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CADERNO DE PROVA SERVENTE ESCOLAR 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO_______________ 

PROVA 
Língua Portuguesa 

Matemática 
Conhecimentos Gerais 

 

INSTRUÇÕES 
- Verifique se este caderno contém 25 questões, numeradas de 1 a 25. Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um 

novo caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 

- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 

- Leia cuidadosamente cada uma das questões e escolha a resposta certa. 

- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você receberá. 

 

VOCÊ DEVE: 
- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo. 

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu. 

- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: 

 

- Marcar as respostas com caneta esferográfica de tinta azul. 

- Marcar apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão. 

- Responder a todas as questões e preencher a folha de respostas em 3 horas. 

- Devolver este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas. 

- Permanecer em sala no mínimo uma hora após o início da prova. 

 

NÃO É PERMITIDO: 

- Uso do celular: deverá ser retirada a bateria em frente ao aplicador, caso seja verificado o uso o candidato terá sua 

prova anulada. 

- O uso de bolsa, estojos, óculos, bonés etc. 

- Nenhuma outra forma de identificação do candidato além do número de inscrição e documento oficial com foto. 
- Qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora. 
- A divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. 

 

OBS: Os três últimos candidatos a entregar a prova deverão permanecer na sala para lacrar e assinar os envelopes 

de provas e de folha de respostas junto aos aplicadores. 

 

�---------------------------------------------------------------------RECORTE AQUI------------------------------------------------------------------- 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto atentamente e responda as 
questões 1 a 8. 

MEDO 

Viajava uma jardineira, expresso ou 
perua, como se diz, de Goiânia para 
Goianápolis. Levava na coberta, entre malas 
e trouxas, um caixão vazio de defunto, 
destinado para uma pessoa falecida naquele 
distrito.  
 
           Logo adiante na estrada, um homem 
parado, dá sinal e a perua para.  
 
           Dentro, tudo cheio. O homem que 
precisava seguir viagem aceitou de viajar na 
coberta com os volumes e o caixão vazio. 
Subiu. O tempo tinha se fechado para chuva 
e logo começou a pingar grosso. O sujeito 
em cima achou que não seria nada demais 
ele entrar dentro do caixão e ali se defender 
da chuva. Pensou e melhor fez. Entrou, 
espichou bem as pernas, ajeitou a cabeça 
na almofada que ia dentro, puxou a tampa e, 
bem confortado, ouvia a chuva cair.  
 
           Mais adiante, dois outros esperavam 
condução. Deram sinal e a perua parou de 
novo; os homens subiram a escadinha e se 
acocoraram no alto. Iam conversando e 
molhados com a chuva fina e insistente.  
 
            Passado algum tempo o que ia 
resguardado escutando a conversa ali em 
cima levantou devagarinho a tampa do 
caixão e perguntou de dentro, só isto: 
"Companheiro, será que a chuva já 
passou?". Foi um salto só que os dois 
embobados fizeram correndo. Um quebrou a 
perna, o outro partiu braços e costelas e 
ficaram ambos estatelados do susto e sem 
fala, na estrada.  
                                         
                            Cora Coralina. Deixa que eu conto. São 
Paulo: Global, 2003.   
 

1. O texto que você leu é um conto que traz 
uma narração em torno de um sentimento. Qual 
é esse sentimento?  
 
(A) Amor 
(B) Ódio 
(C) Paixão 
(D) Solidão 
(E) Pavor 

 

2. O narrador do conto: 
 
(A) Observa e participa dos fatos. 
(B) Participa do conto como personagem. 
(C) É observador dos fatos. 
(D) Narra e participa dos fatos. 
(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

3. Quem são os personagens do conto? 
 
(A) Um jardineiro e os dois homens que 
subiram na perua. 
(B) O homem que entrou no caixão e os 
outros dois que pegaram a condução. 
(C) O defunto e os sujeitos que entraram no 
coletivo. 
(D) Uma mulher, um homem e dois rapazes. 
(E) Nenhuma das alternativas. 

 

4. Onde viajava o caixão? 
 
(A) Na jardineira. 
(B) Na perua. 
(C) Na condução. 
(D) No expresso. 
(E) Todas as alternativas estão corretas, pois 
se remetem ao mesmo objeto. 
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5. Qual a passagem do conto que causou 
maior tensão? 
 
(A) Quando o homem parado faz sinal à 
perua. 
(B) Quando começa a chuva.  
(C) No momento em que os outros dois 
homens subiram na condução. 
(D) Na hora em que o homem abre o caixão 
e se dirige aos outros dois homens. 
(E) Quando os dois homens saíram correndo 
pela estrada. 
 
6. Desde o início da viagem até o desfecho 
da história dá-se uma passagem de tempo. 
Pelas marcas utilizadas no texto pelo autor, ele 
indica uma passagem: 
 
(A) de segundos. 
(B) de minutos. 
(C) de horas. 
(D) de dias. 
(E) de meses. 
 
7. A linguagem utilizada no texto nos remete 
a maneira de falar das pessoas que moram na 
região central do Brasil, por isso é uma 
linguagem: 
 
(A) Científica. 
(B) Formal. 
(C) Regional. 
(D) Indígena. 
(E) Nenhuma das alternativas. 

 

8. No trecho “um homem parado dá sinal e 
a perua para.”, a palavra sublinhada: 
 
(A) É uma preposição. 
(B) Se refere ao verbo parar. 
(C) De acordo com o Novo Acordo  
Ortográfico não é acentuada. 
(D) A e B estão corretas. 
(E) B e C estão corretas. 

 

9. O novo Acordo Ortográfico dispõe que o 
alfabeto da Língua Portuguesa passa a ter vinte 
e seis letras devido a inclusão das letras: 
 
(A) W,X,Y 
(B) K,Y,Z 
(C) X,Y,Z 
(D) K,W,Y 
(E) W,Y,Z 

 

10. Em qual das alternativas abaixo o uso do 
hífen está incorreto? 
 
(A) guarda-chuva 
(B) arco-íris 
(C) erva-doce 
(D) auto-retrato 
(E) couve-flor 

 

11. Manuela resolveu fazer uma poupança 
durante 10 meses. No primeiro mês resolveu 
guardar R$5,00 e em cada mês seguinte, o 
dobro do mês anterior. A quantia que Manuela 
guardou ao final dos meses foi de: 
 
(A) R$ 5.000,00 
(B) R$ 2.560,00 
(C) R$ 1.280,00 
(D) R$ 500,00 
(E) R$ 250,00 
 
12.  Luis é o caixa de uma loja. No momento, ele 
só tem notas de R$50,00 e de R$100,00. Uma 
pessoa está pagando uma conta de R$78,00 
com uma nota de R$100,00. Quanto Luis deve 
pedir para ela para que o troco seja de R$50,00? 
 
(A) R$ 78,00 
(B) R$ 50,00 
(C) R$ 28,00 
(D) R$ 22,00 
(E) R$ 12,00 

MATEMÁTICA  
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13. Numa caixa de adubo, a tabela abaixo indica 
as quantidades adequadas ao seu preparo: 
 

 
 
 
 
 
 

Nessa proporção que mostra a tabela, a 
quantidade de água para misturar 300g de 
adubo é de: 
(A) 2 L 
(B) 2,5 L 
(C) 5 L 
(D) 15 L 
(E) 20 L 
 
14. Considere o seguinte conjunto numérico: 

 

(2; 3; -2; -3; ; ; ; ) 

Dentre estes, são números naturais: 
(A) -2; -3; 2 e 3 
(B) -2 e -3 

(C)  e  

(D) 2 e 3 

(E)  e  

 
15. Uma torneira gotejando desperdiça, 
diariamente, 14 L de água. Realizando alguns 
cálculos, podemos determinar a quantidade de 
água desperdiçada com o decorrer dos dias. 
Desse modo podemos dizer que em 12 dias 
serão desperdiçados: 
 
(A) 26 L 
(B) 28 L 
(C) 42 L 
(D) 144 L 
(E) 168 L 
 
16. Dada a sequência numérica {0, 6, 8, 15, 
30, 44, 57, 60} 
Quais números são múltiplos de 3, 4 e 5 ao 
mesmo tempo? 
 

(A) 6, 30, 60 
(B) 0, 30, 60 
(C) 0, 15, 60 
(D) 0, 6, 60 
(E) 0, 60 
 
17. Para enfeitar uma árvore de natal em sua 
casa, Ana utilizou lâmpadas brancas, vermelhas 
e verdes. Quando são ligadas, elas acendem 
todas juntas. Sabendo que as brancas piscam a 
cada 4 segundos, as vermelhas a cada 8 
segundos e as verdes a cada 6 segundos. 
Quanto tempo, após serem ligadas, elas irão 
piscar juntas novamente? 
 
(A) 24 segundos 
(B) 18 segundos 
(C) 16 segundos 
(D) 14 segundos 
(E) 10 segundos 
 
18. Para uma receita precisa-se de 
exatamente meio litro de leite morno. Joana 
pegou o copo medidor e nele estavam marcados 

os seguintes números: . 

Em qual marca numérica Joana deve se basear 
para colocar a quantidade de leite solicitada na 
receita? 
 

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  

(E) 1 
 
19. Pedro quer comprar uma televisão LCD 
48 polegadas que custa R$ 1.650,00 em 5 vezes 
sem juros. Quanto Pedro vai pagar em cada 
parcela da TV? 
(A) R$ 330,00 
(B) R$ 300,00 
(C) R$ 310,00 
(D) R$ 360,00 
(E) R$ 320,00 

Adubo Água 
30g 0,2 L 
150g 1 L 

1500g 10 L 
3000g 20 L 
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20. O gráfico representa a quantidade de 
votos de cada candidato na eleição de sindico de 
um condomínio: 

Ana 98

Bruno 21

Julio 44

Rafael 52

 
Levando em consideração que todos os 
moradores deste condomínio votaram em um 
dos candidatos, quantas pessoas participaram 
desta votação? 
 
(A) 200 
(B) 250 
(C) 205 
(D) 215 
(E) 251 

  

 

21. A Mata das Araucárias é a vegetação 
característica do Estado do Paraná. Nessa 
floresta uma espécie que sofreu intenso 
desmatamento é conhecida como: 
(A) Jacarandá 
(B) Pinheiro do Paraná 
(C) Peroba 
(D) Cedro 
(E) Imbuia 
 
22. A que hino pertence a estrofe abaixo: 
 
      Nossa terra sempre será 
      Por gênio varonil 
      O orgulho do Paraná 
      Na grandeza do Brasil 
 
 (A)      Hino de Ponta Grossa 
 (B)      Hino Nacional Brasileiro 
 (C)      Hino da Independência 
 (D)      Hino da Proclamação da República 
 (E)      Hino da Bandeira 

23. Em nossa cidade temos vários pontos 
turísticos, os quais atraem milhares de turistas 
todos os anos. Assinale apenas a alternativa que 
apresenta pontos turísticos apenas de Ponta 
Grossa: 

 
(A) Parque Estadual de Vila Velha, Parque 
Estadual do Guartelá, Buraco do Padre, Lagoa 
Dourada. 
 

(B) Parque Estadual de Vila Velha, Cachoeira da 
Mariquinha, Buraco do Padre, Lagoa Dourada. 
 

(C) Parque Estadual do Guartelá, Buraco do 
Padre, Lagoa Dourada, Cachoeira da 
Mariquinha. 
 

(D) Parque Estadual do Guartelá, Furnas 
Gêmeas, Lagoa Dourada, Cachoeira da 
Mariquinha. 
 

(E)    Parque Estadual de Vila Velha, Lagoa 
Dourada, Parque Estadual do Guartelá, Furnas 
Gêmeas. 
 
 
24. A Câmara Municipal de Ponta Grossa é 
constituída por 23 vereadores. Ao início do 
mandato um deles é eleito presidente. O nome 
do presidente atual da Câmara de Vereadores 
de Ponta Grossa é: 
 
(A)        Aliel Machado  
(B)        George Luiz de Oliveira 
(C)        Pascoal Adura 
(D)        Alysson Zampieri 
(E)        Daniel Milla Fracaro 
 
25. Ponta Grossa faz limite com alguns 
municípios. Identifique a alternativa que contém 
apenas os limites de Ponta Grossa: 
 
(A)  Castro, Carambeí, Palmeira 
(B)  Curitiba, Castro, Campo Largo 
(C)  São João do Triunfo, Tibagi, Curitiba 
(D)  Piraí do Sul, Castro, Carambeí 
(E)  Campo Largo, Piraí do Sul, Curitiba 
 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 


