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TARDE

CARGO:
FISCAL DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO

(NÍVEL MÉDIO)
Língua Portuguesa: 01 a 10; Matemática: 11 a 15; 

Conhecimentos Gerais: 16 a 20. Conhecimentos Específicos: 21 a 30. 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-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 esferográfica 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 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

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 fiscal 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 fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA
________________________________________
Leia o texto atribuído a Luis Fernando Veríssimo a 
seguir e responda às questões de 1 a 10: 

 Acho a maior graça. Tomate previne 
isso, cebola previne aquilo, chocolate faz bem, 
chocolate faz mal, um cálice diário de vinho não 
tem problema, qualquer gole de álcool é nocivo, 
tome água em abundância, mas não exagere… 
Diante desta profusão de descobertas, acho mais 
seguro não mudar de hábitos.  Sei direitinho o que 
faz bem e o que faz mal pra minha saúde. Prazer 
faz muito bem. Dormir me deixa 0 km. Ler um bom 
livro faz-me sentir novo em folha. Viajar me deixa 
tenso antes de embarcar, mas depois rejuvenesço 
uns cinco anos.Viagens aéreas não me incham as 
pernas; incham-me o cérebro, volto cheio de idéias. 
  Brigar me provoca arritmia cardíaca. Ver 
pessoas tendo acessos de estupidez me embrulha 
o estômago. Testemunhar gente jogando lata de 
cerveja pela janela do carro me faz perder toda 
a fé no ser humano. Caminhar faz bem, dançar 
faz bem, ficar em silêncio quando uma discussão 
está pegando fogo, faz muito bem! Você exercita 
o autocontrole e ainda acorda no outro dia sem se 
sentir arrependido de nada. 
  Acordar de manhã arrependido do que 
disse ou do que fez ontem à noite é prejudicial à 
saúde! E passar o resto do dia sem coragem para 
pedir desculpas, pior ainda. Não pedir perdão pelas 
nossas mancadas dá câncer, não há tomate ou 
mussarela que previna. 

01. A respeito do sentido global do texto, assinale 
a alternativa que apresenta a interpretação mais 
adequada. 

a) O autor apresenta uma visão que defende que a 
prevenção de males à saúde está associada muito 
mais a comportamentos do que a ter que evitar isso 
ou tomar aquilo. 
b) O objetivo central do texto é abordar os benefícios 
e malefícios do consumo de chocolate, tomate, 
cebola e vinho.
c) Saber viver bem é fácil: basta evitar certos tipos 
de alimentos e abusar daqueles que fazem bem à 
saúde!
d) Cada ser humano sabe o que é melhor para si, 
mas chocolate, tomate, cebola e vinho fazem bem 
à saúde de todos. 
________________________________________
02. Na frase “Tomate previne isso”, o termo “isso” 
funciona sintaticamente como: 

a) Sujeito.
b) Objeto direto.
c) Verbo.
d) Adjunto adnominal.

03. É CORRETO afirmar que os verbos “acho”, 
“sei”, “rejuvenesço” estão conjugados:

a) Na terceira pessoa do plural, no caso, as pessoas 
em geral. 
b) Na primeira pessoa do plural, no caso, nós todos.
c) Na segunda pessoa do singular, no caso, você.
d) Na primeira pessoa do singular, no caso, o próprio 
autor do texto. 
________________________________________
04. No trecho “um cálice diário de vinho”, o termo 
“diário” é um adjetivo que significa “por dia”. Assinale 
a alternativa em que este termo NÃO funciona como 
um adjetivo.

a) Quando ela estava em casa costumava dedicar-
se ao seu estudo diário.
b) O maior desafio diário é levantar-se sempre de 
bom humor.
c) O exercício físico diário é o único possível de 
alcançar bons resultados. 
d) O departamento de imprensa é o responsável 
pela publicação do diário oficial.
________________________________________
05. Assinale a alternativa que indica 
CORRETAMENTE que figura de linguagem é 
empregada na expressão “Dormir me deixa 0 km”. 

a) Metáfora, pois compara e faz alusão a um carro 
novo.
b) Hipérbole, pois contradiz o efeito de dormir.
c) Antítese, pois exagera o efeito de dormir.
d) Metonímia, pois não se relaciona ao fato de 
dormir. 
________________________________________
06. A respeito do acento em “idéias”, na frase “volto 
cheio de idéias”, assinale a alternativa CORRETA. 

a) O acento está presente pois o texto foi escrito 
anteriormente ao Novo Acordo Ortográfico, sendo 
“ideias”, sem acento, o correto a partir do novo 
acordo. 
b) O termo está correto dessa forma, mesmo após o 
Novo Acordo Ortográfico, sendo pronunciado com a 
segunda sílaba forte “i” em “i-de-i-as”.
c) O acento permaneceu após o Novo Acordo 
Ortográfico, sendo facultativo seu uso ou não na 
palavra em questão.
d) O acento está incorreto pois, após o Novo Acordo 
Ortográfico, a palavra em questão deve ser grafada 
com acento grave.
________________________________________
07. De acordo com o contexto em que estão 
empregados, os termos podem assumir sentidos 
literais ou figurados. Assinale a alternativa em que 
a frase do texto está em sentido literal, e NÃO 
figurado. 
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a) Viajar me deixa tenso antes de embarcar, mas 
depois rejuvenesço uns cinco anos.
b) Viagens incham-me o cérebro, volto cheio de 
idéias. 
c) Ficar em silêncio quando uma discussão está 
pegando fogo, faz muito bem! 
d) Sei direitinho o que faz bem e o que faz mal pra 
minha saúde.
________________________________________
08. Assinale a alternativa que classifica 
CORRETAMENTE os termos “de manhã” e “ontem 
à noite”, presentes na frase “Acordar de manhã 
arrependido do que disse ou do que fez ontem à 
noite é prejudicial à saúde!”

a) Sujeito e predicado.
b) Adjunto adnominal.
c) Adjunto adverbial de tempo.
d) Verbo no futuro e no pretérito.
________________________________________
09. Nas frases “chocolate faz bem, chocolate faz 
mal”, o termo “chocolate” desempenha a função de:
 
a) Objeto direto em uma frase, indireto na outra.
b) Predicado em uma frase, sujeito na outra.
c) Sujeito, nas duas frases.
d) Adjunto adnominal em uma frase, adjunto 
adverbial na outra. 
________________________________________
10. O uso do sinal indicativo de crase na oração 
“prejudicial à saúde”: 

a) Está incorreto, pois o “a” é somente artigo.
b) Está correto, pois indica a fusão da preposição 
“a” com o artigo feminino “a”.
c) Não está nem correto, nem incorreto, pois o uso 
da crase é sempre facultativo. 
d) Está correto, pois marca a força da pronúncia e 
da intenção do autor.
________________________________________
QUESTÕES 11 A 15 - MATEMÁTICA

11. Uma forma alternativa à porcentagem de se 
representar uma parcela do todo, quando a parcela 
é muito pequena, é a “parte por milhão” (ppm). 
Sabendo que 104 partes por milhão representam 
1%, quantas ppm correspondem a 0,05%?

a) 5.104.
b) 500.
c) 5. 103.
d) 200.
_______________________________________

12. Um hexágono regular é composto por seis 
triângulos equiláteros, como na figura a seguir. Qual 
a área deste hexágono, considerando que a medida 
de todos os seus lados é de 2cm?
 

a) cm2.
b)  cm2.

c) cm2.
d) 12 cm2.
________________________________________
13. Três pedreiros podem levantar duas paredes em 
um dia. Assumindo que todos trabalham na mesma 
velocidade, quantos pedreiros são necessários 
para levantar oito paredes em dois dias?

a) 3 pedreiros.
b) 6 pedreiros.
c) 8 pedreiros.
d) 9 pedreiros.
________________________________________
14. Em um balanço de estoque realizado por uma 
loja, foi estipulado como aceitável uma divergência 
de 3% entre a quantidade de produtos contados no 
estoque e quantos estavam indicados no sistema 
eletrônico. Se o sistema indicava a existência 
de 2600 itens no estoque, quantos itens, no 
mínimo, deveriam estar no estoque para suprir as 
expectativas?

a) 78.
b) 780.
c) 2597.
d) 2522.
________________________________________
15. Nathália empresta R$ 300,00 a seu amigo, em 
um regime de juros simples, sendo este de 3% ao 
mês. Seu amigo paga após 4 meses o valor integral 
da dívida. Quanto ele pagou à Nathália?

a) R$ 300,00.
b) R$ 325,00.
c) R$ 330,00.
d) R$ 336,00.
________________________________________
QUESTÕES 16 A 20 - CONHECIMENTOS GERAIS

16. Leia a seguinte notícia, publicada em novembro 
do ano passado, e marque a alternativa que contém 
o nome que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“A exoneração do juiz federal _________ foi 
publicada hoje no Diário Oficial da União. Ele 
assumirá o super Ministério da Justiça, que agregará 
a Segurança Pública e parte do Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras. Também deve 
participar da equipe de transição do novo governo. 
Em substituição a ele no comando dos processos 
da Operação Lava Jato ficará temporariamente a 
juíza Gabriela Hardt”. 
(Agência Brasil, 19/11/2018, com adaptações).
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a) Dias Toffoli.
b) Joaquim Barbosa.
c) Gilmar Mendes.
d) Sergio Moro.
_______________________________________
17. Em relação à economia nacional, analise as 
opções a seguir e assinale a que NÃO indica um 
dos principais produtos exportados atualmente 
pelo Estado do Paraná.

a) Eletrônicos.
b) Frango.
c) Milho.
d) Soja.
_______________________________________
18. Analise a seguinte narrativa sobre o início 
da imigração japonesa no Paraná e assinale a 
alternativa que preenche CORRETAMENTE a 
lacuna.

“Até o início do século ___, a maioria dos 
paranaenses nunca tinha sequer visto um 
japonês. Os registros da presença nipônica pelo 
estado antes disso são raros e pontuais. Somente 
naquela época é que três aventureiros chamaram 
a atenção dos curitibanos de outrora. Com seus 
traços orientais típicos, Eihati Sakamoto, Jintaro 
Matsuoka e Shinkichi Arikawa atraíram os olhares 
de praticamente toda a sociedade. Até então, 
pouco se conhecia sobre a etnia japonesa, seus 
costumes, seu idioma e seu alfabeto”. 
(Revista Ideias, 05/03/18, com adaptações).

a) 16.
b) 18.
c) 20.
d) 22.
_______________________________________
19. O Reino Unido da Grã-Bretanha é uma união 
política formada por quatro países constituintes. 
Analisa as alternativas a seguir e assinale a que 
NÃO indica um desses países.

a) Dinamarca.
b) Escócia.
c) Inglaterra.
d) Irlanda do Norte.
_______________________________________
20. De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, é dever da família, da comunidade, da 
sociedade em geral e do poder público assegurar, 
com absoluta prioridade, um conjunto de direitos 
às crianças e aos adolescentes. A este respeito, 
assinale a alternativa que NÃO contempla um 
desses direitos.

a) Alimentação.
b) Educação.
c) Saúde.
d) Trabalho.

QUESTÕES 21 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
_______________________________________

21. Primeiros Socorros são os primeiros cuidados 
que devem ser tomados em caso de acidente, 
procurando manter a vítima em condições de 
esperar o médico. O objetivo de quem presta 
os primeiros socorros é o de proteger a vida do 
acidentado e reduzir o seu sofrimento. Sobre os 
procedimentos corretos que devemos adotar em 
caso de Acidente de Trânsito, coloque V para 
verdadeiro e F para falso nas afirmativas e assinale 
a alternativa que relaciona CORRETAMENTE da 
primeira à última.
 
(  ) Remova todos os envolvidos, a não ser que 
haja perigo de incêndio, pois as pessoas podem 
estar com algum membro quebrado e o veículo 
poderá explodir.
(  ) Não remova ninguém, a não ser que haja 
perigo de incêndio, pois as pessoas podem estar 
com algum membro quebrado, o que prejudicaria 
mais o seu estado de saúde.
(   ) Ilumine o local com lanterna ou luz do veículo, 
jamais use fósforo ou uma chama de fogo exposta.
 (  ) Pare seu veículo em local seguro, mais ou 
menos 30 metros, sinalize usando triângulo, galhos 
de árvores, ligue o pisca-alerta, etc.
(   ) Se houver alguma vítima do acidente presa 
pelo cinto de segurança, e ele estiver emperrado, 
deixe como está, não corte. 

a) V – F – V – F – V.
b) F – V – V – F – V.
c) V – V – V – V – F.
d) F – V – V –  V – F.
_______________________________________
22. A condução defensiva é indispensável a todo 
motorista. Assinale a alternativa CORRETA de 
acordo com os preceitos da Direção Defensiva:

a) O condutor defensivo é aquele que não tem 
uma postura pacífica, tendo apenas consciência, 
humildade e pouco senso de coletividade.
b) O condutor defensivo é aquele que adota um 
procedimento preventivo no trânsito, sempre com 
cautela e civilidade.
c) O condutor defensivo é aquele que sabe 
defender-se. 
d) O condutor defensivo é aquele tem muita perícia 
e, portanto não precisa preocupar-se.
_______________________________________
23. Assinale a alternativa CORRETA de acordo 
com o Código Nacional de Trânsito: Deixar o 
condutor, envolvido em acidente sem vítima, 
de adotar providências para remover o veículo 
do local, quando necessária tal medida para 
assegurar a segurança e a fluidez do trânsito, o 
condutor estará cometendo uma infração:
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a) Infração média, penalidade multa
b) Infração grave, penalidade multa.
c) Infração gravíssima, penalidade remoção do 
veículo.
d) Infração leve e penalidade apreensão do veículo.
_______________________________________
24. Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional 
de Habilitação ou Permissão para Dirigir, com 
Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão 
para Dirigir de categoria diferente do veículo que 
esteja conduzindo, o condutor será penalizado 
com multa e estará cometendo qual infração?

a) Grave.
b) Leve.
c) Média.
d) Gravíssima.
_______________________________________
25. A proteção contra incêndios é uma das Normas 
Regulamentadoras que disciplina as regras da 
Segurança e saúde no trabalho, para tanto, todos 
os locais de trabalho deverão possuir:

a) Proteção contra incêndio, saídas suficientes 
para retirada rápida de pessoas, equipamento 
suficiente para combater o fogo no seu início 
e pessoas adestradas no uso correto desses 
equipamentos.
b) Apenas saídas suficientes para a retirada rápida 
de pessoas.
c) Apenas equipamentos e pessoas adestradas no 
uso correto desses equipamentos.
d) Móveis resistentes ao fogo e sistema de irrigação 
de teto.
_______________________________________
26. Assinale a alternativa CORRETA sobre a Lei 
Complementar Nº 65/2016 que dispõe sobre o 
Sistema Viário do Município de Guarapuava.

a) O número de pistas e de faixas de tráfego, 
assim como a implantação de canteiros centrais, 
ilhas, rótulas, estacionamentos não são definidos 
pela SETRAM, sim pelo CONTRAN.
b) É obrigatório ao Município de Guarapuava a 
aceitação de pavimentação articulada, utilizando 
pedras irregulares ou paralelepípedos.
c) O uso da via pública para a instalação de trailer, 
container, food truck e similares, deverá ter uma 
permissão prévia da SETRAM.
d) Questões relativas à engenharia de tráfego, 
não serão definidas pela Secretaria de Trânsito 
Municipal – SETRAM.
_______________________________________
27. De acordo com a Resolução 303 de 18 de 
Dezembro de 2008, que dispõe sobre as vagas 
de estacionamento de veículos destinadas 
exclusivamente às pessoas Idosas, assinale a 
alternativa INCORRETA:

a) As vagas reservadas para idosos serão 
sinalizadas pelo órgão ou entidade de trânsito 
com circunscrição sobre a via utilizando o sinal 
de regulamentação R-6b “Estacionamento 
regulamentado” com informação complementar e 
a legenda “IDOSO”.
b) O uso de vagas destinadas às pessoas idosas 
em desacordo com o disposto nesta Resolução, isto 
é; utilizada por uma pessoa não idosa, caracteriza 
infração prevista no art. 181, inciso XVII do CTB.
c) As vagas reservadas para os idosos serão 
sinalizadas pelo órgão ou entidade de trânsito 
com circunscrição sobre a via utilizando o sinal 
de regulamentação A-6b “Estacionamento 
regulamentado”, não necessitando de legenda.
d) A credencial confeccionada no modelo definido 
por esta Resolução terá validade em todo o 
território nacional.
_______________________________________

28. Seu colega de trabalho caiu e fraturou o braço. 
Em caso de fratura qual conduta NÃO é correta 
para imobilização do braço fraturado?

a) Manter a vítima deitada.
b) Usar uma tala de papelão para imobilizar.
c) Se for uma fratura exposta, colocar panos limpos 
em cima da fratura.
d) Antes de imobilizar, coloque o braço na posição 
natural, puxando ou virando.
_______________________________________

29. Os veículos em circulação terão suas condições 
de segurança, de controle de emissão de gases 
poluentes e de ruído avaliadas mediante inspeção, 
que será obrigatória, na forma e periodicidade 
estabelecidas pelo CONTRAN. Assinale a 
alternativa INCORRETA.

a) Quem estabelece as normas de controle de 
gases e poluentes é o CONAMA.
b) Os veículos novos, durante 4 (quatro)  anos 
a partir do primeiro licenciamento e particular, 
até 7 (sete) passageiros, mesmo que tenham se 
envolvido em acidentes de trânsito com danos 
ficarão isentos da inspeção. 
c) Os veículos novos classificados na categoria 
particular, durante 3 (três) anos a partir do 
primeiro licenciamento, com capacidade para 
até 7 (sete) passageiros, desde que mantenham 
suas características originais de fábrica e não 
se envolvam em acidente de trânsito com danos 
de média ou grande monta, ficarão isentos da 
inspeção.
d) Controle de emissão de gases poluentes e de 
ruído é avaliado mediante inspeção.



5

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 28/01/2019.

30. Você está conduzindo seu veículo e ouve a sirene 
de um veículo de urgência e emergência. Leia as 
alternativas a seguir e assinale qual é o procedimento 
CORRETO que você deve ter.

a) Quando os dispositivos não estiverem acionados, 
indicando a proximidade dos veículos, todos os 
condutores deverão parar.
b) Quando a buzina estiver acionada, indicando 
a proximidade dos veículos, todos os condutores 
deverão deixar livre a passagem pela faixa da 
direita, voltando para a  direita da via e parando, se 
necessário.
c) Quando os dispositivos estiverem acionados, 
indicando a proximidade dos veículos, todos os 
condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa 
da esquerda, indo para a direita da via e parando, se 
necessário. 
d) Todas as alternativas estão corretas.


