
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA 
ESTADO DO PARANÁ 

R E F .  E D I T A L  N º  0 0 1 / 2 0 1 0  –  T E S T E  S E L E T I V O  
 
 

 

INSTRUÇÕES  
� Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 20 (vinte) questões numeradas sequencialmente que compõem a 

 prova objetiva.  

� Composição da Prova:  

QUANTIDADE DE QUESTÕES MATÉRIA 

01 a 10 Língua Portuguesa 

11 a 15 Matemática 

16 a 20 Conhecimentos Gerais 
 

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

ATENÇÃO 
 

1- É proibido folhear o Caderno de Questões antes da 

autorização do fiscal. 

2- Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está 

completo, sem falhas de impressão e se a numeração está 

correta. Confira também se sua prova corresponde ao 

cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer 

divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente. 

3- Confira seu nome completo, o número de seu documento e 

o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso 

encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal 

para as devidas providências. 

4- Você deverá transcrever as respostas das questões 

objetivas, que será o único documento válido para a 

correção das provas. O preenchimento da Folha de 

Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.  

5- Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta 

esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta. 

6- Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na 

Folha de Respostas, a opção que a responda 

corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de 

Respostas:    

7- A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, 

rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos 

destinados às respostas. 

8- 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.  

9- Você dispõe de 3h30min (três horas e trinta minutos) para 

fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de 

Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu 

tempo. 

10- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de 

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

candidato somente poderá retirar-se do local de realização 

da prova levando o caderno de questões após o 

encerramento da prova, devendo, obrigatoriamente, 

devolver ao fiscal a Folha de Respostas assinadas. As 

provas estarão disponibilizadas no site da FAFIPA 

(www.fafipa.org), a partir da divulgação do Gabarito 

Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso 

da capa da prova e levar consigo. 

11- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair 

juntos e após a conferência de todos os documentos da 

sala e assinatura do termo de fechamento. 

12- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de 

consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a 

utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou 

anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, 

pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, gravador ou 

qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses 

objetos causará eliminação imediata do candidato. 

13- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, 

 deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o 

 término da prova e entrega da Folha de Respostas ao 

 fiscal.  

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  
 
 
 

QUESTÃO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RESP. 
          

           

QUESTÃO 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RESP. 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 CARGO: AGENTE DA DEFESA CIVIL 

 

- 3 - 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
QUESTÃO 01 
 Assinale a alternativa que apresenta a divisão 

silábica INCORRETA. 
(A) Gato: ga-to. 
(B) Roubou: ro-u-bo-u. 
(C) Biscoito: Bis-coi-to. 
(D) Homem: ho-mem. 
 
QUESTÃO 02 
 Assinale a alternativa que apresenta um verbo. 
(A) Peguei. 
(B) Sofá. 
(C) Aquele. 
(D) Sapato. 
 
QUESTÃO 03 
 Qual é o aumentativo da palavra “peixe”? 
(A) Peixizão. 
(B) Peixezão. 
(C) Peixinho. 
(D) Peixão. 
 
QUESTÃO 04 
 Qual é o antônimo da palavra “bonita”? 
(A) Linda. 
(B) Maravilhosa. 
(C) Feia. 
(D) Legal. 
 
QUESTÃO 05 
 Assinale a alternativa que possui a palavra 

acentuada corretamente. 
(A) Café. 
(B) Computadôr. 
(C) Bonẽ. 
(D) Váso. 
 
QUESTÃO 06 
 Assinale a alternativa que possui o diminutivo 

correto das palavras “casa” e “nariz”. 
(A) casinhazinha e narizinho. 
(B) casitinha e narizinho. 
(C) casinha e nariguinho. 
(D) casinha e narizinho. 
 
QUESTÃO 07 
 Assinale a alternativa que apresenta a grafia 

INCORRETA. 
(A) Geladeira. 
(B) Carrossa. 
(C) Lápis. 
(D) Arroz. 
 
QUESTÃO 08 
 Assinale a alternativa que NÃO possui um verbo. 
(A) Correr. 
(B) Dormir. 
(C) Fogo. 
(D) Apagar. 
 
QUESTÃO 09 
 Assinale a alternativa que apresenta um diminutivo.  
(A) Caneta. 
(B) Carrinho. 
(C) Brinquedo. 
(D) Bebê. 
 

QUESTÃO 10 
 Assinale a alternativa que apresenta a grafia 

correta. 
(A) Cozido. 
(B) Cabessa. 
(C) Meza. 
(D) Asul. 
 

MATEMÁTICA 

 
QUESTÃO 11 
 Marcos comprou um armário na loja “O Baratão”. 

Para pagar o armário, Marcos deu uma entrada de 
R$ 150,00 e pagou o restante em três prestações 
iguais. Se o armário custa R$ 480,00. Qual o preço 
de cada prestação do armário? 

(A) R$ 80,00. 
(B) R$ 105,00. 
(C) R$ 110,00. 
(D) R$ 125,00. 
 
QUESTÃO 12 
 Pedro comprou 3 pizzas médias e 2 pizzas grandes 

para oferecer a seus amigos que irão jantar em sua 
casa para comemorar seu aniversário. A pizza 
média tem 6 pedaços e a pizza grande tem 8 
pedaços. Quantos pedaços de pizzas serão 
oferecidos por Pedro a seus amigos? 

(A) 16 pedaços. 
(B) 18 pedaços. 
(C) 24 pedaços. 
(D) 34 pedaços. 
 
QUESTÃO 13 
 Ana Carolina realizou quatro avaliações de 

Matemática e obteve as seguintes notas: 8,3; 4,2; 
7,5; 6,0. Qual é a média das notas de Ana Carolina?  

(A) 60. 
(B) 65. 
(C) 70. 
(D) 75. 
 
QUESTÃO 14 
 João comprou 10 sacos de cimento e 5 milheiros de 

tijolos para iniciar uma obra. O milheiro de tijolo s 
custou R$ 90,00 e no total ele gastou R$ 640,00. 
Qual o preço de um saco de cimento? 

(A) R$ 19,00. 
(B) R$ 20,00. 
(C) R$ 21,00. 
(D) R$ 22,00. 
 
QUESTÃO 15 
 Para saber quantos metros de muro vai precisar 

construir em volta de sua casa, Francisco fez os 
seguintes cálculos: 2 x 18,5 m + 2 x 15 m + 4 m. 
Quantos metros de muro Francisco terá que 
construir? 

(A) 30,00 m. 
(B) 37,00 m. 
(C) 45,00 m. 
(D) 71,00 m. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
QUESTÃO 16 
 Há, na atualidade, uma grande discussão em 

relação à utilização de técnicas da biotecnologia n a 
produção de alimentos. Com essas técnicas se 
pode alterar artificialmente a constituição genétic a 
dos alimentos e adicionar novas características à 
espécie modificada. Qual o nome que os alimentos 
produzidos com técnicas da biotecnologia 
recebem? 

(A) Hipotônicos. 
(B) Orgânicos. 
(C) Transgênicos. 
(D) Híbridos. 
 
QUESTÃO 17 
 A sigla CLT se refere a uma norma legislativa que 

regulamenta as relações de trabalho no Brasil. O 
que essa sigla significa? 

(A) Comissão Legalista do Trabalho. 
(B) Consolidação das Leis do Trabalho. 
(C) Confederação das Leis do Trabalhador. 
(D) Comissão Legal dos Direitos dos Trabalhadores 

Urbanos. 
 
QUESTÃO 18 
 A instância do Poder Legislativo Estadual é o(a) 
(A) Assembleia Legislativa. 
(B) Congresso Nacional. 
(C) Supremo Tribunal Estadual. 
(D) Assembleia Constituinte Federal. 
 
QUESTÃO 19 
 A Usina Hidrelétrica de Itaipu Binacional pertence a 

quais países latino-americanos? 
(A) Brasil e Paraguai. 
(B) Brasil e Argentina. 
(C)  Brasil. 
(D) Brasil e Uruguai. 
 
QUESTÃO 20 
 O ator e cineasta Amacio Mazzaropi tornou-se 

conhecido do grande público por seu personagem 
Mazzaropi, que retratava um típico homem do 
interior do Brasil dos anos 1960. Assinale a 
alternativa que melhor define o personagem 
Mazzaropi. 

(A) Capixaba. 
(B) Moderno. 
(C) Mineiro. 
(D) Caipira. 
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