
 

  

 

 

 
 

PERÍODO MANHÃ 
 

PROCESSO SELETIVO 001/2018 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO 

TERRITÓRIO DIVISA NORTE DO PARANÁ 

 

Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de 
Respostas.

1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 
 

Disciplina Composição 
Língua Portuguesa 1 a 10 
Matemática 11 a 15 
Conhecimentos Gerais 16 a 20 
Conhecimentos Específicos 21 a 30 

 
2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

após 30min (trinta minutos) do início da prova.  
4. Para uso do sanitário, deverá solicitar ao Fiscal de Sala e só deverá se levantar após autorização. 
5. Ao deixar o local definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões nos 30min restantes. 
6. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 

calculadoras, régua, e quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares 
conforme constante no edital de abertura. 

7. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de 
tinta azul ou preta de corpo transparente, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 

8. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 
9. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas Definitiva. Confira seus dados e em caso de 

erro, chame o fiscal. Após conferir assine no campo destinado. Em hipótese alguma ela será 
substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único 
documento válido para correção. 

10. Caso algum equipamento eletrônico emita som, o candidato portador do equipamento será 
automaticamente eliminado do concurso. 

11. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta Verifique na 
Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. 
13. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e 

Caderno de Questões, se for o caso. 
14. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 

do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 
15. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitas em voz alta ao fiscal. 
16. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 

da sala. 
17. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.  
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Língua Portuguesa 
 
1. Assinale a alternativa incorreta quanto à ortografia. 
a) Açaí. 
b) Deixar. 
c) Faltar. 
d) Almentar. 
 
2. Assinale a alternativa em que o emprego do –SS foi 

feito corretamente. 
a) Passoca. 
b) Passarinho. 
c) Cabessa. 
d) Onssa. 
 
3. Assinale a alternativa que haja uma correta 

conjugação do verbo HAVER. 
a) Eu havo de conseguir. 
b) Eu hei de conseguir. 
c) Eu havejo de conseguir. 
d) Eu havoei de conseguir. 
 
4. Assinale a alternativa que apresente o sinônimo da 

palavra ENIGMA. 
a) Algo que precisa de solução. 
b) Algo que gera suspeita. 
c) Algo que gera ansiedade. 
d) Algo que gera maldade. 
 
5. Qual é a vogal temática do verbo CANTAR? 
a) A. 
b) E. 
c) I. 
d) O. 
 
6. Qual prefixo que adicionado à palavra REGULAR 

transforma a palavra no sentido oposto, ou seja, 
REGULAR significa ajustar, então o prefixo para 
que essa palavra se torne o oposto de ajustar é 

a) IR- 
b) A- 
c) ANTI- 
d) DES- 
 
7. Assinale a alternativa que apresenta uma 

onomatopeia. 
a) Nossa! 
b) Tic-tac 
c) Que legal! 
d) Cuidado! 
 
8. Assinale a alternativa em que a palavra 

RESSONÂNCIA foi dividida silabicamente correta. 
a) Res-so-nân-cia. 
b) Re-sso-nan-cia. 
c) Res-so-nân-ci-a. 
d) Ress-o-nân-cia. 
 
9. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra 

monossílaba. 
a) País. 
b) Céu. 
c) Raiz. 
d) Baú. 
 

10. Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas. 

O MAU MAL 
De Vinci Tadeu 
É fácil viver sem o _______, 
Difícil é a falta do bem, 
Todo aquele que é _______ 
Rouba o bom de alguém. 
[...] 

Disponível em 
https://www.recantodasletras.com.br/poesiasespiritualistas/3575228 

a) mal / mau 
b) mal / mal 
c) mau / mau 
d) mau / mal 
 

Matemática 
 
11. A soma de três números naturais consecutivos é 

igual a 744. Assinale a alternativa que representa o 
maior desses três números. 

a) 247 
b) 249 
c) 248 
d) 245 
 
12. Na divisão de um número natural n por 427, o 

quociente obtido foi 658 e o resto da divisão foi 139. 
Assinale a alternativa que representa o número n.  

a) 281105 
b) 491999 
c) 280966 
d) 291106 
 
13. Uma criança está colecionando figurinhas da Copa 

do Mundo e tem 457 figurinhas. Sabendo que desse 
total 143 são repetidas, e que a coleção oficial é 
composta de 682 figurinhas, quantas figurinhas ele 
precisa para completar a coleção sem nenhuma 
repetida?  

a) 225 
b) 143 
c) 368 
d) 539 
 
14. Um agricultor está cultivando morangos e plantou 

1500 mudas. Sabendo que a estimativa é que 10% 
das mudas não se desenvolvam e que cada pé 
produza 800g da fruta por ciclo, qual a estimativa 
da produção de um ciclo (em Kg)?  

a) 1190 kg 
b) 1200 kg 
c) 1500 kg 
d) 1080 kg 
 
15. Uma motocicleta cujo valor é de R$ 7.500,00 está 

sendo vendida com desconto de 15% a vista. Qual o 
valor promocional da motocicleta?  

a) R$ 6375,00  
b) R$ 5850,00 
c) R$ 6500,00 
d) R$ 6750,00 
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Conhecimentos Gerais 
 
16. As florestas, em especial a Amazônica, têm um 

papel vital para a manutenção das espécies e para o 
controle do aquecimento global. Em condições 
normais, a floresta tem uma enorme capacidade de 
retirar, pelo processo da fotossíntese, o 

a) CO2 da atmosfera. 
b) H2O da atmosfera. 
c) O2 da atmosfera. 
d) C2 da atmosfera. 
 
17. Segundo o Atlas da Violência, as mortes vêm se 

disseminando de forma heterogênea no Brasil. O 
número de homicídios tem avançado para as 
cidades menores no interior do país e no Nordeste. 
Qual a idade, gênero e raça que tem mais chance de 
ser assassinado? 

a) Mulheres de 19 anos pretas ou pardas. 
b) Mulheres de 21 anos brancas, amarelas ou indígenas. 
c) Homens de 21 anos pretos ou pardos. 
d) Homens de 19 anos brancos, amarelos ou indígenas. 
 
18. O Brasil transporta milhares de produtos 

constantemente. O meio de transporte mais 
utilizado para o escoamento das produções 
brasileiras é o 

a) ferroviário. 
b) rodoviário. 
c) hidroviário. 
d) aviário. 
 
19. “Cinquenta anos de progresso em cinco”. Foi com 

este slogan que um candidato apresentou ao 
eleitorado o seu Plano de Metas, principal bandeira 
de sua campanha para a presidência do Brasil em 
1955. O enunciado se refere ao 

a) Getúlio Vargas. 
b) Fernando Henrique Cardoso. 
c) Jânio Quadros. 
d) Juscelino Kubitschek. 
 
20. Campeã olímpica de Judô em 2016, de origem 

pobre, negra, foi vítima de racismo em 2012, 
quando foi desclassificada em Londres. Deu a volta 
por cima e foi campeã mostrando a todos o que 
aprendeu com o projeto social do ex-judoca Flavio 
Canto nas comunidades do Rio de Janeiro. Assinale 
a alternativa que apresenta o nome dessa atleta que 
é um exemplo a ser seguido. 

a) Rafaela Silva. 
b) Daiane dos Santos. 
c) Maurren Maggi. 
d) Sarah Menezes. 
 

Conhecimentos Específicos 
 
21. Sobre as Normas Gerais de Circulação e Conduta é 

incorreto afirmar que 
a) o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu 

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

b) 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 suficiente para chegar ao local de 
destino. 

c) ao condutor não é exigido que, ao efetuar 
ultrapassagem, indique com antecedência a manobra 
pretendida, acionando a luz indicadora de direção do 
veículo ou por meio de gesto convencional de braço. 

d) os veículos que se deslocam sobre trilhos terão 
preferência de passagem sobre os demais, respeitadas 
as normas de circulação. 

 
22. Assinale a alternativa correta quanto à Sinalização 

de Trânsito. 
a) As ordens do agente prevalecem sobre as demais 

normas de trânsito e circulação e outros sinais. 
b) As indicações semafóricas não prevalecem sobre 

quaisquer outros sinais. 
c) A sinalização prevista no CTB – Código de Trânsito 

Brasileiro aplica-se somente aos condutores. 
d) A sinalização prevista no CTB – Código de Trânsito 

Brasileiro não se aplica aos ciclistas. 
 
23. Assinale a infração de trânsito que também consta 

como crime, segundo o CTB – Código de Trânsito 
Brasileiro. 

a) Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou 
perturbando o trânsito. 

b) Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de 
Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização 
para Conduzir Ciclomotor. 

c) Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de 
segurança, conforme previsto no art. 65. 

d) Parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança 
de sinal luminoso. 

 
24. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta 

referente às infrações com incidência de multa e 
remoção de veículo. 

I.  Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via 
pública, salvo nos casos de impedimento absoluto de 
sua remoção e em que o veículo esteja devidamente 
sinalizado em pista de rolamento de rodovias e vias 
de trânsito rápido. 

II.  Ter seu veículo imobilizado na via por falta de 
combustível. 

III.  Estacionar o veículo onde houver guia de calçada 
(meio-fio) rebaixada destinada à entrada ou saída 
de veículos. 

IV.  Estacionar o veículo nas vagas reservadas às 
pessoas com deficiência ou idosos, sem credencial 
que comprove tal condição. 

a) Todas estão corretas. 
b) Apenas I e II estão corretas. 
c) Apenas I, II e IV estão corretas. 
d) Todas estão incorretas. 
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25. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 
I.  Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra 

via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá, ao sair 
da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo 
possível do bordo direito da pista e executar sua 
manobra no menor espaço possível. 

II.  Nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser 
feita nos locais para isto determinados, quer por 
meio de sinalização, quer pela existência de locais 
apropriados ou, ainda, em outros locais que 
ofereçam condições de segurança e fluidez, 
observadas as características da via, do veículo, das 
condições meteorológicas e da movimentação de 
pedestres e ciclistas. 

III.  Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe 
seja favorável, nenhum condutor pode entrar em 
uma interseção se houver possibilidade de ser 
obrigado a imobilizar o veículo na área do 
cruzamento, obstruindo ou impedindo a passagem 
do trânsito transversal. 

IV.  Quando uma pista de rolamento comportar várias 
faixas de circulação no mesmo sentido, são as da 
direita destinadas ao deslocamento dos veículos 
mais lentos e de maior porte, quando não houver 
faixa especial a eles destinada, e as da esquerda 
destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos 
veículos de maior velocidade. 

a) Todas estão incorretas. 
b) Apenas II e IV estão corretas. 
c) Apenas I e III estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
26. Quanto aos limites de velocidade determinados pelo 

CTB – Código de Trânsito Brasileiro é incorreto 
afirmar que 

a) Comete infração grave - Transitar em velocidade 
superior à máxima permitida para o local, medida por 
instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias 
de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias, quando 
a velocidade for superior à máxima em mais de 20% 
(vinte por cento) até 50% (cinquenta por cento). 

b) Comete infração leve - Transitar em velocidade 
superior à máxima permitida para o local, medida por 
instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias 
de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias, quando 
a velocidade for superior à máxima em até 20% (vinte 
por cento). 

c) Comete infração média - Transitar com o veículo em 
velocidade inferior à metade da velocidade máxima 
estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o 
trânsito, a menos que as condições de tráfego e 
meteorológicas não o permitam, salvo se estiver na 
faixa da direita. 

d) Comete infração gravíssima - Deixar de reduzir a 
velocidade do veículo de forma compatível com a 
segurança do trânsito, quando se aproximar de 
passeatas, aglomerações, cortejos, préstitos e desfiles. 

 
27. O condutor estará sujeito a suspensão do direito de 

dirigir por 12 (doze) meses quando dirigir veículo 
a) com validade da Carteira Nacional de Habilitação 

vencida há mais de trinta dias. 
b) sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar 

de audição, de prótese física ou as adaptações do 
veículo impostas por ocasião da concessão ou da 
renovação da licença para conduzir. 

c) confiar ou entregar a direção de veículo a pessoa que, 
mesmo habilitada, por seu estado físico ou psíquico 

não estiver em condições de dirigi-lo com segurança. 
d) sob a influência de álcool ou de qualquer outra 

substância psicoativa que determine dependência. 
 
28. Sobre a direção defensiva é correto afirmar que 
a) nos declives o condutor não precisa deixar o veículo 

engrenado. 
b) sob forte chuva, neblina, cerração, o condutor deverá 

reduzir a velocidade e acender os faróis. 
c) não é necessário que o condutor reduza a velocidade 

quando se aproximar de cruzamentos cuja preferencial 
lhe seja favorável. 

d) durante o dia, o condutor deverá circular com os faróis 
acessos em luz alta. 

 
29. Sobre a mecânica de veículos em geral é correto 

afirmar que 
a) o sistema de arrefecimento refrigera somente o 

cabeçote do motor. 
b) o hidrovácuo é peça integrante do sistema de direção 

do veículo. 
c) são peças básicas de um motor veicular, o bloco do 

motor, os pistões, as bielas, as bronzinas, o 
virabrequim, o cabeçote. 

d) ao puxar o freio de mão aciona-se somente os freios 
dianteiros do veículo. 

 
30. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 
I.  A bateria do veículo recarrega o alternador, 

gerando energia para as velas de ignição. 
II.  O bico injetor é alimentado pelo fluido de 

arrefecimento do motor. 
III.  Nos freios a disco deve-se lixar as lonas de freio 

antes do encaixe e na falta de fluido não é necessário 
“sangrar” o freio. 

IV.  O diferencial nos veículos de tração dianteira está 
acoplado ao motor. 

a) Todas estão incorretas. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas I está correta. 
d) Todas estão corretas. 
  

 


