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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 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.

14 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.
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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões de 
01 a 06.

Agricultores encontram onça-parda em 
plantação de bananeiras

Flagra aconteceu na manhã desta sexta-feira (16), 
em São Miguel do Iguaçu.

Por RPC Foz do Iguaçu
16/06/2017

 
 Um grupo de agricultores de São Miguel do 
Iguaçu, na região oeste do Paraná, encontrou na 
manhã desta sexta-feira (16) uma onça-parda em 
uma plantação de bananeiras.
 O animal ficou com medo dos cachorros 
que acompanham o trator onde estavam os 
trabalhadores e subiu em uma árvore.
 O trabalhador rural Márcio Hendges foi 
quem registrou o flagra. Ele disse que nunca tinha 
visto uma onça.
 A quantidade de onças que vivem no Parque 
Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, na região 
oeste, tem crescido nos últimos anos. É também 
comum elas andarem pelas propriedades ao redor 
da área de preservação.
 No dia 8 de junho, uma funcionária do 
restaurante do Parque Nacional do Iguaçu flagrou 
uma onça na unidade. Nas imagens do vídeo que 
ela fez, o felino aparece sentado na ciclotrilha, 
tranquilo e aparentemente comendo algo.
(Disponível em: http://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/
noticia/agricultores-encontram-onca-parda-em-plantacao-de-
bananeiras.ghtml)

01. Assinale a alternativa que apresenta 
uma afirmação correta sobre as informações 
apresentadas no texto acima.
a) O número de onças que vivem no Paraná é tão 
grande, que elas invadem até o Parque Nacional do 
Iguaçu.
b) A onça vista no dia 8 de junho é a mesma 
encontrada pelos agricultores no dia 16.
c) O agricultor que encontrou a onça disse que é 
comum encontrar o felino na plantação.
d) A onça não atacou os agricultores porque teve 
medo dos cães.
________________________________________

02. Assinale a alternativa em que a palavra NÃO 
tem erro ortográfico.
a) Repouzou 
b) Proteger 
c) Priviléjio 
d) Belesa 

03. Assinale a alternativa em que o sinal de 
pontuação marca uma pergunta.
a) A onça-parda encontrada era grande?
b) A onça-parda encontrada era grande!
c) A onça-parda encontrada era grande.
d) A onça-parda encontrada era grande...
________________________________________

04. Assinale a alternativa em que a concordância 
verbal está correta.
a) Um grupo encontraram uma onça-parda.
b) Os cachorros do agricultor assustou o felino.
c) Vivem muitas onças no Parque Nacional do 
Iguaçu.
d) O trabalhador estavam em uma plantação de 
bananeiras.
________________________________________

05. Assinale a alternativa em que o plural da palavra 
está INCORRETO.
a) Trator - tratores
b) Eleição - eleições
c) Raiz - raízes
d) Degrau - degrais
________________________________________

06. Na frase: “O trabalhador rural Márcio Hendges 
foi quem registrou o flagra.”, a palavra “flagra” 
significa:
a) Momento em que o animal foi visto na plantação.
b) Rastros do animal na plantação.
c) Captura do animal.
d) Fotografia tirada do animal.

QUESTÕES 07 A 12 - MATEMÁTICA 

07. O volume de um cubo depende da medida de 
sua aresta, consideramos apenas uma medida, 
pois o cubo possui todas as arestas com a mesma 
medida. A aresta de um cubo que possui volume 
igual a 27 cm3 é de:
a) 9 cm.
b) 7 cm.
c) 5 cm.
d) 3 cm.
________________________________________

08. 40 pessoas participaram de uma entrevista 
para conseguir um emprego, 8 foram reprovadas.  
A porcentagem de pessoas reprovadas é de:
a) 10%.
b) 15%.
c) 20%.
d) 25%
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09. A alface é cultivada em regiões com temperaturas 
entre 20°C e 25°C, mas há no mercado variedades 
que podem se desenvolver o ano todo. Pedro cultiva 
alfaces em um canteiro que apresenta um formato 
de semicírculo de  diâmetro igual 20 m. Qual a área 
ocupada por esse canteiro?
Adote π = 3 e a Área do semicírculo como A = π . r2

                                                                             2
a) 100 m².
b) 150 m².
c) 300 m².
d) 600 m².
________________________________________

10. Nos últimos anos, o número de corridas de 
rua tem aumentado significativamente, atraindo 
moradores, turistas, atletas e novatos para a prática 
esportiva. Sabendo-se que ao completar 25% de 
uma corrida, um atleta já havia percorrido 2.000 m,  
a distância total dessa corrida é igual a:
a) 5.000 m.
b) 6.000 m.
c) 8.000 m.
d) 10.000 m.
________________________________________

11. As raízes das equações do segundo grau são 
valores que quando substituímos nas incógnitas 
tornam a sentença verdadeira. A soma das raízes 
da equação  2x² – 10x + 12 = 0, é igual a:
a) 2.
b) 3.
c) 5.
d) 10.
________________________________________

12. Esquecer uma torneira pingando ou adiar o 
conserto de um pinga-pinga são atitudes muito 
comuns. No entanto, uma torneira dessas pode 
desperdiçar, em média, 80 ml por minuto. O volume 
desperdiçado em duas horas é de:
a) 9.600 ml.
b) 8.000 ml.
c) 7.700 ml.
d) 3.000 ml.

QUESTÕES 13 A 20 - CONHECIMENTOS GERAIS

13. O ano de 1822 representa um dos momentos 
mais significativos da história do nosso país. 
Assinale a alternativa que indica o fato ocorrido 
naquele ano.
a) Abolição da Escravatura.
b) Descobrimento da América.
c) Proclamação da República.
d) Independência do Brasil.

14. Um dos principais símbolos da República 
Federativa do Brasil é a sua Bandeira Nacional. 
Assinale a alternativa que apresenta uma cor que 
NÃO está presente nesse símbolo.
a) Azul.
b) Laranja.
c) Amarelo.
d) Verde.
________________________________________

15. De acordo com a atual Constituição do Brasil, 
a República Federativa é organizada em torno de 
três poderes, independentes e harmônicos entre 
si. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um 
desses poderes.
a) Executivo.
b) Judiciário.
c) Econômico.
d) Legislativo.
________________________________________
16. Leia a seguinte descrição sobre um aspecto 
histórico e econômico do Brasil e assinale a 
alternativa que preenche corretamente a lacuna:

“Além de corroer o poder de compra do consumidor, 
a alta generalizada dos preços costuma provocar 
recessão e desvalorização acentuada da moeda. 
No Brasil, a ___________ ocorreu nos anos 80 
e início dos anos 90, quando o mesmo produto 
chegava a quase dobrar de preço de um mês para 
o outro”. (G1 Economia, com adaptações).

a) Hiperinflação.
b) Modernização.
c) Paralisação.
d) Recessão.
________________________________________

17. Analise as alternativas a seguir e assinale a 
que apresenta um político que NÃO ocupou, no 
passado, o cargo de Presidente do Brasil.
a) Aécio Neves.
b) Fernando Collor.
c) Itamar Franco.
d) José Sarney.
________________________________________
18. Leia a seguinte definição sobre uma importante 
ferramenta tecnológica da atualidade e assinale a 
alternativa que lhe diz respeito.

“É a maior rede social do mundo, contando 
atualmente com aproximadamente dois bilhões 
de usuários ativos. Com ela, é possível criar um 
perfil pessoal e interagir com outras pessoas, 
através de trocas de mensagens instantâneas, 
compartilhamentos de conteúdos e as famosas 
‘curtidas’  nas postagens dos usuários”. 

(Blog Marketing de Conteúdo, com adaptações).
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a) Facebook.
b) Google.
c) Netflix.
d) WhatsApp.
________________________________________

19. Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente a região do Estado do Paraná em que 
se localiza o Município de Ibaiti.
a) Centro Oriental.
b) Extremo Oeste.
c) Norte Pioneiro.
d) Sudoeste Central.
________________________________________

20. O povoamento da região onde hoje se localiza 
Ibaiti foi iniciado ainda no século XIX. Contudo, 
somente em 1947 o território passou à categoria 
de município. Nesse ano, o território de Ibaiti foi 
desmembrado de:
a) Amorinha.
b) Siqueira Campos.
c) Tomazina.
d) Wenceslau Braz.

QUESTÕES 21 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A coleta do lixo que será encaminhado para 
a reciclagem é feita em recipientes coloridos. Por 
qual finalidade?
a) Para chamar a atenção dos daltônicos, as cores 
ajudam nisso.
b) Para demonstrar que a coleta seletiva é uma 
atividade alegre.
c) Para facilitar o descarte de lixo das pessoas com 
baixa visão.
d) Para que cada tipo de lixo seja descartado no 
recipiente correto.
________________________________________

22. A expressão “por gentileza” deve ser utilizada:
a) Antes de se adentrar em algum ambiente.
b) Antes de se ausentar de algum ambiente.
c) Ao pedir desculpas por alguma gafe.
d) Ao se pedir um favor a terceiros.
________________________________________

23. A limpeza e lavagem de um local com três 
pavimentos devem ser iniciadas:
a) De baixo para cima.
b) De cima para baixo.
c) Pelo pavimento do meio.
d) Por qualquer pavimento.
________________________________________

24. De que material é fabricado a parte inferior do 
rodo, parte essa que tem a função de puxar a água 
espalhada pelo piso?

a) Alumínio.
b) Borracha.
c) Madeira.
d) Plástico reciclado.
________________________________________

25. Dos itens abaixo, qual deles NÃO deve ser 
guardado em armários quando não estiverem 
sendo utilizados?
a) Bolsa e outros pertences pessoais.
b) Extintores de incêndio.
c) Ferramentas manuais.
d) Materiais de limpeza.
________________________________________

26. Leia com atenção a definição abaixo:

“São uma série de procedimentos simples 
com o intuito de manter vidas em situações de 
emergência, feitos por pessoas comuns com esses 
conhecimentos, até a chegada de atendimento 
médico especializado”. 
Fonte: medicfirstaid.wordpress.com

A mesma refere-se a que termo?
a) Primeiros Socorros.
b) Resgate.
c) SAMU.
d) Técnicas de ressuscitação.
________________________________________

27. Qual é a primeira coisa a ser feita antes de 
iniciar a limpeza geral de um equipamento elétrico, 
como por exemplo, um bebedouro?
a) Desligar a alimentação elétrica do equipamento.
b) Desmontar o equipamento.
c) Colocar o equipamento de molho dentro de uma 
bacia com água.
d) Retirar o motor do equipamento.
________________________________________

28. Quando da transmissão de um recado telefônico, 
NÃO é necessário informar:
a) O contato de quem deixou o recado.
b) O dia e horário em que foi deixado o recado.
c) O estado civil de quem deixou o recado.
d) O nome de quem deixou o recado.
________________________________________

29. Que produto abaixo é o mais indicado para o 
polimento de metais?
a) Creolina.
b) Diabo verde.
c) Kaol.
d) Removedor.
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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 17/07/2017.

30. Todas as alternativas abaixo apresentam itens 
de higiene pessoal, mais precisamente para os 
cabelos. Qual deles pode ser compartilhado por 
mais de uma pessoa?
a) Escova.
b) Pente.
c) Touca do tipo rede.
d) Xampu.

 


