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CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2018 PROVA ESCRITA (OBJETIVA) – 01/07/2018 

INSTRUÇÕES 
 

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova. 
2. Depois de autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas neste caderno, se a 

sequência de trinta questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam 
causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.  

3. A prova é composta de 30 (trinta) questões objetivas. 
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas 

cada uma, sempre na sequência A, B, C, D, E, das quais somente uma deve ser 
assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas 
perguntas aos fiscais de provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para 
rascunho. Não destaque folhas deste caderno. 

6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome 
impresso nele corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-o 
imediatamente ao fiscal de prova. 

7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta 
esferográfica transparente de tinta preta. A folha de respostas (gabarito) será o único 
documento válido para efeito de correção. Em hipótese alguma ocorrerá sua 
substituição por erro de preenchimento ou qualquer dano causado por você. 

8. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidato, 
tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive 
relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e outros objetos deverão ser 
colocados sob a carteira ou mesmo no assolho da sala. 

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha 
de resposta, é de 4 (quatro) horas a partir do início da prova. 

11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. 
Aguarde a autorização para entregar a folha de respostas (gabarito). 

12. O tempo mínimo de permanência na sala de provas será de 01 (uma) hora, podendo 
o candidato sair a partir das 09h30min. 

13. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se simultaneamente após entregar o 
material e assinar a ata juntamente com os fiscais de provas. 

14. Não esquecer se levar seus pertences pessoais. O caderno de provas poderá ser 
levado pelo candidato. 



 

PORTUGUÊS - MÉDIO 

 

Hierarquia 

Diz que um leão enorme ia andando chateado, não muito rei dos animais, porque tinha acabado de 

brigar com a mulher e esta lhe dissera poucas e boas. 

Eis que, subitamente, o leão defronta com um pequeno rato, o ratinho mais menor que ele já tinha 

visto. Pisou-lhe a cauda e, enquanto o rato forçava inutilmente pra escapar, o leão gritava: “Miserável 

criatura, estúpida, ínfima, vil, torpe: não conheço na criação nada mais insignificante e nojento. Vou te 

deixar com vida apenas para que você possa sofrer toda a humilhação do que lhe disse, você, desgraçado, 

inferior, mesquinho, rato!” E soltou-o. 

O rato correu o mais que “pôde”, mas, quando já estava a salvo, gritou pro leão: “Será que V. 

Excelência poderia escrever isso pra mim? Vou me encontrar com uma lesma que eu conheço e quero 

repetir isso pra ela com as mesmas palavras!” 

 

MORAL: Ninguém é tão sempre inferior. 

SUBMORAL: Nem tão nunca superior, por falar nisso 

 

Millôr Fernandes 

 

01. No segundo parágrafo, do texto acima, o autor usa a palavra rato em, pelo menos, duas situações: “um 

pequeno rato” e “inferior, mesquinho, rato!” É possível afirmar sobre estes dois usos, especificamente, 

apenas que 

A. na primeira utilização, a palavra rato é um adjetivo. 

B. na segunda utilização, a palavra rato é um substantivo. 

C. na primeira utilização é um substantivo e na segunda um adjetivo. 

D. elas pertencem à mesma classe gramatical: são adjetivos. 

E. elas pertencem à mesma classe gramatical: são substantivos. 

 

02. A que/quem os pronomes sublinhados se referem, respectivamente, no texto: “e esta lhe dissera poucas e 

boas”? 

A. Esta refere-se à mulher, lhe refere-se ao leão. 

B. Esta refere-se à mulher, lhe refere-se à expressão poucas e boas. 

C. Esta refere-se à mulher, lhe refere-se à expressão não muito rei dos animais. 

D. Esta refere-se à mulher, lhe refere-se a andando chateado. 

E. Esta refere-se à mulher, lhe refere-se ao verbo dissera. 

 

03. No segundo parágrafo, o leão gritou para o rato e no terceiro parágrafo o rato gritou para o leão. O que 

NÃO se pode afirmar sobre esses gritos? 

A. No grito do leão evidencia-se um poder sobre o rato. 

B. No grito do rato marca-se um respeito em relação ao leão. 

C. O grito do rato é para ser ouvido uma vez que ele estava longe e a salvo. 



D. O grito do leão é para ser ouvido uma vez que o rato se encontrava distante. 

E. O grito do leão é para marcar uma posição de destaque no que diz respeito à hierarquia. 

 

 

04. A partir do título da fábula, da moral e da submoral, NÃO é possível afirmar que 

A. o rato descontaria na lesma toda a humilhação que sofreu. 

B. a expressão “o mundo dá voltas” é uma tradução possível para a fábula. 

C. sempre haverá alguém superior, mas de igual forma, alguém inferior a nós. 

D. muito provavelmente, a leoa disse ao leão palavras parecidas com as que este disse ao rato. 

E. a expressão “manda quem pode e obedece quem tem juízo” é uma tradução possível para a fábula. 

 

 

05. A expressão “poucas e boas”, no final do primeiro parágrafo, significa, de acordo com o texto acima, 

que 

A. o leão ouviu muitas e más da leoa. 

B. o leão ouviu aquilo que queria ouvir. 

C. o leão ouviu palavras amigáveis da mulher. 

D. o leão ouviu uma declaração de amor da leoa. 

E. o leão ouviu elogios da leoa, mas não ficou nada feliz com isso. 

 

 

MATEMÁTICA - MÉDIO 
 

 

06. Determinado medicamento deve ser ministrado em um paciente durante cinco dias. A indicação é que a 

cada 4 kg deve ser ministrado 0,5 ml do medicamento. Sabendo-se que deverão ser ministradas três doses 

por dia e que o paciente pesa 16 kg, é CORRETO afirmar que a quantidade ministrada em ml do 

medicamento será de 

A. 10 ml. 

B. 15 ml. 

C. 20 ml. 

D. 30 ml. 

E. 40 ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



07. Uma casa que está sendo vendida por R$ 230.000,00. O dono do imóvel está disposto a dar um 

desconto de 12 % sobre o valor de venda para pagamentos à vista. O corretor de imóveis receberá 2% de 

comissão sobre o valor recebido pelo vendedor. Se o imóvel for vendido à vista, então é CORRETO afirmar 

que o corretor deverá receber 

A. R$ 1.430,00. 

B. R$ 2.000,00. 

C. R$ 4.048,00. 

D. R$ 4.600,00. 

E. R$ 4.850,00. 

 

 

 

08. Seja 𝑦 =
23+√100

4+√25
. É CORRETO afirmar que 𝑦 é igual a 

A. 1. 

B. 2. 

C. 3. 

D. 4. 

E. 5. 

 

 

 

09. A equação 𝑦 = 75𝑥 apresenta a quantidade de atendimentos feitos, 𝑦, por determinado hospital após 

decorridos 𝑥 dias do mês. Assim, é CORRETO afirmar que após 13 dias, a quantidade de atendimentos que 

este hospital efetuou foi de 

A. 500 atendimentos. 

B. 750 atendimentos. 

C. 975 atendimentos. 

D. 1375 atendimentos. 

E. 7513 atendimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Os gráficos abaixo apresentam as temperaturas máximas registradas em determinada cidade durante 

duas semanas. Com base nas informações dos gráficos, é CORRETO afirmar que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. a temperatura máxima registrada na segunda-feira da segunda semana foi maior do que a temperatura 

máxima registrada na segunda-feira da primeira semana.   

B. a temperatura máxima registrada na segunda-feira da primeira semana foi maior do que a temperatura 

máxima registrada em todos os dias da segunda semana.   

C. a maior temperatura registrada foi na sexta-feira da primeira semana. 

D. a menor temperatura registrada foi na quarta-feira da segunda semana. 

E. a temperatura máxima registrada na terça-feira da primeira semana foi maior do que a temperatura 

máxima registrada na quinta-feira da segunda semana.   
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CONHECIMENTOS GERAIS - MÉDIO 
 

11. Sobre a História e Geografia do município de Foz do Iguaçu, é CORRETO afirmar que 

A.  no passado recente, Foz do Iguaçu adquiriu relativa importância para o Brasil, mas com pouco 

destaque. Este período refere-se ao tempo em que figurou como colônia militar do país, fundada entre 

1920 e 1930 tendo como objetivo garantir a soberania brasileira no território fronteiriço à Argentina e 

ao Paraguai. 

B. a partir dos anos 1940, Foz do Iguaçu sofreu um significativo processo de ocupação incentivado pelo 

programa “Marcha para o Oeste”. 

C. Foz do Iguaçu pertenceu ao Território Federal do Iguaçu ao longo da década de 1950, através do 

Decreto-Lei 6.550. 

D. um dos fatores marcantes da história de Foz do Iguaçu foi a inauguração da Ponte Internacional da 

Amizade em 1975. 

E. o reservatório da Usina Hidroelétrica de Itaipu atingiu uma média de 500 quilômetros ao longo do Rio 

Iguaçu. 

 

12. Analise o trecho a seguir:  

“(...). Devemos lembrar o que significa aprender (...) O ensino, por exemplo, pressupõe o desenvolvimento 

de algumas habilidades fundamentais. Lembremos de ao menos três: a capacidade de constituir problemas 

a partir da crítica a pressupostos aparentemente naturalizados, a capacidade de articular problemas em 

campos aparentemente dispersos, desenvolvendo assim um forte pensamento de relações e quebrando a 

tendência atual em isolar o pensamento em especialidades incomunicáveis. Isto significa ser capaz, por 

exemplo, de compreender como questões éticas têm relações com questões de teoria do conhecimento, de 

estética, de política e de lógica, entre outras”. Vladimir Safatle. Folha de São Paulo. 28/10/2016. 

Adaptado. 

O trecho da reportagem acima refere-se a uma polêmica ocorrida recentemente e que impactou nos debates 

sobre o ensino no Brasil. O debate refere-se à 

A. Escola sem Partido. 

B. ampliação das disciplinas de Sociologia e Filosofia no ensino. 

C. extinção das disciplinas de ciências humanas no ensino. 

D. fim do vestibular para ingresso nas universidades. 

E. fim da obrigatoriedade do ensino de filosofia e sociologia nas escolas. 

 

13. Analise o texto a seguir: 

“Os protestos estudantis pela volta da gratuidade começaram em 2006, e se tornaram uma constante com 

ocupação de liceus e universidades em 2011, 2012 e 2015. Marchas de até meio milhão de pessoas nas 

ruas fizeram com que o governo, historicamente reticente em reverter a política educacional da ditadura 

[de Pinochet], passasse a discutir uma revisão do modelo, o que levou à nova lei. Outro aspecto que 

ajudou a fortalecer a causa pela volta da gratuidade no ensino foi o escândalo das universidades com fins 

lucrativos. Embora o lucro nas instituições superiores seja proibido por uma lei de 1990, elaborada na 

época da redemocratização, a prática ainda é encontrada em várias faculdades particulares”. 



Trecho fragmentado www.gazetadopovo.com.br 08.04.2018. Adaptado. 

O texto acima se refere à: 

A. gratuidade do ensino nas faculdades brasileiras. 

B. gratuidade do ensino superior nas universidades da Argentina. 

C. gratuidade do ensino superior na Venezuela. 

D. gratuidade do ensino superior nas universidades do Chile. 

E. fim da gratuidade do ensino superior nas universidades brasileiras. 

 

14. À luz das normas preliminares e fundamentais da Lei 10.741 de 01º de outubro de 2003, o Estatuto do 

Idoso dispõe 

A. das garantias asseguradas pelo poder público aos idosos. Não há previsão acerca da prioridade no 

recebimento da restituição do Imposto de Renda.  

B. da obrigação do Estado em garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de 

políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. 

C. da prevenção e da manutenção da saúde do idoso que serão efetivadas exclusivamente por 

cadastramento da população idosa em base territorial. 

D. de incumbir o Poder Público para que forneça, gratuitamente, aos idosos, medicamentos, exceto os de 

uso continuado. 

E. da política de atendimento ao idoso que será feita exclusivamente por meio de política municipal. 

 

15. Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069/1990, identifique as afirmativas a seguir 

como verdadeiras (V) ou falsas (F):  

I. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária. 

II. A falta ou a carência de recursos materiais constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do 

poder familiar. 

III. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou ao adolescente, 

conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.   

IV. A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de até 21 (vinte e um) anos incompletos.   

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

A. V – F – V – F 

B. V – F – F – V  

C. V – V – F – V  

D. V – F – V – V  

E. V – V – F – F  



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MOTORISTA 

 

16. Na Inspeção de Segurança Veicular, verifica(m)-se, entre outros aspectos:  

A. a cor do estofamento interno. 

B. o rádio e aparelho de som. 

C. a marca da bateria. 

D. a regulagem da marcha lenta do motor. 

E. os freios do veículo. 

 

 

17. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as 

boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da 

existência de combustível para chegar ao local de destino. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio 

de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. 

É proibido a todo condutor de veículo 

A. facilitar a ultrapassagem, manter a velocidade e deixar espaço para outro motorista intercalar. 

B. parar junto ao meio-fio para desembarque de passageiros. 

C. dirigir com apenas uma das mãos. 

D. parar antes da faixa de pedestre onde não houver semáforo. 

E. dar passagem, pela esquerda, quando solicitado. 

 

 

18. Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta ao trânsito após a 

realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical ou 

horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação. 

As marcas separadoras de faixas e trânsito em via de mão dupla que proíbem a ultrapassagem nos dois 

sentidos são: 

A. brancas seccionadas. 

B. brancas contínuas. 

C. amarelas contínuas. 

D. amarelas seccionadas. 

E. amarelas sendo uma contínua e outra seccionada. 

 

 

19. A poluição do ar nas grandes cidades é hoje uma das graves ameaças à nossa qualidade de vida. Os 

principais causadores da poluição do ar são os veículos automotores e as indústrias. O controle de emissão 

de gases e de ruídos, previsto no Código de Trânsito Brasileiro, é 

A. uma medida opcional. 

B. uma medida não necessária. 

C. necessário apenas para caminhões e ônibus. 

D. obrigatório a todo veículo automotor. 

E. necessário apenas para veículo de fabricação nacional. 

 

 



20. O acostamento é parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à parada ou estacionamento 

de veículos, em caso de emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas, quando não houver local 

apropriado para este fim. Quando então é permitido o tráfego pelo acostamento? 

A. Quando a pista estiver congestionada. 

B. Para acessar imóveis próximos ou fazer conversões. 

C. Quando o veículo estiver lento, com problema mecânico. 

D. Para ultrapassagem de veículos muitos lentos. 

E. Para rebocar veículo acidentado ou com problemas mecânicos. 

 

21. Deixar de dar passagem aos serviços precedidos de batedores, de socorro de incêndio e salvamento, de 

polícia, de operação e fiscalização de trânsito e às ambulâncias, quando em serviço de urgência e 

devidamente identificados por dispositivos regulamentados de alarme sonoro e iluminação vermelha 

intermitentes, acarreta ao condutor 

A. penalidade apenas com multa. 

B. apreensão e remoção do veículo. 

C. advertência por escrito. 

D. recolhimento do documento de habilitação. 

E. suspensão da habilitação. 

 

22. O painel de instrumentos é um conjunto de indicadores utilizado em automóveis, caminhões, aeronaves 

e outros veículos que mostra informações importantes para os condutores, tais como velocidade, 

temperatura do motor, rotação do motor, indicadores de mal funcionamento, nível de combustível, luzes de 

sinalização, e outros. Neste caso, a quilometragem percorrida de um carro é indicada pelo 

A. Hodômetro. 

B. Velocímetro. 

C. Manômetro. 

D. Conta-giros. 

E. Termômetro. 

 

23. O cinto de segurança é um dispositivo de defesa dos ocupantes de um meio de transporte. Ele serve para 

proteger sua vida e diminuir as consequências dos acidentes. Ele impede, em caso de colisão, que seu corpo 

se choque contra o volante, painel e para-brisas, ou que seja projetado para fora do carro. Assinale a 

alternativa abaixo que indica qual é uma infração para quem deixar de usar o cinto de segurança. 

A. Grave, passível de multa e retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. 

B. Leve, passível de apreensão do veículo. 

C. Gravíssima, passível de apreensão do veículo. 

D. Gravíssima, passível apenas de multa. 

E. Média, sem possibilidade de multa.  

 

 

 

 

 

 



24. O motor é fonte de energia do automóvel. Ele converte a energia calorífica produzida pela combustão 

do combustível (gasolina ou álcool) em energia mecânica, capaz de imprimir movimento nas rodas. Assim, 

no veículo, periodicamente, deve-se 

A. verificar a água do sistema de freios. 

B. lavar os tapetes para evitar ferrugens. 

C. trocar o óleo do radiador. 

D. lavar os pneus para evitar derrapagens. 

E. verificar o nível do óleo do motor. 

 

 

25. A direção defensiva possui cinco elementos essenciais para uma boa conduta no trânsito, que são: 

conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. O condutor de um veículo deve saber o que as 

placas amarela, vermelha, azul e branca significam bem como os desenhos nelas inseridos. 
Você está perdido, em uma cidade desconhecida, sem mapa da cidade e sem GPS no carro ou celular. Nessa 

situação, você 

A. segue seu trajeto, pois mesmo errando sairá em algum lugar. 

B. dirige em maior velocidade para chegar a um Posto de Gasolina e pedir informações. 

C. conduz o veículo pela direita e observa as placas de indicação, pedindo informações para guardas e 

motoristas de taxi. 

D. retorna para casa a fim de buscar seu mapa ou baixar o aplicativo do GPS no carro. 

E. para em um cruzamento movimentado e pede informações a alguém. 

 

26. O pneumático mais conhecido por pneu é um artefato circular feito de borracha, para uso em 

automóveis, caminhões, aviões, motos, bicicletas, etc. Normalmente são inflados com gases e, em situações 

específicas, como máquinas agrícolas, pode ser parcialmente preenchido com água, para melhorar a tração e 

reduzir a patinagem.  

O estado de conservação dos pneus é importante para 

A. a conservação das pistas de rolamento. 

B. a correta marcação da quilometragem no hodômetro. 

C. evitar o fenômeno da aquaplanagem e garantir a aderência adequada do veículo ao solo. 

D. a estética do veículo. 

E. não cantar os pneus na arrancada. 

 

27. As placas de serviços auxiliares indicam aos usuários da via os locais onde os mesmos podem dispor 

dos serviços indicados, orientando sua direção ou identificando estes serviços. 

Diante da placa S-5, conforme desenho abaixo, você entende que existe:  
 

  
 

A. uma área sinalizada para estacionar seu veículo. 

B. uma área com oficina mecânica. 



C. um posto de socorro médico junto ou próximo à via. 

D. um cemitério próximo à via. 

E. uma igreja próxima à via. 

 

 

28. A sinalização de trânsito será colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e 

legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme as normas e 

especificações do CONTRAN.  

Diante da placa R-28, figura abaixo, você entende que: 

                                   
                                                        

A. é permitida a ultrapassagem nos dois sentidos. 

B. é proibido realizar a operação da ultrapassagem no trecho regulamentado. 

C. os ônibus e os caminhões devem usar, obrigatoriamente, a faixa da direita. 

D. a via em que você circula passará a ter sentido duplo. 

E. é proibido mudar de faixa de rolamento. 

 

29. Primeiros Socorros são as primeiras providências e cuidados que devem ser tomados em um local de 

acidente veicular. É o atendimento inicial e temporário até a chegada de um socorro profissional. 

Ao se deparar com um acidente com vítimas, o condutor de outro veículo estaciona para: 
I – Afrouxar as roupas das vítimas para facilitar a respiração sem alterar a sua posição; 

II – Sinalizar o local para evitar novos acidentes; 

III – Chamar o socorro especializado.  

Todas as alternativas acima são verdadeiras, mas qual a sequência CORRETA para os procedimentos? 

A. I, II e III. 

B. III, II e I. 

C. I, III e II. 

D. III, I e II. 

E. II, III e I. 

 

 

30. A finalidade do filtro de combustível é 

A. controlar a pressão do combustível. 

B. aumentar o fluxo do combustível. 

C. reter as impurezas do combustível. 

D. evitar o excesso de combustível. 

E. reter as impurezas do ar. 

 

 


