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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre 

e se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas 
(a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso 
o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma 
divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido; 

 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações 
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao 
fiscal de sala para corrigir em Ata; 

 Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material 

de prova e ao preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta; 
 Não é permitido durante a realização da prova: a) equipamentos eletrônicos 

como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, 
gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer 
aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos 
e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou 
qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos 
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 
etc. 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os 
permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se 

retirar da sala de aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e 

o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova.  O 
candidato NÃO poderá levar consigo o caderno de questões em momento 
algum; 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 
presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação 
da sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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O bebê da cadeira alta 
 

Isabela Ferreira, em  Terror & Sobrenatural 
Parece um nome estranho para uma 

lenda, não acha? Bom, o fato é que ela é uma 
das lendas urbanas contadas no mundo todo, 
mas parece ter suas origens na Noruega. De 
acordo com o que conta a história, um casal 
norueguês nunca tirava férias, devido aos 
negócios da família. Eles tinham um bebê e 
quando finalmente conseguiram suas tão 
sonhadas férias, decidiram deixá-lo com uma 
babá. 

Tudo foi devidamente combinado, no 
entanto, um imprevisto aconteceu  com a babá. 
Ela já estava muito atrasada e 
consequentemente, os pais da criança também 
estavam atrasados para o voo. Ninguém sabia o 
que havia acontecido, até que finalmente a babá 
ligou e avisou que seu carro havia quebrado. Ela 
informou aos pais que logo um mecânico 
chegaria para ajudá-la, e que de qualquer forma 
não se preocupassem, pois dentro de 15 minutos 
chegaria na casa, visto que estava perto e 
conseguiria ir à pé. 

Para não se atrasarem ainda mais, os 
pais do bebê o amarraram em uma cadeira alta 
para que não tivesse o risco de cair até que a 
babá chegasse. Deixaram a porta dos fundos 
destrancada para que ela pudesse entrar, 
porém, ela nunca chegou de fato a entrar na 
casa. As suspeitas são de que ela tenha tentado 
entrar pela porta da frente, que estava trancada. 
Pensou então que o bebê teria ido junto e 
simplesmente foi embora. 

Ainda existe outra teoria de que ela na 
verdade foi atropelada por um caminhão. No fim 
das contas, os pais ainda puderam chegar em 
casa depois da viagem, a tempo de ver seu bebê 
morto e inchado, ainda preso na cadeira. 
 
Adaptação: 
https://www.fatosdesconhecidos.com.br/7-das-
lendas-urbanas-mais-perturbadoras-de-cada-
pais/, acesso em 12 de jul. de 2018.  
 
01) A lenda se chama “O bebê da cadeira 
alta” porque: 
 
(A) conta a história de um bebê que foi 
deixado em casa amarrado em uma cadeira alta 
e morreu porque a babá não chegou para cuidar 
dele. 
(B) o bebê gostava muito de ficar sentada em 
uma cadeira alta. 
(C) havia em uma determinada cidade um 
número grande de cadeiras altas. 

(D) um bebê morreu porque caiu da cadeira 
alta. 
(E) a cadeira alta é muito desconfortável e os 
pais colocavam o bebê sentado nela para 
castigá-lo.  
  
02) A razão de a babá não ter ficado com o 
bebê da cadeira alta na ausência dos pais: 
 
(A)  Relaciona-se à falta de concerto do carro.  
  
(B) Foi o atropelamento da babá por um 
caminhão. 
(C) Não está dita no texto, o que há são 
suposições.  
(D) Foi a impossibilidade de a babá entrar na 
casa pela porta da frente que estava fechada. 
(E)     Foi a babá ter pensando que os pais 
haviam levado o bebê com eles. 
  
03) No período “De acordo com o que conta a 
história, um casal norueguês nunca tirava 
férias, devido aos negócios da família”, os 
verbos estão conjugadas, respectivamente 
no:  
 
(A) presente do modo indicativo; futuro do 
presente do modo indicativo. 
(B) presente do modo indicativo; futuro do 
pretérito do modo indicativo. 
(C) presente do modo indicativo; pretérito 
mais que perfeito do modo indicativo. 
(D) presente do modo indicativo; pretérito 
imperfeito do modo indicativo.   
(E)  presente do modo indicativo; pretérito 
imperfeito do modo subjuntivo. 
 
04) Assinale a alternativa em que todas as 
palavras são paroxítonas:  
 
(A) norueguês, bebê, fechada. 
(B) família, cadeira, casa. 
(C) negócios, já, junto.  
(D) trancada, porém, inchado. 
(E) pais, amarrado, fundos. 
 
05) Considere os campos sublinhados e 
marque a alternativa em que há ocorrência de 
dígrafos. 
 
(A)      fechada, trancada. 
(B)  entrar, frente. 
(C)  carro, quebrado. 
(D)  atrasarem, amarrarem. 
(E)  chegasse, estranho. 
 
 

https://www.fatosdesconhecidos.com.br/terror/
https://www.fatosdesconhecidos.com.br/7-das-lendas-urbanas-mais-perturbadoras-de-cada-pais/
https://www.fatosdesconhecidos.com.br/7-das-lendas-urbanas-mais-perturbadoras-de-cada-pais/
https://www.fatosdesconhecidos.com.br/7-das-lendas-urbanas-mais-perturbadoras-de-cada-pais/
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06) Sendo a área da base de uma caixa igual 
a 20 cm² e sua altura 12 cm. Qual o volume 
desta caixa? 
 
(A) 230 cm³ 
(B) 240 cm³ 
(C) 250 cm³  
(D) 260 cm³ 
(E) 270 cm³ 
 
07) Dada a sequência 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,... o 
próximo elemento da sequência será? 
  
(A)  21 
(B)  29  
(C)  34  

(D)  43 
(E)  55 
  
08) Quais são os possíveis restos de uma 
divisão por 5? 
 
(A)  0,5 
(B) 0,1,3  
(C) 0,2,4 
(D)  0,1,2,3,4 
(E)  0,1,2,3,4,5 
 
09) O antecessor do resultado da expressão 

  é? 

 
(A)  0 
(B)  1 
(C)  2 
(D)  3 
(E)  4 
 
10) Um terreno tem 516 m² de área, 
construindo-se uma casa neste terreno 
ocupou-se 25% do total do terreno. Quantos 
m² mede esta casa aproximadamente, 
considerando que a casa tem apenas um 
único piso (térreo): 
 
(A)  100 m²  
(B)  110 m²  
(C)  118 m²  
(D)  129 m² 
(E)  134 m²  
 
11) A cidade de Campos do Jordão, muito 
conhecida como atração turística, está 
localizada no Estado de: 
 
(A) Rio de Janeiro. 
(B) São Paulo. 
(C) Rio Grande do Sul. 

(D) Santa Catarina. 
(E) Paraná. 
 
12) Dentre as cidades abaixo, identifique a 
única que está localizada no litoral do Estado 
do Paraná: 
 
(A) Guaíra. 
(B) Araucária. 
(C) Pontal do Paraná. 
(D) Piên. 
(E) Mandirituba. 
 
13) Oscar Niemeyer, que dá nome a um dos 
mais importantes museus paranaenses, ficou 
conhecido mundialmente por suas atividades 
como: 
 
(A) Músico. 
(B) Ator. 
(C) Político. 
(D) Arquiteto. 
(E) Médico. 
 
14) Assinale dentre as alternativas abaixo, o 
documento que pode ser obtido junto à 
Polícia Federal no Brasil: 
 
(A) Certidão de Nascimento. 
(B) Carteira de Trabalho. 
(C) Número de Identificação Social – NIS. 
(D) Carteira Nacional de Habilitação – CNH. 
(E) Passaporte. 
 
15) Conhecida como Operação Quadro 
Negro, a investigação conduzida pelo 
Ministério Público do Paraná, apura possíveis 
desvios de recursos públicos: 
 
(A) Na construção e reforma de escolas. 
(B) Na merenda escolar. 
(C) Na reforma de rodovias. 
(D) Na construção de casas populares. 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
16) Compete aos órgãos e entidades 
executivos de trânsito dos Municípios, no 
âmbito de sua circunscrição: 
 
(2) Cumprir e fazer cumprir a legislação e as 
normas de trânsito, no âmbito de suas 
atribuições. 
(4) Planejar, projetar, regulamentar e operar o 
trânsito de veículos, de pedestres e de 
animais, e promover o desenvolvimento da 
circulação e da segurança de ciclistas. 
(6) Implantar, manter e operar o sistema de 
sinalização, os dispositivos e os 
equipamentos de controle viário. 
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(8) Julgar os recursos interpostos pelos 
infratores. 
(10) Solicitar aos órgãos e entidades 
executivos de trânsito e executivos 
rodoviários informações complementares 
relativas aos recursos, objetivando uma 
melhor análise da situação recorrida. 
 
Analisando as proposições acima, se concluí 
que a soma das alternativas corretas é: 
 
(A) 12. 
(B) 20. 
(C) 6. 
(D) 10. 
(E) 14. 
 
17) Abster-se de todo ato que possa 
constituir perigo ou obstáculo para o trânsito 
de veículos, de pessoas ou de animais, ou 
ainda causar danos a propriedades públicas 
ou privadas, é um _______________ do 
cidadão no trânsito. Escolha a opção que 
preenche a lacuna: 
 
(A) Direito. 
(B) Dever. 
(C) Laser. 
(D) Objetivo. 
(E) Lapso. 
 
18) Quando veículos, transitando por fluxos 
que se cruzem, se aproximarem de local não 
sinalizado, terá preferência de passagem: 
 
(A) No caso de rotatória, aquele que estiver 
adentrando a ela. 
(B) No caso de apenas um fluxo ser 
proveniente de rodovia, aquele que não estiver 
circulando por ela. 
(C) Em cruzamentos sem sinalização aquele 
que vier a direita do outro. 
(D) Em cruzamentos sem sinalização aquele 
que vier a esquerda do outro. 
(E) Estão corretas as alternativas “a” e “c”. 
 
19) 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; O trânsito de 
veículos nas vias terrestres abertas à 
circulação obedecerá à seguinte norma: 
 
(A) A circulação far-se-á pelo lado esquerdo 
da via, admitindo-se as exceções devidamente 
sinalizadas. 

(B) Quando uma pista de rolamento 
comportar várias faixas de circulação no mesmo 
sentido, são as da esquerda destinadas ao 
deslocamento dos veículos mais lentos e de 
maior porte, quando não houver faixa especial a 
eles destinada, e as da direita, destinadas à 
ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos 
de maior velocidade. 
(C) Os veículos precedidos de batedores não 
terão prioridade de passagem. 
(D) O trânsito de veículos sobre passeios, 
calçadas e nos acostamentos, só poderá ocorrer 
para que se adentre ou se saia dos imóveis ou 
áreas especiais de estacionamento. 
(E) Os veículos que se deslocam sobre 
trilhos não terão preferência de passagem sobre 
os demais. 
 
20) Todo condutor ao efetuar a 
ultrapassagem deverá: 
 
I - Indicar com antecedência a manobra 
pretendida, acionando a luz indicadora de 
direção do veículo ou por meio de gesto 
convencional de braço. 
II - Afastar-se do usuário ou usuários aos 
quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre 
uma distância lateral de segurança. 
III - Dar umas buzinadas prolongadas como 
advertência. 
IV - Retomar, após a efetivação da manobra, a 
faixa de trânsito de origem, acionando a luz 
indicadora de direção do veículo ou fazendo 
gesto convencional de braço, adotando os 
cuidados necessários para não pôr em perigo 
ou obstruir o trânsito dos veículos que 
ultrapassou. 
 
De acordo com o disposto acima, se conclui 
que: 
 
(A) Todas as afirmativas são corretas. 
(B) Apenas a afirmativa III é incorreta. 
(C) Apenas a afirmativa IV é correta. 
(D) Estão corretas apenas as afirmativas I e 
II. 
(E) Estão corretas apenas as afirmativas III e 
IV. 
 
21) O uso de luzes em veículo obedece à 
seguinte determinação: 
 
(A) O condutor manterá acesos os faróis do 
veículo, utilizando luz alta, durante a noite e 
durante o dia nos túneis providos de iluminação 
pública e nas rodovias. 
(B) Nas vias não iluminadas o condutor deve 
usar luz baixa, exceto ao cruzar com outro 
veículo ou ao seguí-lo. 
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(C) O condutor manterá acesas pelo menos 
as luzes de pisca alerta do veículo quando sob 
chuva forte, neblina ou cerração. 
(D) O condutor manterá acesas, à noite, as 
luzes de pisca alerta quando o veículo estiver 
parado para fins de embarque ou desembarque 
de passageiros e carga ou descarga de 
mercadorias. 
(E) A troca de luz baixa e alta, de forma 
intermitente e por curto período de tempo, com o 
objetivo de advertir outros motoristas, só poderá 
ser utilizada para indicar a intenção de 
ultrapassar o veículo que segue à frente ou para 
indicar a existência de risco à segurança para os 
veículos que circulam no sentido contrário. 
 
22) Analise as alternativas a seguir e indique 
a correta: 
 
(A) Nas vias urbanas e nas rurais de pista 
dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, 
quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou 
acostamento, ou quando não for possível a 
utilização destes, nos bordos da pista de 
rolamento, no mesmo sentido de circulação 
regulamentado para a via, com preferência sobre 
os veículos automotores. 
(B) Nas vias urbanas e nas rurais de pista 
dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, 
quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou 
acostamento, ou quando não for possível a 
utilização destes, nos bordos da pista de 
rolamento, no sentido inverso de circulação 
regulamentado para a via, com preferência sobre 
os veículos automotores. 
(C) Quando uma via comportar duas ou mais 
faixas de trânsito e a da direita for destinada ao 
uso exclusivo de outro tipo de veículo, os 
ciclomotores deverão circular pela faixa 
adjacente à da esquerda. 
(D) Os ciclomotores devem ser conduzidos 
pela esquerda da pista de rolamento, 
preferencialmente no centro da faixa mais ao 
meio ou no bordo central da pista sempre que 
não houver acostamento ou faixa própria a eles 
destinada. 
(E) Os animais isolados ou em grupos só 
podem circular nas vias quando conduzidos por 
um guia, observado o seguinte: os animais que 
circularem pela pista de rolamento deverão ser 
mantidos no centro da pista. 
 
23) Indique a alternativa que condiz com uma 
via urbana coletora: 
 
(A) Caracterizada por acessos especiais com 
trânsito livre, sem interseções em nível, sem 
acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem 
travessia de pedestres em nível. 

(B) Caracterizada por interseções em nível, 
geralmente controladas por semáforo, com 
acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias 
secundárias, possibilitando o trânsito entre as 
regiões da cidade. 
(C) Destinada a coletar e distribuir o trânsito 
que tenha necessidade de entrar ou sair de 
outras vias, possibilitando o trânsito dentro das 
regiões da cidade. 
(D) Caracterizada por interseções em nível 
não semaforizadas, destinadas apenas ao 
acesso local ou a áreas restritas. 
(E) Via rural pavimentada ou não 
pavimentada. 
 
24) Em vias não sinalizadas, 100 km/h (cem 
quilômetros por hora) é a velocidade máxima 
permitida em qual das seguintes opções? 
 
(A) Nas rodovias de pista dupla, para ônibus 
e caminhões. 
(B) Nas rodovias de pista simples, para 
ônibus e caminhões. 
(C) Nas rodovias de pista dupla, apenas para 
ônibus e microônibus. 
(D) Nas rodovias de pista dupla, para 
automóveis, camionetas e motocicletas. 
(E) Nas rodovias de pista simples, para 
automóveis, camionetas e motocicletas. 
 
25) Constitui infração de natureza grave: 
 
(A) Forçar passagem entre veículos que, 
transitando em sentidos opostos, estejam na 
iminência de passar um pelo outro ao realizar 
operação de ultrapassagem. 
(B) Transitar com o veículo em calçadas, 
passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, 
refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e 
divisores de pista de rolamento, acostamentos, 
marcas de canalização, gramados e jardins 
públicos. 
(C) Deixar de deslocar, com antecedência, o 
veículo para a faixa mais à esquerda ou mais à 
direita, dentro da respectiva mão de direção, 
quando for manobrar para um desses lados. 
(D) Desobedecer às ordens emanadas da 
autoridade competente de trânsito ou de seus 
agentes. 
(E) Ultrapassar pela direita, salvo quando o 
veículo da frente estiver colocado na faixa 
apropriada e der sinal de que vai entrar à 
esquerda. 
 
26) Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Em veículos automotores o velocímetro 
indica o número de voltas das rodas. 
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(B) Em veículos automotores o manômetro 
indica o nível da água do radiador. 
(C) Em veículos automotores o hodômetro 
indica o nível de combustível. 
(D) Em veículos automotores o termômetro 
indica a temperatura do motor. 
(E) Em veículos automotores o tacômetro 
indica a carga do alternador e a descarga da 
bateria. 
 
27) Em veículos automotores os 
amortecedores têm por função: 
 
(A) Reduzir os movimentos bruscos da mola. 
(B) Aumentar o atrito dos pneus com o solo. 
(C) Forçar o atrito dos pneus com o solo. 
(D) Aumentar a vida útil do sistema de 
injeção eletrônica. 
(E) Reduzir a velocidade. 
 
28) Em acidentes de trânsito, quando a vítima 
apresenta um pedaço de vidro no olho. O que 
fazer antes remover a vítima ao Pronto 
Atendimento? 
 
(A) Retirar o pedaço de vidro com as mãos. 
(B) Retirar o pedaço de vidro com uma pinça. 
(C) Cobrir o ferimento e instruir a vítima a 
manter o outro olho fechado. 
(D) Lavar com água gelada. 
(E) Lavar com água quente. 
 
29) Ainda em acidentes de trânsito, o 
procedimento incorreto em caso de fraturas 
é: 
 
(A) Improvisar, podendo usar materiais como 
talas. 
(B) Encaixar os ossos fraturados, o mais 
rápido possível. 
(C) Impedir o deslocamento das partes, para 
evitar maiores danos. 
(D) Colocar talas para sustentar o membro 
atingido. 
(E) Movimentar a vítima o mínimo possível. 
 
30) Quando uma vítima de acidente de 
trânsito pede água para beber, o correto é: 
 
(A) Dar apenas um copo. 
(B) Mantê-la em jejum. 
(C) Dar o quanto a vítima quiser e precisar. 
(D) Ao invés de água, dar leite ou líquidos 
adocicados. 
(E) Dar apenas água gaseificada. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


