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!

Minha Escola é Sopa

Na hora do jantar lá em casa contei a história do Carlinhos pra minha família. Eles acharam
interessante, então perguntei se podia levar o Carlinhos pra almoçar com a gente, um dia.
– Bem... – foi o que minha mãe falou, quando ouviu o meu pedido.
– A gente ainda não conhece bem o seu amigo Carlinhos, - voz do meu pai.
Minha irmã Carola perguntou se o Carlinhos era preto.
E minha mãe completou dizendo que depois de toda a família ficar sabendo mais sobre o Carlinhos, ele,
então, poderia ir almoçar lá em casa.
– Mas se o Carlinhos não vier aqui em casa, como vocês cão conhecer ele?
Ficou aquela minha pergunta na sala de jantar, enquanto eu pensava na barriga roncando do Carlinhos.
Meu pai retomou a conversa e disse:
– Sabe, filho, não há problemas em você trazer aqui o Carlinhos para almoçar com a gente. Mas é
__________ saber mais sobre ele. O fato dele morar onde mora, como é mesmo o nome, ah! sim, Cristo Redentor,
pode ser bom e pode ser ruim. Bem, Mateus, é preciso ter certeza do que ele é, de quem ele é filho, e o que ele faz,
quando não está na escola.
– O Carlinhos, pai, é um cara como eu, só que ele vai à escola por causa da sopa.
E naquele momento, a empregada de nossa casa começou a servir um lagarto __________ de bacon com
passas e rodelas de abacaxi, o prato favorito do meu pai.
Naquela hora, inútil qualquer palavra. Todos estavam com a mesma fome que eu. Mas eu pensava na
fome do Carlinhos, pensava nos roncos da barriga dele, pensava por que meus pais tinham de saber tanto sobre
o Carlinhos, pra ele poder comer daquele lagarto sobre a mesa. Enorme, como a fome dele.
Hoje eu sei que meu pai acha que criança não pensa.
E fiquei muito ___________.

(Minha Escola é Sopa – Márcio Almeida – PP. 12-13 e 14 – Editora Comunicação - 1982.)

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:
a) pressiso – rexeado – chatiado.
b) preciso – recheado – chateado.
c) pressizo – recheado – chatiado.
d) precizo – rexeado – xateado.
02 - Atente para as afirmativas:
I – A palavra predileto tem como sinônimo preferido.
II – A palavra interessante tem como antônimo desinteressante.
III – As paroxítonas história e família são acentuadas porque terminam em ditongo.
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.
03 - Assinale a alternativa em que a divisão silábica esteja correta:
a) his-tó-ria // a-in-da.
b) ba-rri-ga // pa-i.
c) in-te-re-ssan-te // mu-i-to.
d) prob-le-ma // ru-im.
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04 - Pai masculino o feminino se forma com radical diferente mãe assinale a alternativa que não obedece à
mesma regra:
a) frei - cavalo.
b) carneiro - macho.
c) criança - frade.
d) zangão - cavalheiro.
05 - Assinale a alternativa que indica o assunto principal do texto:
a) Mateus revela grande espírito de observação, fraternidade e conclusões inteligentes no diálogo com sua família sobre
o amigo Carlinhos.
b) Carlinhos, um menino pobre que vai à escola para tomar a sopa.
c) É na hora do jantar, quando Mateus conta a história do Carlinhos para a família.
d) Mateus queria levar o Carlinhos para almoçar em sua casa e fez o pedido aos pais na hora de jantar.
06 - Atente para as afirmativas:
I – Mateus não conseguia entender porque seus pais tinham de saber tanto sobre o Carlinhos.
II – Mateus para dizer que Carlinhos tinha muita fome compara-a com o enorme lagarto sobre a mesa.
III – As condições impostas pelos pais de Carlinhos revelam que eles eram preconceituosos.
Assinale a alternativa correta:
a) apenas I e II estão corretas.
b) apenas I e III estão corretas.
c) apenas II e III estão corretas.
d) I, II e III estão corretas.
07 - Com uma garrafa de refrigerante, Rodrigo encheu 6 copos de 180ml cada um e ainda restaram 340ml
dentro da garrafa. Qual a capacidade da garrafa em litros?
a) 14,20 l
b) 1,420 l
c) 1420 l
d) Nenhuma das alternativas anteriores
08 - A fração geratriz da dízima 0,454545... é:

1
20
5
b)
11
45
c)
100
a)

d) Nenhuma das alternativas anteriores
09 - O perímetro de um retângulo é de 20cm. A medida da largura do retângulo é 3,5cm. Qual é a medida do
comprimento desse retângulo?
a) 4,5 cm
b) 5,6 cm
c) 6,5 cm
d) Nenhuma das alternativas anteriores
10 - Encontre o valor da seguinte operação:

2
3(4 X − 1)
X + 5(2 X − 3) =
+ 11
3
2
21
a)
4
23
b)
6
c) 148
d) Nenhuma das alternativas anteriores
11 - Assinale a alternativa incorreta:
a) Arapongas é um município que fica ao norte do Estado do Paraná.
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b) Arapongas foi fundada em 10 de outubro de 1947.
c) A população de Arapongas é de 150.025 habitantes, segundo o censo de 2009.
d) O primeiros lotes de terrenos de Arapongas foram adquiridos pelo senhor Renê Cellot e sua filha Geanine Cellot em
1935, onde iniciou-se a construção urbana.
12 - Assinale a alternativa correta:
Entre os Rios que cortam o Município de Arapongas temos:
1- Ribeirão do Pirapó
2- Piquiri
3- Córrego Lageado
4- Ribeirão Três Bocas
5- Paranapanema
6- Bacia dos Bandeirantes
Estão corretas:
a) apenas 1, 2, 3, 4
b) apenas 2, 3, 4, 6
c) apenas 1, 3, 5, 6
d) apenas 1, 3, 4, 6
13 - Assinale a alternativa incorreta:
a) Meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e infra-estrutura de ordem física, química e biológica que
permite, abriga e rege a vida de todas as suas formas.
b) Biosfera, habitat invariável de todas as espécies de seres vivos.
c) Ecologia estudo do lugar onde se vive, suas relações e interações com todos os seres.
d) Desmatamento processo de desaparecimento de massas florestais.
14 - Assinale a alternativa correta:
São Usinas localizadas no Estado do Paraná:
1- Itaipu
2- Usina hidroelétrica do Rio Novo
3- Segredo
4- Salto do Caxias
5- Foz do Areia
Estão corretas:
a) apenas 1, 2, 3, 4
b) apenas 1, 3, 4, 5
c) apenas 2, 3, 4, 5
d) apenas 1, 2, 4, 5
15 - Assinale a afirmativa INCORRETA:
a) A falta de banho pode acarretar em assaduras, micoses, sarna, infecções urinárias e mau cheiro.
b) Os cuidados com os cabelos são importantes, pois desta forma evitamos seborréia, piolhos e outros problemas com o
couro cabeludo.
c) Quando escovamos os dentes, eliminamos todas as cáries presentes em nossos dentes e as bactérias presentes em
nossa boca.
d) Sempre que tomamos banho retiramos além da sujeira das ruas, o suor e outras substâncias produzidas pelo nosso
corpo.
16 - São formas de se evitar o “CC” nas axilas, EXCETO:
a) Aparar os cabelos das axilas periodicamente.
b) Tomar banho diariamente.
c) Usar desodorantes todos os dias.
d) Vestir sempre roupas fabricadas com tecidos sintéticos.
17 - Sobre a Higiene Pessoal é INCORRETO afirmar:
a) A higiene mental é a principal medida de higiene pessoal.
b) A higiene pessoal envolve a higiene bucal, corporal e genital.
c) A higiene pessoal nos afasta de bactérias e vírus, além de aumentar a nossa auto-estima.
d) Os cuidados com a higiene pessoal evitam diversas doenças.
18 - Sobre as roupas é INCORRETO afirmar:
a) As roupas devem estar sempre limpas e de acordo com a temperatura do dia.
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b) As roupas devem ser de “grife” e sempre bem justas no corpo para ficarmos mais confortáveis e elegantes durante o
horário de trabalho.
c) Jamais empreste roupas íntimas para os outros, pois este ato pode acarretar em transmissão de doenças.
d) Nunca use roupas íntimas sem antes lavá-las.
19 - Estando trabalhando, você nota que um visitante está andando de um lado para outro meio perdido. O que
você deve fazer nesta situação?
a) Chamar o porteiro e lhe perguntar quem é aquele intruso suspeito.
b) Mandar que o visitante retire-se do local.
c) Telefonar imediatamente para a polícia.
d) Verificar com o visitante quem ele está procurando e encaminhá-lo até o seu destino.
20 - São Equipamentos de Proteção Individuais, EXCETO:
a) Bota com bico de aço.
b) Corrimão nas escadas e rampas.
c) Luva de raspa de couro.
d) Protetor auricular.
21 - São maneiras de se manter a segurança no local de trabalho e facilitar a identificação dos funcionários,
EXCETO:
a) Apresentação da certidão de nascimento na portaria de entrada.
b) Nome e cargo do funcionário bordado no guarda-pó.
c) Porte do crachá de identificação com fotografia.
d) Utilização de uniformes diferenciados por setor de trabalho.
22 - Um funcionário qualquer necessita fazer um pequeno reparo em algum equipamento que está no pátio da
prefeitura, neste caso o CORRETO é:
a) Deixar os veículos transitarem normalmente por todo o pátio.
b) Informar os motoristas sobre o reparo e mandar que eles passem bem próximo ao local.
c) Isolar o local do reparo com cavaletes ou cones de cores coloridas.
d) Trancar totalmente o pátio, proibindo o trânsito de pedestres e veículos.
23 - A finalidade do serviço público é atender bem ao cidadão, afinal de contas é ele quem paga os salários do
funcionalismo com seus impostos. Assinale a afirmativa INCORRETA sobre a maneira que os funcionários
devem se portar dentro do seu local de trabalho:
a) A cooperação entre os funcionários faz com que o serviço se desenvolva mais rapidamente e cria um espírito de
equipe no grupo de trabalho.
b) A hierarquia deve sempre ser respeitada nos locais de trabalho, porém nunca deve ser colocada como ferramenta dos
superiores contra os subalternos.
c) Dentro de um ambiente de trabalho os funcionários devem sempre competir entre si e nesta competição vale tudo.
d) Em um ambiente de trabalho onde todos os funcionários têm a mesma meta, os a produtividade sempre será alta.
24 - Pode até parecer que não, mas as pessoas que procuram o nosso local de trabalho por um motivo qualquer
ficam observando a tudo e a todos. Sobre o comportamento nos locais de trabalho, NÃO devemos:
a) Chegar na hora certa e evitar faltar ao trabalho.
b) Cumprimentar as pessoas num tom agradável e atencioso. Falar de problemas pessoais.
c) Dizer sempre a verdade a seu chefe e não inventar doenças ou lutos, pois uma mentira quando descoberta pode
complicar muito a sua vida.
d) Estar sempre disposto a brincar durante o horário de funcionamento do setor onde trabalhamos.
25 - São exemplos de organização e segurança no local de trabalho, EXCETO:
a) Colocar cartazes com os nomes dos aniversariantes do mês e preparar festas para os mesmos durante o horário de
expediente.
b) Dispor mesas e cadeiras de forma que melhore a circulação pelo local.
c) Manter sobre as mesas apenas objetos necessários ao serviço, os objetos pessoais como fotos de família, documentos
pessoais, talões de cheques e outros pertences não devem ser expostos no local de trabalho.
d) Melhor aproveitamento da iluminação natural, visando à economia de energia elétrica.
26 - São locais onde podemos guardar os equipamentos e materiais de trabalho do nosso dia-a-dia, EXCETO:
a) Em gavetas de mesas.
b) No almoxarifado.
c) Nos armários com esta finalidade.
d) Nos depósitos de materiais com acesso restrito.
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27 - O aquecimento do tanque da máquina deverá ser feito sempre com o mesmo:
a) Cheio de água.
b) Cheio de água e soja.
c) Cheio de soja.
d) Vazio.
28 - Qual é a sequência CORRETA de operações para a limpeza da Máquina Processadora de Soja?
a) Abrir a saída do tanque  Desligar totalmente a máquina da rede elétrica  Lavar o tanque  Retirar o filtro com o
auxílio do puxador  Enxugar com um pano limpo e seco.
b) Abrir a saída do tanque  Desligar totalmente a máquina da rede elétrica  Retirar o filtro com o auxílio do
puxador  Lavar o tanque  Enxugar com um pano limpo e seco.
c) Desligar totalmente a máquina da rede elétrica  Retirar o filtro com o auxílio do puxador  Abrir a saída do
tanque  Lavar o tanque  Enxugar com um pano limpo e seco.
d) Desligar totalmente a máquina da rede elétrica  Retirar o filtro com o auxílio do puxador  Lavar o tanque 
Abrir a saída do tanque  Enxugar com um pano limpo e seco.
29 - São orientações de segurança que devem ser seguidas pelo Operador de Máquina Processadora de Soja,
EXCETO:
a) Ao final do seu turno de trabalho lave a máquina, porém antes se certifique que a mesma está desconectada da
tomada elétrica.
b) Mesmo que esteja faltando algum EPI, por uma questão de produtividade, o operador deverá colocar a máquina em
funcionamento e depois solicitar aos seus superiores os equipamentos necessários.
c) Não trabalhe com cabelos compridos, pois os mesmos podem ser sugados por qualquer parte da máquina,
provocando acidentes.
d) Verifique diariamente se as proteções e os dispositivos de segurança estão em bom estado de conservação para que
sempre funcionem adequadamente.
30 - Sobre os cuidados com as correias de transmissão das máquinas processadoras é INCORRETO afirmar:
a) Ao perceber algum ruído anormal no equipamento, desligue-o e faça uma inspeção visual no mesmo, em caso de
defeito comunique o fato aos seus superiores.
b) Ao verificar a tensão das correias, não coloque os dedos entres as partes girantes da máquina.
c) Caso alguma das correias da máquina estiver folgada, solicite a substituição do conjunto desgastado.
d) Sempre que possível coloque correias de transmissão menores que as recomendadas pelo fabricante da máquina, pois
desta forma elas demorarão mais tempo para se desgastar e dar defeito.
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