ocorre geralmente por imprudência, seja pela 
falta de prática na direção ou algo que interfere 
como álcool ou outro tipo de substância”, diz 
Lazarotto. 

Comparada a outros capitais que utilizam 
a blitz como forma de reprimir o mau motorista, 
Curitiba pouco faz nesse sentido. Na opinião do 
tenente, a fiscalização realizada na cidade com 
operações pontuais, acaba sendo mais eficaz. 

A blitz demanda efetivo e estamos 
carentes com isso, mesmo com as escolas de 
formação de mais agentes, e existe uma 
mudança de modalidade. Entendeu-se que contra 
o consumo de álcool a blitz não tem muito efeito, 
pois as pessoas se comunicam e não passam 
pelo local. Os policiais fazem a amostragem e 
pegam as pessoas saindo dos bares. Parece que 
não existe uma fiscalização, mas é algo mais 
pontual”, completou Lazarotto. 
 
Fonte: https://tribunapr.uol.com.br/noticias/curitiba-regiao/acidentes-de-

transito-em-curitiba-causam-50-mortes-e-deixam-3-mil-feridos-em-2022/ 

 
01) Assinale a alternativa INCORRETA de 
acordo com o texto: 
 
(A)  Curitiba registrou 2.972 feridos em 
acidentes de trânsito neste ano até 19 de 
outubro. 
(B)  O mês de março foi o que registrou o 
maior número de batidas. 
(C)  Durante a pandemia de COVID-19, os 
acidentes diminuíram muito. 
(D)  O maior número de acidentes ocorre em 
cruzamentos. 
(E)  Os acidentes geralmente ocorrem por 
imprudência. 
 
02) Assinale a alternativa que apresente 
palavra oxítona: 
 
(A)  Relatório. 
(B)  Paraná. 
(C)  Polícia. 
(D)  Óbitos. 
(E)  Substância. 
  
03) Assinale a alternativa que apresente 
palavra com mais de quatro silabas: 
 
(A)  Curitiba. 
(B)  Acidentes. 
(C)  Motorista. 
(D)  Motocicletas. 
(E)  Cruzamentos. 
 
04) Assinale a alternativa que NÂO apresente 
palavra proparoxítona: 
 
(A)  Trânsito. 
(B)  Número. 
(C)  Índice. 
(D)  Prática. 
(E)  Possível. 
 
05) Assinale a alternativa que apresente o 
tempo verbal do verbo em destaque no 
período: “Curitiba registrou quase 3 mil 
pessoas feridas no trânsito ao longo de dez 
meses de 2022”. 
 
(A)  Pretérito. 
(B)  Futuro. 
(C)  Presente. 
(D)  Imperativo. 
(E)  Subjuntivo. 
 
06) Assinale a alternativa que apresente um 
ANTÔNIMO adequado para o termo em 
destaque no período: “Ainda de acordo com o 
tenente do BPTran, é possível identificar os 
acidentes mais comuns”.  
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(A)  Cotidianos. 
(B)  Diários. 
(C)  Raros. 
(D)  Comunitários. 
(E)  Gerais. 
 
07) Assinale a alternativa que apresente a 
classificação adequada do termo em destaque 
no período: “Curitiba registrou quase 3 mil 
pessoas feridas no trânsito ao longo de dez 
meses de 2022”. 
 
(A)  Substantivo. 
(B)  Adjetivo. 
(C)  Verbo. 
(D)  Numeral. 
(E)  Preposição. 
 
08) Assinale a alternativa que apresente a 
circunstância estabelecida pelos termos em 
destaque no período: “Em maio de 2022, 
foram 376 acidentes com 280 feridos e 3 
mortes”. 
 
(A)  Lugar. 
(B)  Tempo. 
(C)  Negação. 
(D)  Modo. 
(E)  Dúvida. 
 
09) Assinale a alternativa que apresente 
palavra com s no final que não represente o 
plural da palavra: 
  
(A)  Pessoas. 
(B)  Veículos. 
(C)  Menos. 
(D)  Mortes. 
(E)  Meses. 
 
10) Assinale a alternativa que apresente um 
sinônimo para o termo em destaque no 
período: “Já os óbitos têm uma relação com 
as motocicletas, talvez pela demanda no 
serviço de entregas”, comenta”. 
 
(A)  Acidentes. 
(B)  Colisões. 
(C)  Doenças. 
(D)  Internamentos. 
(E)  Mortes. 
 

MATEMÁTICA 
 
11) Qual das palavras abaixo faz parte do 
conjunto formado pelas palavras {araucária, 
cerejeira, mogno, eucalipto,...} 
 
(A)  Peroba.  
(B)  Tomate.  

(C)  Mandioca.  
(D)  Soja. 
(E)  Trigo. 
 
12) Seu Júlio deve tomar um comprimido 
durante 30 dias a cada 8 horas. Desta forma a 
quantidade de comprimidos que deve comprar 
para realizar o tratamento é igual a: 
 
(A) 30.  
(B)  45. 
(C)  60.  
(D)  90. 
(E)  120. 
  
13) Ao iniciar uma atividade física uma pessoa 
conseguia correr por 850 metros. Após 10 
meses de atividade agora corre 5,1 Km. Desta 
forma quantas vezes em relação ao seu início 
ela aumentou o trajeto de corrida? 
 
(A) 5. 
(B) 6. 
(C) 7.  
(D) 8. 
(E) 9. 
 
14) A sequência (10, 12, 16, 24...) segue um 
padrão lógico e desta forma o próximo 
elemento da sequência é igual a: 
 
(A) 30.  
(B) 32.  
(C) 36. 
(D) 40. 
(E) 44. 
 
15) um grande evento esportivo ocorre a cada 
4 anos e ocorreu no ano de 2018. Supondo 
que sempre ocorra com este intervalo de 4 
anos, qual das seguintes opções não será um 
ano que ocorre este evento? 
 
(A) 2022.  
(B) 2030.  
(C) 2028.  
(D) 2026. 
(E) 2034. 
 
16) Se um lápis custa R$ 0,75 e o gestor de 
um colégio precisa comprar 600 destes lápis. 
O custo desta compra vai ser de: 
 
(A) R$ 450,00.  
(B) R$ 375,00.  
(C) R$ 425,00. 
(D) R$ 525,00. 
(E) R$ 545,00. 
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17) Uma equipe de vôlei fez 10 jogos em um 
campeonato e para cada vitória recebe 3 
pontos. Se a equipe ocupa a 5º posição no 
campeonato com 18 pontos, o número de 
derrotas desta equipe no campeonato é igual 
a:  
 
(A) 2.  
(B) 3.  
(C) 4.  
(D) 5. 
(E) 6. 
 
18) Uma reparação na bomba de água de uma 
cidade estava prevista para durar 5 horas. A 
equipe conseguiu realizar esta tarefa com 3/5 
deste tempo, ou seja, finalizou a tarefa em:  
 
(A) 2 horas.  
(B) 3 horas.  
(C) 3,5 horas.  
(D) 4 horas. 
(E) 4,5 horas. 
 
19) Para realizar a viagem de seus sonhos, 
Pedro parcelou em 8 vezes um pacote de 
viagens para o destino desejado que custa R$ 
4.800,64. Desta forma, qual o valor pago 
mensalmente por Pedro? 
 
(A) R$ 564,40.  
(B) R$ 586,80. 
(C) R$ 600,08.  
(D) R$ 620,24. 
(E) R$ 624,08. 
 
20) Para um evento o responsável pelas 
bebidas deve comprar 50 litros de água. 
Quando foi comprar verificou que no local 
tinha somente copos de água de 200ml cada. 
Quantos destes copos deve comprar para 
atingir os 50 litros desejados? 
 
(A) 250 copos.  
(B) 150 copos.  
(C) 200 copos. 
(D) 100 copos. 
(E) 175 copos. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
21) Recentemente, Gabriel Monteiro se tornou 
réu por importunação sexual e seu mandato 
de vereador foi cassado por quebra de decoro 
parlamentar, gerando repercussão no Brasil 
todo. Qual das opções abaixo se refere ao 
lugar onde Gabriel Monteiro se elegeu e foi 
cassado? Assinale a alternativa correta: 
 
(A) São Paulo. 

(B) Cuiabá. 
(C) Curitiba. 
(D) Salvador. 
(E) Rio de Janeiro. 
 
22) Qual das opções abaixo se refere ao ex-
deputado que atacou agentes da Polícia 
Federal que cumpriam mandado judicial 
utilizando fuzil e granadas? Assinale a 
alternativa correta: 
 
(A) Eduardo Bolsonaro. 
(B) Magno Malta. 
(C) Marcos Pontes. 
(D) Roberto Jefferson. 
(E) Hamilton Mourão. 
  
23) Qual das marcas abaixo possui montadora 
localizada em Ponta Grossa? Assinale a 
alternativa correta: 
 
(A) Volkswagen. 
(B) Ford. 
(C) Chevrolet. 
(D) Hyundai. 
(E) DAF. 
 
24) Qual das opções abaixo se refere a um 
apelido historicamente utilizado pelo clube de 
futebol Operário Ferroviário? Assinale a 
alternativa correta: 
 
(A) Porco. 
(B) Gavião. 
(C) Urubu. 
(D) Fantasma. 
(E) Galo. 
 
25) Qual das opções abaixo se refere à 
primeira capela construída na região que se 
tornou Ponta Grossa? Assinale a alternativa 
correta: 
 
(A) Capela de Santa Bárbara. 
(B) Capela de Santa Sofia. 
(C) Capela de São João das Dores. 
(D) Capela de Santo Inácio. 
(E) Capela de São Jorge. 
 
26) Ponta Grossa é um município cuja 
produção industrial tem destaque nacional. 
Qual das marcas abaixo tem produção na 
cidade? Analise as assertivas e assinale a 
alternativa correta: 
 
I - Heineken. 
II - Itaipava. 
III - Brahma. 
IV - Petra.  
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(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas III e IV. 
(E) Apenas II e IV. 
 
27) Qual dos pontos turísticos abaixo se 
localiza na região dos Campos Gerais? 
Analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta: 
 
I - Parque Estadual Rio Guarani. 
II - Parque Estadual de Vila Velha. 
III - Parque Estadual do Guartelá. 
IV - Parque Estadual Vila Rica do Espírito 
Santo. 
 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas III e IV. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas II e IV. 
 
28) Qual das opções abaixo se refere a uma 
das alcunhas utilizada para se referir a Ponta 
Grossa? Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Rainha do Sorriso. 
(B) Cidade Canção. 
(C) Princesa dos Campos. 
(D) Joia da Coroa. 
(E) Cidade Imperial. 
 
29) Quais das opções abaixo se referem ao 
partido dos dois candidatos a Presidente do 
Brasil que foram ao segundo turno das 
eleições de 2022? Analise as assertivas e 
assinale a alternativa correta: 
 
I - Partido dos Trabalhadores. 
II - Partido Comunista do Brasil. 
III - Partido Liberal. 
IV - União Brasil. 
 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas I e IV. 
(E) Apenas II e IV. 
 
30) Qual das opções abaixo se refere a uma 
concessão do Rei de Portugal no período 
colonial para distribuir e colonizar lotes de 
terras na região onde hoje é Ponta Grossa? 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Sesmarias. 
(B) Chácaras. 
(C) Sítios. 
(D) Roças. 

(E) Fazendas. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
31) CTB – Código de Trânsito Brasileiro; A 
velocidade máxima permitida para a via será 
indicada por meio de sinalização, obedecidas 
suas características técnicas e as condições 
de trânsito. Onde não existir sinalização 
regulamentadora, a velocidade máxima em 
uma via rural nas rodovias de pista simples 
para automóveis será: 
 
(A) Sessenta quilômetros por hora. 
(B) Cento e vinte quilômetros por hora. 
(C) Cento e dez quilômetros por hora. 
(D) Oitenta quilômetros por hora. 
(E) Cem quilômetros por hora. 
 
32) Constitui infração de trânsito a 
inobservância de qualquer preceito do Código 
de Trânsito Brasileiro ou da legislação 
complementar, e o infrator sujeita-se às 
penalidades e às medidas administrativas e às 
punições previstas neste mesmo Código. 
Dirigir sem atenção ou sem os cuidados 
indispensáveis à segurança, constituí: 
 
(A) Infração Leve apenas. 
(B) Infração Gravíssima, Penalidade - multa 
(três vezes), Medida administrativa - recolhimento 
do documento de habilitação e retenção do 
veículo. 
(C) Infração Gravíssima, Penalidade - multa 
(duas vezes), Medida administrativa - retenção do 
veículo. 
(D) Infração Grave, Medida administrativa - 
retenção do veículo até colocação do cinto pelo 
infrator. 
(E) Infração Gravíssima, retenção do veículo 
até que a irregularidade seja sanada. 
 
33) Para efeito do Código de Trânsito 
Brasileiro, adota-se a seguinte definição a um 
ESTACIONAMENTO: 
 
(A) Parte da via diferenciada da pista de 
rolamento destinada à parada ou estacionamento 
de veículos, em caso de emergência, e à 
circulação de pedestres e bicicletas, quando não 
houver local apropriado para esse fim. 
(B) Imobilização de veículos por tempo 
superior ao necessário para embarque ou 
desembarque de passageiros. 
(C) Imobilização do veículo com a finalidade e 
pelo tempo estritamente necessário para efetuar 
embarque ou desembarque de passageiros. 
(D) Todo cruzamento de nível entre uma via e 
uma linha férrea ou trilho de bonde com pista 
própria. 
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(E) Obra de construção civil destinada a 
transpor uma depressão de terreno ou servir de 
passagem superior. 
 
34) Os usuários das vias terrestres devem 
_______________ de todo ato que possa 
constituir perigo ou obstáculo para o trânsito 
de veículos, de pessoas ou de animais, ou 
ainda causar danos a propriedades públicas 
ou privadas. Escolha a opção que preenche a 
lacuna: 
 
(A) Abster-se. 
(B) Perseverar. 
(C) Aderir-se. 
(D) Acatar-se. 
(E) Acolher-se. 
 
35) Escolha a opção que corresponde a uma 
Via Urbana Coletora: 
 
(A) Aquela caracterizada por acessos 
especiais com trânsito livre, sem interseções em 
nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros 
e sem travessia de pedestres em nível. 
(B) Aquela caracterizada por interseções em 
nível, geralmente controlada por semáforo, com 
acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias 
secundárias e locais, possibilitando o trânsito 
entre as regiões da cidade. 
(C) Aquela destinada a coletar e distribuir o 
trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair 
das vias de trânsito rápido ou arteriais, 
possibilitando o trânsito dentro das regiões da 
cidade. 
(D) Aquela caracterizada por interseções em 
nível não semaforizadas, destinada apenas ao 
acesso local ou a áreas restritas. 
(E) Vias ou conjunto de vias destinadas à 
circulação prioritária de pedestres. 
 
36) Constitui infração de trânsito a 
inobservância de qualquer preceito do Código 
de Trânsito Brasileiro ou da legislação 
complementar, e o infrator sujeita-se às 
penalidades e às medidas administrativas e às 
punições previstas neste mesmo Código. 
Atirar do veículo ou abandonar na via objetos 
ou substâncias, constituí: 
 
(A) Infração Leve apenas. 
(B) Infração Gravíssima, Penalidade - multa 
(três vezes), Medida administrativa - recolhimento 
do documento de habilitação e retenção do 
veículo. 
(C) Infração Gravíssima, Penalidade - multa 
(duas vezes), Medida administrativa - retenção do 
veículo. 

(D) Infração Grave, Medida administrativa - 
retenção do veículo até colocação do cinto pelo 
infrator. 
(E) Infração Média apenas. 
 
37) CTB – Código de Trânsito Brasileiro; 
escolha a opção que define PESO BRUTO 
TOTAL: 
 
(A) Peso máximo transmitido ao pavimento 
pela combinação de um caminhão-trator mais seu 
semi-reboque ou do caminhão mais o seu 
reboque ou reboques. 
(B) Peso máximo que o veículo transmite ao 
pavimento, constituído da soma da tara mais a 
lotação. 
(C) Peso próprio do veículo, acrescido dos 
pesos da carroçaria e equipamento, do 
combustível, das ferramentas e acessórios, da 
roda sobressalente, do extintor de incêndio e do 
fluido de arrefecimento, expresso em 
quilogramas. 
(D) Carga útil máxima, incluindo condutor e 
passageiros, que o veículo transporta, expressa 
em quilogramas para os veículos de carga, ou 
número de pessoas, para os veículos de 
passageiros. 
(E) Máximo peso que a unidade de tração é 
capaz de tracionar, indicado pelo fabricante, 
baseado em condições sobre suas limitações de 
geração e multiplicação de momento de força e 
resistência dos elementos que compõem a 
transmissão. 
 
38) Em acidentes de trânsito deve-se prestar 
algumas informações ao solicitar o serviço de 
resgate para atender as vítimas de um 
acidente de ônibus: 
 
I - Tipo do acidente, informação de forma 
técnica. 
II - Gravidade aparente do acidente. 
III - Número aproximado de vítimas 
envolvidas. 
IV - Nome da rua e número aproximado. 
 
As informações que ajudarão a equipe a 
prestar um socorro mais adequado e eficiente 
está descritas em: 
 
(A) I, II e III. 
(B) I, II, III e IV. 
(C) II, III e IV. 
(D) II e III. 
(E) I e IV. 
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39) Nos veículos leves e pesados, o sistema 
de embreagem tem como função principal: 
 
(A) Ligar e desligar o movimento rotativo do 
motor ao cardam do diferencial. 
(B) Ligar e desligar o movimento rotativo do 
motor ao diferencial. 
(C) Ligar e transmitir o movimento rotativo do 
motor às rodas. 
(D) Ligar e desligar o movimento rotativo do 
motor ao restante da transmissão. 
(E) Todas as alternativas anteriores. 
 
40) Em veículos automotores o distribuidor 
faz parte do sistema: 
 
(A) Automático. 
(B) De transmissão. 
(C) De arrefecimento. 
(D) Elétrico. 
(E) Carburado. 
 


