
 
 

 
 
 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com 50 (cinquenta) itens da prova objetiva, corretamente ordenados de 1 a 50 sem 
falhas ou repetições. 

MATÉRIA ITENS 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 10 

MATEMÁTICA 11 a 15 

CONHECIMENTOS GERAIS 16 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 21 a 50 

 
Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de 
Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências 
devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências. 

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal. 

2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não 

esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto. 

3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das 

questões está correta. 

4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 

5. Leia atentamente cada item da prova objetiva e assinale na Folha de Respostas (C) para item CERTO e (E) para item 

ERRADO. 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 

7. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.  

9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que 

antecedem o encerramento da prova. 

11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 

 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes. 

 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 

 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para 

obter vantagens para si ou para outros. 

 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a 

realização da prova objetiva. 

 Caso qualquer equipamento venha a emitir ruídos sonoros, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 

pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia a Policia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com 

prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata 

e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas. 

14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando. 

15. Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado 

pelo candidato.
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Analise os itens, a seguir, com relação ao significado das palavras: 

1.  (C) (E) Na frase: “O juiz determinou o imediato comprimento da sentença”, a palavra 

“comprimento” foi corretamente utilizada, pois está relacionada à medição. 

2.  (C) (E) As palavras “cabo” e “manga” são exemplos de polissemia, pois podem 

apresentar vários sentidos, conforme o contexto em que são utilizadas. 

3.  (C) (E) Nas frases: “O veículo envolvido no acidente teve _____ total” e “É possível 

que o deputado _______ seus diretos políticos, em caso de condenação”, as duas 

lacunas podem ser preenchidas, corretamente, pela palavra “perca”. 

4.  (C) (E) Na frase: “Muitas campanhas publicitárias são agressivas e, com isso, 

chama a atenção da população”, a palavra “agressivas” pode ser substituída pela 

palavra “chocantes”, sem que isso altere completamente o sentido da frase. 

5.  (C) (E) Os pares: aberto-fechado; agitadamente-mansamente; apressado-vagaroso 

são exemplos de antônimos, palavras que se opõem quanto ao significado. 

 

Analise os enunciados, a seguir, em relação à classificação e separação das sílabas: 

6.  (C) (E) As palavras: máquina, quilômetro, relâmpago são acentuadas porque todas 

são proparoxítonas, isto é, a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba. 

7.  (C) (E) Nas palavras: má-goa, de-grau, en-cai-xa-do, mi-nei-ros os encontros 

vocálicos presentes nas sílabas destacadas são chamados ditongos. 

8.  (C) (E) A palavra “pais” é um exemplo de monossílabo, ou seja, é uma palavra 

formada por apenas uma sílaba. 

9.  (C) (E) As sílabas das palavras: te-rra-pla-na-gem, ca-mi-nhão, fren-tis-ta foram, 

corretamente, separadas, de acordo com as regras da norma culta da língua 

portuguesa. 

10.  (C) (E) Em todas as sílabas destacadas nas palavras: pe-drei-ro, cri-se, a-tle-ta, te-

lha-do ocorre um encontro consonantal. 

 

MATEMÁTICA 

Com relação às operações usuais nos números naturais, fracionários e decimais, 

julgue os itens: 

11. (C) (E) Dados os números 8/4, 12/3, 105/5 e 27/9 na forma fracionária, podemos 

concluir que todos pertencem aos números naturais. 

12. (C) (E) Em uma determinada empresa, são produzidos 1800 kg de lixo (1000 kg de 

papel e 800 kg de papelão) por dia. Sabe-se que a empresa Recycle recolhe 75% 
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do papel e 50% do papelão para reciclagem. Podemos afirmar que a empresa 

Recycle recolhe diariamente 1150 kg de material reciclado nesta empresa. 

13. (C) (E) Ao dividir um terreno entre 15 familiares, cada um teve direito a 56  (metros 

quadrados) de terrenos. Então, é correto afirmar que a área inicial do terreno é de 

856 (metros quadrados). 

14. (C) (E) Osias foi a uma rede de lojas e verificou que determinado aparelho eletrônico 

era ofertado da seguinte forma: entrada de R$ 37,00 e 5 prestações de R$16,50. 

Logo, o valor do aparelho é de R$120,50. 

15. (C) (E) Astromar foi ao shopping e realizou diversas compras, entre os itens 

adquiridos temos: 01 tênis por R$ 109,19, 01 camiseta por R$ 87,95 e 02 shorts de 

R$ 63,17 cada. Com base nos itens informados, podemos concluir que Astromar 

gastou R$ 323,48. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

 

O Brasil tinha, em 2010, 190.755.799 habitantes segundo o IBG. É a quinta maior 

população do mundo e a segunda da América. Classifique Certo ou Errado para as 

alternativas sobre o crescimento da população brasileira: 

16. (C) (E) A população brasileira é resultado de uma mistura de povos indígenas, 

negros, brancos e amarelos que vieram para o Brasil em diferentes fases de nossa 

história.    

17. (C) (E) Os brasileiros são hoje o resultados apenas dos povos migrados do norte e 

do nordeste do Brasil 

18. (C) (E) Hoje 80% da população brasileira é migrante e vive nas cidades.  

19. (C) (E) A realidade é que a população brasileira está concentrada 92% no Sudeste 

Brasileiro e é essencialmente urbano-rural.   

20. (C) (E) A mecanização das atividades agrícolas, a instalação da agroindústria, e a 

instalação de atividades de lazer e comunicações na área rural têm levado uma boa  

parcela de pessoas a buscar trabalho nas áreas rurais, no Brasil do século XXI. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Tendo como base as noções de primeiros socorros no trânsito, julgue os itens que 

se seguem: 

21.  (C) (E) Ao avistar uma vítima de acidente de trânsito, deve-se primeiro verificar a 

situação da vítima e acionar o atendimento especializado e após sinalizar o local 

para evitar que outros acidentes aconteçam. 
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22.  (C) (E) A sinalização do local do acidente é determinada pela velocidade máxima 

permitida para o local com pista seca. Então, numa via de 60 Km/h, com pista seca, 

a distância para início da sinalização será de 60 passos longos. 

23.  (C) (E) Fazer uma compressão no local do ferimento com gaze ou pano limpo é o 

procedimento correto para controlar uma hemorragia externa de um ferimento. 

24.  (C) (E) As lesões da coluna vertebral são algumas das principais consequências 

dos acidentes de trânsito. Para não agravá-las é importante não movimentar a 

vítima e aguardar o socorro profissional. 

25.  (C) (E) O condutor de veículo que na ocasião de acidente deixa de prestar socorro à 

vítima e de pedir auxílio da autoridade pública, será punido com infração gravíssima, 

sem que haja incidência de crime de trânsito neste caso. 

 

No que se refere à classificação de vias e suas velocidades máximas permitidas, 

julgue os itens que se seguem: 

26.  (C) (E) Vias de trânsito rápido e rodovias são exemplos de vias rurais. 

27.  (C) (E) Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima de uma 

via arterial será de sessenta quilômetros por hora. 

28.  (C) (E) O órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário com circunscrição sobre a via 

poderá regulamentar, por meio de sinalização, velocidades superiores ou inferiores 

às estabelecidas pelo Código de Trânsito. 

29.  (C) (E) A via local, classifica-se como via rural. 

30.  (C) (E) Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima de uma 

via coletora será de trinta quilômetros por hora. 

 

No que se refere às infrações de trânsito, julgue os itens que se seguem: 

31.  (C) (E) Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para 

Dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo constitui infração 

gravíssima, punida com multa (3 vezes), apreensão do veículo e recolhimento do 

documento de habilitação. 

32.  (C) (E) Estacionar o veículo ao lado de outro veículo em fila dupla constitui infração 

grave, punida com multa e remoção do veículo. 

33.  (C) (E) Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e/ou a veículo não 

motorizado que se encontre na faixa a ele destinada constitui infração leve. 

34.  (C) (E) O condutor que é flagrado conduzindo veículo em velocidade superior à 

máxima em mais de 50% será punido com infração gravíssima, multa [3 (três) 
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vezes], suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão do documento de 

habilitação. 

35.  (C) (E) Avançar o sinal vermelho do semáforo configura infração grave, punida com 

multa. 

 

Tendo em vista as regulamentações do Código de Trânsito Brasileiro, referentes aos 

veículos de emergência e veículos prestadores de serviços de utilidade pública, 

julgue os itens que se seguem: 

36.  (C) (E) Os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em 

atendimento na via, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, 

estacionamento e parada, desde que devidamente sinalizados, devendo estar 

identificados na forma estabelecida pelo CONTRAN. 

37.  (C) (E) Deixar de manter ligado, nas situações de atendimento de emergência, o 

sistema de iluminação vermelha intermitente dos veículos de polícia, de socorro de 

incêndio e salvamento, de fiscalização de trânsito e das ambulâncias, ainda que 

parados, constitui infração média, sendo o motorista do veículo de emergência 

punido com multa. 

38.  (C) (E) Deixar de dar passagem aos veículos precedidos de batedores, de socorro 

de incêndio e salvamento, de polícia, de operação e fiscalização de trânsito e às 

ambulâncias, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por 

dispositivos regulamentados de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitentes, 

configura infração gravíssima punida com multa. 

39.  (C) (E) Para que as ambulâncias tenham prioridade de trânsito, livre circulação, 

estacionamento e parada, é necessário que estejam em pleno atendimento a 

serviço de urgência e devidamente identificadas por dispositivos regulamentares de 

alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente. 

40.  (C) (E) A prioridade de passagem da ambulância na via e no cruzamento deverá se 

dar em alta velocidade, para que se priorize o atendimento à vítima que está sendo 

transportada, desde que se tome os devidos cuidados de segurança. 

 

Julgue os itens que se seguem referentes às regras de direção defensiva: 

 

41.  (C) (E) São fatores que diminuem a concentração e retardam reflexos: consumir 

bebida alcoólica, usar o telefone celular ao dirigir, ficar muito tempo sem dormir etc. 
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42.  (C) (E) Segundo as regras de direção defensiva, ao se aproximar de uma curva 

deve-se diminuir a velocidade antes de iniciar a manobra. Este comportamento se 

dá para evitar a ação da força centrípeta que é força que nos “joga” para fora da 

curva, gerando perigo de capotamento. 

43.  (C) (E) Avançar o sinal amarelo do semáforo não constitui infração de trânsito, 

porém as normas de direção defensiva trazem que sob a luz amarela você deverá 

reduzir a marcha e parar. Só deverá fazer a travessia se já tiver entrado no 

cruzamento ou se esta condição for a mais segura para impedir que o veículo que 

vem atrás colida com o seu. 

44.  (C) (E) Na direção defensiva aplica-se a máxima: “Os veículos de menor porte são 

responsáveis pela segurança dos veículos maiores”. 

45.  (C) (E) Aquaplanagem é a perda de aderência do pneu com o solo, devido ao 

excesso de água na pista. Sobre poças de água não se recomenda a utilização dos 

freios. 

 

No que se refere à sinalização de trânsito, julgue os itens que se seguem: 

46.  (C) (E) A indicação do semáforo prevalece sobre as ordens do agente de trânsito. 

47.  (C) (E) Dispositivos de sinalização auxiliar são um exemplo de sinal de trânsito. 

48.  (C) (E) Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou 

reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto não 

estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as 

condições adequadas de segurança na circulação. 

49.  (C) (E) A sinalização insuficiente ou incorreta não influencia na aplicação das 

sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro. 

50.  (C) (E) Os sinais de trânsito classificam-se em: verticais, paralelos, superficiais e 

dispositivos de sinalização auxiliar. 
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Destaque Aqui 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……. 

 
 

GABARITO 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA – PR Edital Nº 172/2015  

http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso 
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