CÂMARA MUNICIPAL DE IRATI
ESTADO DO PARANÁ
REALIZAÇÃO

REF. EDITAL Nº 001/2009 – CONCURSO PÚBLICO

INSTRUÇÕES


Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a
prova objetiva.



Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

ATENÇÃO
12-

É proibido folhear o Caderno de Questões antes da

4-

marcação

Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está

tranquilidade, mas controle seu tempo.

10-

Respostas.

Faça-a

com

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de

queira levar o caderno de prova, só poderá sair da sala

divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.

após o termino da prova, devendo, obrigatoriamente,

Confira seu nome completo, o número de seu documento e

devolver ao fiscal a Folha de Respostas devidamente

o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso

assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da

encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal

AOCP (www.aocp.com.br), a partir da divulgação do

para as devidas providências.

Gabarito Preliminar.

Você deverá transcrever as respostas das questões

11-

Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair
juntos, após a conferência de todos os documentos da sala
e assinatura da ata.

12-

Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de

responsabilidade do candidato.

consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a

Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta

utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou

esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.

anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas,
pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, gravador ou

Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na
Folha

de

Respostas,

a

opção

que

a

qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses

responda

objetos causará eliminação imediata do candidato.

corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de
Resposta:

13-

término da prova e entrega da Folha de Respostas ao
fiscal.

destinados às respostas.
Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0
(zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais
de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda
que legível.

Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares,
deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o

A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada,
rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos

8-

de

prova após 60(sessenta) minutos de seu início. Caso

preenchimento da Folha de Respostas é de inteira

7-

Folha

cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer

documento válido para a correção das provas. O

6-

da

correta. Confira também se sua prova corresponde ao

objetivas para a Folha de Respostas, que será o único

5-

Você dispõe de 3h (três) para fazer a prova, incluindo a

autorização do fiscal.

completo, sem falhas de impressão e se a numeração está

3-

9-

14-

Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em
imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as
medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos
envolvidos.
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FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO
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RESP.

QUESTÃO
RESP.

(D)

PORTUGUÊS

(E)
Para brasileiros, aquecimento global não é
o maior problema Publicidade

Questão 03
Todas as alternativas abaixo apresentam um
substantivo destacado, EXCETO:
(A)
O aquecimento global.
(B)
Ninguém saberá dizer.
(C)
As pessoas se dizem dispostas.
(D)
Podendo escolher mais de uma opção.
(E)
Uma conta de luz mais cara.

RICARDO MIOTO
da Folha de S. Paulo
O brasileiro não considera o aquecimento global uma
prioridade e erra feio ao apontar as suas causas. Mas
se diz disposto a pagar para amenizá-lo, mostra
pesquisa Datafolha.

Questão 04
O plural da expressão “É a resposta socialmente
esperada” é:
(A)
São as respostas socialmente esperadas
(B)
É as respostas socialmente esperada
(C)
São as respostas socialmentes esperadas
(D)
É as respostas socialmentes esperadas
(E)
São as respostas socialmente esperada.

O Datafolha ouviu 2.073 pessoas em 124 municípios
em todas as regiões do Brasil entre 9 e 11 de
setembro. Numa lista de dez grandes problemas
mundiais, apenas 5% dos entrevistados mencionaram
o aquecimento global como sua maior preocupação.
Pobreza, violência e fome aparecem nos primeiros
lugares.
Em empate técnico (a margem de erro da pesquisa é
de dois pontos percentuais para mais ou para menos)
aparecem mortalidade infantil (6%), falta de acesso à
educação (5%) e terrorismo (4%). A biodiversidade
aparece como preocupação principal de apenas 1%
dos entrevistados.

Questão 05
Os plurais das palavras infantil, preocupação e
principal são, respectivamente:
(A)
infantis, preocupações e principais
(B)
infantis, preocupaçãos e principais
(C)
infantils, preocupações e principals
(D)
infantils, preocupaçãos e principals
(E)
infantis, preocupaçães e principais

Podendo escolher mais de uma opção, os
entrevistados apontaram a falta de cuidado com o lixo
(com 60%) e com a água (45%) como os maiores
culpados pela mudança climática. Só depois surgem
carros (36%) e desperdício de energia (32%), que
estão entre as principais causas do problema.

Questão 06
Assinale a alternativa cuja expressão destacada é
um adjetivo.
(A)
“...em uma conta de luz mais cara...”
(B)
“...em uma conta de luz mais cara...”
(C)
“...em uma conta de luz mais cara...”
(D)
“...em uma conta de luz mais cara...”
(E)
“...em uma conta de luz mais cara...”

Ainda assim, as pessoas se dizem dispostas a gastar
dinheiro em nome do combate ao aquecimento global,
seja em mais impostos, em uma conta de luz mais cara
ou no supermercado. A maioria dos entrevistados
(58%) diz que pagaria imposto para preservar a
Amazônia e reduzir as emissões.

Questão 07
Assinale a alternativa cujo substantivo não é do
gênero masculino.
(A)
supermercado
(B)
carros
(C)
biodiversidade
(D)
problema
(E)
dinheiro

"É a resposta socialmente esperada. Mostra que há
receptividade [à questão ambiental]. Mas pergunte
quando as pessoas pagaram mais caro para favorecer
o ambiente. Provavelmente ninguém saberá dizer", diz
Fábio Mariano, especialista em consumo da ESPM.
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u662504.sht
ml

Questão 08
Assinale a alternativa cujo substantivo não é do
gênero feminino.
(A)
resposta
(B)
Amazônia
(C)
impostos
(D)
educação
(E)
energia

Questão 01
Assinale a alternativa correta quanto ao conteúdo
do texto 1.
(A)
Os brasileiros entrevistados não sabem o que é o
aquecimento global.
(B)
Os brasileiros entrevistados consideram o aquecimento
global o maior problema a ser enfrentado.
(C)
Para os brasileiros entrevistados, pobreza, violência e
fome são os problemas mais preocupantes.
(D)
A pesquisa aconteceu em agosto de 2009.
(E)
O Datafolha ouviu pessoas de vários países para a
pesquisa.

Questão 099
Assinale a alternativa que não apresenta um
substantivo destacado.
(A)
aquecimento global
(B)
O Datafolha ouviu
(C)
em 124 municípios
(D)
em todas as regiões
(E)
dez grandes problemas

Questão 02
Assinale a alternativa correta quanto ao conteúdo
do texto 1.
(A)
O brasileiro sabe perfeitamente apontar as causas do
aquecimento global.
(B)
Para os entrevistados, o maior culpado pela mudança
climática é o desperdício de energia.
(C)
O governo irá cobrar impostos para preservar a
Amazônia a partir de 2010.
ZELADORA

A maioria dos entrevistados se mostrou disposta a
pagar impostos para preservar a Amazônia.
Para Fábio Mariano, especialista em consumo da
ESPM, o aquecimento global não é preocupante.
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Questão 10
Todas as alternativas apresentam
destacado, EXCETO:
(A)
“Pobreza, Violência e fome aparecem...”
(B)
“...Mostra pesquisa Datafolha.”
(C)
“5% dos entrevistados mencionaram...”
(D)
“Em empate técnico...”
(E)
“Podendo escolher mais de uma...”

um

verbo

Questão 11
Assinale a alternativa que apresenta a forma verbal
conjugada no futuro do presente do indicativo.
(A)
diz
(B)
preservar
(C)
reduzir
(D)
pagaram
(E)
saberá
Questão 12
Assinale a alternativa
substantivo abstrato.
(A)
carro
(B)
pobreza
(C)
dinheiro
(D)
lixo
(E)
água

que

apresenta

Disponível em <http://www.monica.com.br/comics/tirinhas/tira199.html>.
Acessado em 04/12/09

Questão 14
Assinale a alternativa correta quanto as formas
verbais dei e foi.
(A)
Estão flexionadas na primeira pessoa do singular e na
terceira pessoa do singular, respectivamente.
(B)
Estão flexionadas na primeira pessoa do plural e na
segunda pessoa do singular, respectivamente.
(C)
Estão flexionadas na segunda pessoa do singular e na
terceira pessoa do plural, respectivamente.
(D)
Estão flexionadas na primeira pessoa do singular e na
segunda pessoa do plural, respectivamente.
(E)
Estão flexionadas na terceira pessoa do plural e na
terceira pessoa do singular, respectivamente.

um

Questão 13
As palavras infantil, terrorismo e surgem são
classificadas, respectivamente, como
(A)
substantivo, verbo e adjetivo.
(B)
adjetivo, verbo e substantivo.
(C)
verbo, substantivo e substantivo.
(D)
adjetivo, substantivo e verbo.
(E)
substantivo, adjetivo e verbo.

Questão 15
A respeito da tirinha do Penadinho, assinale a
alternativa correta.
(A)
O fantasma e a árvore morreram no mesmo acidente.
(B)
A árvore não sabe como morreu.
(C)
A árvore morreu vítima de uma queimada proposital.
(D)
A árvore morreu em um incêndio acidental.
(E)
O fantasma morreu vítima de um incêndio proposital.

As questões 14, 15 e 16 referem-se à tirinha abaixo.

Questão 16
As palavras fogo, morri e horrível são classificadas,
respectivamente, como:
(A)
Verbo, verbo e adjetivo.
(B)
Substantivo, verbo e adjetivo.
(C)
Verbo, substantivo e substantivo.
(D)
Adjetivo, verbo e verbo.
(E)
Substantivo, adjetivo e verbo.

ZELADORA
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As questões 17, 18, 19 e 20 referem-se à tirinha abaixo.

MATEMÁTICA
Questão 21
Considere a sequência
AAAABBCCCAAABBBCCCAABBBBCCC??.
As letras substituidas pela interrogação são,
respectivamente:
(A)
BA.
(B)
AC.
(C) CA.
(D) AB.
(E)
CB.
Questão 22
O valor da expressão

8 × (3 + 4) − 12 − (2 + 7 × 9) ÷ 13

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

– 5.
5.
11.
21.
39.

Questão 23
No quadro a seguir, a soma dos três números de
cada linha, de cada coluna e de cada diagonal, é
sempre o mesmo.

Disponível em <http://revistaescola.abril.com.br/linguaportuguesa/coletaneas/calvin-seus-amigos428892.shtml?ft=4p#showfoto>. Acessado em 04/12/09

0,4
A
C

Questão 17
Assinale a alternativa correta quanto ao conteúdo
da tirinha de Calvin.
(A)
Calvin faz seus deveres aos sábados.
(B)
Calvin gosta de estudar.
(C)
Calvin não sabe o que fazer por ser sábado.
(D)
Calvin acorda tarde aos sábados.
(E)
Calvin se diverte com desenhos e biscoitos.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

0,9
B
D

0,2
0,7
0,6

Considerando que A, B, C e D são números
decimais, o valor de D é
0.
0,1.
0,3.
0,5.
0,8.

Questão 24
José deve certa quantia a Pedro, mas esqueceu qual
era o valor. Perguntando a Pedro o valor de sua
dívida, recebeu como resposta: “Você me deve o
dobro do triplo de sua idade”. Sabendo que José
tem 37 anos, sua dívida é de:
(A)
R$ 222,00.
(B)
R$ 232,00.
(C) R$ 242,00.
(D) R$ 252,00.
(E)
R$ 262,00.

Questão 18
A respeito do pai de Calvin, que aparece no último
quadrinho, assinale a alternativa correta.
(A)
Aos sábados, o pai de Calvin vai ao escritório trabalhar.
(B)
Sábado é dia de diversão para o pai de Calvin.
(C)
O pai de Calvin está animado por ser sábado.
(D)
A animação de Calvin atrapalhou o sono de seu pai.
(E)
O pai de Calvin dorme até tarde aos sábados.
Questão 19
Assinale a alternativa que NÃO apresenta um verbo
destacado.
(A)
Hoje é sábado.
(B)
Liguem a TV.
(C)
Peguem os biscoitos.
(D)
Onde você vai.
(E)
Vou pro escritório.

Questão 25
Ao final de uma obra um trabalhador dispunha de
2704 pregos. Para organizá-los em 26 caixas com a
mesma quantidade de pregos ele deverá colocar:
(A)
14 pregos em cada caixa.
(B)
140 pregos em cada caixa.
(C) 104 pregos em cada caixa.
(D) 114 pregos em cada caixa.
(E)
144 pregos em cada caixa.

Questão 20
Os plurais das palavras diversão e legal são,
respectivamente
(A)
Diversões e legais
(B)
Diversões e legals
(C)
Diversãos e legais
(D)
Diversãos e legals
(E)
Diversões e legalis

ZELADORA

é:

Questão 26
Um trem com 6 vagões partiu da estação com 234
passageiros. Na primeira parada, desceram 63
passageiros e subiram 27 passageiros, e nesse
momento todos os vagões ficaram com a mesma
quantidade de passageiros. Nessas condições, a
quantidade de passageiros, em cada vagão, é:
(A)
41.
(B)
39.
(C) 37.
(D) 33.
(E)
29.
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Questão 27
Considere as seguintes afirmações:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

O dobro de 0,3 é menor do que o triplo de 0,2.

II.

160734 ÷ 534

III.

4001× 104 = 5614 .

Questão 32
O mapa do Estado do Paraná tem formato
horizontal. Sobre as suas fronteiras, assinale a
alternativa INCORRETA.
(A)
Ao norte o Paraná faz fronteira com o Estado de São
Paulo.
(B)
Ao leste o Paraná faz fronteira com o Oceano Atlântico.
(C)
No oeste o Paraná faz fronteira com o Estado do Mato
Grosso e o com Paraguai.
(D)
No oeste o Paraná faz fronteira somente com o Estado
do Mato Grosso.
(E)
No sudoeste o Paraná faz fronteira com a Argentina e o
Uruguai.

é maior do que 300.

Nessas condições, é (são) correta(s).
Apenas a alternativa I.
Apenas a alternativa II.
Apenas a alternativa III.
Apenas as alternativas I e II.
Apenas as alternativas II e III

Questão 33
A cultura popular de Irati possui uma forte
influência dos imigrantes europeus. Assinale a
alternativa correta.
(A)
O Pêssankas é um artesanato típico, de origem
italiana.
(B)
A Paróquia São Miguel é de origem polonesa.
(C)
A cidade de Irati possui um clube C.T.G.- Centro de
Tradição Gaúcha.
(D)
A religião em Irati é somente a Católica Apostólica
Romana, trazida pelos Itlalianos.
(E)
Na Praça da Bandeira existe uma placa em
homenagem à comunidade alemã.

Questão 28
Em um salão de festas há 250 cadeiras. Sabe-se que
foram alugadas 13 mesas redondas e em cada mesa
serão colocadas 8 cadeiras. Sabe-se também que
foram alugadas 18 mesas retangulares e em cada
uma serão colocadas 6 cadeiras. Nessas condições,
a quantidade de cadeiras que não serão utilizadas é:
(A)
28.
(B)
36.
(C) 38.
(D) 46.
(E)
48.

Questão 34
A ditadura do Regime Militar vigorou no Brasil entre
os anos de 1964 e 1985. Assinale a alternativa
correta.
(A)
O movimento que derrubou a ditadura militar foi o “Fora
Collor”.
(B)
O movimento que derrubou a ditadura militar foi dos
“Direitos Humanos”.
(C)
O movimento que derrubou a ditadura militar foi o das
“Diretas Já”.
(D)
O movimento que derrubou a ditadura militar foi o
“Impeachment”.
(E)
O movimento que derrubou a ditadura militar foi o “café
com leite”.

Questão 29
Uma cidade tem 125 mil eleitores. Para saber a
preferência desses eleitores pelo candidato Torres
procedeu-se uma pesquisa na qual foram
entrevistadas 280 pessoas, das quais 105
responderam que votariam no candidato. Se a
pesquisa fosse realizada com todos os eleitores da
cidade e os reultados fossem proporcionais aos
obtidos inicialmente, a quantidade de eleitores que
tem preferência por Torres seria:
(A)
46.585.
(B)
46.785.
(C) 46.875.
(D) 47.865.
(E)
48.765.

Questão 35
O ídolo norte-americano Michael Jackson faleceu
em 2009 deixando saudade. Assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
Em 1993, o ídolo Pop esteve no Brasil para realizar
filmagens de seu vídeoclipe com o grupo
baiano
Olodum.
(B)
Em 1993, o ídolo Pop esteve no Brasil para realizar
filmagens de seu vídeoclipe com a Escola de Samba
Beija-Flor de Nilópolis.
(C)
O local onde Michael Jackson gravou o vídeoclipe no
Rio de Janeiro ficou conhecido como “a
laje
do
Michael Jackson”.
(D)
Na ocasião, o artista norte-americano pediu permissão
ao chefe do tráfico para entrar no Morro
Dona
Marta.
(E)
As filmagens do videoclipe foram realizadas no Rio de
Janeiro e em Salvador, com um rígido
aparato
de segurança.

Questão 30
Na adição Y9 + 8Y = XZ3, as letras X, Y e Z
representam três algarismos. A respeito dos valores
de X, Y e Z, pode-se afirmar que:
(A)
X > Z.
(B)
Y < Z.
(C) X + Y < Z.
(D) Y = X + Z.
(E)
É impossível determiná-los.

CONHECIMENTOS GERAIS /
ATUALIDADES
Questão 31
Com relação à atual política do Estado do Paraná e
da cidade de Irati, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
O Governador do Estado do Paraná é por Roberto
Requião
(B)
Álvaro Dias, do PSDB, ocupa o cargo de Senador da
República.
(C)
A Prefeitura da cidade de Irati é administrada por
Sergio Luiz Stoklos.
(D)
Osmar Dias, do PDT, ocupa o cardo de Senador da
República.
(E)
O Prefeito Sergio Luz Stoklos está exercendo seu
primeiro mandato.

ZELADORA
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Questão 36
A tecnologia, atualmente, está presente na vida das
pessoas de forma constante. Assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
A televisão foi inventada no início do século XX e só
chegou ao Brasil em 1950.
(B)
Até pouco tempo atrás a música era ouvida em rádios,
toca fitas e vitrolas elétricas.
(C)
Hoje existem tecnologias como I-Pod, Pen-drive, MP-3,
foto digital, aparelhos celulares.
(D)
A internet é um recurso que só é possível em
municípios onde há telefonia com fibra ótica.
(E)
O gramofone é um fonógrafo, o aparelho mais antigo
inventado para ouvir gravações
Questão 37
A questão de terras, no Brasil, é um assunto
polêmico e quase sem solução. Assinale a
alternativa correta.
(A)
Quando os portugueses chegaram ao Brasil,
compraram as terras dos os índios a preços baixos.
(B)
Nos tempos da escravidão os negros ganhavam um
lote de terras para seu sustento próprio.
(C)
O MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais SemTerra é um movimento social.
(D)
O MST é um movimento revolucionário armado que
toma posse das terras dos ricos.
(E)
No Paraná o MST foi fundado na cidade de Curitiba e
hoje está presente em todo o Estado.
Questão 38
O termo “rap” denomina um estilo musical é a
abreviatura de “Ritmo e Poesia”. Assinale a
alternativa INCORRETA.
(A)
O rap foi criado nos Estados Unidos, nos bairros
pobres de Nova York.
(B)
É caracterizado pelo ritmo lento e pela melodia
romântica.
(C)
Chegou ao Brasil na década de 80, mas alcançou
sucesso na década de 1990.
(D)
As letras do rap trazem a discussão sobre a questão
negra.
(E)
O grupo “Racionais” se tornou conhecido no mundo
musical brasileiro.
Questão 39
O piloto de Fórmula 1 Ayrton Sena da Silva é
considerado um herói brasileiro. Assinale a
alternativa correta.
(A)
Ayrton Sena morreu durante uma corrida, na Itália.
(B)
Ayrton Sena morreu durante um treino na Espanha.
(C)
Ayrton Sena morreu em conseqüência de uma cirurgia.
(D)
Ayrton Sena morreu de enfarte do miocárdio.
(E)
Ayrton Sena morreu num desastre de avião.
Questão 40
Muito se fala sobre a destruição do meio ambiente
e da camada de ozônio. Assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
A camada de ozônio é uma frágil camada de um gás
chamado ozônio (O3) que envolve a terra.
(B)
A camada de ozônio protege os animais, plantas e
seres humanos dos raios ultravioletas.
(C)
A camada de ozônio, na altura de 25 a 30 km da
superfície, é um filtro a favor da vida.
(D)
Sem o filtro da camada de ozônio os raios ultravioletas
poderiam destruir a vida na terra.
(E)
O buraco na camada de ozônio é um orifício que foi
feto para a passagem das naves da NASA.

ZELADORA
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