
Prefeitura Municipal de Cambé

CONCURSO  PÚBLICO  •  EDITAL 001/2012

•  25 / MARÇO / 2012  •

CARGO:
GARI

INSTRUÇÕES

01) O caderno de prova deverá conter: 40 (quarenta) questões objetivas, assim dis-
tribuídas: 20 de Língua Portuguesa, 10 de Matemática e 10 de Atualidades.

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de
respostas.

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto,
permitidas perguntas aos fiscais.

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante
sua realização.

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema
de comunicação.

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta.
07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de

decorrida, no mínimo, 1 (uma) hora do início da prova.
09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de decorri-

das 2 (duas) horas do início da prova.
10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
b) assine no local indicado;
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta

azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera cor-
reta em cada questão;

d) não a amasse nem dobre.

ATENÇÃO:
• Utilize caneta, ponta média, de tinta azul-escura ou preta, para preencher
os campos solicitados.
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.
• Preencha assim:  
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LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01) Assinale a alternativa
que completa corretamente os espaços.

Parou ________?  _________ parou?

Parei __________ precisava pensar.
Não entendi o __________ disso.

A) por quê; por que; porque; porquê

B) por quê; porque; por que; porquê

C) porquê; porque; por que; por quê

D) porquê; por que; porque; por quê

E) por que; por quê; porquê; porque

Questão 02) O sujeito da frase “Fize-
mos a última viagem, foi lá pro sertão de
Goiás...”   é:

A) Eu

B) Ele

C) Nós

D) Eles

E) Vós

Questão 03) A frase “Quero um mun-
do melhor e mais justo”, quando colocada no
passado, fica:

A) Queira um mundo melhor e mais justo.

B) Quis um mundo melhor e mais justo.

C) Queremos um mundo melhor e mais justo.

D) Queriam um mundo melhor e mais justo.

E) Quis um mundo melhor e mais justo.

Questão 04) Assinale a alternativa em
que há verbo.

A) gato

B) dois

C) tranquilamente

D) saber

E) amarelo

Questão 05) A palavra trabalhador
tem:

A) uma sílaba.

B) duas sílabas.

C) três sílabas.

D) quatro sílabas.

E) cinco sílabas.

Questão 06) Com relação ao sentido
das palavras grifadas, assinale a alternativa
correta.

Felipe enxerga muito bem. Parece que
tem olhos de águia!

Ana Célia é a rosa mais linda do meu
jardim.

Os bombeiros capturaram uma cobra
venenosa no quintal.

A) sentido figurado; sentido figurado; sentido
literal

B) sentido figurado; sentido literal; sentido li-
teral

C) sentido literal; sentido literal; sentido literal

D) sentido literal; sentido figurado; sentido fi-
gurado

E) sentido figurado; sentido figurado; sentido
figurado

Questão 07) Assinale a alternativa
que completa corretamente os espaços.

Hora certa: ________ dia e ________.

A janela está ________ aberta.

Que guloso! Comeu quase ________
torta!

A) meio; meio; meia; meia

B) meio; meia; meia; meia

C) meia; meio; meia; meio

D) meia; meia; meia; meia

E) meio; meia; meio; meia

Questão 08) Assinale a alternativa
que completa corretamente os espaços.

Co___inho muito bem:  a___o pães e
fa___o bolos deliciosos.

A) Z; Ç; SS

B) Z; SS; Ç

C) S; SS; SS

D) S; Ç; Ç

E) Z; S; S
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Questão 09) Assinale a alternativa
que completa corretamente os espaços.

Antes que _______ tarde

Antes que alguém me _______ a dife-
rença

Assim que tudo _______ pronto.

A) seje; digue; esteje

B) seje; diga; esteja

C) seje; digue; esteja

D) seja; diga; esteje

E) seja; diga; esteja

Questão 10) O feminino de ator,
cantor; irmão; leitão é:

A) atora; cantora; irmã; leitã

B) atora; cantora; irmoa; leitoa

C) atriz; cantora; irmã; leitoa

D) atriz; cantante; irmoa; leitã

E) atriz; cantriz; irmoa; leitoa

TEXTO PARA AS QUESTÕES 11, 12,
13, 14 E 15.

Varrição de rua já atinge a totalidade
de Cambé

A equipe da empresa terceirizada Flamacon
Empreendimentos Ltda., responsável pela varri-
ção de rua dos bairros de Cambé, concluiu em
10 dias a limpeza dos oito trechos determinados
pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente. Com a execução do trabalho na área
a ser varrida pela empresa, os 20 varredores,
seis capinadores e três encarregados de recolhi-
mento das sacarias coletaram cinco mil sacos
contendo folhas, gramas, terra e outros lixos
provenientes da varrição.

O tempo estimado para a execução do ser-
viço nos oito trechos é de uma semana. Mas
nessa primeira passagem da equipe de varredo-
res o período foi maior devido ao acúmulo no
trajeto.

Com a licitação e a contratação da empresa
terceirizada, a Secretaria Municipal de Agricultu-
ra e Meio Ambiente pode concentrar todos os
operários da varrição que pertencem ao quadro
próprio do município na limpeza da região cen-
tral de Cambé.

A varrição de rua, informa o órgão respon-
sável, chega assim à totalidade do município e
passou a ser feita em praticamente todas as vias
públicas. Antes o serviço chegava somente às
principais ruas dos bairros. O secretário de Agri-
cultura e Meio Ambiente, Claudiney Gloor, co-
memora também o fato dos operários contrata-
dos pela empresa terceirizada serem todos de
Cambé.

Texto extraído do sítio da Prefeitura
Municipal de Cambé. (http://

www.cambe.pr.gov.br/site/areanoticia/1150-
varricao-de-rua-ja-atinge-a-totalidade-de-

cambe.html)

Questão 11) O texto acima sugere
que a limpeza pública está relacionada a que
órgão municipal?

A) Secretaria Municipal de Limpeza Pública.

B) Secretaria Municipal de Educação.

C) Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente.

D) Autarquia Municipal de Limpeza Pública.

E) Secretaria Municipal do Trabalho.

Questão 12) Que fato comemora o
Secretário Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente?

A) A oferta dos serviços de limpeza pública para
a totalidade das ruas da cidade.

B) A coleta de cinco mil sacos de folhas e ou-
tros detritos.

C) A conclusão dos serviços em 10 dias.

D) O fato dos operários contratados pela em-
presa terceirizada serem todos de Cambé.

E) A concentração dos operários da varrição na
região central da cidade.

Questão 13) A varrição de rua foi con-
cluída em 10 dias, sendo que o tempo esti-
mado para a realização de tal tarefa era de
uma semana. Qual o motivo mostrado pelo
texto propiciou este pequeno atraso na exe-
cução do serviço?

A) A demora no início dos trabalhos.

B) O acúmulo de lixo no trajeto.

C) O número reduzido de funcionários.

D) A grande extensão da área a ser atendida.

E) A concentração da limpeza na região central
da cidade.
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Questão 14) Qual o tempo estimado
para a conclusão dos serviços?

A) 6 dias.

B) 7 dias.

C) 8 dias.

D) 9 dias.

E) 10 dias.

Questão 15) Em que local de Cambé
está se concentrando a equipe própria da pre-
feitura para a limpeza pública?

A) Na zona rural.

B) Nos bairros.

C) Nas ruas principais dos bairros.

D) Na região central.

E) Nos bairros principais.

Questão 16) Complete as frases utili-
zando MAS ou MAIS e aponte a alternativa
que traz a ordem correta das conjunções.

O menino saiu cedo, _____ chegou atra-
sado.

Você quer _____ açúcar no seu suco?

Minha irmã é ______ nova que eu.

Ele diz que espera, _____ está sem
paciência.

A) MAS – MAS – MAIS – MAIS

B) MAIS – MAS – MAS – MAIS

C) MAS – MAIS – MAS – MAIS

D) MAIS – MAS – MAS – MAIS

E) MAS – MAIS – MAIS – MAS

Questão 17) Aponte a alternativa que
emprega corretamente as palavras em des-
taque.

A) Ele recebeu os cumprimentos pela passa-
gem do seu aniversário.

B) O carro do gaz já passou por essa rua.

C) Ele analizou a questão e resolveu não se-
guir adiante.

D) O peão celou o cavalo.

E) O cumprimento da saia da moça é muito
curto.

Questão 18) Passe a palavra PASTEL
para o plural.

A) Pastéus.

B) Pastelões.

C) Pastéis.

D) Pastelos.

E) Pastelões.

Questão 19) Identifique  a  única se-
quência em que todas as palavras estão cor-
retas.

A) realizar – analizar – traduzir

B) fusão – confuzão – empreza

C) limpeza – cozinha – terceirização

D) asa – terceirisado – cozinhar

E) frase – tese – limpesa

Questão 20) Assinale o pronome de
tratamento dado ao Papa.

A) Senhoria

B) Você

C) Vossa Senhora

D) Vossa Senhor

E) Vossa Santidade
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MATEMÁTICA

Questão 21) Um morador do municí-
pio comprou uma chácara com formato re-
tangular, tendo 50 metros de frente e 70
metros de divisas laterais. Ele deseja cercar a
chácara com tela e para cercar a parte da
frente, pretende usar a tela com 1,5 metros
de altura. Nas divisas laterais e nos fundos
ele pretende usar a tela com 2 metros de al-
tura. Nessas condições para cercar a cháca-
ra, o morador irá necessitar de quantos me-
tros quadrados de tela?

A) 240

B) 355

C) 455

D) 480

E) 430

Questão 22) Um produtor rural ven-
deu uma propriedade de 430 alqueires de
terra. Sabendo que, por legislação, 20% des-
sa propriedade precisa ser destinada à área
de preservação permanente, quantos alquei-
res, no máximo, poderão ser destinados à
lavoura?

A) 387

B) 410

C) 430

D) 86

E) 344

Questão 23) Uma prefeitura contratou
uma van de uma empresa de fretamento para
levar funcionários da sede da prefeitura aos
locais de trabalho. A empresa de fretamento
cobra R$ 80,00 por dia, mais R$ 0,60 por km
rodado. Sabendo que a prefeitura contratou
a van dessa empresa para 10 dias de serviço,
com uma rodagem média de 200 km diários,
qual será a previsão de gastos com esse ser-
viço?

A) R$ 200,00

B) R$ 2000,00

C) R$ 1280,00

D) R$ 920,00

E) R$ 806,00

Questão 24) A sala da recepção de
um posto de saúde possui 12 m2. Usando
lajotas iguais e com formato quadrado, fo-
ram necessárias 75 lajotas para cobrir a sala
da recepção. Quanto mede o lado de cada
lajota?

A) 30 cm

B) 40 cm

C) 10 cm

D) 20 cm

E) 25 cm

Questão 25) Uma prefeitura contraiu
uma  dívida   junto  ao  governo  estadual,
em setembro  de  2010,  num  montante  de
R$ 350.000,00. Essa dívida é atualizada com
um juro simples de 15% ao ano. Qual será o
montante da dívida em setembro de 2014,
considerando que até esta data não foi pago
valor algum?

A) 560.000,00 reais.

B) 402.500,00 reais.

C) 210.000,00 reais.

D) 620.000,00 reais.

E) Nenhuma das alternativas anteriores está
correta.

Questão 26) Uma família fez um pla-
nejamento orçamentário. Com alimentação
eles pretendem gastar 1/4 da renda e com
educação e lazer 2/7 da renda. Caso a renda
dessa família seja de R$ 2.100,00, quanto eles
pretendem gastar com educação e lazer?

A) 650,00 reais.

B) 825,00 reais.

C) 525,00 reais.

D) 600,00 reais.

E) 300,00 reais
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Questão 27) O motorista oficial do
prefeito dirigiu 290 km na segunda-feira, 130
km na terça-feira, 245 km na quarta-feira, 75
km na quinta-feira e 440 km na sexta-feira da
semana passada. Em média, quantos quilô-
metros diários esse motorista dirigiu nesses
5 dias?

A) 234.

B) 168.

C) 1180.

D) 236.

E) Nenhuma das alternativas anteriores está
correta.

Questão 28) Na lei orgânica de um
determinado município está regulamentado
que a cada 3 anos devem ocorrer eleições
para a escolha dos diretores das escolas mu-
nicipais. Sabendo que em 2008, nesse muni-
cípio, ocorreram eleições para diretores e tam-
bém para prefeito (para prefeito as eleições
ocorrem a cada 4 anos). Com base nessas
informações é correto afirmar que, nessa ci-
dade, em:

A) 2025 ocorrerão eleições para diretores.

B) 2030 ocorrerão eleições para prefeito.

C) 2024 ocorrerão eleições para diretores.

D) 2026 ocorrerão eleições para diretores e para
prefeito.

E) 2032 ocorrerão eleições para diretores e para
prefeito.

Questão 29) No posto de saúde de
um bairro o médico começa os atendimentos
às 8h00min da manhã. Supondo que cada
atendimento demora em média 15 minutos e
que o médico presta atendimentos no posto
até, no máximo, às 12h15min, qual será a
previsão de atendimentos nesse período?

A) 15.

B) 14.

C) 17.

D) 16.

E) Nenhuma das alternativas anteriores está
correta.

Questão 30) O pátio coberto de uma
escola possui 240 m2 de área. A prefeitura
deseja colocar cerâmica em todo pátio. Sa-
bendo que três assentadores de cerâmica,
trabalhando 6 horas diárias, assentam 24 de
cerâmica, quantos dias serão necessários para
que 2 assentadores, trabalhando 6 horas diá-
rias, completem o serviço?

A) 10 dias.

B) 12,5 dias.

C) 15 dias.

D) 20 dias.

E) 16 dias.
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ATUALIDADES

Questão 31) A frase que deixou a per-
sonagem “Valéria” famosa no programa Zor-
ra Total é:

A) “Ai, que louca que sou!”

B) “Ai, como sou mordida!”

C) “Ai, que loucura!”.

D) “Ai, como sou maluca!”

E) “Ai, como eu sou bandida!”

Questão 32) Assinale qual dupla ser-
taneja que anunciou seu fim durante um show,
mas depois alegou ser um mal-entendido.

A) Bruno e Marrone

B) Jorge e Mateus

C) Fernando e Sorocaba

D) Zezé Di Camargo e Luciano

E) João Bosco e Vinicius

Questão 33) A cantora Paula Fernan-
des, antes de se tornar famosa, participou de
uma novela da rede Globo de televisão cha-
mada:

A) Uga Uga, de Carlos Lombardi.

B) Vale Tudo, de Gilberto Braga.

C) As Filhas da Mãe, de Sílvio de Abreu.

D) América, de Glória Perez.

E) Desejo Proibido, de Walter Negrão.

Questão 34) Jogador de futebol re-
cém falecido, que ficou famoso não só por
ser craque, visto como um intelectual libertário
no Brasil pós-ditadura e por liderar a “demo-
cracia corintiana”, chama-se:

A) Biro Biro.

B) Garrincha.

C) Sócrates.

D) Toninho Cereso.

E) Ademir da Guia.

Questão 35) Escritor consagrado por
suas obras literárias, bastante conhecido en-
tre as crianças, pois se dedicou a um estilo
de escrita com linguagem simples onde reali-
dade e fantasia estão lado a lado. Pode-se
dizer que ele foi o precursor da literatura in-
fantil no Brasil, sendo uma das mais famosas
de suas obras o Sítio do Pica-Pau Amarelo,
que até hoje encanta muitas crianças e adul-
tos, trata-se de:

A) Orozimbo Nonato.

B) Oswaldo Aranha.

C) Monteiro Lobato.

D) Machado de Assis.

E) Maurício de Souza.

Questão 36) O STF, Supremo Tribunal
Federal, aprovou a aplicação de uma lei nas
eleições de outubro, tornando-se inelegíveis
os candidatos com condenações em segunda
instância, mesmo havendo possibilidade de
recurso, esta lei chama-se:

A) Lei da Honestidade

B) Lei da Improbidade

C) Lei da Política

D) Lei da Limpeza

E) Lei da Ficha Limpa

Questão 37) A dengue é uma praga
nos países de clima quente. A cada ano são
registrados 50 milhões de casos e 25 000
mortes. O agente transmissor desta doença
é o:

A) Aedis Egípcio

B) Aedes Egipt

C) Aedis Etílico

D) Aedes Aegypti

E) Aedis Agipidi
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Questão 38) Fina Estampa é a primei-
ra novela totalmente ambientada no bairro
da Zona Oeste carioca, tendo como persona-
gem principal a Griselda, “heroína de bigo-
de”, conhecida como “Pereirão”. A atriz que
interpreta esta personagem é:

A) Deborah Secco.

B) Milena Toscano.

C) Bianca Salgueiro.

D) Lília Cabral.

E) Juliana Alves.

Questão 39) O craque de futebol
Cristiano Ronaldo que atua pelo Real Madrid,
ao comemorar com o lateral brasileiro Marce-
lo, dançando a música de Michel Teló, após
fazer um gol contra o Málaga, pelo Campeo-
nato Espanhol, fez com que a coreografia vi-
rasse febre nacional e mundial. O nome da
música que inspirou o craque chama-se:

A) “Ai se eu te aperto”.

B) “Ai como sou esperto”.

C) “Ai delícia”.

D) “Ai se eu te pego”.

E) “Delícia, delícia, assim você me mata”.

Questão 40) A Seleção Brasileira de
Futebol é o time nacional do Brasil de futebol
masculino, gerido pela Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF), que representa o país
nas competições de futebol organizadas pela
CONMEBOL e pela FIFA. É o time mais bem-
sucedido de futebol na história das Copas do
Mundo, sendo a seleção nacional que mais
vezes conquistou o Mundial com:

A) três títulos.

B) quatro títulos.

C) cinco títulos.

D) seis títulos.

E) sete títulos.


