
DIRETORIA DE CONCURSO VESTIBULAR 
 
 

EDITAL Nº 050/2010-DCV 
 
 

CADERNOS DE PROVAS DE CONHECIMENTOS DO 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO DE 
FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JESUÍTAS, ESTADO DO PARANÁ. 
 
 

O Diretor de Concurso Vestibular da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - 
UNIOESTE, no uso das suas atribuições estatutárias e regimentais e considerando o Edital 
001 do Concurso 002/2010-PMJES, de 19 de julho de 2010, 

 
 
TORNA PÚBLICO: 

 
 

Os cadernos das Provas Objetivas do Concurso Público para Provimento de 
Cargos de Provimento Efetivo do Quadro de Funcionários da Prefeitura Municipal de 
Jesuítas, do Estado do Paraná. 

 
 
DISPOSIÇÕES: 

 
 

Art. 1º Ficam publicados os cadernos das Provas Objetivas do Concurso Público 
para Provimento de Cargos de Provimento Efetivo do Quadro de Funcionários da Prefeitura 
Municipal de Jesuítas, do Estado do Paraná, conforme anexo único deste edital. 
 

Art. 2º O candidato que julgar constatar irregularidade sobre questões das 
provas poderá utilizá-los para fundamentar o recurso que impetrar. 
 
 

Publique-se. 
 

 
Cascavel, 19 de setembro de 2010. 

 
 
 
 
 

JOÃO CARLOS CATTELAN 
Diretor de Concurso Vestibular 



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JESUÍTAS
LAVADOR DE AUTOMÓVEIS

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de  LAVADOR DE AUTOMÓVEIS,  que é 
constituída  de  quatro  matérias  (apresentadas  na  seguinte  ordem:  Língua  Portuguesa,  Matemática  e 
Conhecimentos Gerais. As matérias possuem, respectivamente, 10, 10, 10 questões objetivas; cada questão 
tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das quais somente uma está correta. Verifique agora se a impressão 
deste caderno está perfeita e se contém as 30 questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de  provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.
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Campanha Ficha Limpa: uma vitória da sociedade!
          A Campanha Ficha Limpa foi lançada em abril de 2008, com o objetivo de melhorar o perfil dos 
candidatos  e  candidatas  a  cargos  eletivos  do país.  Para  isso,  foi  elaborado  um Projeto  de  Lei  de 
iniciativa popular sobre a vida pregressa dos candidatos, que pretende tornar mais rígidos os critérios 
de inelegibilidade, ou seja, de quem não pode se candidatar.
          No dia 29 de setembro de 2009, o MCCE (Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral)  
entregou  ao  presidente  da  Câmara  dos  Deputados,  Michel  Temer,  o  Projeto  de  Lei  de  iniciativa 
popular,  junto com um milhão e 300 mil  assinaturas,  o que corresponde à participação de 1% do 
eleitorado brasileiro. Até a tramitação no Senado Federal, mais 600 mil assinaturas foram entregues, 
além da  campanha  virtual  coordenada  pela  organização  não-governamental  Avaaz.  O  projeto  foi 
sancionado pelo presidente Lula no dia 04 de junho deste ano e passou a vigorar no dia 07 de junho, a 
partir da publicação no Diário Oficial da União.
          O Projeto de Lei de iniciativa popular sobre a vida pregressa dos candidatos aumenta as 
situações que impedem o registro de uma candidatura, incluindo:
          - Pessoas condenadas por um colegiado em virtude de crimes graves como: racismo, homicídio, 
estupro,  tráfico  de  drogas  e  desvio  de  verbas  públicas.  Essas  pessoas  podem ter  os  registros  de 
candidaturas  negados,  no  entanto,  podem pedir  uma  liminar  suspendendo  a  inelegibilidade,  para 
disputar as eleições. Neste caso, o processo a que responde será julgado com prioridade pelo tribunal 
responsável.
        - A lei inclui também parlamentares que renunciaram ao cargo para evitar abertura de processo 
por quebra de decoro ou por desrespeito à Constituição e fugir de possíveis punições.
          - O período que impede a candidatura passou a ser de oito anos.

(http://www.ncce.org.br/node/125 - Acesso em 06 de agosto de 2010)

1. A partir da leitura do texto, é correto afirmar que a Campanha Ficha Limpa é uma vitória da sociedade 
porque

A. é um projeto que contou com apoio de pessoas vinculadas aos maiores partidos políticos do país.  

B. é um projeto de iniciativa popular encampado pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral.

C. os políticos serão punidos pelos delitos que cometerem durante a campanha eleitoral.

D. não houve participação de populares no projeto, somente de representantes eleitos.

E. o projeto tramitou na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal.

2. De acordo com o texto, o objetivo da “Campanha Ficha Limpa” é

A. dar maior importância à atuação dos políticos no Brasil.

B. levar a julgamento popular os candidatos que foram processados por crimes hediondos.

C. proibir a candidatura de políticos que possuam débitos financeiros.

D. melhorar o perfil dos candidatos e candidatas aos diversos cargos eletivos no país.

E melhorar o perfil somente dos candidatos a prefeitos municipais e vereadores.

3. No texto “Campanha Ficha Limpa: uma vitória da sociedade!”, é correto afirmar que  vida pregressa dos  
candidatos, linhas 4 e 13, refere-se

A. às atitudes que o político apresenta depois de eleito.

B. à vida do candidato, anterior ao registro de sua candidatura.

C. aos projetos que o político elaborou depois de eleito.

D. às promessas do candidato durante a campanha eleitoral



E. aos partidos aos quais o político esteve afiliado, antes de se candidatar.

4. É correto afirmar que a expressão para isso, na linha 3,

A. diz respeito ao perfil dos candidatos e candidatas eleitos na última eleição.

B. refere-se à vitória da sociedade e do MCCE.

C. retoma o lançamento da Campanha Ficha Limpa, em 2007.

D. refere-se à divulgação do perfil dos candidatos e candidatas a cargos eletivos do país.

E. diz respeito à melhora do perfil dos candidatos e candidatas a cargos eletivos do país.

5. No texto, a expressão Essas pessoas, na linha 16, refere-se

A. aos políticos que renunciaram ao cargo para evitar processos por quebra de decoro.

B. aos eleitores que apoiaram o projeto de lei citado.

C. aos políticos que foram cassados na eleição passada.

D. às pessoas condenadas por crimes graves.

E. aos candidatos que praticaram homicídio e ainda não foram julgados.

6. Sobre o texto, é correto afirmar que

A. não há relação entre o projeto de Lei e a Campanha Ficha Limpa.

B. a Campanha Ficha Limpa motivou o projeto de Lei que foi sancionado pelo Presidente da República.

C. o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral não se posicionou em relação à Campanha Ficha 
Limpa.

D. a Avaaz não apresentou interesse na Campanha Ficha Limpa.

E. os políticos que tiverem suas candidaturas impedidas, podem disputar a eleição após quatro anos.

7. De acordo com o texto, é possível afirmar que o Projeto de lei tramitou

A. somente no Senado Federal e foi sancionado pelo Presidente da República.

B. somente na Câmara dos Deputados.

C. na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e, por fim, foi sancionado pelo Presidente da República.

D. o Presidente da República sancionou o projeto sem necessidade de tramitação no Senado Federal.

E. no Tribunal Superior Eleitoral.

8. Sobre o texto, é INCORRETO afirmar que

A. as assinaturas dos eleitores caracterizaram a Campanha Ficha Limpa como de iniciativa popular.

B. quando o  projeto  de  lei  tramitou  na  Câmara  dos  Deputados,  contava  com assinaturas  de  1% do 
eleitorado brasileiro.  

C. o Projeto de Lei tem como objetivo impedir o registro da candidatura de políticos condenados por 
crimes graves.

D. o político condenado por crimes graves terá sua candidatura impedida por  um mandato.  

E. os políticos que renunciaram aos seus cargos para impedir processos por quebra de decoro também 
serão impedidos de registrar suas candidaturas.

9. De acordo com o texto, o julgamento com prioridade pelo tribunal responsável ocorrerá

A. quando o candidato quiser disputar as eleições, mesmo com o registro de sua candidatura negado.



B. nos casos em que o candidato teve sua candidatura negada na eleição anterior.

C. nas situações em que o político tenha a ficha limpa.

D. quando o candidato tenha sido acusado de infidelidade partidária.

E. nas situações em que dois ou mais candidatos tenham as suas candidaturas negadas.

10. Tendo como referência o texto, é INCORRETO afirmar que

A. não está mencionado no texto o que significa a sigla Avaaz.

B. a Avaaz auxiliou, por meio de campanha virtual, na divulgação da Campanha Ficha Limpa.

C. a Avaaz, por meio de campanha virtual, apoiou os candidatos com processos judiciais pendentes.

D. graças à iniciativa e participação populares, a Campanha Ficha Limpa contou com um milhão e 900 
mil assinaturas até o final da tramitação do projeto de lei.  

E. a Avaaz e o MCCE foram favoráveis à Campanha Ficha Limpa.

MATEMÁTICA
11. Sandra comprou presentes para seus três filhos André, Bruno e Carlos. O presente de Bruno custou o 
triplo do presente de Carlos e o dobro do presente de André. Se no total Sandra gastou R$ 220,00 com os 
três presentes, quanto custou o presente de André?

A. R$ 21,00.

B. R$ 80,00.

C. R$ 35,00.

D. R$ 60,00.

E. R$ 120,00.

12. Um restaurante vende comida por quilo. Um cliente se serve com 532 gramas de comida e depois 108 
gramas de sobremesa. Sabendo que a comida e a sobremesa custam R$20,00 reais por quilo, quanto deve 
pagar este cliente?

A. R$ 7,50.

B. R$ 20,00.

C. R$ 10,90.

D. R$ 15,20.

E. R$ 12,80.

13. Uma bomba movida a gasolina retira de um poço 50 litros de água por hora. Se a bomba funcionar um 
dia inteiro (24 horas), ela gasta 1 litro de gasolina. Quantos litros de gasolina serão necessários para a 
bomba retirar 3.600 litros de água do poço?

A. 3 litros.

B. 4,5 litros.

C. 1,5 litro.

D. 6 litros.

E. 1 litro.

14. O valor final da expressão 1
2

3
6 1−0,4 0,2  é

A. 1.



B. 4,1.

C. 2,2.

D. 0,2.

E. 3.

15. A sala de uma casa possui 4 metros de comprimento e 3 metros de largura. Para forrar o piso desta sala, 
serão usados tacos de madeira com 50 centímetros de comprimento e 10 centímetros de largura. Quantos 
tacos serão necessários para forrar toda a sala?

A. 360.

B. 240.

C. 500.

D. 200.

E. 180.

16. Um supermercado possui 80 funcionários. Do total de funcionários, um oitavo trabalha na limpeza, 12 
nos  caixas,  24  são  empacotadores  e  um quarto  são  repositores.  Os  demais  funcionários  trabalham na 
segurança. Quantos são os seguranças deste supermercado?

A. 9.

B. 10.

C. 6.

D. 20.

E. 14.

17. Em uma embalagem de pregos consta que o comprimento dos pregos é de 2 polegadas. Sabendo que 
uma polegada mede 2,54 centímetros, qual é o comprimento destes pregos em centímetros?

A. 5,08.

B. 5,5.

C. 4,108.

D. 2.

E. 5,8.

18.  Óleo para motor é envasado em garrafas plásticas  com capacidade de meio litro cada.  As garrafas 
plásticas são embaladas em caixas de papelão, cada uma com capacidade para 20 garrafas. Uma oficina 
compra 5 caixas fechadas deste óleo. Quantos litros de óleo a oficina comprou?

A. meio litro.

B. 10 litros.

C. 40 litros.

D. 50 litros.

E. 100 litros.

19. Cinco amigas reservam por 4 horas uma quadra de tênis. Decidem fazer jogos entre duplas, e que cada 
uma delas ficará esperando, enquanto as outras quatro jogam. Para que não haja privilégios, o tempo de 
espera de cada uma deve ser o mesmo. Quanto tempo cada uma delas deverá esperar?



A. 30 minutos.

B. 53 minutos.

C. 1 hora.

D. 40 minutos.

E. 48 minutos.

20. Fábio precisa trocar os pneus do seu carro. Ele decide comprar três pneus novos e usar também o estepe 
que está novo. Um dos quatro pneus já usados é que será guardado como estepe. Se o pneu novo custa
R$ 180,00, quanto Fábio gastará nesta tarefa?

A. R$ 500,00.

B. R$ 350,00.

C. R$ 660,00.

D. R$ 540,00.

E. R$ 220,00.

CONHECIMENTOS GERAIS
21. O município de Jesuítas está localizado no 

A. Estado de São Paulo.

B. Estado de Santa Catarina.

C. Estado do Mato Grosso.

D. Sul do Estado do Paraná. 

E. Oeste do Estado do Paraná.

22. O município de Jesuítas limita-se ao Norte e Nordeste com 

A. o município de Formosa do Oeste.

B. Curitiba. 

C. Foz do Iguaçu. 

D. Cascavel.

E. Paraguai.

23. Em outubro de 2010 haverá eleições para os cargos de 

A. presidente, vereador e prefeito.

B. presidente, governador, prefeito e vereadores..

C. presidente  da  república,  governadores  de  estados,  senadores,  deputados  federais  e  deputados 
estaduais. 

D. presidente, governador e prefeito. 

E. prefeito, vereador, senador, deputado federal e deputado estadual.

24. Assinale a alternativa correta quanto ao desenvolvimento sustentável.

A. Trata-se de uma preocupação apenas dos países desenvolvidos.

B. Somente o governo federal deve adotar políticas que visem o desenvolvimento sustentável. 

C. Por ser um município cuja economia está vinculada à agricultura, a prefeitura de Jesuítas não precisa 
se preocupar com o desenvolvimento sustentável. 



D. O desenvolvimento do Brasil é sustentado somente pelas indústrias.

E. O desenvolvimento sustentável é um desafio complexo e deve ser objeto de politicas públicas nos 
níveis municipal, estadual e federal.

25. Sobre a dengue é correto afirmar que

A. no Estado do Paraná não há registro de infestação do mosquito transmissor desta doença. 

B. no município de Jesuítas é impossível a ocorrência desta doença.

C. se trata de uma doença que não deve causar preocupação para a população que vive no Sul do Brasil, 
pois  nesta  região  o  mosquito  aedes  egypti não  consegue  sobreviver  por  causa  das  baixas 
temperaturas.

D. é uma doença que só ocorre no Norte do Brasil. 

E. uma forma de combater a contaminação pelo vírus da dengue é evitar o acumulo de água em locais 
onde o mosquito aedes egypti possa colocar os ovos, como pneus, garrafas etc. 

26. Sobre a criação do município de Jesuítas é correto afirmar que

A. foi criado pela Lei Estadual nº 7304, de 13 de maio de 1980, e instalado em 01 de fevereiro de 1983.

B. foi desmembrado do município de Cascavel, em 1980. 

C. foi desmembrado do município de Umuarama, em 1979.

D. foi fundado pelos padres Jesuítas, no século XIX.

E. foi criado pelos primeiros pioneiros denominados padres jesuítas, que derrubaram as matas da região, 
em 1950. 

27. Sobre a colonização, entre 1950 e 1960, da área onde hoje está localizado o município de Jesuítas é 
correto firmar que

A. é o resultado da ação de uma empresa cujos donos eram padres Jesuítas, por isso ser esse o nome do 
município.

B. foi  obra de colonizadores denominados Jesuítas que entre os anos de 1950 e 1960 chegaram na 
região. 

C. foi realizada somente por pessoas oriundas do Rio Grande do Sul.

D. foi realizada somente por imigrantes japoneses.

E. foi realizada por pessoas oriundas de diversas regiões do Paraná e do Brasil. 

28. Sobre o petróleo é correto afirmar que

A. se trata de uma fonte de energia renovável.

B. no território brasileiro não há poços de extração de petróleo.

C. no Brasil não há registro de consumo de petróleo e nem de seu derivados.

D. se trata de uma fonte de energia não renovável.

E. se trata de uma fonte de energia que não causa nenhum tipo de poluição.

29. No ano de 2008, o Código de Trânsito Brasileiro disciplinou a infração administrativa de embriaguez ao 
volante decorrente do uso de álcool. Com relação a essa lei, também conhecida como “Lei Seca,” é correto 
afirmar que

A. o Código de Trânsito Brasileiro não considera uma infração dirigir veículo automotor em via pública 
sob o efeito do uso de bebida alcoólica.



B. no município de Jesuítas, o Código de Transito Brasileiro permite que se dirija veículo automotor em 
via pública sob o efeito de bebida alcoólica.

C. nunca se deve dirigir veículo automotor sob o efeito de bebida alcoólica.

D somente motoristas de caminhão podem dirigir sob o efeito de bebida alcoólica.

E. somente motoristas de ônibus podem dirigir sob o efeito de bebida alcoólica.

30. Atualmente no Brasil vigora o sistema de governo denominado

A. parlamentarismo.

B. presidencialismo.

C. monarquista.

D. anarquismo.

E. teocrático.



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JESUÍTAS
OPERÁRIO

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de  OPERÁRIO, que é constituída de quatro 
matérias (apresentadas na seguinte ordem: Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais. As 
matérias possuem, respectivamente, 10, 10, 10 questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, 
C, D, E), das quais somente uma está correta. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se 
contém as 30 questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de  provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.
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Campanha Ficha Limpa: uma vitória da sociedade!
          A Campanha Ficha Limpa foi lançada em abril de 2008, com o objetivo de melhorar o perfil dos 
candidatos  e  candidatas  a  cargos  eletivos  do país.  Para  isso,  foi  elaborado  um Projeto  de  Lei  de 
iniciativa popular sobre a vida pregressa dos candidatos, que pretende tornar mais rígidos os critérios 
de inelegibilidade, ou seja, de quem não pode se candidatar.
          No dia 29 de setembro de 2009, o MCCE (Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral)  
entregou  ao  presidente  da  Câmara  dos  Deputados,  Michel  Temer,  o  Projeto  de  Lei  de  iniciativa 
popular,  junto com um milhão e 300 mil  assinaturas,  o que corresponde à participação de 1% do 
eleitorado brasileiro. Até a tramitação no Senado Federal, mais 600 mil assinaturas foram entregues, 
além da  campanha  virtual  coordenada  pela  organização  não-governamental  Avaaz.  O  projeto  foi 
sancionado pelo presidente Lula no dia 04 de junho deste ano e passou a vigorar no dia 07 de junho, a 
partir da publicação no Diário Oficial da União.
          O Projeto de Lei de iniciativa popular sobre a vida pregressa dos candidatos aumenta as 
situações que impedem o registro de uma candidatura, incluindo:
          - Pessoas condenadas por um colegiado em virtude de crimes graves como: racismo, homicídio, 
estupro,  tráfico  de  drogas  e  desvio  de  verbas  públicas.  Essas  pessoas  podem ter  os  registros  de 
candidaturas  negados,  no  entanto,  podem pedir  uma  liminar  suspendendo  a  inelegibilidade,  para 
disputar as eleições. Neste caso, o processo a que responde será julgado com prioridade pelo tribunal 
responsável.
        - A lei inclui também parlamentares que renunciaram ao cargo para evitar abertura de processo 
por quebra de decoro ou por desrespeito à Constituição e fugir de possíveis punições.
          - O período que impede a candidatura passou a ser de oito anos.

(http://www.ncce.org.br/node/125 - Acesso em 06 de agosto de 2010)

1. A partir da leitura do texto, é correto afirmar que a Campanha Ficha Limpa é uma vitória da sociedade 
porque

A. é um projeto que contou com apoio de pessoas vinculadas aos maiores partidos políticos do país.  

B. é um projeto de iniciativa popular encampado pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral.

C. os políticos serão punidos pelos delitos que cometerem durante a campanha eleitoral.

D. não houve participação de populares no projeto, somente de representantes eleitos.

E. o projeto tramitou na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal.

2. De acordo com o texto, o objetivo da “Campanha Ficha Limpa” é

A. dar maior importância à atuação dos políticos no Brasil.

B. levar a julgamento popular os candidatos que foram processados por crimes hediondos.

C. proibir a candidatura de políticos que possuam débitos financeiros.

D. melhorar o perfil dos candidatos e candidatas aos diversos cargos eletivos no país.

E melhorar o perfil somente dos candidatos a prefeitos municipais e vereadores.

3. No texto “Campanha Ficha Limpa: uma vitória da sociedade!”, é correto afirmar que  vida pregressa dos  
candidatos, linhas 4 e 13, refere-se

A. às atitudes que o político apresenta depois de eleito.

B. à vida do candidato, anterior ao registro de sua candidatura.

C. aos projetos que o político elaborou depois de eleito.

D. às promessas do candidato durante a campanha eleitoral



E. aos partidos aos quais o político esteve afiliado, antes de se candidatar.

4. É correto afirmar que a expressão para isso, na linha 3,

A. diz respeito ao perfil dos candidatos e candidatas eleitos na última eleição.

B. refere-se à vitória da sociedade e do MCCE.

C. retoma o lançamento da Campanha Ficha Limpa, em 2007.

D. refere-se à divulgação do perfil dos candidatos e candidatas a cargos eletivos do país.

E. diz respeito à melhora do perfil dos candidatos e candidatas a cargos eletivos do país.

5. No texto, a expressão Essas pessoas, na linha 16, refere-se

A. aos políticos que renunciaram ao cargo para evitar processos por quebra de decoro.

B. aos eleitores que apoiaram o projeto de lei citado.

C. aos políticos que foram cassados na eleição passada.

D. às pessoas condenadas por crimes graves.

E. aos candidatos que praticaram homicídio e ainda não foram julgados.

6. Sobre o texto, é correto afirmar que

A. não há relação entre o projeto de Lei e a Campanha Ficha Limpa.

B. a Campanha Ficha Limpa motivou o projeto de Lei que foi sancionado pelo Presidente da República.

C. o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral não se posicionou em relação à Campanha Ficha 
Limpa.

D. a Avaaz não apresentou interesse na Campanha Ficha Limpa.

E. os políticos que tiverem suas candidaturas impedidas, podem disputar a eleição após quatro anos.

7. De acordo com o texto, é possível afirmar que o Projeto de lei tramitou

A. somente no Senado Federal e foi sancionado pelo Presidente da República.

B. somente na Câmara dos Deputados.

C. na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e, por fim, foi sancionado pelo Presidente da República.

D. o Presidente da República sancionou o projeto sem necessidade de tramitação no Senado Federal.

E. no Tribunal Superior Eleitoral.

8. Sobre o texto, é INCORRETO afirmar que

A. as assinaturas dos eleitores caracterizaram a Campanha Ficha Limpa como de iniciativa popular.

B. quando o  projeto  de  lei  tramitou  na  Câmara  dos  Deputados,  contava  com assinaturas  de  1% do 
eleitorado brasileiro.  

C. o Projeto de Lei tem como objetivo impedir o registro da candidatura de políticos condenados por 
crimes graves.

D. o político condenado por crimes graves terá sua candidatura impedida por  um mandato.  

E. os políticos que renunciaram aos seus cargos para impedir processos por quebra de decoro também 
serão impedidos de registrar suas candidaturas.

9. De acordo com o texto, o julgamento com prioridade pelo tribunal responsável ocorrerá

A. quando o candidato quiser disputar as eleições, mesmo com o registro de sua candidatura negado.



B. nos casos em que o candidato teve sua candidatura negada na eleição anterior.

C. nas situações em que o político tenha a ficha limpa.

D. quando o candidato tenha sido acusado de infidelidade partidária.

E. nas situações em que dois ou mais candidatos tenham as suas candidaturas negadas.

10. Tendo como referência o texto, é INCORRETO afirmar que

A. não está mencionado no texto o que significa a sigla Avaaz.

B. a Avaaz auxiliou, por meio de campanha virtual, na divulgação da Campanha Ficha Limpa.

C. a Avaaz, por meio de campanha virtual, apoiou os candidatos com processos judiciais pendentes.

D. graças à iniciativa e participação populares, a Campanha Ficha Limpa contou com um milhão e 900 
mil assinaturas até o final da tramitação do projeto de lei.  

E. a Avaaz e o MCCE foram favoráveis à Campanha Ficha Limpa.

MATEMÁTICA
11. Sandra comprou presentes para seus três filhos André, Bruno e Carlos. O presente de Bruno custou o 
triplo do presente de Carlos e o dobro do presente de André. Se no total Sandra gastou R$ 220,00 com os 
três presentes, quanto custou o presente de André?

A. R$ 21,00.

B. R$ 80,00.

C. R$ 35,00.

D. R$ 60,00.

E. R$ 120,00.

12. Um restaurante vende comida por quilo. Um cliente se serve com 532 gramas de comida e depois 108 
gramas de sobremesa. Sabendo que a comida e a sobremesa custam R$20,00 reais por quilo, quanto deve 
pagar este cliente?

A. R$ 7,50.

B. R$ 20,00.

C. R$ 10,90.

D. R$ 15,20.

E. R$ 12,80.

13. Uma bomba movida a gasolina retira de um poço 50 litros de água por hora. Se a bomba funcionar um 
dia inteiro (24 horas), ela gasta 1 litro de gasolina. Quantos litros de gasolina serão necessários para a 
bomba retirar 3.600 litros de água do poço?

A. 3 litros.

B. 4,5 litros.

C. 1,5 litro.

D. 6 litros.

E. 1 litro.

14. O valor final da expressão 1
2

3
6 1−0,4 0,2  é

A. 1.



B. 4,1.

C. 2,2.

D. 0,2.

E. 3.

15. A sala de uma casa possui 4 metros de comprimento e 3 metros de largura. Para forrar o piso desta sala, 
serão usados tacos de madeira com 50 centímetros de comprimento e 10 centímetros de largura. Quantos 
tacos serão necessários para forrar toda a sala?

A. 360.

B. 240.

C. 500.

D. 200.

E. 180.

16. Um supermercado possui 80 funcionários. Do total de funcionários, um oitavo trabalha na limpeza, 12 
nos  caixas,  24  são  empacotadores  e  um quarto  são  repositores.  Os  demais  funcionários  trabalham na 
segurança. Quantos são os seguranças deste supermercado?

A. 9.

B. 10.

C. 6.

D. 20.

E. 14.

17. Em uma embalagem de pregos consta que o comprimento dos pregos é de 2 polegadas. Sabendo que 
uma polegada mede 2,54 centímetros, qual é o comprimento destes pregos em centímetros?

A. 5,08.

B. 5,5.

C. 4,108.

D. 2.

E. 5,8.

18.  Óleo para motor é envasado em garrafas plásticas  com capacidade de meio litro cada.  As garrafas 
plásticas são embaladas em caixas de papelão, cada uma com capacidade para 20 garrafas. Uma oficina 
compra 5 caixas fechadas deste óleo. Quantos litros de óleo a oficina comprou?

A. meio litro.

B. 10 litros.

C. 40 litros.

D. 50 litros.

E. 100 litros.

19. Cinco amigas reservam por 4 horas uma quadra de tênis. Decidem fazer jogos entre duplas, e que cada 
uma delas ficará esperando, enquanto as outras quatro jogam. Para que não haja privilégios, o tempo de 
espera de cada uma deve ser o mesmo. Quanto tempo cada uma delas deverá esperar?



A. 30 minutos.

B. 53 minutos.

C. 1 hora.

D. 40 minutos.

E. 48 minutos.

20. Fábio precisa trocar os pneus do seu carro. Ele decide comprar três pneus novos e usar também o estepe 
que está novo. Um dos quatro pneus já usados é que será guardado como estepe. Se o pneu novo custa
R$ 180,00, quanto Fábio gastará nesta tarefa?

A. R$ 500,00.

B. R$ 350,00.

C. R$ 660,00.

D. R$ 540,00.

E. R$ 220,00.

CONHECIMENTOS GERAIS
21. O município de Jesuítas está localizado no 

A. Estado de São Paulo.

B. Estado de Santa Catarina.

C. Estado do Mato Grosso.

D. Sul do Estado do Paraná. 

E. Oeste do Estado do Paraná.

22. O município de Jesuítas limita-se ao Norte e Nordeste com 

A. o município de Formosa do Oeste.

B. Curitiba. 

C. Foz do Iguaçu. 

D. Cascavel.

E. Paraguai.

23. Em outubro de 2010 haverá eleições para os cargos de 

A. presidente, vereador e prefeito.

B. presidente, governador, prefeito e vereadores..

C. presidente  da  república,  governadores  de  estados,  senadores,  deputados  federais  e  deputados 
estaduais. 

D. presidente, governador e prefeito. 

E. prefeito, vereador, senador, deputado federal e deputado estadual.

24. Assinale a alternativa correta quanto ao desenvolvimento sustentável.

A. Trata-se de uma preocupação apenas dos países desenvolvidos.

B. Somente o governo federal deve adotar políticas que visem o desenvolvimento sustentável. 

C. Por ser um município cuja economia está vinculada à agricultura, a prefeitura de Jesuítas não precisa 
se preocupar com o desenvolvimento sustentável. 



D. O desenvolvimento do Brasil é sustentado somente pelas indústrias.

E. O desenvolvimento sustentável é um desafio complexo e deve ser objeto de politicas públicas nos 
níveis municipal, estadual e federal.

25. Sobre a dengue é correto afirmar que

A. no Estado do Paraná não há registro de infestação do mosquito transmissor desta doença. 

B. no município de Jesuítas é impossível a ocorrência desta doença.

C. se trata de uma doença que não deve causar preocupação para a população que vive no Sul do Brasil, 
pois  nesta  região  o  mosquito  aedes  egypti não  consegue  sobreviver  por  causa  das  baixas 
temperaturas.

D. é uma doença que só ocorre no Norte do Brasil. 

E. uma forma de combater a contaminação pelo vírus da dengue é evitar o acumulo de água em locais 
onde o mosquito aedes egypti possa colocar os ovos, como pneus, garrafas etc. 

26. Sobre a criação do município de Jesuítas é correto afirmar que

A. foi criado pela Lei Estadual nº 7304, de 13 de maio de 1980, e instalado em 01 de fevereiro de 1983.

B. foi desmembrado do município de Cascavel, em 1980. 

C. foi desmembrado do município de Umuarama, em 1979.

D. foi fundado pelos padres Jesuítas, no século XIX.

E. foi criado pelos primeiros pioneiros denominados padres jesuítas, que derrubaram as matas da região, 
em 1950. 

27. Sobre a colonização, entre 1950 e 1960, da área onde hoje está localizado o município de Jesuítas é 
correto firmar que

A. é o resultado da ação de uma empresa cujos donos eram padres Jesuítas, por isso ser esse o nome do 
município.

B. foi  obra de colonizadores denominados Jesuítas que entre os anos de 1950 e 1960 chegaram na 
região. 

C. foi realizada somente por pessoas oriundas do Rio Grande do Sul.

D. foi realizada somente por imigrantes japoneses.

E. foi realizada por pessoas oriundas de diversas regiões do Paraná e do Brasil. 

28. Sobre o petróleo é correto afirmar que

A. se trata de uma fonte de energia renovável.

B. no território brasileiro não há poços de extração de petróleo.

C. no Brasil não há registro de consumo de petróleo e nem de seu derivados.

D. se trata de uma fonte de energia não renovável.

E. se trata de uma fonte de energia que não causa nenhum tipo de poluição.

29. No ano de 2008, o Código de Trânsito Brasileiro disciplinou a infração administrativa de embriaguez ao 
volante decorrente do uso de álcool. Com relação a essa lei, também conhecida como “Lei Seca,” é correto 
afirmar que

A. o Código de Trânsito Brasileiro não considera uma infração dirigir veículo automotor em via pública 
sob o efeito do uso de bebida alcoólica.



B. no município de Jesuítas, o Código de Transito Brasileiro permite que se dirija veículo automotor em 
via pública sob o efeito de bebida alcoólica.

C. nunca se deve dirigir veículo automotor sob o efeito de bebida alcoólica.

D somente motoristas de caminhão podem dirigir sob o efeito de bebida alcoólica.

E. somente motoristas de ônibus podem dirigir sob o efeito de bebida alcoólica.

30. Atualmente no Brasil vigora o sistema de governo denominado

A. parlamentarismo.

B. presidencialismo.

C. monarquista.

D. anarquismo.

E. teocrático.



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JESUÍTAS
PROFESSOR

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de PROFESSOR que é constituída de quatro 
matérias (apresentadas na seguinte ordem: Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos. 
As matérias possuem, respectivamente, 5, 5, 20 questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, 
B, C, D, E), das quais somente uma está correta. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e 
se contém as 30 questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de  provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



LÍNGUA PORTUGUESA
Literatura, muito prazer

          Muito se fala do poder da literatura – e de como a escola é um lugar privilegiado para estimular o 
gosto pela leitura. Infelizmente, porém, as salas de aula brasileiras estão longe de ser  “celeiros de leitores”. 
Salvo exceções, o contato dos estudantes com os livros costuma seguir um roteiro no mínimo enfadonho: 
alguns títulos (quase sempre “clássicos”) são indicados (leia-se empurrados goela abaixo) e viram conteúdo 
avaliado (perguntas de interpretação de textos com uma única resposta correta). E só. A experiência que 
deveria ser desafiadora, vira uma tarefa burocrática e sem graça. Os jovens se formam sem entender os 
benefícios da leitura e acabam não lendo mais nada. Pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião 
Pública e Estatística (Ibope) e o Instituto Pró-Livro mostra que 45% da população não lê nenhum exemplar 
por ano (desses, 53% dizem simplesmente “não ter interesse” e outros 42% admitem “ter dificuldade”).
          Mas, obviamente, é possível mudar esse quadro. Para começar, é preciso compreender que, antes de 
analisar e refletir sobre os aspectos formais da literatura (história, linguagem etc), os estudantes têm de 
gostar de ler. E isso só se faz de uma maneira: lendo, lendo, lendo. Porém, ninguém nasce sabendo. Cabe à 
escola dar acesso às obras e ensinar os chamados comportamentos leitores: “entrar” na aventura com os 
personagens,  comentar  sobre o enredo,  buscar  textos  semelhantes,  conhecer  mais  sobre o autor,  trocar 
indicações literárias. Tudo pelo prazer que a literatura proporciona, de nos levar a outros lugares e épocas. 
Um percurso que idealmente começa na infância – mas que também pode ser iniciado mais tarde (nunca é 
tarde para abrir o primeiro livro).
          É nos anos iniciais do Ensino Fundamental que o aluno começa a construir sua autonomia como 
leitor. Para isso, é importante intercalar a leitura feita pelo professor com momentos em que todos devem 
ler sozinhos tanto na escola como em casa. Mas nada de resumos e questionários padronizados para testar 
os estudantes. Mais produtivo, para quem quer formar leitores, é organizar rodas para o compartilhamento 
de opiniões, propor trocas de livros entre os colegas e incentivá-los a seguir um autor ou outro tema de que 
gostem.
          Se os estudantes já estão habituados às rodas de leitura e têm contato com os livros, cabe ao  
professor do 1º ao 5º ano começar a colocá-los em contato com textos mais complexos para ampliar a 
familiaridade com a literatura. “Que tal selecionar um romance que prenda a atenção da turma e ler um 
capítulo por dia?”, sugere Regina Scarpa, coordenadora pedagógica de NOVA ESCOLA. Numa fase da 
vida (e da escolarização) em que é preciso dar espaço para que as crianças ganhem autonomia e consigam 
ler sozinhas com mais facilidade, perder o medo dos livros maiores é fundamental – e o mesmo vale para 
os gêneros considerados mais difíceis, como a poesia.
          Do 1º ao 5º ano, é importante criar uma comunidade de leitores em classe – ou seja, espaços em que 
todos tenham a chance de participar e opinar. Em seus livros, Delia Lerner sugere “desenvolver, em cada 
ano escolar, atividades permanentes ou periódicas concebidas de tal modo que cada um dos estudantes 
tenha a possibilidade de ler uma história para os demais ou escolher um poema para ler aos colegas”. Outra 
sugestão é incentivar os alunos a trocar livros e indicações de autores. Eleger um tema de interesse comum 
(piratas ou histórias de terror, por exemplo) e ler vários textos desse tipo também pode funcionar.

        (Elisa Meirelles – Adaptado da Revista Nova Escola, agosto 2010)

1. É correto afirmar que o objetivo geral do texto é 

A. apresentar,  em relação  ao  ensino  da  leitura  e  literatura,  algumas  alternativas  possíveis  de  serem 
desenvolvidas em sala de aula, do 1º ao 5º ano, para superar os problemas apresentados.   

B. evidenciar que a população não gosta de ler, de acordo com os dados do Ibope e do Instituto Nacional 
do Livro.

C. demonstrar que resumos e questionários são formas de encaminhar atividades com a leitura em sala de 
aula.

D. em relação ao ensino da literatura, apenas destacar alguns problemas que ocorrem nas salas de aula.

E. apresentar alternativas a serem desenvolvidas em sala de aula, do 1º ao 5º ano, no que se refere ao 
ensino da literatura e da exposição oral dos alunos.



2. De acordo com o texto “Literatura, muito prazer”, é INCORRETO afirmar que

A. a expressão “E só.”, no primeiro parágrafo, refere-se a um trabalho inadequado para com o ensino da 
literatura e leitura, denominado de celeiro de leitores.

B. os parênteses,  no primeiro parágrafo, possuem função explicativa em relação aos termos a que se 
referem.

C. os  dados  do  Ibope  e  do  Instituto  Nacional  do  Livro  são  usados  como  argumento  em  prol  da 
necessidade do trabalho com a leitura e literatura com os alunos.   

D. exceto o primeiro parágrafo, os demais apontam alguma alternativa para o trabalho pedagógico com  a 
leitura ou literatura com alunos do Ensino Fundamental.  

E as  palavras  “sua”,  no  terceiro  parágrafo,  e  “colocá-los”,  no  quarto  parágrafo,  referem-se, 
respectivamente, a aluno e estudantes.  

3. Pode-se afirmar que a expressão “esse quadro”, presente no início do segundo parágrafo do texto, refere-se

A. às várias  críticas  negativas  sobre  o ensino de literatura  em sala  de  aula,  apresentadas  no terceiro 
parágrafo.

B. somente ao roteiro enfadonho do contato dos adultos com os livros, que inclui a leitura “goela abaixo” 
de clássicos e avaliação de leitura.  

C. às alternativas que podem ser desenvolvidas com alunos do 1º ao 5º anos, para a leitura de livros 
literários.  

D. à necessidade de desenvolver a autonomia dos alunos para a leitura de poemas.

E. às várias críticas sobre o ensino de literatura e leitura em sala de aula e à pesquisa sobre a pouca 
leitura da população.  

4. Em relação ao segundo parágrafo, é correto afirmar que

A. os estudantes devem analisar e refletir sobre aspectos formais da literatura e simultaneamente gostar 
de ler.

B. o estudo e compreensão de aspectos formais do texto literário tem pouca relação com gostar de ler.  

C. primeiramente, os estudantes devem gostar de ler e somente depois analisar e refletir sobre aspectos 
formais da literatura.

D. a metodologia do ensino de literatura prevê a elaboração de resumos e questionários aos alunos.

E. a expressão “nunca é tarde para abrir o primeiro livro”, defende o percurso do estímulo à leitura na 
idade adulta como ideal.   

5. Em relação ao texto, é INCORRETO afirmar que  

A. Regina Scarpa e Delia Lerner propõem, respectivamente, a leitura de partes do texto aos alunos e a 
proposição de atividades de intercâmbio de leituras.

B. o  primeiro parágrafo  apresenta  alternativas  relacionadas  à  experiência  desafiadora  que  envolve  o 
ensino da literatura e da leitura em sala de aula.

C. o quinto parágrafo apresenta algumas sugestões de atividades para o ensino da leitura e da literatura.

D. as expressões “mudar esse quadro” e “ninguém nasce sabendo”, mencionados no segundo parágrafo, 
apontam para uma série de alternativas ao trabalho com a leitura e literatura em sala de aula.

E. os dois últimos parágrafos apontam alternativas para o trabalho com leitura e literatura, objetivando 
alterar o quadro negativo mencionado no início do segundo parágrafo.



MATEMÁTICA
6. Estima-se que em um certo bairro de uma cidade os terrenos a cada ano valorizam 5% em relação ao que 
valiam no ano anterior. Se v representa o valor do terreno e t representa o tempo em anos, é correto afirmar 
que

A. v t =5 t .

B. v t1=1,05v t  .

C. v t−1=t−1 .

D. v t =12−t .

E. v t1−v t =5 .

7. Uma família trabalha na produção e comercialização de hortaliças. Em um dia de trabalho venderam 50 
cabeças de repolho e 40 pés de alface faturando R$ 92,00. Em outro dia de trabalho, venderam 30 cabeças 
de repolho e 55 pés de alface faturando R$ 80,00. Se o preço de venda das hortaliças foi o mesmo nestes 
dois dias, então o valor de venda da cabeça de repolho e do pé de alface são, respectivamente,

A. R$ 2,00 e R$ 0,20.

B. R$ 1,00 e R$ 0,50.

C. R$ 1,50 e R$ 1,00.

D. R$ 1,20 e R$ 0,80.

E. R$ 1,00 e R$ 1,00.

8. Uma pessoa compra uma camisa em uma loja com o preço anunciado de R$32,00. Quando o funcionário 
realiza a venda, o caixa acusa o preço de R$40,00 para a camisa. Entretanto o sistema da loja permite 
aplicar um desconto em porcentagem. Qual a porcentagem que deve ser aplicada de desconto para que o 
sistema acerte o preço de venda da camisa em R$32,00?

A. 5%.

B. 12%.

C. 25%.

D. 50%.

E. 20%.

9. Navios cargueiros são usados para transportar soja do Brasil para a Inglaterra. Suponha que cada um 
destes navios possua seis compartimentos de carga idênticos. Três navios, cada um com 5 compartimentos 
carregados  de  soja  transportam  60.000  toneladas  de  soja.  Nestes  termos,  quantas  toneladas  de  soja 
transportam quatro navios, cada um com 3 compartimentos carregados?

A. 12.000 toneladas.

B. 40.000 toneladas.

C. 36.000 toneladas.

D. 60.000 toneladas.

E. 48.000 toneladas.



10. O adubo NPK 15-15-20, é uma mistura composta de 15 partes de Nitrogênio, 15 partes de Fósforo e 20 
partes de Potássio. Qual a quantidade de Potássio presente em 5 quilos de adubo NPK 15-15-20?

A. 2 quilos.

B. 675 gramas.

C. 3 quilos.

D. 1,5 quilo.

E. 500 gramas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PROFESSOR 
11.  As  investigações  do  biólogo  suíço  Jean  Piaget  (1896-1980)  sobre  o  desenvolvimento  da  criança 
conduziram à compreensão de que

A. a aprendizagem não depende da inteligência emocional.

B. a aprendizagem depende da inteligência emocional.

C. a aprendizagem da escrita pode ocorrer em qualquer estágio da infância.

D. o conhecimento é transmitido na relação do professor com o aluno.

E. o conhecimento não é transmitido, e sim construído na relação entre sujeito e objeto.

12.  “Diferenciar a atividade de desenhar da atividade de escrever é importante porque a escrita, para as 
crianças pequenas, recupera o que se pode desenhar: (…).” A essa distinção, que requer da criança um 
enorme esforço cognitivo, a psicolinguista argentina Emilia Ferreiro designou por

A. hipótese morfológica.

B. hipótese da diferenciação.

C. hipótese gráfica.

D. hipótese do nome.

E. hipótese figurativa.

13. Ao analisar as relações entre o ensino e o desenvolvimento intelectual na idade escolar, Lev Vygotsky 
(1896-1934) considera que é necessário não se deter apenas naquilo que já amadureceu, mas que também é 
preciso captar o que ainda está em processo de formação. Assinale, nas alternativas seguintes, aquela que 
informa corretamente os dois níveis de desenvolvimento preconizados por Vygotsky.

A. Nível da imitação e zona de desenvolvimento lateral.

B. Nível de desenvolvimento atual e zona de desenvolvimento proximal.

C. Nível de desenvolvimento atual e nível da imitação.

D. Nível do ajustamento e zona de desenvolvimento lateral.

E. Nível da diferenciação e zona de desenvolvimento proximal.



14. Compreender a escrita interiormente significa compreender um código social. Desempenhos díspares 
apresentados por crianças de classes sociais diferentes na alfabetização não revelam capacidades desiguais, 
mas o acesso maior ou menor a textos lidos e escritos desde os primeiros anos de vida. Assinale o termo que 
a psicolinguista argentina Emilia Ferreiro utiliza para, ao tratar da alfabetização, designar o ato que faz com 
que a criança tome para si um conhecimento disponível na cultura.

A. Codificação.

B. Recriação.

C. Apropriação.

D. Reelaboração.

E. Compreensão.

15. A psicolinguista Emilia Ferreiro e a pedagoga Ana Teberosky observaram que as crianças elaboram 
diferentes  ideias  para  explicar  como  compreendem  o  funcionamento  da  escrita.  As  pesquisadoras 
relacionaram essa compreensão ao que denominaram hipóteses. Nesse sentido, quando a escrita representa 
uma relação de correspondência entre a grafia e as partes do falado, a criança se encontra na 

A. hipótese pré-silábica.

B. hipótese silábica.

C. hipótese silábico-alfabética.

D. hipótese alfabética.

E. hipótese grafológica.

16. “Certo, um educador pode bem ser um filósofo e deve ter a sua filosofia de educação; mas, trabalhando 
cientificamente nesse terreno, ele deve estar tão interessado na determinação dos fins de educação, quanto 
também dos meios  de  realizá-los.”  (Trecho do Manifesto  dos  Pioneiros  da  Educação  Nova,  de  1932). 
Assinale, nas alternativas seguintes, o signatário do Manifesto, importante educador brasileiro, que hoje, 
inclusive, empresta o nome a uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação.  

A. Anísio Teixeira.

B. Fernando Haddad.

C. Darcy Ribeiro.

D. Mário de Andrade.

E. César Lattes.

17. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de uma série de 
benefícios  previstos  na  legislação.  Conforme  o  disposto  na  Lei  nº  9.394/96,  de  Diretrizes  e  Bases  da 
Educação Nacional (LDB), a partir do dia em que completa quatro anos de idade, a criança terá

A. garantido o direito a formas alternativas de currículo. 

B. bolsa de estudos em qualquer unidade de ensino. 

C. garantido o direito ao ensino religioso obrigatório.

D. vaga na escola pública mais próxima de sua residência.

E. vaga em qualquer escola, pública ou particular.



18. A educação  ambiental  é  componente  essencial  e  permanente da  educação  nacional,  devendo  estar 
presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e 
não  formal.  Assinale  a  alternativa  que  está  em  desacordo  com as  normas  que  orientam  a  educação 
ambiental.

A. Será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente.

B. A concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio 
natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade, é um dos seus princípios. 

C. Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação ambiental. 

D. É  objetivo  fundamental  da  educação  ambiental  a  garantia  de  democratização  das  informações 
ambientais. 

E. Não será tratada como tema transversal e, sim, como disciplina específica.

19. Em relação ao estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, é INCORRETO afirmar que 

A. o  conteúdo  programático  incluirá  diversos  aspectos  da  história  e  da  cultura  que  caracterizam a 
formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos.

B. o calendário escolar incluirá o dia 15 de novembro como ‘Dia Nacional da Consciência Negra’.

C. a história da África e dos africanos será incluída nos conteúdos.

D. os conteúdos serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar,  em especial  nas áreas de 
educação artística e de literatura e história brasileiras.

E. é obrigatório nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio.

20.  O Governo  Federal  criou  o  Programa  Um Computador  por  Aluno  (Prouca)  e  instituiu  o  Regime 
Especial para Aquisição de Computadores para Uso Educacional (Recompe).O objetivo do programa está 
em consonância com um dos desafios da educação nessa área, que é o de promover 

A. a criação de blogs nas escolas.

B. novas formas de recreação no contra-turno. 

C. a ampliação da internet sem fio.

D. a inclusão digital nas escolas das redes públicas.

E. o desenvolvimento de competências para a criação de softwares.

21.  “...a  inserção da diversidade nos currículos implica  compreender as causas políticas,  econômicas  e 
sociais de fenômenos como etnocentrismo, racismo, sexismo, homofobia e xenofobia.” (GOMES, Nilma 
Lino. Indagações sobre currículo : diversidade e currículo. Brasília: MEC, Secretaria de Educação Básica, 
2007.) Leia atentamente as alternativas e assinale aquela que NÃO contempla as concepções atuais sobre 
diversidade.

A. A escola é um espaço de sociabilidade para onde convergem diferentes experiências socioculturais, 
as quais refletem diversas e divergentes formas de inserção grupal na história do país.

B. Os  educandos  são  os  sujeitos  centrais  da  ação  educativa.  Foram  eles,  articulados  ou  não  em 
movimentos sociais, que trouxeram a luta pelo direito à diversidade como uma indagação ao campo 
do currículo.

C. É urgente incorporar esses conhecimentos que versam sobre a produção histórica das diferenças e das
desigualdades para superar tratos escolares românticos sobre a diversidade.

D. A construção do olhar sobre as pessoas com deficiências deve se ater às características da maturidade 
biopsicológica.

E. Conviver com a diferença (e com os diferentes) é  construir relações que se pautem na igualdade 



social e na igualdade de oportunidades.

22.  A  participação  das  comunidades  escolar  e  local  em  conselhos  escolares  ou  equivalentes  é  de 
fundamental importância nas unidades escolares públicas de educação básica. Essa participação traduz o 
princípio da

A. igualdade participativa.

B. gestão democrática.

C. participação comunitária. 

D. gestão de qualidade.

E. coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 

23. A verificação do rendimento escolar no ensino fundamental observará, conforme o art. 24, inciso V, da 
LDB, os seguintes critérios, EXCETO,

A. avaliação não cumulativa do desempenho do aluno.

B. aproveitamento de estudos concluídos com êxito.

C. possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. 

D. obrigatoriedade de estudos de recuperação. 

E. possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. 

24. Na educação infantil, a avaliação da criança far-se-á

A. com o objetivo de promoção ao ensino fundamental.

B. mediante a realização de trabalhos de pesquisa e provas.

C. mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento.

D. mediante a aplicação de testes psicológicos.

E. com o objetivo de complementar a ação educativa da família.

25. Entre os objetivos que determinaram a ampliação do ensino fundamental para nove anos de duração 
podemos destacar os seguintes, EXCETO, 

A. assegurar maior tempo de escolarização e oportunidade para melhorar o rendimento escolar.

B. ampliar as condições de equidade e de qualidade da educação básica.

C. estruturar o ensino fundamental de modo a que as crianças prossigam nos estudos, alcançando maior 
nível de escolaridade.

D. assegurar que, ingressando mais cedo no sistema de ensino, as crianças tenham um tempo mais longo 
para as aprendizagens da alfabetização e do letramento.

E. garantir novos empréstimos do Banco Mundial para aplicação na educação básica.

26.  O atendimento educacional  especializado  gratuito  aos  educandos  com necessidades  especiais  deve 
realizar-se, preferencialmente, 

A. nas escolas especializadas da rede pública.

B. nas APAE´S.

C. na rede regular de ensino. 

D. através de convênio com as escolas particulares. 

E. em casa, através de equipe multidisciplinar.



27. Considerando a antecipação da obrigatoriedade de matrícula no Ensino Fundamental, cuja duração foi 
ampliada para nove anos, assinale a alternativa correta em relação à organização das turmas de Educação 
Infantil.

A. Creche para crianças de 0 a 2 anos de idade e pré-escolar para crianças de 3 a 5 anos de idade.

B. Creche para crianças de 0 a 3 anos de idade e pré-escolar para crianças de 4 a 6 anos de idade.

C. Creche para crianças de 1 a 3 anos de idade e pré-escolar para crianças de 4 a 5 anos de idade.

D. Creche para crianças de 1 a 4 anos de idade e pré-escolar para as crianças de 5 a 6 anos de idade.

E. Creche para crianças de 2 a 4 anos de idade e pré-escolar para as crianças de 5 a 6 anos de idade.

28.  O  projeto  político-pedagógico,  instância  de  construção  coletiva  que  respeita  os  sujeitos  das 
aprendizagens, entendidos como cidadãos com direitos à proteção e à participação social, deve contemplar, 
EXCETO,

A. o diagnóstico da realidade concreta dos sujeitos do processo educativo, contextualizados no espaço e 
no tempo.

B. as atribuições da direção e da representação estudantil.

C. as bases norteadoras da organização do trabalho pedagógico.

D. a concepção sobre educação, conhecimento, avaliação da aprendizagem e mobilidade escolar.

E. o programa de formação inicial e continuada dos profissionais da educação, regentes e não regentes.

29. O Plano Nacional de Educação tem duração

A. anual.

B. bianual.

C. trienal.

D. quinquenal.

E. decenal.

30. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/90), que no último mês de julho 
completou 20 anos, os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho 
Tutelar, EXCETO, os casos de 

A. maus-tratos envolvendo seus alunos.

B. reiteração de faltas injustificadas.

C. evasão escolar, esgotados os recursos escolares.

D. contestação de critérios avaliativos.

E. elevados níveis de repetência.



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JESUÍTAS
SERVENTE

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de  SERVENTE que é constituída de quatro 
matérias (apresentadas na seguinte ordem: Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais. As 
matérias possuem, respectivamente, 10, 10, 10 questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, 
C, D, E), das quais somente uma está correta. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se 
contém as 30 questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de  provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



LÍNGUA PORTUGUESA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Campanha Ficha Limpa: uma vitória da sociedade!
          A Campanha Ficha Limpa foi lançada em abril de 2008, com o objetivo de melhorar o perfil dos 
candidatos  e  candidatas  a  cargos  eletivos  do país.  Para  isso,  foi  elaborado  um Projeto  de  Lei  de 
iniciativa popular sobre a vida pregressa dos candidatos, que pretende tornar mais rígidos os critérios 
de inelegibilidade, ou seja, de quem não pode se candidatar.
          No dia 29 de setembro de 2009, o MCCE (Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral)  
entregou  ao  presidente  da  Câmara  dos  Deputados,  Michel  Temer,  o  Projeto  de  Lei  de  iniciativa 
popular,  junto com um milhão e 300 mil  assinaturas,  o que corresponde à participação de 1% do 
eleitorado brasileiro. Até a tramitação no Senado Federal, mais 600 mil assinaturas foram entregues, 
além da  campanha  virtual  coordenada  pela  organização  não-governamental  Avaaz.  O  projeto  foi 
sancionado pelo presidente Lula no dia 04 de junho deste ano e passou a vigorar no dia 07 de junho, a 
partir da publicação no Diário Oficial da União.
          O Projeto de Lei de iniciativa popular sobre a vida pregressa dos candidatos aumenta as 
situações que impedem o registro de uma candidatura, incluindo:
          - Pessoas condenadas por um colegiado em virtude de crimes graves como: racismo, homicídio, 
estupro,  tráfico  de  drogas  e  desvio  de  verbas  públicas.  Essas  pessoas  podem ter  os  registros  de 
candidaturas  negados,  no  entanto,  podem pedir  uma  liminar  suspendendo  a  inelegibilidade,  para 
disputar as eleições. Neste caso, o processo a que responde será julgado com prioridade pelo tribunal 
responsável.
        - A lei inclui também parlamentares que renunciaram ao cargo para evitar abertura de processo 
por quebra de decoro ou por desrespeito à Constituição e fugir de possíveis punições.
          - O período que impede a candidatura passou a ser de oito anos.

(http://www.ncce.org.br/node/125 - Acesso em 06 de agosto de 2010)

1. A partir da leitura do texto, é correto afirmar que a Campanha Ficha Limpa é uma vitória da sociedade 
porque

A. é um projeto que contou com apoio de pessoas vinculadas aos maiores partidos políticos do país.  

B. é um projeto de iniciativa popular encampado pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral.

C. os políticos serão punidos pelos delitos que cometerem durante a campanha eleitoral.

D. não houve participação de populares no projeto, somente de representantes eleitos.

E. o projeto tramitou na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal.

2. De acordo com o texto, o objetivo da “Campanha Ficha Limpa” é

A. dar maior importância à atuação dos políticos no Brasil.

B. levar a julgamento popular os candidatos que foram processados por crimes hediondos.

C. proibir a candidatura de políticos que possuam débitos financeiros.

D. melhorar o perfil dos candidatos e candidatas aos diversos cargos eletivos no país.

E melhorar o perfil somente dos candidatos a prefeitos municipais e vereadores.

3. No texto “Campanha Ficha Limpa: uma vitória da sociedade!”, é correto afirmar que  vida pregressa dos  
candidatos, linhas 4 e 13, refere-se

A. às atitudes que o político apresenta depois de eleito.

B. à vida do candidato, anterior ao registro de sua candidatura.

C. aos projetos que o político elaborou depois de eleito.

D. às promessas do candidato durante a campanha eleitoral



E. aos partidos aos quais o político esteve afiliado, antes de se candidatar.

4. É correto afirmar que a expressão para isso, na linha 3,

A. diz respeito ao perfil dos candidatos e candidatas eleitos na última eleição.

B. refere-se à vitória da sociedade e do MCCE.

C. retoma o lançamento da Campanha Ficha Limpa, em 2007.

D. refere-se à divulgação do perfil dos candidatos e candidatas a cargos eletivos do país.

E. diz respeito à melhora do perfil dos candidatos e candidatas a cargos eletivos do país.

5. No texto, a expressão Essas pessoas, na linha 16, refere-se

A. aos políticos que renunciaram ao cargo para evitar processos por quebra de decoro.

B. aos eleitores que apoiaram o projeto de lei citado.

C. aos políticos que foram cassados na eleição passada.

D. às pessoas condenadas por crimes graves.

E. aos candidatos que praticaram homicídio e ainda não foram julgados.

6. Sobre o texto, é correto afirmar que

A. não há relação entre o projeto de Lei e a Campanha Ficha Limpa.

B. a Campanha Ficha Limpa motivou o projeto de Lei que foi sancionado pelo Presidente da República.

C. o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral não se posicionou em relação à Campanha Ficha 
Limpa.

D. a Avaaz não apresentou interesse na Campanha Ficha Limpa.

E. os políticos que tiverem suas candidaturas impedidas, podem disputar a eleição após quatro anos.

7. De acordo com o texto, é possível afirmar que o Projeto de lei tramitou

A. somente no Senado Federal e foi sancionado pelo Presidente da República.

B. somente na Câmara dos Deputados.

C. na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e, por fim, foi sancionado pelo Presidente da República.

D. o Presidente da República sancionou o projeto sem necessidade de tramitação no Senado Federal.

E. no Tribunal Superior Eleitoral.

8. Sobre o texto, é INCORRETO afirmar que

A. as assinaturas dos eleitores caracterizaram a Campanha Ficha Limpa como de iniciativa popular.

B. quando o  projeto  de  lei  tramitou  na  Câmara  dos  Deputados,  contava  com assinaturas  de  1% do 
eleitorado brasileiro.  

C. o Projeto de Lei tem como objetivo impedir o registro da candidatura de políticos condenados por 
crimes graves.

D. o político condenado por crimes graves terá sua candidatura impedida por  um mandato.  

E. os políticos que renunciaram aos seus cargos para impedir processos por quebra de decoro também 
serão impedidos de registrar suas candidaturas.

9. De acordo com o texto, o julgamento com prioridade pelo tribunal responsável ocorrerá

A. quando o candidato quiser disputar as eleições, mesmo com o registro de sua candidatura negado.



B. nos casos em que o candidato teve sua candidatura negada na eleição anterior.

C. nas situações em que o político tenha a ficha limpa.

D. quando o candidato tenha sido acusado de infidelidade partidária.

E. nas situações em que dois ou mais candidatos tenham as suas candidaturas negadas.

10. Tendo como referência o texto, é INCORRETO afirmar que

A. não está mencionado no texto o que significa a sigla Avaaz.

B. a Avaaz auxiliou, por meio de campanha virtual, na divulgação da Campanha Ficha Limpa.

C. a Avaaz, por meio de campanha virtual, apoiou os candidatos com processos judiciais pendentes.

D. graças à iniciativa e participação populares, a Campanha Ficha Limpa contou com um milhão e 900 
mil assinaturas até o final da tramitação do projeto de lei.  

E. a Avaaz e o MCCE foram favoráveis à Campanha Ficha Limpa.

MATEMÁTICA
11. Sandra comprou presentes para seus três filhos André, Bruno e Carlos. O presente de Bruno custou o 
triplo do presente de Carlos e o dobro do presente de André. Se no total Sandra gastou R$ 220,00 com os 
três presentes, quanto custou o presente de André?

A. R$ 21,00.

B. R$ 80,00.

C. R$ 35,00.

D. R$ 60,00.

E. R$ 120,00.

12. Um restaurante vende comida por quilo. Um cliente se serve com 532 gramas de comida e depois 108 
gramas de sobremesa. Sabendo que a comida e a sobremesa custam R$20,00 reais por quilo, quanto deve 
pagar este cliente?

A. R$ 7,50.

B. R$ 20,00.

C. R$ 10,90.

D. R$ 15,20.

E. R$ 12,80.

13. Uma bomba movida a gasolina retira de um poço 50 litros de água por hora. Se a bomba funcionar um 
dia inteiro (24 horas), ela gasta 1 litro de gasolina. Quantos litros de gasolina serão necessários para a 
bomba retirar 3.600 litros de água do poço?

A. 3 litros.

B. 4,5 litros.

C. 1,5 litro.

D. 6 litros.

E. 1 litro.

14. O valor final da expressão 1
2

3
6 1−0,4 0,2  é

A. 1.



B. 4,1.

C. 2,2.

D. 0,2.

E. 3.

15. A sala de uma casa possui 4 metros de comprimento e 3 metros de largura. Para forrar o piso desta sala, 
serão usados tacos de madeira com 50 centímetros de comprimento e 10 centímetros de largura. Quantos 
tacos serão necessários para forrar toda a sala?

A. 360.

B. 240.

C. 500.

D. 200.

E. 180.

16. Um supermercado possui 80 funcionários. Do total de funcionários, um oitavo trabalha na limpeza, 12 
nos  caixas,  24  são  empacotadores  e  um quarto  são  repositores.  Os  demais  funcionários  trabalham na 
segurança. Quantos são os seguranças deste supermercado?

A. 9.

B. 10.

C. 6.

D. 20.

E. 14.

17. Em uma embalagem de pregos consta que o comprimento dos pregos é de 2 polegadas. Sabendo que 
uma polegada mede 2,54 centímetros, qual é o comprimento destes pregos em centímetros?

A. 5,08.

B. 5,5.

C. 4,108.

D. 2.

E. 5,8.

18.  Óleo para motor é envasado em garrafas plásticas  com capacidade de meio litro cada.  As garrafas 
plásticas são embaladas em caixas de papelão, cada uma com capacidade para 20 garrafas. Uma oficina 
compra 5 caixas fechadas deste óleo. Quantos litros de óleo a oficina comprou?

A. meio litro.

B. 10 litros.

C. 40 litros.

D. 50 litros.

E. 100 litros.

19. Cinco amigas reservam por 4 horas uma quadra de tênis. Decidem fazer jogos entre duplas, e que cada 
uma delas ficará esperando, enquanto as outras quatro jogam. Para que não haja privilégios, o tempo de 
espera de cada uma deve ser o mesmo. Quanto tempo cada uma delas deverá esperar?



A. 30 minutos.

B. 53 minutos.

C. 1 hora.

D. 40 minutos.

E. 48 minutos.

20. Fábio precisa trocar os pneus do seu carro. Ele decide comprar três pneus novos e usar também o estepe 
que está novo. Um dos quatro pneus já usados é que será guardado como estepe. Se o pneu novo custa
R$ 180,00, quanto Fábio gastará nesta tarefa?

A. R$ 500,00.

B. R$ 350,00.

C. R$ 660,00.

D. R$ 540,00.

E. R$ 220,00.

CONHECIMENTOS GERAIS
21. O município de Jesuítas está localizado no 

A. Estado de São Paulo.

B. Estado de Santa Catarina.

C. Estado do Mato Grosso.

D. Sul do Estado do Paraná. 

E. Oeste do Estado do Paraná.

22. O município de Jesuítas limita-se ao Norte e Nordeste com 

A. o município de Formosa do Oeste.

B. Curitiba. 

C. Foz do Iguaçu. 

D. Cascavel.

E. Paraguai.

23. Em outubro de 2010 haverá eleições para os cargos de 

A. presidente, vereador e prefeito.

B. presidente, governador, prefeito e vereadores..

C. presidente  da  república,  governadores  de  estados,  senadores,  deputados  federais  e  deputados 
estaduais. 

D. presidente, governador e prefeito. 

E. prefeito, vereador, senador, deputado federal e deputado estadual.

24. Assinale a alternativa correta quanto ao desenvolvimento sustentável.

A. Trata-se de uma preocupação apenas dos países desenvolvidos.

B. Somente o governo federal deve adotar políticas que visem o desenvolvimento sustentável. 

C. Por ser um município cuja economia está vinculada à agricultura, a prefeitura de Jesuítas não precisa 
se preocupar com o desenvolvimento sustentável. 



D. O desenvolvimento do Brasil é sustentado somente pelas indústrias.

E. O desenvolvimento sustentável é um desafio complexo e deve ser objeto de politicas públicas nos 
níveis municipal, estadual e federal.

25. Sobre a dengue é correto afirmar que

A. no Estado do Paraná não há registro de infestação do mosquito transmissor desta doença. 

B. no município de Jesuítas é impossível a ocorrência desta doença.

C. se trata de uma doença que não deve causar preocupação para a população que vive no Sul do Brasil, 
pois  nesta  região  o  mosquito  aedes  egypti não  consegue  sobreviver  por  causa  das  baixas 
temperaturas.

D. é uma doença que só ocorre no Norte do Brasil. 

E. uma forma de combater a contaminação pelo vírus da dengue é evitar o acumulo de água em locais 
onde o mosquito aedes egypti possa colocar os ovos, como pneus, garrafas etc. 

26. Sobre a criação do município de Jesuítas é correto afirmar que

A. foi criado pela Lei Estadual nº 7304, de 13 de maio de 1980, e instalado em 01 de fevereiro de 1983.

B. foi desmembrado do município de Cascavel, em 1980. 

C. foi desmembrado do município de Umuarama, em 1979.

D. foi fundado pelos padres Jesuítas, no século XIX.

E. foi criado pelos primeiros pioneiros denominados padres jesuítas, que derrubaram as matas da região, 
em 1950. 

27. Sobre a colonização, entre 1950 e 1960, da área onde hoje está localizado o município de Jesuítas é 
correto firmar que

A. é o resultado da ação de uma empresa cujos donos eram padres Jesuítas, por isso ser esse o nome do 
município.

B. foi  obra de colonizadores denominados Jesuítas que entre os anos de 1950 e 1960 chegaram na 
região. 

C. foi realizada somente por pessoas oriundas do Rio Grande do Sul.

D. foi realizada somente por imigrantes japoneses.

E. foi realizada por pessoas oriundas de diversas regiões do Paraná e do Brasil. 

28. Sobre o petróleo é correto afirmar que

A. se trata de uma fonte de energia renovável.

B. no território brasileiro não há poços de extração de petróleo.

C. no Brasil não há registro de consumo de petróleo e nem de seu derivados.

D. se trata de uma fonte de energia não renovável.

E. se trata de uma fonte de energia que não causa nenhum tipo de poluição.

29. No ano de 2008, o Código de Trânsito Brasileiro disciplinou a infração administrativa de embriaguez ao 
volante decorrente do uso de álcool. Com relação a essa lei, também conhecida como “Lei Seca,” é correto 
afirmar que

A. o Código de Trânsito Brasileiro não considera uma infração dirigir veículo automotor em via pública 
sob o efeito do uso de bebida alcoólica.



B. no município de Jesuítas, o Código de Transito Brasileiro permite que se dirija veículo automotor em 
via pública sob o efeito de bebida alcoólica.

C. nunca se deve dirigir veículo automotor sob o efeito de bebida alcoólica.

D somente motoristas de caminhão podem dirigir sob o efeito de bebida alcoólica.

E. somente motoristas de ônibus podem dirigir sob o efeito de bebida alcoólica.

30. Atualmente no Brasil vigora o sistema de governo denominado

A. parlamentarismo.

B. presidencialismo.

C. monarquista.

D. anarquismo.

E. teocrático.


