Nº DE INSCRIÇÃO ______________

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir:
1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova;
2. Assine o cartão resposta no verso;
3. A prova terá 3 (três) horas de duração;
4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova;
5. Use caneta esferográfica azul ou preta;
6. Cada questão possui somente uma resposta correta;
7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas,
deverá assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo;
8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova;
9. A prova conterá trinta questões de múltipla escolha, avaliadas na escala de 00 a 100;
10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse
caso será anulada a questão;
11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o
material recebido, exceto o folheto fornecido aos candidatos que desejarem anotar suas
respostas;
12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho.

Boa Prova!

CASO DE CANÁRIO
Casara-se havia duas semanas. E por isso, em casa dos sogros, a família resolveu que ele é que daria
cabo do canário:
– Você compreende. Nenhum de nós teria coragem de sacrificar o pobrezinho, que nos deu tanta alegria.
Todos somos muito ligados a ele, seria uma barbaridade. Você é diferente, ainda não teve tempo de afeiçoar-se
ao bichinho. Vai ver que nem reparou nele, durante o noivado.
– Mas eu também tenho coração, ora essa. Como é que vou matar um pássaro só porque o conheço há
menos tempo do que vocês?
– Porque não tem cura, o médico já disse. Pensa que não tentamos tudo? É para ele não sofrer mais e
não aumentar o nosso sofrimento. Seja bom; vá.
O sogro, a sogra apelaram no mesmo tom. Os olhos claros de sua mulher pediram-lhe com doçura:
– Vai, meu bem.
Com repugnância pela obra de misericórdia que ia praticar, ele aproximou-se da gaiola. O canário nem
sequer abriu o olho. Jazia a um canto, arrepiado, morto-vivo. É, esse está mesmo na última lona, e dó ver a lenta
agonia de um ser tão ____________, que viveu para cantar.
– Primeiro me tragam um vidro de éter, e algodão. Assim ele não sentirá o horror da coisa.
Embebedou de éter a bolinha de algodão, tirou o canário para fora com infinita _____________,
aconchegou-o na palma da mão esquerda e, olhando para outro lado, aplicou-lhe a bolinha no bico. Sempre sem
olhar para a vítima, deu-lhe uma torcida rápida e leve, com dois dedos, no pescoço.
E saiu para a rua, pequenino por dentro, angustiado, achando a condição humana uma droga. As
pessoas da casa não quiseram aproximar-se do cadáver. Coube à cozinheira recolher a gaiola, para que sua vista
não despertasse saudade e remorso em ninguém. Não havendo jardim para sepultar o corpo, depositou-o na lata
de lixo.
Chegou a hora de jantar, mas quem é que tinha fome naquela casa enlutada? O sacrificador, esse,
ficaria rodando por aí, e seu desejo seria não voltar para casa nem para dentro de si mesmo.
No dia seguinte, pela manhã, a cozinheira foi ajeitar a lata de lixo para o caminhão, e recebeu uma
bicada voraz no dedo.
– Ui!
Não é que o canário tinha ressuscitado, perdão, reluzia vivinho da silva, com uma fome danada?
– Ele esta _______________ mesmo era de éter – concluiu o estrangulador, que se sentiu ressuscitar, por
sua vez.
(CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE. Cadeira de Balanço, in Obra Completa, Companhia José Aguilar
Editora, Rio de Janeiro, 1967, p. 929/930.)
01 - Assinale a alternativa que preenche as lacunas do texto corretamente:
a) grassioso – delicadeza - precisando.
b) gracioso – delicadeza -precisando.
c) gracioso – delicadesa - precisando.
d) graciozo – delicadeza - precizando.
02 - A paroxítona canário é acentuada porque é terminada em ditongo. Assinale a alternativa em que as palavras
obedecem à mesma regra:
a) rápida – cadáver – repugnância.
b) você – médico – éter.
c) também – ninguém – dói.
d) repugnância – misericórdia – família.
03 - Assinale a alternativa que contém o plural correto de: algodão, mão e perdão:
a) algodões –mãos – perdões.
b) algodãos – mãos – perdãos.
c) algodões – mões – perdões.
d) algodãos – mãos – perdões.
04 - Dadas as afirmações de que o feminino de:
I – marido = esposa.
II – canário = canário fêmea.
III – estrangulador – estranguladora.
Assinale a alternativa correta:
a) apenas I e II estão corretas.
b) apenas II e III estão corretas.
c) apenas I e III estão corretas.
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d) I, II e III estão corretas.
05 - O personagem foi escolhido para dar cabo do canário porque:
a) Ele não possuía bons sentimentos.
b) Ele não gostava de pássaros.
c) O canário ainda não lhe despertara afeição.
d) O canário estava muito doente.
06 - Atente para as afirmações:
I – O personagem servia para aquele ofício porque ele era visto pela família como alguém distante.
II – O personagem diante da proposta de matar o canário hesita, alegando que também possuía sensibilidade.
III – Encorajando o personagem a matar o canário, disseram-lhe: “Seja bom; vá”. Isto se deve, ao fato da morte
do passarinho representar um alívio para a família.
Assinale a alternativa correta:
a) apenas I e II estão corretas.
b) apenas II e III estão corretas.
c) apenas I e III estão corretas.
d) I, II e III estão corretas.
07 - Um pavimento tem a forma retangular e suas dimensões são 8,5m e 6m. Quantos pisos retangulares de 30cm
por 17cm são necessários para revestir esse pavimento?
a) 1000 pisos
b) 5100 pisos
c) 10000 pisos
d) Nenhuma das alternativas anteriores
08 - Júlio emprestou R$1.000,00 ao seu amigo João, no regime de juros simples. Combinaram uma taxa de 3%
ao mês. No final do empréstimo, João pagou a Júlio R$ 1.045,00. Por quantos dias o dinheiro ficou emprestado?
a) 35 dias
b) 40 dias
c) 45 dias
d) Nenhuma das alternativas anteriores
09 - Uma pessoa contratou 4 operários, que levaram 15 dias para construir uma piscina em sua casa. Se essa
pessoa tivesse contratado 2 operários a mais, em quantos dias eles terminariam a piscina, mantendo o mesmo
ritmo de trabalho?
a) 10 dias
b) 18 dias
c) 22,5 dias
d) Nenhuma das alternativas anteriores
10 - Em um sítio de 132 hectares são cultivados

3
1
da área total. Em
da área cultivada, planta-se café. Em
4
3

que fração do sítio planta-se café?

4
7
2
b)
3
1
c)
4
a)

d) Nenhuma das alternativas anteriores
11 - Assinale a alternativa correta:
Para pugnar pela autonomia de Arapongas foi criada uma entidade que se chamou:
a) Liga dos Amigos de Arapongas
b) Sociedade dos Amigos de Arapongas
c) Arapongas Independente
d) Associação dos amigos de Arapongas
12 - Assinale a alternativa correta:
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O Estado do Paraná tem crescido nos últimos anos, no setor industrial, destacando o segmento automotivo, na
região:
a) noroeste do Paraná
b) metropolitana de Curitiba
c) norte do Paraná
d) centro-oeste do Paraná
13 - Assinale a alternativa correta:
1- A população do Paraná é de mais de 9 milhões de habitantes.
2- A Região Norte Paranaense se desenvolveu a partir dos anos 40 graças a expansão do cultivo do café.
3- A Associação que congrega os Municípios paranaenses tem como sigla AMP.
4- A Ilha do Mel, ponto turístico do Paraná foi tombada como Patrimônio Ecológico da Humanidade.
Estão corretas:
a) todas as afirmativas
b) apenas 1, 2, 3
c) apenas 1, 3, 4
d) apenas 2, 3, 4
14 - Assinale a alternativa incorreta:
a) O progresso do município de Arapongas foi intensificado com o desenvolvimento do parque industrial nos setores de
móveis e brindes.
b) Arapongas é conhecida como Cidade dos Sabiás.
c) A primeira escola de Arapongas foi o “Grupo Escolar de Arapongas” fundado em 1943.
d) Entre os filhos ilustres de Arapongas temos o Ator Tony Ramos.
15 - Assinale a afirmativa INCORRETA:
a) Devemos agir sempre com naturalidade, sem alterar o tom de voz, conversar sem fazer gestos espalhafatosos e
manter a calma nos momentos difíceis.
b) Devemos procurar nos sobressair no meio do grupo, sendo sempre o alvo das atenções e de todos os olhares das
pessoas presentes.
c) O segredo da verdadeira elegância está em agir, portar-se e vestir-se discretamente em todos os locais, inclusive no
trabalho.
d) Para que uma relação profissional seja longínqua, é ideal que a pontualidade e a assiduidade ao local de trabalho
sejam mantidas dia-a-dia.
16 - Qual dessas expressões deve ser dita depois de se cometer uma gafe?
a) “Desculpe-me, por Favor!”
b) “Muito Obrigado!”
c) “O Prazer é Todo Meu!”
d) “Por Gentileza!”
17 - Quando uma pessoa estiver falando sobre algum assunto de interesse coletivo, devemos:
a) Deixar o local sem nos despedir de ninguém.
b) Falar sobre assuntos pessoais simultaneamente.
c) Interromper a pessoa e falar ao mesmo tempo.
d) Prestar atenção em quem estiver falando.
18 - Sobre as Boas Maneiras é INCORRETO afirmar:
a) Ficar assobiando quando alguém estiver conversando com você é uma demonstração de desrespeito.
b) Não saia cuspindo por onde passar, seja onde for use o lenço e com discrição.
c) Quando estiver conversando em um grupo de pessoas sempre coloque-se em primeiro lugar, por exemplo: “Ontem
eu, fulano e o bertano fomos ao cinema...”
d) Se não puder evitar o bocejo, peça licença, afaste-se por um momento do grupo, boceje a vontade e depois volte as
suas atividades.
19 - O capim retirado dos canteiros de praças e ruas deve ter que destinação?
a) Deve ser espalhado pelas ruas.
b) Deve ser jogado no lotes vagos.
c) Deve ser queimado no mesmo local onde foi retirado.
d) Deve ser recolhido e colocado no lixo.

20 - Qual a função da ferramenta mostrada na imagem abaixo?
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a) Abrir valetas no meio de gramados.
b) Encher caminhões com lixo.
c) Recolher o mato capinado que caiu em cima de um jardim.
d) Triturar o capim depois de cortado.
21 - Qual das ferramentas abaixo deve ser utilizada para cortar grama em jardins?
a)

b)

c)

d)

22 - Quem deve zelar e se responsabilizar pelas ferramentas utilizadas pelos funcionários nos serviços externos?
a) O próprio funcionário.
b) Os encarregados pela turma de trabalho.
c) Os moradores das ruas onde os serviços estiverem sendo realizados.
d) Os motoristas dos caminhões de transporte.
23 - A água que recebeu a infusão de folhas de fumo serve para:
a) Afastar os pardais e outras aves dos canteiros.
b) Aumentar a produtividade das árvores frutíferas.
c) Fertilizar o solo.
d) Retirar os piolhos das roseiras.
24 - Assinale a afirmativa INCORRETA sobre a irrigação.
a) A irrigação das plantas deve ser feita nas horas mais quentes do dia.
b) As plantas se desenvolverão melhor em um solo com a terra fofa e irrigada na proporção adequada.
c) O jardineiro deve ter cuidado para não deixar o solo ficar seco ou muito encharcado no início do desenvolvimento de
um jardim.
d) Se o jardineiro notar que as folhas das plantas estão caídas ou murchas depois de serem irrigadas, é sinal que as
espécies não se adaptaram bem ao local.
25 - Caso o jardineiro entre em contato agrotóxicos ou outras substâncias químicas, ele deverá imediatamente
lavar as mãos com:
a) Acido muriático.
b) Água corrente.
c) Água oxigenada.
d) Alcool absoluto.
26 - Nas lojas de jardinagem encontramos diferentes tipos de gramas, todas parecidas, porém cada uma deve ser
plantada de acordo com a utilização do local. Das gramas abaixo, qual é a ideal para locais onde haverá o
trânsito de pessoas ou prática de esportes?
a) Bermudas.
b) Esmeraldas.
c) Santo Agostinho.
d) São Carlos.
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27 - São formas corretas de se controlar as pragas e doenças nas plantas, EXCETO:
a) Desinfecção contínua das ferramentas de poda e corte.
b) Jogar produtos químicos em grande quantidade no solo sem orientação técnica.
c) Retirar a parte doente das plantas infectadas.
d) Verificar as novas mudas antes de efetuar o plantio das mesmas.
28 - São motivos para se podar ou remover uma árvore, EXCETO:
a) A árvore está com sinais iminentes que irá cair.
b) A passagem de pedestres e/ou automóveis está sendo prejudicada pela árvore.
c) Os galhos da árvore estão encostando-se à rede elétrica, provocando o desligamento da mesma.
d) Várias Crianças subindo na árvore para colher frutos.
29 - São procedimentos corretos na preparação do solo de um jardim, EXCETO:
a) Aplicar calcário no solo.
b) Corrigir desníveis do solo com terra de boa qualidade.
c) Misturar agrotóxicos ao adubo natural para acelerar o crescimento das plantas.
d) Roçar o terreno com o auxílio de uma foice.
30 - Sobre a aplicação de matéria orgânica no solo é INCORRETO afirmar:
a) Auxilia o desenvolvimento das plantas.
b) Fornecem várias substâncias ao solo.
c) Mata todas as formigas ao redor do local onde foi feita a aplicação.
d) Não agridem a natureza como os agrotóxicos.

6

