
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
            
 
 
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 3 (três) horas de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, 

deverá assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá trinta questões de múltipla escolha, avaliadas na escala de 00 a 100; 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse 

caso será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o 

material recebido, exceto o folheto fornecido aos candidatos que desejarem anotar suas 

respostas; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
01 - Assinale a alternativa abaixo que não apresenta erro de ortografia em todas as palavras da seqüência: 
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a) Enxuto – convalescência – esdrúxulo 
b) Consciência – enchente – estupro 
c) Exeto – condecendente – homicídio 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
02 - Assinale a alternativa correta que completa o texto de forma adequada: 
O _______________________ presidente da Rússia fará uma visita ________________ à Inglaterra, reino de 
_______________ Majestade Elizabeth II. 
a) eminente – iminente – cua  
b) eminente – imenente – sua  
c) iminente – eminente – cua 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
03 - Assinale a alternativa onde todas as palavras estão acentuadas corretamente: 
a) culínaria, título, pêra 
b) água, codígo, fôlego 
c) início, sofá, pessêgo 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
04 - Assinale a alternativa em que o feminino está correto: 
a) homem – mulher 
b) avestruz – avestruza 
c) macaco – macaquise 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
  
05 - Assinale a alternativa em que o plural está incorreto: 
a) país - países 
b) mãe - mães 
c) pai - paises 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
06 - Assinale a alternativa em que a separação silábica está incorreta: 
a) con-ces-são 
b) de-ten-ção 
c) po-bre-za 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
07 - Durante os três últimos meses, tive aumentos salariais consecutivos. O primeiro foi de 2%, o segundo 2,5% e 
o terceiro 1,5%. Quanto ganho agora se antes desses aumentos eu ganhava R$ 1.450,00: 
a) R$ 8.700,00 
b) R$ 1.350,00 
c) R$ 1.538,70 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - Em um triângulo, o lado AB mede 4 cm a menos do que a medida do lado AC, a medida do lado BC é igual a 
3/5 da media do lado AC e o perímetro é 22 cm. Determine a medida dos três lados desse triângulo: 
a) 10, 6 e 6 
b) 8, 10 e 4 
c) 9, 8 e 5 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
09 - No chão da minha casa será colocado pisos hexagonais. Cada piso tem 290 cm² e o chão é retangular e tem 
6,50 metros de comprimento e 3,50 metros de largura. Quantos pisos serão utilizados? 
a) 660 pisos 
b) 658 pisos 
c) 670 pisos 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - Num treino de basquete, Maria fez 400 arremessos e acertou 268. Elisa fez 360 arremessos e errou 200. 
Calcule a porcentagem de acertos de cada uma respectivamente? 
a) 67% e 44,4 % 
b) 33% e 55,5% 
c) 65,5% e 50% 
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d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
11 - Qual o nome do Programa de Habitação que está sendo desenvolvido pelo Governo Federal? 
a) Minha Casa, Meu Tudo 
b) Minha Casa, Minha História 
c) Minha Casa, Minha Vida 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
12 - Qual o nome do(a) atual Secretário(a) de Estado da Educação do Paraná? 
a) Yvelise Freitas de Souza Arco-Verde 
b) Maurício Requião 
c) Fernando Haddad 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
13 - Qual o prefeito do Município de Arapongas que teve por duas vezes cassado seu mandato? 
a) João Cernichiaro 
b) José Simonetti 
c) Pedro Farias 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
14 - O município de Arapongas teve como distrito desmembrado de seu território, o município de: 
a) Apucarana 
b) Alvorada do Sul 
c) Ibiporã 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
15 - O código de Trânsito – CTB – foi instituído através da lei 9.503, de 23 de setembro de: 
a) 1997.  
b) 1998. 
c) 1999. 
d) 2000. 
 
16 - São os órgãos executivos do sistema nacional de Trânsito: 
a) CONTRAN, CETRAN E CONTRANDIFE. 
b) DENATRAN, DETRAN E DER.  
c) JARI, SNT E CTB. 
d) CNH, CRV E CRLV. 
 
17 - Um motorista de caminhão basculante dirigi numa rodovia sem sinalização mantendo uma velocidade de 95 
km/h, se for flagrado por radar móvel: 
a) Não acontecerá nada, pois o limite da rodovia é 110 km/h. 
b) Receberá uma multa média.  
c) Receberá uma multa grave. 
d) Receberá uma multa gravíssima. 
 

18 - Você chega numa “bifurcação em T” e avista esta placa  , neste momento você: 
a) Vira à direita. 
b) Vira à esquerda.  
c) Segue em frente. 
d) Volta em ré. 
 
19 - Tem por finalidade alertar os usuários da via para condições potencialmente perigosas, indicando sua 
natureza. Suas mensagens são de recomendação: 
a) Sinalização vertical de regulamentação. 
b) Sinalização vertical de indicação. 
c) Placas de orientação de destino. 
d) Sinalização vertical de advertência.  
 
20 - A direção defensiva sugere que um comportamento seguro é: 
a) Parar na luz verde do semáforo, pois um veículo pode atravessar repentinamente. 
b) Manter acesas as luzes externas do veículo à noite, quando estacionado. 






 4 

c) Dar preferência ao pedestre somente quando ele estiver sobre a faixa de segurança. 
d) À noite, em movimento, manter acesos os faróis baixos do veículo.  
 
21 - Um motorista que tem um comportamento correto e seguro na via, é aquele que: 
a) Tem conhecimento da legislação de Trânsito.  
b) Faz revisão do seu veículo a cada dois meses. 
c) Dirigiu, no mínimo, 150.000 km. 
d) É habilitador, no mínimo há dois anos. 
 
22 - Um pedestre atropelado sofre um traumatismo e desmaia, o que é mais perigoso e que pode causar 
obstrução das vias aéreas? 
I - Dentes quebrados que podem ser engolidos. 
II - Sangue do nariz que entope a garganta. 
III - Dentadura ou próteses dentarias. 
IV - Restos de alimentos. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas II e IV estão corretas. 
c) Apenas I, II e III estão corretas. 
d) Todas estão corretas.  
 
23 - Quando se deparar com um acidente de trânsito, em qualquer situação, o primeiro passo é sinalizar o local; 
ao se aproximar da vitima, deve-se verificar em primeiro lugar se: 
a) Há muitas fraturas. 
b) Há muito sangramento. 
c) Há obstrução nas vias aéreas.  
d) Há dor muito forte. 
 
24 - Permitem o funcionamento das semi-árvores mesmo com os constantes movimentos da direção e da 
suspensão do veículo: 
a) Eixos cardans. 
b) Diferenciais. 
c) Juntas homocinéticas.  
d) Amortecedores. 
 
25 - Neste ciclo do motor ocorre uma centelha elétrica na vela de ignição, a mistura entra em combustão. As 
válvulas estão fechadas, a pressão se eleva violentamente, empurrando o pistão para baixo e dando um forte 
impulso na árvore de manivelas: 
a) Admissão. 
b) Compressão. 
c) Explosão.  
d) Exaustão. 
 
26 - O que é considerado uma poluição sonora? 
a) O excesso de luz. 
b) O excesso de gás carbônico na atmosfera. 
c) O excesso de sono nos motoristas. 
d) O excesso de ruído.  
 
27 - Sobre como movimentar corretamente à vítima de acidente de trânsito: 
I - Se houver suspeita de fraturas no pescoço e nas costas, evite (se possível) mover a vítima. 
II - Quando necessário, puxá-la com o auxílio da camisa, casaco ou cobertor, para um local mais seguro. Mova-a 
de bruços, sentido do comprimento do corpo, mantendo a vítima esticada. 
III - Para erguê-la, três ou quatro pessoas devem apoiar todo o corpo e colocar a vítima numa tabua ou maca (se 
necessário, improvise com pedaço de madeira, roupas ou cobertores). 
IV - Procure proteger a cabeça da vítima colocando-a para trás. 
Assinale a alternativa correta: 
a) A I e a III estão corretas.  
b) A II e a IV estão corretas. 
c) A I, a II e a III estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
28 - Para evitar acidentes, qual o melhor método? 
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a) Acelerar o veículo em cruzamentos. 
b) Trafegar sempre em baixa velocidade. 
c) Não dirigir à noite e quando estiver chovendo. 
d) Prever o perigo e agir a tempo. 
 
29 - Dirigir com Carteira Nacional de Habilitação – CNH – vencida a mais de 30 dias é uma infração: 
a) Média. 
b) Grave. 
c) Gravíssima. 
d) Gravíssima multiplicado por três. 
 
30 - Em via rural não pavimentada (estrada) há limite de velocidade? 
a) Não. 
b) 40 km/h. 
c) 60 km/h. 
d) 80 km/h. 
 

 





