TESTE SELETIVO EDITAL Nº 006/2016
MUNICÍPIO DE IPORÃ - ESTADO DO PARANÁ
CARGO: SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS (FEMININO)
DATA: 17/04/2016
LEIA AS INSTRUÇÕES:
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 20
(VINTE) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada uma,
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva;
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao
preenchimento do cartão resposta;
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de
tinta azul ou preta;
 Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip,
telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador,
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de
qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais
como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas;
 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de
aplicação de prova;
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta
devidamente assinado e deixe o local de provas;
 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de
prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

INSCRIÇÃO:_____________
NOME COMPLETO:_________________________________________
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01 - As palavras estão todas grafadas corretamente, com exceção da alternativa:
a)
Agir, finge,
b)
Pagem, gorgeta.
c)
Fuligem, laje.
d)
Estágio, litígio.
02 - Aponte a alternativa incorreta quanto a concordância verbal:
a)
Fui eu quem fez a lição.
b)
Nenhum de vocês sabe a resposta?
c)
Fomos nós que chegou tarde.
d)
São dez horas.
03 - Aponte a classificação das orações abaixo:
“Estudei para o concurso, por isso tirei uma boa nota.”
a)
Oração coordenada Conclusiva.
b)
Oração coordenada Aditiva.
c)
Oração coordenada Alternativa.
d)
Oração coordenada adversativa.
04 - Classifique a oração em destaque:
Embora não pareça, João é rico.
a)
Oração subordinada concessiva.
b)
Oração subordinada conformativa.
c)
Oração subordinada consecutiva.
d)
Oração subordinada proporcional.
05 - Na sentença abaixo, o uso da vírgula ocorreu com a finalidade de:
Gastaram tudo o que tinham, ou melhor, quase tudo.
a)
Para separar elementos de uma enumeração.
b)
Para separar o vocativo.
c)
Para separar o aposto.
d)
Para separar expressões explicativas.
06 - A distância entre o Monte Caburaí (ao norte) até o Chuí (ao sul) é de
aproximadamente 4,4 mil Km. Essa distância pode ser representada, em metros, por:
a)
440m.
b)
4400m.
c)
44000m.
d)
4400000m.
07 - O valor da expressão numérica
a)
12.
b)
13.
c)
14.
d)
15.

+ 3/4 + 0,25 é igual a:
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08 - Determinado terreno retangular possui dimensões 10m por 20m. Pode-se
afirmar que as medidas do perímetro e da área desse terreno são respectivamente:
a)
30m e 100m2.
b)
10m e 200m2.
c)
30 m e 300m2.
d)
60m e 200m2.
09 - O triplo de determinado número, adicionado a seu quádruplo, resulta 630. O
valor desse número é:
a)
60.
b)
80.
c)
90.
d)
95.
10 - Se 3/5 do total de páginas de um livro já foram lidas e ainda restam 70 páginas,
pode-se afirmar que o número total de páginas desse livro é de:
a)
150.
b)
175.
c)
200.
d)
225.
11 - O Gentílico de Iporã é:
a)
Iporãnense
b)
Iporãno.
c)
Iporãnaense.
d)
Iporãnianense.
12 - Segundo o senso do IBGE do ano de 2015, a estimativa populacional é de:
a)
15.000 habitantes.
b)
14.900 habitantes.
c)
14.800 habitantes.
d)
14.887 habitantes.
13 - Quem é o atual Ministro da Justiça do Brasil?
a)
Nelson Barbosa.
b)
Eugênio Aragão.
c)
Ricardo Ribeiro.
d)
Nenhuma das alternativas anteriores.
14 - O município de Iporã faz divisa com quais municípios?
a)
Francisco Alves, Altônia, Pérola, Cafezal do Sul, Brasilândia do Sul e Palotina.
b)
Francisco Alves, Altônia, São Jorge do Patrocínio e Cafezal.
c)
Francisco Alves, Cafezal do Sul, Brasilândia do Sul e Alto Piquiri.
d)
Nenhuma das alternativas anteriores.
15 - Quantos municípios compõem o Estado do Paraná?
a)
450 municípios.
b)
400 municípios.
c)
399 municípios.
d)
389 municípios.
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16 - A reciclagem de lixo é iniciada:
a)
Na coleta seletiva.
b)
Na redução do consumo.
c)
Na reutilização de objetos.
d)
Na usina de reciclagem.
17 - O que um socorrista NÃO deve fazer no atendimento de uma vítima?
a)
Acionar os serviços de urgência e emergência pelo telefone.
b)
Imobilizar membros com suspeita de fraturas.
c)
Manter a calma e pensar bem antes de realizar qualquer manobra com a vítima.
d)
Medicar a vítima que se queixar de dores.
18 - Produto que pode substituir a água sanitária na desinfecção de ambientes,
porém, sendo usado em menor proporção:
a)
Cloro.
b)
Detergente.
c)
Limpa alumínio.
d)
Sabão industrial.
19 - Todas as alternativas abaixo apresentam itens que podem ser armazenados
juntos, EXCETO:
a)
Alimentos enlatados e aparelhos eletrônicos.
b)
Componentes de máquinas e embalagens de papelão.
c)
EPIs e ferramentas.
d)
Medicamentos e produtos químicos.
20 - Qual das alternativas abaixo apresenta atribuição de Servente de Serviços
Gerais?
a)
limpeza dos móveis.
b)
limpeza do pátio.
c)
conservação dos produtos utilizados na execução do serviço.
d)
todas as alternativas estão corretas.

DESTAQUE AQUI
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