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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifi que-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfi ca azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifi que se o caderno está completo e sem imperfeições gráfi cas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fi scal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fi scal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fi scais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identifi cação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 10 -  LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões 1 
a 5.

Abrigo de Vagabundos

Eu arranjei o meu dinheiro
Trabalhando o ano inteiro

Numa cerâmica
Fabricando potes

E lá no alto da Moóca
Eu comprei um lindo lote dez de frente e dez de fundos

Construí minha maloca
Me disseram que sem planta

Não se pode construir
Mas quem trabalha tudo pode conseguir

João Saracura que é fiscal da Prefeitura
Foi um grande amigo, arranjou tudo pra mim

Por onde andará Joca e Matogrosso
Aqueles dois amigos

Que não quis me acompanhar
Andarão jogados na avenida São João
Ou vendo o Sol quadrado na detenção

Minha maloca, a mais linda que eu já vi
Hoje está legalizada ninguém pode demolir
Minha maloca, a mais linda deste mundo

Ofereço aos vagabundos
Que não têm onde dormir

(Adoniran Barbosa, 1958. Disponível em: https://www.letras.
mus.br/adoniran-barbosa/43962/)

01. A letra da canção “Abrigo de vagabundos” 
ainda pode ser considerada atual, pois trata de um 
problema social. Assinale a alternativa que indica 
CORRETAMENTE qual é este problema:

a) Desemprego.
b) Dificuldade de moradia regular.
c) Falta de unidades básicas de saúde.
d) Superlotação de presídios.
   

02. Assinale a alternativa que contém uma afirmação 
INCORRETA sobre os primeiros dez versos da canção 
acima:

a) Por ser uma pessoa simples, há uma justificativa 
sobre a origem do dinheiro para a compra do lote e 
construção da casa.
b) Trata-se de um trabalhador formal, pois atua em 
uma área específica de trabalho.
c) O trabalho não é um meio eficiente para conquista 
de objetivos considerados grandes.
d) Há uma preocupação em cumprir com a legislação 
municipal para construção de imóveis.

03.        “Andarão jogados na avenida São João
              Ou vendo o Sol quadrado na detenção”

Assinale a alternativa que reescreve CORRETAMENTE 
o verso destacado acima prezando pela linguagem 
formal.

a) Estão desamparados na avenida São João, ou 
detidos.
b) Estão estropiados na avenida São João, ou 
encarcerados.
c) Estão jogando cartas na avenida São João, ou 
presos.
d) Estão abandonados, ou guardados.

04. Nos últimos versos há a manifestação de um 
sentimento de ALTRUÍSMO com aqueles que não têm 
onde dormir. Assinale a alternativa que contém uma 
palavra sinônima da destacada:

a) Arrogância.
b) Caridade.
c) Egoísmo.
d) Compensação.

05. “Quem constrói uma casa sem a devida 
documentação, __________ a lei municipal. Por isso é 
preciso _______ os boletos e pagar todas as _______ 
municipais em dia”.

Assinale a alternativa com os termos que preenchem 
CORRETAMENTE as lacunas.

a) inflinge – emitir - tachas.
b) infringe – emitir - taxas.
c) infringe – imitir - tachas.
d) inflinge – emitir - taxas.

Leia o texto a seguir para responder às questões
6 a 10.

O  Brasil  caiu uma posição no ranking de  
desenvolvimento humano  das Nações Unidas, que 
mede o  bem-estar da população  considerando 
indicadores de saúde, escolaridade e renda.
Segundo dados divulgados pelo Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), o país passou 
da 78ª posição em 2017 para a 79ª no ano passado.
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) brasileiro 
é de 0,761, um leve aumento em relação ao resultado 
anterior, de 0,760.
Entretanto, o país é o que mais perde posições no 
ranking quando o IDH leva em consideração as 
desigualdades sociais.
Reduz de 0,761 para 0,574 — equivalente a uma perda 
23 colocações na lista mundial.
A principal causa para o resultado brasileiro é a 
desigualdade de renda, que já vinha sendo observada 
em anos anteriores.
 



2

A parcela dos 10% mais ricos do Brasil concentra 
41,9% da renda total do país. Enquanto isso, a parcela 
dos
1% mais ricos fica com 28,3% da renda. É a segunda 
maior concentração de renda do mundo, atrás apenas 
do Catar.

No mundo, o país que menos perde por causa da 
desigualdade é o Japão, cujo IDH é de 0,915.
O relatório divulgado nesta segunda-feira (9) apresenta 
o IDH de 2018 para 189 países e territórios. O número 
é calculado com base em indicadores de saúde, 
educação e renda. A Noruega lidera o ranking, com 
0,954, seguida por Suíça, Irlanda e Alemanha. O mais 
mal colocado continua sendo o Níger, com 0,377.

(Manoel Ventura. Revista Época, 09/12/2019.
Disponível em: https://epoca.globo.com/economia/
concent racao-de- renda-no-bras i l -so-perde-para-

catar-1-24126175)

06. A partir das informações do texto anterior, assinale 
a alternativa CORRETA.

a) A Noruega é o país com maior desigualdade de 
renda.
b) O bem-estar da população não é fator de IDH.
c) O Brasil tem a melhor distribuição de renda entre os 
países avaliados.
d) A desigualdade social também é critério para medir 
o IDH.

07. “O número é calculado com base em indicadores 
de saúde, educação e renda.”

Assinale a alternativa que justifica o emprego da vírgula 
na oração acima:

a) Separa elementos de uma lista.
b) Marca uma pausa na leitura.
c) Separa elementos que não se complementam.
d) Marca a ausência de uma palavra.

08. Assinale a alternativa em que as palavras são 
acentuadas seguindo, respectivamente, a mesma 
regra das seguintes palavras: país - atrás - relatório.

a) juízes – gráfico - pônei.
b) pêssego - chapéu - hífen.
c) maracujá - trânsito – órfão.
d) café – também - infância.

09. Assinale a alternativa em que o prefixo indica 
negação.

a) Emigrante.
b) Discordar.
c) Bendito.
d) Regredir.

10. Assinale a alternativa que NÃO contém erro de 
ortografia.

a) O Brasil precisa investir em educassão.
b) O país do futebol precisa realisar uma reforma social.
c) É necessário ajeitar a distribuição de renda no Brasil.
d) A população brasileira dezeja um país sem 
desigualdades.

QUESTÕES 11 A 20 - MATEMÁTICA

11. Uma pessoa decide investir 10% de seu salário 
em um fundo de investimento. Considerando que essa 
pessoa ganha R$ 1400,00 por mês, quanto essa pessoa 
deveria separar por mês para seus investimentos?

a) R$ 14,00.
b) R$ 100,00.
c) R$ 140,00.
d) R$ 250,00.

12. A embalagem de um produto de limpeza possui 
500ml. Quantas embalagens como essa são 
necessárias para preencher um balde de 15 litros por 
completo?

a) 15.
b) 30.
c) 7,5.
d) 150.

13. O que é uma DÍZIMA PERIÓDICA?

a) É um número que, escrito na forma decimal, 
apresenta um número ou conjunto de números que se 
repetem infinitamente.
b) É um número que, quando dividido por zero, resulta 
em outros números inteiros.
c) É qualquer número não inteiro que apresenta infinitas 
casas decimais.
d) É um número que pode ser escrito na forma de 
algarismos romanos, sem perda de significado ou 
alteração de quantidade.

14. Será preparada uma refeição para uma grande 
quantidade de pessoas. Metade da comida será 
composta de carne, um terço de arroz e o resto de 
acompanhamentos. Considerando que será comprado 
12 kg de carne, quanto de arroz será utilizado?

a) 6 kg.
b) 8 kg.
c) 10 kg.
d) 12 kg.
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15. Qual o resultado da expressão a seguir?

a) 3.
b) 4.
c) 5.
d) 6.

16. Uma pessoa comprou duas latas de refrigerante, 
pagou com uma nota de dez reais e recebeu de troco 
duas notas de dois reais. Quanto custou cada lata de 
refrigerante?

a) R$ 2,00.
b) R$ 2,50.
c) R$ 3,00.
d) R$ 4,00.

17. Um grande bolo deve ser dividido em quatro 
partes diferentes, sendo cada parte proporcional às 
idades de cada um dos quatro filhos de uma família. 
Considerando que suas idades são 2, 3, 5 e 7 anos, e 
que o mais novo recebeu 100 g de bolo, qual o peso 
total do bolo?

a) 600g.
b) 850g.
c) 1000g.
d) 1700g.

18. O valor de x na equação a seguir é:

a) –2.
b) –1.
c) 2.
d) 4.

19. Uma escola pesquisa preços para transportar 
seus estudantes a uma excursão. Cada ônibus custa 
R$ 150,00, e comporta 48 pessoas. Considerando 
que entre estudantes e professores, participarão da 
excursão 260 pessoas, quanto custará o transporte?

a) R$ 600,00.
b) R$ 750,00.
c) R$ 825,00.
d) R$ 900,00.

20. Uma sala de dimensões 5 m de comprimento por 4 
m de largura será completamente coberta com azulejos 
quadrados de lado 0,50 m. Desprezando o espaço que 
se costuma deixar entre cada azulejo, quantos destes 
serão necessários para cobrir toda a sala?

a) 65 azulejos.
b) 80 azulejos.
c) 120 azulejos.
d) 160 azulejos.

QUESTÕES 21 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21.De acordo com o Plano de Carreira dos Servidores 
Efetivos da Câmara Municipal de Apucarana, o 
“conjunto de cargos efetivos, escalonados segundo 
a hierarquia do Legislativo, para acesso privativo dos 
titulares que a integram” é denominado:

a) Cargo.
b) Carreira.
c) Lotação.
d) Quadro.

22. Em se tratando de comportamento no local 
de trabalho, quando o funcionário cumpre as 
determinações de seus superiores está colocando em 
prática o princípio da:

a) Democracia.
b) Ditadura.
c) Hierarquia.
d) Soberania.

23. Fazendo-se uma comparação entre o sabonete 
líquido e o sabonete em barra, o principal fator que 
indica o uso do sabonete líquido em locais públicos é:

a) O sabonete líquido não armazena bactérias, ao 
contrário do sabonete em barra.
b) O sabonete líquido rende o dobro que o sabonete 
em barra, independente da forma de uso.
c) Os sabonetes líquidos são muito mais perfumados 
que os sabonetes em barra.
d) Todo sabonete líquido possui óleos essenciais em 
sua fórmula, o que não acontece com o sabonete em 
barra.

24. O equipamento que aparece na imagem abaixo é 
utilizado em tarefas de:

a) Jardinagem e podas.
b) Lavagem de paredes.
c) Reparos de alvenarias.
d) Varrição de calçadas.

25. O produto denominado como Diabo Verde é 
utilizado principalmente:

a) Na desinfecção de utensílios de cozinha.
b) Na lavagem de uniformes sujos de graxa e/ou óleo.
c) No desentupimento de tubulações de pias e ralos.
d) No polimento de partes metálicas de móveis.



4

26. Os portadores de deficiência física que trabalham 
conosco ou os que visitam nosso local de trabalho 
devem ser tratados com:

a) Aversão.
b) Despotismo.
c) Indiscrição.
d) Naturalidade.

27.  Assinale a alternativa que indica o produto de 
limpeza ideal para retirar a gordura que costuma ficar 
impregnada nos revestimentos das paredes próximas 
aos fogões:

a) Álcool em gel.
b) Pinho sol.
c) Sabão em pó.
d) Veja multiuso.

28. São deveres dos funcionários quanto aos 
Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs):

a) Instruir e treinar quanto ao uso dos EPIs.
b) Manter a conservação e usar os EPIs.
c) Prover os EPIs adequados ao trabalho.
d) Repor os EPIs que apresentarem defeitos.

29. Segundo o Plano de Carreira dos Servidores 
Efetivos da Câmara Municipal de Apucarana, na 
avaliação de desempenho, NÃO será levado em conta, 
os seguintes requisitos:

a) Apresentação pessoal e boa aparência.
b) Assiduidade e capacidade de iniciativa.
c) Cooperação, disciplina e eficiência.
d) Pontualidade, produtividade e responsabilidade.

30. Todas as alternativas abaixo apresentam itens 
comuns em unidades de saúde, um deles, porém deve 
ter como destinação a INCINERAÇÃO, assinale-o.

a) Caixas vazias de medicamentos.
b) Curativos retirados.
c) Medicamentos vencidos.
d) Receitas médicas já aviadas.               
 

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 03/02/2020.


