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PREFEITURA MUNICIPAL DE
SIQUEIRA CAMPOS – PR

(UFPR) Texto para as questões 1 e 2.
A vida
Um professor de filosofia sobe à cátedra e,
antes de iniciar a aula, tira da pasta uma
grande folha branca com uma pequena
mancha de tinta no meio. Dirigindo-se aos
estudantes, pergunta: “O que vocês estão
vendo aqui?” “Uma mancha de tinta”,
respondeu alguém. “Bem”, continua o
professor, “assim são os homens: veem
apenas as manchas, até as menores, e não a
grande e maravilhosa folha branca que é a
vida”.
Questão 01
O personagem é identificado como professor
de Filosofia. É importante que ele seja
profissional desse ramo do conhecimento
porque tais profissionais são conhecidos por
sua:
a) Preocupação com a vida após a
morte.
b) Tendência à negativação dos
valores humanos.
c) Valorização do material sobre o
espiritual.
d) Propensão à reflexão sobre os
valores essenciais do homem.
e) Mania
de
expressar-se
complicadamente.

(UFMT) Leia os provérbios e responda às
questões 3 e 4:
I.
II.
III.
IV.
V.

Questão 03
A primeira coluna apresenta tipos de
construção linguística comuns a provérbios; a
segunda, os provérbios citados acima.
Numere a segunda coluna de acordo com a
primeira:
1. Conselho/aviso
2. Juízo/assertiva
(
(
(
(
(

a) O
professor,
todos
o
cumprimentaram.
b) V. Ex.ª é extremamente calmo.
c) Todos notaram uma estrela em seu
olhar.
d) Alunos e professor se admiravam.
e) As palavras do professor tocaram
os presentes.

) Provérbio I
) Provérbio II
) Provérbio III
) Provérbio IV
) Provérbio V

Assinale a sequência correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Questão 02
Ao dizer que a vida é uma folha branca, o
filósofo se utiliza de um tipo de linguagem
figurada denominada metáfora, que também
está presente em:

O tempo que vai não volta.
Errar é humano.
Faça o bem sem olhar a quem.
Cor da vida, cor da morte.
É melhor um pássaro na mão que
dois voando.

2, 1, 2, 1, 1
2, 2, 1, 2, 1
1, 2, 2, 1, 1
1, 1, 2, 2, 2
2, 2, 1, 2, 2

Questão 04
O provérbio “Águas passadas não movem
moinho” corresponde, semanticamente, a
qual dos provérbios citados?

a) III

b) I

c) II

d) V

e) IV

Questão 05
A inversão da posição do adjetivo pode ser
um recurso de estilo, para promover efeitos
de sentido no texto. Moacyr Scliar, por
exemplo, escreve que um dos ladrões teve
uma “súbita suspeição”. Em alguns
contextos, porém, essa inversão muda o
sentido da expressão. Entre as alternativas a
seguir, assinale aquela em que o sentido não
se mantém:
a) Cidade grande x grande cidade.
b) Recursos exorbitantes x exorbitantes
recursos.
c)
Clima agradável x agradável clima.
d) Apetitosa comida x comida apetitosa.
e) Velho amigo x amigo velho.

Questão 06
Entre estes adjetivos, assinale o que não
pode substituir a palavra “fundamental”:
a)
b)
c)
d)
e)

Imprescindível.
Crucial.
Inevitável.
Determinante.
Indispensável.

Questão 07
Todas as alternativas estão corretas, exceto:
a)
b)
c)
d)
e)

Deslize – deslizar.
Enraizado – raiz.
Paralização – paralizar.
Realização – realizar.
Vizinhança – vizinho.

Questão 08
“Onde” e “Aonde” são palavras que indicam
lugar, entretanto são usadas em situações
diferentes. Das alternativas abaixo, aquela
que está incorreta é:
a) Onde ela está?
b) Aonde você quer ir?

c) Não sei aonde começar a
caminhada.
d) Onde está o dinheiro?
e) Aonde vai com tamanha pressa?

MATEMÁTICA
Questão 09
(UFRN) Três operários foram contratados
para executar uma tarefa pela qual
receberiam juntos, a importância total de R$
180,00. Um deles trabalhou cinco dias; o
segundo, quatro; o último, três. Supondo-se
que cada um tenha recebido a mesma
quantia por dia de trabalho, o valor pago ao
que trabalhou menos dias foi:
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 15,00
R$ 30,00
R$ 45,00
R$ 60,00
R$ 75,00

Questão 10
(PUC Minas – MG) Em uma fábrica, sobre o
preço final do produto, sabe-se que 1/5 do
preço é gasto com impostos, ¼ dele com
salários, 25% com material e o restante é o
lucro. O percentual do preço que representa
o lucro é:
a)
b)
c)
d)
e)

15%
20%
25%
30%
35%

Questão 11
(UEPA) A Câmara dos Deputados reuniu-se
extraordinariamente para decidir sobre a
instalação de duas Comissões Parlamentares
de Inquéritos (CPI): a do futebol e a do caixa
2. Dos 320 deputados presentes, 190
votaram a favor da instalação da CPI do
futebol; 200 pela instalação da CPI do caixa
2; 90 votaram a favor da instalação das CPIs.

O número X de deputados que votaram
contra a instalação das CPIs é:
a)
b)
c)
d)
e)

160
90
70
50
20

R$ 101,50
R$ 134,50
R$ 144,50
R$ 154,00
R$ 156,00

Questão 14

Questão 12
Em uma fábrica, um tanque está inicialmente
cheio com 250.000 litros de água para
produção de refrigerante. Uma bomba retira
20% da água do tanque a cada hora. Depois
de 5 horas, a quantidade de água, em litros,
que restará no tanque é:
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

0
50.000
81.920
102.400
200.000

Sr. Mariano mora com seus três filhos. Paga
aluguel na casa onde moram de R$ 350,00 e
dá mesada de R$ 18,00 para cada filho.
Sabendo que Sr. Mariano recebe um salário
de R$ 1.490,00, após pagar o aluguel e dar a
mesada aos filhos, quanto de dinheiro sobra
para Sr. Mariano?
a) R$ 996,00
b) R$ 1036,00
c) R$ 1086,00
d) R$ 1.106,00
e) R$ 1186,00

Questão 15

Questão 13
A tabela a seguir mostra os preços (por kg)
dos bolos vendidos pela casa de bolos “Doce
Sabor”.
CASA DE BOLOS DOCE SABOR
Tabela de preços
TIPO DE BOLO

PREÇO (por Kg)

Floresta Negra
Laranja
Brigadeiro
Cenoura
com
chocolate

R$ 42,00
R$ 35,00
R$ 39,00
R$ 41,00

Sabe-se que um cliente encomendou 2 kg de
bolo de cenoura com chocolate, 1,5 kg de
bolo de laranja e 0,5 kg de bolo de brigadeiro.
Quanto ele pagará por essa encomenda?

(FAFIPA - 2014) - Marcos recebeu de salário
uma quantia equivalente a R$ 900,00.
Sabendo que ele pagou algumas contas,
restando apenas 35% de seu salário. É
CORRETO afirmar que a quantia que restou
do salário de Marcos é igual a:
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 275,00
R$ 288,00
R$ 304,00
R$ 305,00
R$ 315,00

Questão 16
Um funcionário de uma lanchonete sabe que,
com 40 laranjas, é possível fazer 26 litros de
suco. Dessa forma, quantos litros de suco ele
conseguirá fazer se usar apenas 25 laranjas?
a)
b)
c)
d)
e)

15
16,25
17
17,75
18

INFORMÁTICA

Questão 17
(GESTÃO CONCURSO-EMATER/MG) Na
secretaria da escola ABCD, Maria imprime
seus documentos utilizando uma impressora
a laser. Em um típico dia de matrícula, Maria
percebe que a impressão começa a ficar
clara e a apresentar falhas devido ao fim do
material utilizado pela impressora para
imprimir os conteúdos dos documentos na
superfície do papel. Para continuar seu
trabalho, Maria então troca, na impressora:
a)
b)
c)
d)
e)

Os cartuchos de tinta.
A bobina.
O toner.
A fita
O sulfite

Questão 18
(COVESTE-UFPE) Na escola onde Marcelo
trabalha utiliza-se apenas o Sistema
Operacional Windows e um software para a
criação e edição de textos. Em um momento
de agitação do trabalho diário, ele apagou
por engano um documento importante do pen
drive utilizando a tecla delete. Arrependido,
Marcelo deu um duplo clique no ícone da
lixeira na área de trabalho e:
a) Clicou com o botão direito do mouse no
arquivo excluído selecionando em seguida a
opção Restaurar.
b) Observou que o arquivo excluído não
estava na lixeira.
c) Selecionou a opção Restaurar Arquivos.
d) Selecionou o arquivo que havia sido
excluído clicando em seguida a opção
desfazer.
e) Nenhuma das alternativas.

Questão 19
(GESTÃO
CONCURSO-EMATER/MG) No
MS Word 2010 em Português quais são as
opções de alinhamento do texto?
a) Alinhar Texto à Esquerda, Centralizar,
Alinhar Texto à Direita e Justificar.
b) Alinhar Texto à Esquerda, Centralizar
e Alinhar Texto à Direita.
c) Negrito, Itálico e Sublinhado.
d) Top, Bottom, Left e Right.
e) Nenhuma das alternativas.
Questão 20
(IBFC–2018–CBM–SE)
Existem
vários
programas definidos como “Acessórios” no
Sistema Operacional Windows:
a)
b)
c)
d)
e)

Paint.
PowerPoint.
Blocos de Notas.
Calculadora.
Nenhuma das alternativas.
ÉTICA

Questão 21
O
cidadão
consciente
de
sua
responsabilidade é parte integrante de um
complexo organismo, da coletividade, da
nação e do Estado. Para isso funcionar bem,
todos têm de oferecer a sua parcela de
contribuição. Nesse contexto, é papel de todo
servidor público vivenciar a cidadania e zelar
por uma postura:
a) Burocrática, sendo fiel cumpridor da
burocracia e da legislação pertinente.
b) Competitiva e compromissada no setor
de seu trabalho.
c) Ativa e participante na família, no
trabalho e nas associações sociais.

humano possa viver em família.
d) Reativa e de luta por melhorias
individuais na profissão.

e) Um comportamento que se deve ter
apenas quando se estiver trabalhando.

e) Atuante e condescendente com o
público que atende.
Questão 24
Questão 22
No
ambiente
de
trabalho,
é
fundamentalmente importante a postura ética
para o bom funcionamento das atividades da
instituição e das relações de trabalho entre
os funcionários e o atendimento ao cidadão.
Assim, deve haver:

A ética serve para que se possa existir certo
equilíbrio e funcionamento social de
qualidade, fazendo com que ninguém saia
prejudicado. Neste ponto de vista, a ética,
embora não possa ser confundida com as
leis, está diretamente voltada com:

a) A educação das pessoas.
a) Cooperação e atitudes que visem ajudar
os colegas e o público mais próximo com os
quais se identificam.
b) Divulgação de conhecimentos que possam
melhorar o desempenho das atividades
realizadas no trabalho.
c) Obediência à hierarquia dentro da
instituição, mesmo nos casos de injustiça
com o público.
d) Busca de crescimento profissional em
detrimento do bem-estar de outros.
e) Realização, em ambiente de trabalho, de
tarefas relacionadas ao setor e a atividades
pessoais.

Questão 23
Ética é:
a) Um conjunto de valores morais e princípios
que norteiam a conduta humana na
sociedade.
b) Um conjunto de comportamento correto e
relacionado à conduta humana dentro de
uma sociedade organizada.
c) A maneira como os seres humanos se
comportam uns com os outros.
d) O princípio fundamental para que o ser

b) O sentimento de justiça social.
c) O medo da sociedade de errar.
d) A educação dada na infância.
e) O pensamento de pessoas que possuem
conhecimentos profundos.

Questão 25
Julgue as afirmações referentes à Moral e
Ética e, em seguida, marque a opção que
apresenta os itens corretos:
( )– Moral e Ética são termos que possuem
sentidos semelhantes.
( )– “Moral” precede a ética na aplicação
social.
( )– Ética quer dizer “costume” e pode variar
na sociedade.
( ) – A Moral, afinal, não é somente um ato
individual, pois as pessoas são, por natureza,
seres sociais, assim percebe-se que a Moral
também é um empreendimento social.
( )– A moral é a ferramenta de trabalho da
ética.
(A) V, V, F, V, V
(B) V, F, V, F, V

(C) F, V, F, V, V

Questão 29

(D) F, F, V, V, F

Qual a função da ONU?

(E) V, V, V, V, V

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 26
Quais as maiores pandemias da história?
a)
b)
c)
d)
e)

Gripe espanhola e câncer.
Varíola e hipertensão.
Peste negra e covid-19.
Cólera e colesterol.
Asma e gripe espanhola.

Questão 30

Questão 27
Quais as consequências para o
decorrentes da crise na Venezuela?

Brasil

a) Sobrecarregamento
no
sistema
público de saúde em Roraima.
b) Fortalecimento no MERCOSUL.
c) Aumento da mão-de-obra.
d) Crescimento
de
investimentos
estrangeiros.
e) Melhoria nos serviços a fim de atender
os imigrantes venezuelanos.

Questão 28
Qual o país esteve na liderança militar da
Minustah, Missão das Nações Unidas para a
estabilização no Haiti?
a)
b)
c)
d)
e)

Estados Unidos
Argentina
França
Brasil
República Dominicana

a) Zelar pela cultura em todas as nações.
b) Unir as nações com o objetivo de
manter a paz e a segurança mundial.
c) Financiar
países
em
desenvolvimentos.
d) Regular o funcionamento do sistema
financeiro a nível internacional.
e) Gerenciar acordos de comércio entre
os países.

Com o evento da Revolução de 1930, pelo
Decreto nº 323 de 05 de novembro de 1930,
do interventor do Estado Geral, Mário
Tourinho, o nome de Colônia Mineira mudou
para o nome de Siqueira Campos. Este nome
foi escolhido em homenagem ao bravo:

a)
b)
c)
d)
e)

Soldado Militar Siqueira Campos.
Capitão Siqueira Campos.
Tenente Coronel Siqueira Campos.
Sargento Siqueira Campos.
General Siqueira Campos.

