CARGO NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO:

ATENDENTE DE CRECHE
INSTRUÇÕES: Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 50 (Cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição
ou falha.
b) Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que
causem dúvidas.
02- A prova terá duração de 4 (quatro horas).
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita
preenchendo espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor
preta.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas
classificadas com as letras (A, B, C, D, E), mas só uma responde adequadamente
à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa.
05- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones
celulares, pagers, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad
e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas ou este
caderno de prova. Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá
retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação
das provas após as 11 (onze) horas.
08. Ao terminar a prova, entregue a mesma, e a folha de respostas ao fiscal da sala
e deixe o local de prova. O candidato que descumprir a regra de entrega de tal
documento será eliminado do processo.

LÍNGUA PORTUGUESA
2. Leia os versos do poema “Construção” de
Leia o texto

Chico Buarque e, em seguida, responda à
questão sobre acentuação gráfica.

O MENINO JORNALEIRO
O menino jornaleiro passa berrando pela rua:

Amou daquela vez como se fosse a última

– Vinte e cinco adultos enganados por um

Beijou sua mulher como se fosse a última

menino! Uma criança engana vinte e cinco

E cada filho seu como se fosse o único

adultos!

E atravessou a rua com seu passo tímido

– Me dá um jornal - grita um homem que vai

Subiu a construção como se fosse máquina.

passando.

Todas

O homem pega o jornal, abre e descobre que é

acentuadas por serem:

um jornal velho. Vai reclamar, furioso, quando

A) Oxítonas

houve o menino gritando lá de longe:

B) Paroxítonas

– Vinte e seis adultos enganados por um

C) Proparoxítonas

menino! Vinte e seis adultos...

D) Hiatos

(Ziraldo Alves Pinto. Adaptado).

as

palavras

do

texto

foram

E) Ditongos abertos

1 – Segundo o texto, a manchete anunciada

3. Leia os versos do poema “Construção” de

pelo garoto:

Chico Buarque e, em seguida, responda à

I. Deixa o público furioso com a notícia.

questão sobre figuras de linguagem.

II. Leva o consumidor a pensar que se trata
de uma matéria do jornal do dia.

Amou daquela vez como se fosse a última

III. Faz parte das reportagens do jornal do

Beijou sua mulher como se fosse a última

dia.

E cada filho seu como se fosse o único

Está(ão) correta(s) :

E atravessou a rua com seu passo tímido

A) apenas a I;

Subiu a construção como se fosse máquina

B) apenas a II;

Nos versos acima há uma figura de

C) apenas a III;

linguagem denominada

D) I e II;

A) Metáfora

E) I, II e III.

B) Comparação
C) Metonímia
D) Personificação
E) Aliteração

4. Quando escrevemos um texto, devemos

6. Assinale o trecho do diálogo que

usar elementos de coesão a fim de evitarmos

apresenta

a repetição. Na frase “Toda a cidade estava

coloquial, da linguagem.

na palma da mão do menino e ele não tinha

A) “Tá legal, espertinho! Onde é que você

nem ideia de como era importante para

esteve?!”

aquelas pessoas”, o termo que impede a

B) “Destruir praças não é legal”.

repetição de “menino” é,

C) “O professor interveio na discussão!”.

A) o pronome “ele”.

D) “Estou feliz porque ajudei um deficiente

B) o conectivo “nem”.

visual a atravessar a rua”.

C) o advérbio de negação “não”.

E) “ ... e ganhei um anel de ouro”.

um

registro

informal,

ou

D) o substantivo “pessoal”.
E) o adjetivo “importante”.

7 Na sentença “Para que a universidade seja
um instrumento de esperança, entretanto, é

5. (ENEM) Leia com atenção o texto:

necessário que ela recupere esperança nela

[Em Portugal], você poderá ter alguns

própria.”, é possível afirmar que as

probleminhas se entrar numa loja de roupas

conjunções

desconhecendo certas sutilezas da língua.

respectivamente, relação semântica de:

Por exemplo, não adianta pedir para ver os

A) finalidade - oposição

ternos — peça para ver os fatos. Paletó é

B) conclusão - contradição

casaco. Meias são peúgas. Suéter é camisola

C) contradição - adição

— mas não se assuste, porque calcinhas

D) causa - consequência

femininas são cuecas. (Não é uma delícia?).

E) explicação - concessão

sublinhadas

estabelecem,

(Ruy Castro. Viaje Bem. Ano VIII, no 3, 78.)

8. Marcos Bagno, em seu livro “Preconceito
O texto destaca a diferença entre o

Linguístico”

português do Brasil e o de Portugal quanto

apresenta alguns mitos sobre a Língua

A) ao vocabulário.

Portuguesa. Alguns desses mitos seriam:

B) à derivação.

“Português é muito difícil”, “as pessoas sem

C) à pronúncia.

instrução falam tudo errado”, “é preciso

D) gênero

saber gramática para falar e escrever bem”.

E) à sintaxe.

Para o autor, é importante que se valorize o

(Edições

Loyola,

2011),

saber linguístico individual de cada um.
Considerando essas reflexões, podemos
afirmar sobre as variedades linguísticas:

A) As variedades linguísticas devem ser

A) A imagem cumpre uma função meramente

minimizadas. Há uma única norma que deve

decorativa.

ser valorizada, que é a norma culta, aprendida

B) A compreensão do sentido preciso e restrito

na escola.

do vocábulo “lixo” não seria possível sem a

B) Diante de produções orais como “criente”

informação veiculada pela imagem.

(ao invés de “cliente”) e “probrema” (ao invés

C) Embora importante para a compreensão do

de

“problema”),

desprestigiadas

da

temos
língua,

variações
que

são

texto, a imagem poderia ser descartada.
D) A exclusão da frase tornaria impossível a

consideradas erros e devem ser evitadas.

identificação do problema retratado.

C) Somente com o domínio da gramática é que

E) O propósito do texto é denunciar a

podemos

proliferação de ratos decorrente do acúmulo de

ter

um

bom

conhecimento

linguístico, com condições de usar a linguagem

lixo nas cidades.

de forma adequada.
D) As pessoas que discriminam quem fala

10 Considerando o sentido das classes

“pobrema” ao invés de “problema” consideram

gramaticais utilizadas na oração “...não se

que a língua é caracterizada pela variedade.

faz mais lixo como antigamente!!!”, assinale

E) Quando estamos diante de produções orais

a alternativa correta.

como “criente” ou “probrema”, estamos diante

A) O vocábulo “não”, embora indique ideia de

de variações linguísticas, que devem ser vistas

negação, foi empregado como adjetivo, pois

sem preconceito.

especifica o sentido do substantivo “lixo”.
B) O vocábulo “antigamente” é um adjetivo,

Texto para responder as questões de 9 e 10

pois caracteriza o substantivo “lixo”.
C) Se, logo após o vocábulo “mais”, fosse
empregada a construção a reciclagem de, o
substantivo “lixo” passaria a compor uma
locução com valor de advérbio.
D) O vocábulo gaúcho, caso fosse empregado
logo após o substantivo “lixo”, desempenharia
a função de um substantivo, pois passaria a
designar um atributo relativo ao Rio Grande do
sul.

9. Considerando a relação existente entre a

E) A inclusão do pronome “aquele” diante do

parte verbal e a não verbal com a mensagem

substantivo “lixo” alteraria o sentido original.

principal do texto, assinale a alternativa

__________________________________

correta.

MATEMÁTICA

Ana, Fábio e Juliana resolveram fazer um

11. Um caminhão carrega 120 sacos de
batata e tem 2.270 sacos para transportar.
Quantas viagens no mínimo ele deverá fazer
para transportar todos esses sacos de

lanche nessa cantina. Fábio pediu um
sanduiche e um suco de 500 ml, Juliana
pediu dois pães de queijo e um café pequeno
e Ana pediu um suco de 300 ml e um pastel.
Os três gastaram no total:

batata?

A) R$ 20,00

A) 18.

B) R$ 30,00

B) 19.

C) R$ 18,00

C) 17.

D) R$ 16,00

D) 20.

E) R$ 21,00

E) 22
12. Na bula de um determinado remédio

14. Em uma pesquisa sobre consumo de

pediátrico,

seguinte

bebidas de café e de chocolate de uma

dosagem: 4 gotas para cada 2 kg do “peso”

determinada cidade do interior do Paraná,

da criança. Se uma criança tiver 10 kg, qual

foram

seria a alternativa que corresponderia à

Sabendo que 280 entrevistados consomem

dosagem correta?

café e 240 consumem chocolate, e que

A) 20 gotas

TODOS os entrevistados consomem algum

B) 25 gotas

dos dois tipos de bebida, a quantidade de

C) 35 gotas

habitantes que consome os dois produtos é:

D) 40 gotas

A) 80 habitantes.

D) 20 habitantes.

E) 45 gotas

B) 60 habitantes.

E) 100 habitantes

recomenda-se

a

entrevistados

480

habitantes.

C) 40 habitantes.
13. A tabela abaixo mostra os preços dos
produtos oferecidos em uma cantina de
escola.

15. Para garantir a compra de um
apartamento na planta é necessário realizar

TABELA DE PREÇOS
PASTEL

R$ 3,00

SANDUICHE

R$ 4,00

PÃO DE QUEIJO

R$ 1,00

FATIA DE BOLO

R$ 3,50

CAFÉ PEQUENO

R$ 2,00

CAFÉ GRANDE

o pagamento de, no mínimo, 30% do valor
total do imóvel como entrada. Se um imóvel
custa R$ 198.000,00, o valor necessário para
o pagamento do valor da entrada será de:
A) R$ 45.000,00.

D) R$ 39.800,00.

R$ 3,50

B) R$ 19.800,00.

E) R$ 49.500,00.

SUCO 500 ML

R$ 4,00

C) R$ 59.400,00.

SUCO 300 ML

R$ 3,00

16. Numa sala com 40 alunos, 10 alunos

19. Para executar 360 km de pavimentação

obtiveram nota 70; 18 obtiveram nota 80 e o

são necessários 12 operários trabalhando 8

restante nota 60. Qual a média das notas de

horas por dia durante 90 dias. Para fazer

todos os alunos da sala?

120 km de outra pavimentação idêntica,

A) 70,0

porém com o dobro de largura, trabalhando

B) 71,5

15 operários 6 horas por dia, executarão a

C) 81,5

pavimentação em:

D) 90,0

A) 46 dias

E) 91,3

B) 48 dias
C) 52 dias

17. Num bolão, dez amigos ganharam trinta

D) 56 dias

e dois milhões, sessenta e quatro mil e

E) 64 dias

cinquenta e dois reais. O prêmio foi dividido
em dez partes iguais. Logo, o que cada um
recebeu, em reais, foi:

20. Com um saco de 10 kg de farinha uma

A) R$ 320 640,52

padaria faz 132 pãezinhos e 22 bisnagas.

B) R$ 32 064 052,00

Essa padaria quer produzir pacotes que

C) R$ 3 206 405,20

tenham 6 pãezinhos e uma bisnaga em cada

D) R$ 320 645,52

um

E) Nenhuma das alternativas

proporção e utilizando ao máximo a farinha

18. (ENEM-2016). Um paciente necessita de
reidratação endovenosa feita por meio de
cinco frascos de soro durante 24 h. Cada
frasco tem um volume de 800 mL de soro.
Nas primeiras quatro horas, deverá receber
40% do total a ser aplicado. Cada mililitro
de soro corresponde a 12 gotas. O número
de gotas por minuto que o paciente deverá
receber após as quatro primeiras horas será
A) 16.
B) 20.
C) 24.
D) 34.
E) 40

desses

pacotes.

Mantendo

essa

disponível, o número máximo desses pacotes
que essa padaria conseguirá produzir com 4
sacos de 10 kg de farinha é igual a
A) 76.
B) 80.
C) 84.
D) 88.
E) 92.
__________________________________

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

21. Associe as funcionalidades da Coluna 1
com as teclas de atalho na Coluna 2, que
tratam dos atalhos gerais, aplicáveis ao
Windows 7.
COLUNA 1
1. Copiar o item selecionado.
2. Excluir o item selecionado sem passar
pela lixeira.
3. Desfazer uma ação.

22. Sobre os elementos do gráfico do Excel

4. Recortar o item selecionado.

2007 apresentado, analise as seguintes

5. Colar o item selecionado.

assertivas:

COLUNA 2

I. O elemento indicado por 1 corresponde à

( ) Ctrl + Z

área do gráfico.

( ) Ctrl + C

II. O elemento indicado por 3 corresponde

( ) Ctrl + X

aos pontos de dados, da série de dados que

( ) Ctrl + V

são plotados no gráfico.

( ) Shift + Delete

III. O elemento indicado por 6 corresponde

A alternativa que melhor preenche os

à legenda do gráfico.

parênteses da coluna 2, de cima para baixo,

Quais estão corretas?

é:

A) Apenas I.

A) 3 – 1 – 4 – 5 – 2.

B) Apenas II.

B) 3 – 1 – 2 – 4 – 5.

C) Apenas III.

C) 5 – 2 – 1 – 4 – 3.

D) Apenas I e II.

D) 2 – 3 – 4 – 1 – 5.

E) Apenas II e III.

E) 1 – 3 – 5 – 4 – 2.
23. Avalie as assertivas sobre os elementos
Considere o gráfico do Excel 2007 na Figura

do gráfico do Excel 2007 apresentado acima.

a seguir e suas respectivas marcações para

I. O elemento indicado por 5 corresponde a

responder às questões 22 e 23

um rótulo de dados.
II. O elemento indicado por 2 corresponde à
área de plotagem do gráfico.
III. O elemento indicado por 7 corresponde
ao título do gráfico.

Quais estão corretas?

26. Considerando a planilha abaixo:

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas II e III.

24. Sobre o LibreOffice Writer, é correto

Qual o resultado da fórmula abaixo, se

afirmar que:

inserida na célula “C6”?
=((B3*C3)+(B4*C4))/(C3+C4)

A) Um ícone com um ponto de interrogação
aparecerá no documento quando houver

A) retornaria erro, pois a referência é cíclica.

alterações não salvas no documento.

B) 7,6

B) A Barra de Status do Writer, por definição,

C) 21

não oferece informações sobre o documento e

D) 8

possíveis atalhos.

E) 8,2

C) Se o documento foi digitalmente assinado,
um ícone aparecerá no documento e, com um

27. É muito comum, durante a utilização do

duplo clique nesse ícone, é possível visualizar

Microsoft Word, surgir a necessidade de

o certificado.

selecionar todo o texto do documento. Para

D) A ferramenta de idioma do Writer tem

isso, utilizamos a combinação de teclas:

como função principal traduzir para o idioma

A) Ctrl + J

D) Ctrl + B

selecionado todas as funcionalidades da

B) Ctrl + Home

E) Ctrl + A

ferramenta.

C) Ctrl + T

E) Não é permitido selecionar um bloco
vertical ou uma “coluna” do texto separado por
espaços ou por marcas de tabulação.

28. O Microsoft PowerPoint é um programa
voltado para fazer apresentações, mas,

25. Um dos programas mais utilizados no

normalmente,

pacote Office é o editor de texto Word. No

apresentação em formato de edição para

programa Word 2010 para salvar um

depois executá-la em formato de slide.

documento através do atalho, no teclado, é

Para salvá-lo em formato de apresentação

utilizando as teclas:

de slides, escolha a opção "Salvar como" e

A) Ctrl + B.

D) Ctrl + N.

depois em "Apresentação de slides do

B) Ctrl + S.

E) Ctrl + O.

PowerPoint". O novo arquivo ficará com a

C) Ctrl + R.

extensão

os

usuários

abrem

a

A) .ppt ou .pptx

CONHECIMENTOS GERAIS

B) .pps ou .ppsx
C) .pot ou .potx

31 A liderança brasileira na agenda

D) .dot ou dotx

ambiental

E) .xls ou xlsx

comunidade

foi

reforçada

perante

internacional

na

a
22ª

Conferência das Partes (COP 22). Sobre a
29. Em uma empresa, um dos maiores
problemas de segurança consiste no acesso
a páginas web não autorizadas, por parte
dos funcionários. Uma diretriz de segurança
foi estabelecida pelos gestores da empresa
para controlar esses acessos indevidos à
Internet. Para que esse controle fosse efetivo
e a performance de acesso à Internet fosse
otimizada,

a

equipe

técnica

resolveu

instalar, na rede interna da empresa, um
servidor de:

COP

22,

assinale

a

alternativa

INCORRETA:
A) Uma das metas é a ampliação do uso de
matrizes energéticas de fontes limpas; o intuito
é que até 2030, 45% da matriz seja constituída
de fontes renováveis.
B) O presidente do COP 22 e ministro de
Relações Exteriores do Marrocos, Salaheddine
Mezouar, destacou a necessidade de ação
imediata com foco nas pessoas que vivem em
áreas mais suscetíveis a eventos climáticos.

A) antivírus

D) domínio

B) network

E) firewall

C) De acordo com o secretário de Mudanças
Climáticas

C) proxy

e

Qualidade

Ambiental

do

Ministério do Meio Ambiente, o principal
internet,

objetivo do Brasil nesta conferência foi de

conhecido também por Browser. Considere

atrair investimentos para setores alinhados

o seguinte caso: Fernanda está realizando

com as metas de redução de carbono.

uma pesquisa em seu navegador, a mesma

D) Na Cúpula, o ministro do Meio Ambiente,

deseja abrir uma nova aba, com isso

José Serra, chefiou a delegação brasileira e

realizara o procedimento utilizando o atalho

defendeu

a partir do teclado. Diante deste conceito,

financiamento.

analise as alternativas abaixo e selecione a

E) Outro ponto fundamental é a ajuda aos

que represente abrir uma nova aba:

países mais pobres para que consigam

A) Ctrl + M

implementar

B) Shift + Ctrl + T

desmatamento e poluição.

30.

Sobre

navegadores

C) Ctrl + T
D) Ctrl + B
E) Nenhuma das alternativas.

de

questões

como

políticas

de

adaptação

redução

e

de

32 – O meio de comunicação é a forma que

35. Quais os seis municípios que fazem

temos de nos comunicarmos com outras

divisa com Palmas.

pessoas. Aponte a alternativa abaixo em que

A) Pato Branco, Coronel Domingos Soares,

aparece um elemento que não faz parte da

Mariópolis, Reserva do Iguaçu, Abelardo Luz

comunicação por hipermídia.

(SC) e Água Doce (SC).

A) rádio;

B) Clevelândia, Coronel Domingos Soares,

B) CD-ROM;

Bituruna, Coronel Vivida, Abelardo Luz (SC)

C) TV-digital;

e Água Doce (SC).

D) NTICs;

C) Mariópolis, Coronel Domingos Soares,

E) Internet.

Bituruna, Honório Serpa, Abelardo Luz (SC) e
Água Doce (SC).

33. O Paraná faz divisa com 3 estados. Quais

D) Clevelândia, Coronel Domingos Soares,

são eles?

Bituruna, General Carneiro, Abelardo Luz

A) Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São

(SC) e Água Doce (SC).

Paulo.

E) União da Vitória, Coronel Domingos

B) Santa Cataria, Mato Grosso e Goiás.

Soares, Mangueirinha, Reserva do Iguaçu,

C) São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa

Abelardo Luz (SC) e Água Doce (SC).

Catarina.
D) Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa

36. A Lei nº 1007 de 09 de agosto de 1991,

Catarina.

oficializa como Símbolo Municipal, a Letra

E) Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso.

e Música do Hino de Palmas - Pr. Faz parte
da Letra do Hino a seguinte estrofe:
A) Quando a aurora desponta sorrindo. E os

34 – O meio ambiente hoje está sendo alvo

pinhais lacrimejam orvalho. Teus filhos

de muito estudo devido ao aquecimento

alegres, contentes. Buscam todos na vida o

global que está contribuindo para a

trabalho.

matança de animais e paisagens. O dia do

B) Salve Palmas, torrão de pinheirais. Campos

meio ambiente é comemorado em:

verdes, cenários de beleza. Ventos frios

A) 05 de abril;

embalam butiazais. Exaltando o Escultor da

B) 05 de maio;

natureza.

C) 05 de junho;

C) Gigante pela própria natureza. És belo, és

D) 05 de agosto;

forte, impávido colosso E o teu futuro espelha

E) 05 de setembro.

essa grandeza.

D) Suporte de saber e de cultura, És altivo, tens

Côrtes.

de Deus a proteção, Teu progresso a teu povo

município, desmembrado de Guarapuava,

enobrece, Em tua saga há beleza e gratidão.

ocorreu em 14 de abril de 1879. O primeiro

E) Salve Palmas, torrão de araucárias. Campos

prefeito de Palmas foi?

verdes e ventos frios embalam butiazais.

A) Coronel Domingos Soares

Exaltando o senhor da natureza.

B) Firmino Teixeira Baptista

A

emancipação

política

do

C) Alípio José do Nascimento e Souza
37.

Conflito

proporções

na

que

alcançou

história

do

enormes
Brasil

e,

D) Rutílio Sá Ribas
E) Rufino Oliveira Sá Ribas

particularmente, nos Estados do Paraná e
de Santa Catarina. A região do conflito,

39. Considerando as seguintes afirmativas

localizada entre os dois estados, era

sobre a estrutura política que compõe o

disputada pelos governos paranaense e

governo do Estado do Paraná:

catarinense, área rica em erva-mate e,

I. três poderes: o executivo, representado

sobretudo, madeira, onde se misturaram

pelo governador; o legislativo, representado

interesses políticos, econômicos e religiosos.

pela Assembleia Legislativa do Paraná; e o

Ocorrido entre 1912 e 1916, o conflito

judiciário, representado pelo Tribunal de

envolveu, de um lado, a população cabocla

Justiça do Estado do Paraná e outros

daqueles Estados, e, de outro, os dois

tribunais e juízes.

governos

estaduais,

II.

presidente

da

apoiados

República,

Hermes

pelo
da

o Poder Legislativo é

unilateral,

constituído pela Assembleia Legislativa do

Fonseca.

Paraná, composto por 54 deputados, que

O texto acima refere-se a:

são eleitos a cada quatro anos.

A) Guerra dos Farrapos

III. a maior corte do Poder Judiciário

B) Guerra dos Emboabas

paranaense é o Tribunal de Justiça do

C) Guerra do Contestado

Estado

D) Revolução de 1930

desembargadores e os juízes de direito.

E) Revolta da Armada

Estão corretas:

do

Paraná,

composto

A) somente as alternativas I e III.
38. A história de Palmas está ligada

B) somente a alternativa I.

diretamente à formação do Sudoeste do

C) todas as alternativas.

Paraná. Os primeiros registros da região, da

D) nenhuma das alternativas.

descoberta dos chamados Campos de

E) somente as alternativas II e III

Palmas, datam da década de 1720, por obra
do bandeirante curitibano Zacarias Dias

por

40. Segundo a Lei Orgânica do Município de

42. No exercício da função pública, qual o

Palmas – PR é atribuição do prefeito.

significado de “respeitar a hierarquia no

I. Iniciar o processo legislativo, na forma e

ambiente de trabalho”?

nos casos previstos nesta Lei Orgânica;

A) Manter o ambiente de trabalho organizado.

II. Representar o Município em juízo e fora

B) Participar da administração do orçamento

dele;

público.

III. Prestar à Câmara, dentro de 30 (trinta)

C) Utilizar sempre os Equipamentos de

dias, as informações solicitadas, podendo o

Proteção Individual adequados a função.

prazo ser prorrogado a pedido, pela

D) Acatar as ordens do superior.

complexidade

E) Nenhuma das alternativas.

dificuldade

da
de

matéria

obtenção

ou
dos

pela
dados

solicitados;

43. De acordo com a Política Nacional de

IV. Sancionar, promulgar e fazer publicar

Educação Infantil: pelo direito das crianças

as leis aprovadas pela Câmara e expedir

de zero a seis anos de idade (Ministério da

decretos e regulamentos para sua fiel

Educação, 2006), é dever da....................,

execução;

.................... e .................... assegurar à

A) somente as alternativas IV.

criança e ao adolescente, com absoluta

B) somente as alternativas I e II.

prioridade, o direito à vida, à saúde, à

C) somente as alternativas I e III.

alimentação, à educação, ao lazer, à

D) Todas as alternativas estão corretas

profissionalização, à cultura, à dignidade,

E) somente as alternativas I.
__________________________________

ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de coloca-los a
salvo de toda forma de negligência,

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

discriminação,

exploração,

violência,

41. Os problemas de relacionamento se

crueldade e opressão.

encontram, em sua maior parte, onde

A) Sociedade / Pais / Escola.

pessoas diferentes trabalham diariamente

B) Pais / Avós / Escola.

juntas. Por isso o bom relacionamento

C) Família / Sociedade / Estado.

humano no ambiente de trabalho exige:

D) Governo/ Avos/Escola

A) Competição e conflito com colegas.

E) Nenhuma das alternativas estão corretas.

B) Ser atencioso e cordial com todos.
C) Uso de equipamento de segurança no
trabalho.
D) Boa comunicação apenas com colega
E) nenhuma das alternativas

44. Em relação ao Estatuto da Criança e do

As afirmativas CORRETAS são:

Adolescente,

A) Apenas I, II e III.

assinale

a

alternativa

INCORRETA:

B) Apenas II, III e IV.

A) Dispõe sobre a proteção integral à criança e

C) Apenas III, IV e V.

ao adolescente.

D) Apenas III e V.

B) Considera-se criança, para os efeitos desta

E) Nenhuma das alternativas.

Lei, a pessoa até dez anos de idade
incompletos, e adolescente aquela entre dez e

46. Ainda sobre as Atribuições do cargo de

dezoito anos de idade

Atendente de Creche, assinale “V” para os

C) Assegurar a criança e ao adolescente todas

verdadeiros e “F” para os falsos:

as oportunidades e facilidades, a fim de lhes

( ) Responsabilizar-se pela segurança e bem-

facultar o desenvolvimento físico, mental,

estar físico das crianças sob sua guarda.

moral, espiritual e social, em condições de

( ) Programar a participação em recreações.

liberdade e de dignidade

( ) Participar de passeios pelas redondezas,

D) Nenhuma das alternativas estão corretas.

observando e descrevendo coisas e pessoas.

E) Todas as alternativas estão corretas.

(

) Organizar jogos e brincadeiras com

ordens a serem executadas com relação a
45. São atribuições específicas do (a)

espaço, dentro, fora, acima, abaixo, etc..

atendente de creche:

(

I - Interagir com os demais profissionais da

trabalho

instituição educacional, para a construção

espírito de cooperação, companheirismo,

coletiva do projeto político-pedagógico.

autonomia e responsabilidade.

II - Participar em conjunto com o educador

( ) Ensinar às crianças a oportunidade de

do

da

expansão de seus anseios através de

avaliação das atividades propostas às

atividades físico-psico-social, de caráter

crianças.

construtivo.

III - Participar da execução das rotinas

( ) Executar outras atividades afins, quando

diárias, de acordo com a orientação técnica

solicitadas.

do educador.

Assinale a sequência correta:

IV - Colaborar e assistir permanentemente

A) F, V, F, V, V, F, V.

o educador no processo de desenvolvimento

B) V, V, V, V, V, V, V.

das atividades técnico-pedagógicas.

C) V, V, V, V, F, V, F.

V - Planejar, disponibilizar e preparar os

D) V, V, F, F, F, V, V.

materiais pedagógicos a serem utilizados

E) F, F, F, F, F, F, V.

planejamento,

nas atividades.

da

execução

e

) Levar a criança a se organizar em
de

equipe,

desenvolvendo

o

47.

De

acordo

Curriculares

com

Nacionais

os
de

Referenciais

49. Para conviver e trabalhar com crianças

Educação

pequenas é importante que os educadores e

Infantil – A criança e o movimento no 1º ano

atendentes de Educação Infantil:

de vida, o diálogo afetivo que se estabelece

A) Adotem uma postura passiva e tranquila,

com o adulto, caracterizado pelo toque

deixando que as crianças escolham suas

corporal, pelas modulações da voz, por

atividades e brincadeiras.

expressões cada vez mais cheia de sentido,

B) Atuem de forma autoritária e exigente para

constitui-se em espaço privilegiado de:

o sucesso da aprendizagem das crianças.

A) Autonomia.

C) Atuem de modo dinâmico, sejam atenciosos

B) Motivação.

e afetuosos, valorizando a infância como um

C) Amizade.

espaço de múltiplas vivências.

D) Aprendizagem.

D) Eduquem para a obediência e, quando

E) Regras.

necessário, punam as crianças que não têm
limites.

48. Analise cada item abaixo:
I. Todo educador que trabalha na creche
desempenha um papel essencial, pois ele
ajuda a criança a desenvolver-se, desde que

E)

Participem

de

maneira

neutra

e

desvinculada da realidade das crianças para
assegurar a infância como uma categoria de
responsabilidade da família.

consiga estabelecer vínculos com ela.
II. Até os 3 anos, praticamente todas as
descobertas e brincadeiras estão relacionas
à construção da identidade e da autonomia.
III. O desenvolvimento da autonomia dos
pequenos não ocorre de maneira adequada
se não for estimulado.
Assinale os itens corretos:
A) III apenas.
B) I apenas.
C) I, II e III.
D) II apenas.
E) I e III apenas

50. Na Educação Infantil, as tendências
atuais

apontam

dois

princípios

indispensáveis para organizar e pensar o
planejamento do trabalho pedagógico com
as crianças, assim como desencadear suas
rotinas com crianças pequenas. São estes
princípios:
A) Cuidar da higiene e saúde.
B) Educar e cuidar.
C) Ensinar e alfabetizar.
D) Escrever e obedecer a regras.
E) Desenvolver atitudes de comportamento
adequadas e o aprender a escrever.
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CARGO NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO:

ATENDENTE DE CRECHE
NOME DO CANDIDATO:
RG:

ASSINATURA:

Nº DE INSCRIÇÃO

B

C

D

E

CARGO NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO:

AGENTE DE SAÚDE
INSTRUÇÕES: Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 50 (Cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição
ou falha.
b) Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que
causem dúvidas.
02- A prova terá duração de 4 (quatro horas).
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita
preenchendo espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor
preta.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas
classificadas com as letras (A, B, C, D, E), mas só uma responde adequadamente
à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa.
05- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones
celulares, pagers, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad
e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas ou este
caderno de prova. Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá
retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação
das provas após as 11 (onze) horas.
08. Ao terminar a prova, entregue a mesma, e a folha de respostas ao fiscal da sala
e deixe o local de prova. O candidato que descumprir a regra de entrega de tal
documento será eliminado do processo.

LÍNGUA PORTUGUESA
Amou daquela vez como se fosse a última
Leia o texto

Beijou sua mulher como se fosse a última
E cada filho seu como se fosse o único

O MENINO JORNALEIRO
O menino jornaleiro passa berrando pela
rua:
– Vinte e cinco adultos enganados por um
menino! Uma criança engana vinte e cinco
adultos!
– Me dá um jornal - grita um homem que
vai passando.
O homem pega o jornal, abre e descobre que
é um jornal velho. Vai reclamar, furioso,
quando houve o menino gritando lá de
longe:
– Vinte e seis adultos enganados por um
menino! Vinte e seis adultos...
(Ziraldo Alves Pinto. Adaptado).

E atravessou a rua com seu passo tímido
Subiu a construção como se fosse
máquina.
Todas as palavras do texto foram
acentuadas por serem:
A) Oxítonas
B) Paroxítonas
C) Proparoxítonas
D) Hiatos
E) Ditongos abertos

1 – Segundo o texto, a manchete

3. Leia os versos do poema “Construção”

anunciada pelo garoto:

de Chico Buarque e, em seguida,

I. Deixa o público furioso com a notícia.

responda à questão sobre figuras de

II. Leva o consumidor a pensar que se

linguagem.

trata de uma matéria do jornal do dia.
III. Faz parte das reportagens do jornal

Amou daquela vez como se fosse a última

do dia.

Beijou sua mulher como se fosse a última

Está(ão) correta(s) :

E cada filho seu como se fosse o único

A) apenas a I;

E atravessou a rua com seu passo tímido

B) apenas a II;

Subiu a construção como se fosse

C) apenas a III;

máquina

D) I e II;

Nos versos acima há uma figura de

E) I, II e III.

linguagem denominada
A) Metáfora

2. Leia os versos do poema “Construção”

B) Comparação

de Chico Buarque e, em seguida,

C) Metonímia

responda à questão sobre acentuação

D) Personificação

gráfica.

E) Aliteração

4. Quando escrevemos um texto, devemos

6. Assinale o trecho do diálogo que

usar elementos de coesão a fim de

apresenta um registro informal, ou

evitarmos a repetição. Na frase “Toda a

coloquial, da linguagem.

cidade estava na palma da mão do

A) “Tá legal, espertinho! Onde é que você

menino e ele não tinha nem ideia de como

esteve?!”

era importante para aquelas pessoas”, o

B) “Destruir praças não é legal”.

termo que impede a repetição de

C) “O professor interveio na discussão!”.

“menino” é,

D) “Estou feliz porque ajudei um deficiente

A) o pronome “ele”.

visual a atravessar a rua”.

B) o conectivo “nem”.

E) “ ... e ganhei um anel de ouro”.

C) o advérbio de negação “não”.
D) o substantivo “pessoal”.
E) o adjetivo “importante”.

7 Na sentença “Para que a universidade
seja um instrumento de esperança,
entretanto, é necessário que ela recupere

5. (ENEM) Leia com atenção o texto:

esperança nela própria.”, é possível

[Em Portugal], você poderá ter alguns

afirmar que as conjunções sublinhadas

probleminhas se entrar numa loja de

estabelecem, respectivamente, relação

roupas desconhecendo certas sutilezas da

semântica de:

língua. Por exemplo, não adianta pedir

A) finalidade - oposição

para ver os ternos — peça para ver os

B) conclusão - contradição

fatos. Paletó é casaco. Meias são peúgas.

C) contradição - adição

Suéter é camisola — mas não se assuste,

D) causa - consequência

porque calcinhas femininas são cuecas.

E) explicação - concessão

(Não é uma delícia?).
(Ruy Castro. Viaje Bem. Ano VIII, no 3, 78.)

8.
O texto destaca a diferença entre o
português do Brasil e o de Portugal
quanto
A) ao vocabulário.
B) à derivação.
C) à pronúncia.
D) gênero
E) à sintaxe.

Marcos

Bagno,

“Preconceito

em

Linguístico”

seu

livro

(Edições

Loyola, 2011), apresenta alguns mitos
sobre a Língua Portuguesa. Alguns
desses mitos seriam: “Português é muito
difícil”, “as pessoas sem instrução falam
tudo errado”, “é preciso saber gramática
para falar e escrever bem”. Para o autor,
é importante que se valorize o saber
linguístico

individual

de

cada

um.

Considerando essas reflexões, podemos

9. Considerando a relação existente entre

afirmar sobre as variedades linguísticas:

a parte verbal e a não verbal com a

A) As variedades linguísticas devem ser

mensagem principal do texto, assinale a

minimizadas. Há uma única norma que

alternativa correta.

deve ser valorizada, que é a norma culta,

A) A imagem

aprendida na escola.

meramente decorativa.

B) Diante de produções orais como

B) A compreensão do sentido preciso e

“criente”

e

restrito do vocábulo “lixo” não seria

“probrema” (ao invés de “problema”),

possível sem a informação veiculada pela

temos variações desprestigiadas da língua,

imagem.

que são consideradas erros e devem ser

C) Embora importante para a compreensão

evitadas.

do texto, a imagem poderia ser descartada.

C) Somente com o domínio da gramática é

D) A exclusão da frase tornaria impossível

que podemos ter um bom conhecimento

a identificação do problema retratado.

linguístico, com condições de usar a

E) O propósito do texto é denunciar a

linguagem de forma adequada.

proliferação de ratos decorrente do acúmulo

D) As pessoas que discriminam quem fala

de lixo nas cidades.

“pobrema”

(ao

ao

invés

invés

de

de

“cliente”)

cumpre uma função

“problema”

consideram que a língua é caracterizada

10 Considerando o sentido das classes

pela variedade.

gramaticais utilizadas na oração “...não

E) Quando estamos diante de produções

se faz mais lixo como antigamente!!!”,

orais como “criente” ou “probrema”,

assinale a alternativa correta.

estamos diante de variações linguísticas,

A) O vocábulo “não”, embora indique ideia

que devem ser vistas sem preconceito.

de negação, foi empregado como adjetivo,
pois especifica o sentido do substantivo

Texto para responder as questões de 9 e

“lixo”.

10

B) O vocábulo “antigamente” é um
adjetivo, pois caracteriza o substantivo
“lixo”.
C) Se, logo após o vocábulo “mais”, fosse
empregada a construção a reciclagem de, o
substantivo “lixo” passaria a compor uma
locução com valor de advérbio.
D) O vocábulo

gaúcho, caso

fosse

empregado logo após o substantivo “lixo”,

desempenharia a função de um substantivo,

13. A tabela abaixo mostra os preços dos

pois passaria a designar um atributo relativo

produtos oferecidos em uma cantina de

ao Rio Grande do sul.

escola.

E) A inclusão do pronome “aquele” diante

TABELA DE PREÇOS

do substantivo “lixo” alteraria o sentido

PASTEL

R$ 3,00

original.

SANDUICHE

R$ 4,00

__________________________________

PÃO DE QUEIJO

R$ 1,00

FATIA DE BOLO

R$ 3,50

CAFÉ PEQUENO

R$ 2,00

CAFÉ GRANDE

R$ 3,50

11. Um caminhão carrega 120 sacos de

SUCO 500 ML

R$ 4,00

batata

SUCO 300 ML

R$ 3,00

MATEMÁTICA

e

tem

2.270

sacos

para

transportar. Quantas viagens no mínimo

Ana, Fábio e Juliana resolveram fazer

ele deverá fazer para transportar todos

um lanche nessa cantina. Fábio pediu um

esses sacos de batata?

sanduiche e um suco de 500 ml, Juliana

A) 18.

pediu dois pães de queijo e um café

B) 19.

pequeno e Ana pediu um suco de 300 ml

C) 17.

e um pastel. Os três gastaram no total:

D) 20.

A) R$ 20,00

E) 22

B) R$ 30,00
C) R$ 18,00

12. Na bula de um determinado remédio

D) R$ 16,00

pediátrico, recomenda-se a seguinte

E) R$ 21,00

dosagem: 4 gotas para cada 2 kg do
“peso” da criança. Se uma criança tiver

14. Em uma pesquisa sobre consumo de

10 kg, qual seria a alternativa que

bebidas de café e de chocolate de uma

corresponderia à dosagem correta?

determinada cidade do interior do

A) 20 gotas

Paraná,

B) 25 gotas

habitantes.

C) 35 gotas

entrevistados consomem café e 240

D) 40 gotas

consumem chocolate, e que TODOS os

E) 45 gotas

entrevistados consomem algum dos dois

foram

entrevistados

Sabendo

que

480
280

tipos de bebida, a quantidade de
habitantes que consome os dois produtos
é:

A) 80 habitantes.

dividido em dez partes iguais. Logo, o

B) 60 habitantes.

que cada um recebeu, em reais, foi:

C) 40 habitantes.

A) R$ 320 640,52

D) 20 habitantes.

B) R$ 32 064 052,00

E) 100 habitantes

C) R$ 3 206 405,20
D) R$ 320 645,52

15. Para garantir a compra de um

E) Nenhuma das alternativas

apartamento na planta é necessário
realizar o pagamento de, no mínimo,

18. (ENEM-2016). Um paciente necessita

30% do valor total do imóvel como

de reidratação endovenosa feita por meio

entrada.

R$

de cinco frascos de soro durante 24 h.

198.000,00, o valor necessário para o

Cada frasco tem um volume de 800 mL

pagamento do valor da entrada será de:

de soro. Nas primeiras quatro horas,

A) R$ 45.000,00.

deverá receber 40% do total a ser

B) R$ 19.800,00.

aplicado.

C) R$ 59.400,00.

corresponde a 12 gotas. O número de

D) R$ 39.800,00.

gotas por minuto que o paciente deverá

E) R$ 49.500,00.

receber após as quatro primeiras horas

Se

um

imóvel

custa

Cada

mililitro

de

soro

será
16. Numa sala com 40 alunos, 10 alunos

A) 16.

obtiveram nota 70; 18 obtiveram nota 80

B) 20.

e o restante nota 60. Qual a média das

C) 24.

notas de todos os alunos da sala?

D) 34.

A) 70,0

E) 40

B) 71,5
C) 81,5
D) 90,0
E) 91,3

19.

Para

executar

pavimentação

são

360

km

de

necessários

12

operários trabalhando 8 horas por dia
durante 90 dias. Para fazer 120 km de
outra pavimentação idêntica, porém com
o dobro de largura, trabalhando 15
operários 6 horas por dia, executarão a

17. Num bolão, dez amigos ganharam
trinta e dois milhões, sessenta e quatro
mil e cinquenta e dois reais. O prêmio foi

pavimentação em:
A) 46 dias
B) 48 dias

C) 52 dias

( ) Ctrl + C

D) 56 dias

( ) Ctrl + X

E) 64 dias

( ) Ctrl + V
( ) Shift + Delete

20. Com um saco de 10 kg de farinha uma

A alternativa que melhor preenche os

padaria faz 132 pãezinhos e 22 bisnagas.

parênteses da coluna 2, de cima para

Essa padaria quer produzir pacotes que

baixo, é:

tenham 6 pãezinhos e uma bisnaga em

A) 3 – 1 – 4 – 5 – 2.

cada um desses pacotes. Mantendo essa

B) 3 – 1 – 2 – 4 – 5.

proporção e utilizando ao máximo a

C) 5 – 2 – 1 – 4 – 3.

farinha disponível, o número máximo

D) 2 – 3 – 4 – 1 – 5.

desses

E) 1 – 3 – 5 – 4 – 2.

pacotes

que

essa

padaria

conseguirá produzir com 4 sacos de 10 kg
de farinha é igual a

Considere o gráfico do Excel 2007 na

A) 76.

Figura a seguir e suas respectivas

B) 80.

marcações para responder às questões 22

C) 84.

e 23

D) 88.
E) 92.
__________________________________
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

21. Associe as funcionalidades da Coluna
1 com as teclas de atalho na Coluna 2, que
tratam dos atalhos gerais, aplicáveis ao
Windows 7.
COLUNA 1

22. Sobre os elementos do gráfico do

1. Copiar o item selecionado.

Excel 2007 apresentado, analise as

2. Excluir o item selecionado sem passar

seguintes assertivas:

pela lixeira.

I. O elemento indicado por 1 corresponde

3. Desfazer uma ação.

à área do gráfico.

4. Recortar o item selecionado.

II.

5. Colar o item selecionado.

corresponde aos pontos de dados, da

COLUNA 2

série de dados que são plotados no

( ) Ctrl + Z

gráfico.

O

elemento

indicado

por

3

III.

O

elemento

indicado

por

6

C) Se o documento foi digitalmente

corresponde à legenda do gráfico.

assinado, um ícone aparecerá no documento

Quais estão corretas?

e, com um duplo clique nesse ícone, é

A) Apenas I.

possível visualizar o certificado.

B) Apenas II.

D) A ferramenta de idioma do Writer tem

C) Apenas III.

como função principal traduzir para o

D) Apenas I e II.

idioma

E) Apenas II e III.

funcionalidades da ferramenta.

selecionado

todas

as

E) Não é permitido selecionar um bloco
23.

Avalie

as

assertivas

sobre

os

elementos do gráfico do Excel 2007

vertical ou uma “coluna” do texto separado
por espaços ou por marcas de tabulação.

apresentado acima.
I. O elemento indicado por 5 corresponde

25. Um dos programas mais utilizados no

a um rótulo de dados.

pacote Office é o editor de texto Word.

II.

2

No programa Word 2010 para salvar um

corresponde à área de plotagem do

documento através do atalho, no teclado,

gráfico.

é utilizando as teclas:

III.

O

O

elemento

elemento

indicado

indicado

por

por

7

A) Ctrl + B.

corresponde ao título do gráfico.

B) Ctrl + N.

Quais estão corretas?

C) Ctrl + S.

A) Apenas I.

D) Ctrl + O.

B) Apenas II.

E) Ctrl + R.

C) Apenas III.
D) Apenas I e II.

26. Considerando a planilha abaixo:

E) Apenas II e III.

24. Sobre o LibreOffice Writer, é correto
afirmar que:
A) Um ícone com um ponto de interrogação
aparecerá no documento quando houver
alterações não salvas no documento.

Qual o resultado da fórmula abaixo, se

B) A Barra de Status do Writer, por

inserida na célula “C6”?

definição, não oferece informações sobre o
documento e possíveis atalhos.

=((B3*C3)+(B4*C4))/(C3+C4)

A) retornaria erro, pois a referência é

29. Em uma empresa, um dos maiores

cíclica.

problemas de segurança consiste no

B) 7,6

acesso a páginas web não autorizadas,

C) 21

por parte dos funcionários. Uma diretriz

D) 8

de segurança foi estabelecida pelos

E) 8,2

gestores da empresa para controlar esses
acessos indevidos à Internet. Para que

27. É muito comum, durante a utilização

esse

do Microsoft Word, surgir a necessidade

performance de acesso à Internet fosse

de selecionar todo o texto do documento.

otimizada, a equipe técnica resolveu

Para isso, utilizamos a combinação de

instalar, na rede interna da empresa, um

teclas:

servidor de:

A) Ctrl + J

A) antivírus

B) Ctrl + Home

B) domínio

C) Ctrl + T

C) network

D) Ctrl + B

D) firewall

E) Ctrl + A

E) proxy

28. O Microsoft PowerPoint é um

30. Sobre navegadores de internet,

programa

conhecido

voltado

para

fazer

controle

fosse

também

efetivo

por

e

a

Browser.

apresentações, mas, normalmente, os

Considere o seguinte caso: Fernanda está

usuários abrem a apresentação em

realizando

formato de edição para depois executá-la

navegador, a mesma deseja abrir uma

em formato de slide.

nova

Para

salvá-lo

isso

em

realizara

seu

o

procedimento utilizando o atalho a partir

apresentação de slides, escolha a opção

do teclado. Diante deste conceito, analise

"Salvar

as alternativas abaixo e selecione a que

e

formato

com

pesquisa

de

como"

em

aba,

uma

depois

em

"Apresentação de slides do PowerPoint".

represente abrir uma nova aba:

O novo arquivo ficará com a extensão

A) Ctrl + M

A) .ppt ou .pptx

B) Shift + Ctrl + T

B) .pps ou .ppsx

C) Ctrl + T

C) .pot ou .potx

D) Ctrl + B

D) .dot ou dotx

E) Nenhuma das alternativas.

E) .xls ou xlsx

__________________________________
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outras pessoas. Aponte a alternativa
abaixo em que aparece um elemento que

31 A liderança brasileira na agenda

não faz parte da comunicação por

ambiental

hipermídia.

foi

comunidade

reforçada

perante

internacional

na

a
22ª

A) rádio;

Conferência das Partes (COP 22). Sobre

B) CD-ROM;

a

C) TV-digital;

COP

22,

assinale

a

alternativa

INCORRETA:

D) NTICs;

A) Uma das metas é a ampliação do uso de

E) Internet.

matrizes energéticas de fontes limpas; o
intuito é que até 2030, 45% da matriz seja

33. O Paraná faz divisa com 3 estados.

constituída de fontes renováveis.

Quais são eles?

B) O presidente do COP 22 e ministro de

A) Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São

Relações

Paulo.

Exteriores

Salaheddine

do

Mezouar,

Marrocos,
destacou

a

B) Santa Cataria, Mato Grosso e Goiás.

necessidade de ação imediata com foco nas

C) São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa

pessoas

Catarina.

que

vivem

em

áreas

mais

suscetíveis a eventos climáticos.

D) Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa

C) De acordo com o secretário de Mudanças

Catarina.

Climáticas e Qualidade Ambiental do

E) Santa Catarina, São Paulo e Mato

Ministério do Meio Ambiente, o principal

Grosso.

objetivo do Brasil nesta conferência foi de
atrair investimentos para setores alinhados
com as metas de redução de carbono.

34 – O meio ambiente hoje está sendo

D) Na Cúpula, o ministro do Meio

alvo

Ambiente, José Serra, chefiou a delegação

aquecimento

brasileira e defendeu questões como

contribuindo para a matança de animais

adaptação e financiamento.

e paisagens. O dia do meio ambiente é

E) Outro ponto fundamental é a ajuda aos

comemorado em:

países mais pobres para que consigam

A) 05 de abril;

implementar políticas de redução de

B) 05 de maio;

desmatamento e poluição.

C) 05 de junho;

de

muito

global

D) 05 de agosto;
32 – O meio de comunicação é a forma
que temos de nos comunicarmos com

estudo

E) 05 de setembro.

devido
que

ao
está

35. Quais os seis municípios que fazem

D) Suporte de saber e de cultura, És altivo,

divisa com Palmas.

tens de Deus a proteção, Teu progresso a teu

A) Pato Branco, Coronel Domingos Soares,

povo enobrece, Em tua saga há beleza e

Mariópolis, Reserva do Iguaçu, Abelardo

gratidão.

Luz (SC) e Água Doce (SC).

E) Salve Palmas, torrão de araucárias.

B) Clevelândia, Coronel Domingos Soares,

Campos verdes e ventos frios embalam

Bituruna, Coronel Vivida, Abelardo Luz

butiazais. Exaltando o senhor da natureza.

(SC) e Água Doce (SC).
C) Mariópolis, Coronel Domingos Soares,

37. Conflito que alcançou enormes

Bituruna, Honório Serpa, Abelardo Luz

proporções na história do Brasil e,

(SC) e Água Doce (SC).

particularmente, nos Estados do Paraná

D) Clevelândia, Coronel Domingos Soares,

e de Santa Catarina. A região do conflito,

Bituruna, General Carneiro, Abelardo Luz

localizada entre os dois estados, era

(SC) e Água Doce (SC).

disputada pelos governos paranaense e

E) União da Vitória, Coronel Domingos

catarinense, área rica em erva-mate e,

Soares, Mangueirinha, Reserva do Iguaçu,

sobretudo, madeira, onde se misturaram

Abelardo Luz (SC) e Água Doce (SC).

interesses

políticos,

econômicos

e

religiosos. Ocorrido entre 1912 e 1916, o
36. A Lei nº 1007 de 09 de agosto de 1991,

conflito

envolveu,

de

um

lado,

a

oficializa como Símbolo Municipal, a

população cabocla daqueles Estados, e,

Letra e Música do Hino de Palmas - Pr.

de outro, os dois governos estaduais,

Faz parte da Letra do Hino a seguinte

apoiados pelo presidente da República,

estrofe:

Hermes da Fonseca.

A) Quando a aurora desponta sorrindo. E os

O texto acima refere-se a:

pinhais lacrimejam orvalho. Teus filhos

A) Guerra dos Farrapos

alegres, contentes. Buscam todos na vida o

B) Guerra dos Emboabas

trabalho.

C) Guerra do Contestado

B) Salve Palmas, torrão de pinheirais.

D) Revolução de 1930

Campos verdes, cenários de beleza. Ventos

E) Revolta da Armada

frios embalam butiazais. Exaltando o
Escultor da natureza.

38. A história de Palmas está ligada

C) Gigante pela própria natureza. És belo,

diretamente à formação do Sudoeste do

és forte, impávido colosso E o teu futuro

Paraná. Os primeiros registros da região,

espelha essa grandeza.

da descoberta dos chamados Campos de
Palmas, datam da década de 1720, por

obra do bandeirante curitibano Zacarias

40. Segundo a Lei Orgânica do Município

Dias Côrtes. A emancipação política do

de Palmas – PR é atribuição do prefeito.

município,

de

I. Iniciar o processo legislativo, na forma

Guarapuava, ocorreu em 14 de abril de

e nos casos previstos nesta Lei Orgânica;

1879. O primeiro prefeito de Palmas foi?

II. Representar o Município em juízo e

A) Coronel Domingos Soares

fora dele;

B) Firmino Teixeira Baptista

III. Prestar à Câmara, dentro de 30

C) Alípio José do Nascimento e Souza

(trinta) dias, as informações solicitadas,

D) Rutílio Sá Ribas

podendo o prazo ser prorrogado a

E) Rufino Oliveira Sá Ribas

pedido, pela complexidade da matéria ou

desmembrado

pela dificuldade de obtenção dos dados
39.

Considerando

as

seguintes

solicitados;

afirmativas sobre a estrutura política que

IV.

compõe o governo do Estado do Paraná:

publicar as leis aprovadas pela Câmara e

I. três poderes: o executivo, representado

expedir decretos e regulamentos para sua

pelo

fiel execução;

governador;

representado

o

pela

legislativo,
Assembleia

Sancionar,

promulgar

e

fazer

A) somente as alternativas IV.

Legislativa do Paraná; e o judiciário,

B) somente as alternativas I e II.

representado pelo Tribunal de Justiça do

C) somente as alternativas I e III.

Estado do Paraná e outros tribunais e

D) Todas as alternativas estão corretas

juízes.

E) somente as alternativas I.

II. o Poder Legislativo é unilateral,

__________________________________

constituído pela Assembleia Legislativa

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

do Paraná, composto por 54 deputados,
que são eleitos a cada quatro anos.

41. Os problemas de relacionamento se

III. a maior corte do Poder Judiciário

encontram, em sua maior parte, onde

paranaense é o Tribunal de Justiça do

pessoas

Estado

diariamente juntas. Por isso o bom

do

Paraná,

composto

por

diferentes

trabalham

desembargadores e os juízes de direito.

relacionamento humano no ambiente de

Estão corretas:

trabalho exige:

A) somente as alternativas I e III.

A) Competição e conflito com colegas.

B) somente a alternativa I.

B) Ser atencioso e cordial com todos.

C) todas as alternativas.

C) Uso de equipamento de segurança no

D) nenhuma das alternativas.

trabalho.

E) somente as alternativas II e III

D) Boa comunicação apenas com colega

E) nenhuma das alternativas

44. Assinale a alternativa correta, quanto
à forma de transmissão da Hepatite:

42. No exercício da função pública, qual

A) urina e por contato direto

o significado de “respeitar a hierarquia

B) alimentos contaminados, água e pelo

no ambiente de trabalho”?

contato direto

A)

Manter

o

ambiente

de

trabalho

organizado.
B)

Participar

C) água suja, fezes e por contato direto
D) água suja, fezes e por contato indireto

da

administração

do

orçamento público.

E) apenas por contato direto com outra
pessoa infectada.

C) Utilizar sempre os Equipamentos de
Proteção Individual adequados a função.

45. A equipe de saúde deve explicar a

D) Acatar as ordens do superior.

uma mãe que amamenta que o leite

E) Nenhuma das alternativas.

materno é suficiente para suprir todos os
nutrientes que o bebê precisa dele apenas

43. Conduta ética no trabalho, seguindo

até:

padrões e valores tanto da sociedade

A) 3 meses de vida

quanto na própria

B) 6 meses de vida

instituição, são

essenciais para o alcance da excelência

C) 10 meses de vida

profissional.

alternativa

D) 1 ano de vida

CORRETA que condiz com a boa

E) 2 anos de vida

Assinale

a

conduta de um profissional.
A) Falar que vai fazer alguma coisa e fazer

46.

o contrário ou mesmo dizer que vai a algum

Federal e também pela Lei n° 9.263, de

lugar e ir para outro.

1996, o planejamento familiar é um

B) Ultrapassar os limites de relacionamento

conjunto de ações que auxiliam as

com o chefe e exagerar na liberdade e

pessoas que pretendem ter filhos e

intimidade.

também

C) Ser bom profissional, ter conhecimentos

crescimento

técnicos, dons, talentos, habilidades e

seguintes

capacidades bem desenvolvidas.

consideradas como alvos especiais para o

D) Prometer algo e não cumprir.

planejamento

E) Nenhuma das alternativas.

alternativa correta.

Assegurado

quem
da

pela

Constituição

prefere
família.

mulheres

familiar?

adiar
Qual

devem

Assinale

o
das
ser

a

A) Aquelas que têm dois ou mais filhos
B) Aquelas com condições médicas, como
anemia

C) As menores de 20 anos e maiores de 35

48. A visita domiciliar é uma das

anos

principais ações do Agente de Saúde.

D) Aquelas que tiveram um parto dentro dos

Para tanto, precisa conhecer de perto sua

últimos 15 meses

comunidade, fazendo cadastramento por

E) Aquelas com idade maior ou igual a 40

meio de entrevistas e sempre agindo com

anos

ética e responsabilidade. Assinale a
alternativa que indica as duas chaves

47. Com relação à equipe de Estratégia
de Saúde da Família e os ACS, assinale a
alternativa correta:
A) Cada equipe de Saúde da Família deve
ser responsável por, no máximo, 3.500
pessoas de uma determinada área, que
passam a ter corresponsabilidade no
cuidado com a saúde.
B) As atribuições dos profissionais das
equipes de Saúde da Família, de saúde bucal
e de Agentes Comunitários de Saúde estão

para uma entrevista bem-sucedida.
A)

O

entrevistador

deve

demonstrar

conhecimento e deve controlar a conversa.
B) Educar e tratar o paciente.
C) Avaliar o conhecimento do paciente e
dar seguimento à triagem.
D) O entrevistador deve construir a
confiança do paciente e o entrevistador deve
dominar a conversa com tempo prédeterminado.
E) Nenhuma das alternativas.

previstas na Portaria nº 2.488, de 28 de
dezembro de 1.990.

49. As ações da Estratégia de Saúde da

C) O número de ACS deve ser suficiente

Família devem ser norteadas dentro da

para cobrir 100% da população cadastrada,

lógica da:

com um máximo de 750 pessoas por agente

A) Vigilância Sanitária e Departamento de

e de 12 ACS por equipe de Saúde da

zoonoses do município.

Família, não ultrapassando o limite máximo

B) Normas feitas pelo Secretário Municipal

recomendado de pessoas por equipe.

de Saúde.

D) A carga horária é de 40 horas semanais

C) Vigilância ambiental.

para todos os profissionais de saúde

D) Departamento de Vigilância em saúde.

cadastrados na Estratégia Saúde da Família,

E) Departamento de Agricultura

inclusive o profissional médico que poderá
atuar em até duas (02) equipes.
E) Nenhuma das alternativas.

50. Assinale (V) verdadeiro ou (F) para as
afirmativas abaixo e escolha a alternativa
correta. São objetivos do Sistema Único
de Saúde SUS:
(

) a identificação e divulgação dos

fatores condicionantes e determinantes
da saúde.
( ) a formulação de política de saúde
destinada a promover, nos campos
econômico e social.
( ) a assistência às pessoas por intermédio
de ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde, com a realização
integrada das ações assistenciais e das
atividades preventivas.
a) V, F, V.
b) F, F, V.
c) V, V, V.
d) F, V, F.
e) F, V, V.
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CARGO NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO:
AGENTE DE SAÚDE
NOME DO CANDIDATO:
RG:

ASSINATURA:

Nº DE INSCRIÇÃO

B

C

D

E

CARGO NÍVEL FUNDAMENTAL:

VIGIA/GUARDIÃO/ZELADOR
INSTRUÇÕES: Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 50 (Cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição
ou falha.
b) Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que
causem dúvidas.
02- A prova terá duração de 4 (quatro horas).
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita
preenchendo espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor
preta.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas
classificadas com as letras (A, B, C, D, E), mas só uma responde adequadamente
à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa.
05- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones
celulares, pagers, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad
e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas ou este
caderno de prova. Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá
retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação
das provas após as 11 (onze) horas.
08. Ao terminar a prova, entregue a mesma, e a folha de respostas ao fiscal da sala
e deixe o local de prova. O candidato que descumprir a regra de entrega de tal
documento será eliminado do processo.

LÍNGUA PORTUGUESA

1. Assinale a alternativa em que as

5. As letras que completam de modo

palavras estão corretamente escritas:

correto as palavras escasse__, depre__ão,

A) Cabeleirero, Adevogado.

aquie__er são respectivamente:

B) Cabelereiro, Adivogado.

A) z - ç - c

C) Cabeleireiro, Advogado.

B) z - ss - sc

D) Cabelerero, Adevogado.

C) s- ç - c

E) Cabeleirero, Advogado.

D) s - s - ss
E) s -ss – sc

2. (APPM/PI-2012) O plural da palavra
“curral” é:
A) currales
B) currals
C) currais
D) curralses
E) curralis

3. (APPM/PI-2012) As consoantes que
estão presentes no nome “PROVA” são:
A) o - a
B) p - r - o
C) o- v – a

6. Assinale a alternativa que contém o
feminino dos termos abaixo:
Japonês – chinês – tio – genro
A) Japonesa, china, tia, genra;
B) Japona, chinesa, tica, nora;
C) Japonesa, chinesa, tia, genra;
D) Japonesa, chinesa, tia, nora;
E) japona, china, tia, genra.

Leia o texto I para responder as
perguntas de 07 a 10.

D) p - r - v

O MENINO JORNALEIRO

E) p - o – a

O menino jornaleiro passa berrando pela
rua:
– Vinte e cinco adultos enganados por um
menino! Uma criança engana vinte e cinco
adultos!
– Me dá um jornal - grita um homem que
vai passando.
O homem pega o jornal, abre e descobre
que é um jornal velho. Vai reclamar,
furioso, quando houve o menino gritando lá
de longe:
– Vinte e seis adultos enganados por um
menino! Vinte e seis adultos...

4. Assinale a alternativa em que as duas
palavras retiradas do texto estão corretas
quanto à separação silábica.
A) con-fun-dia / sou-be-ssem
B) guer-rei-ro / lin-dís-si-ma
C) sa-be-ndo / po-diam
D) con-ti-nua-ram / poé-ti-co
E) a-pai-xo-na-dos / o-ca-sião

(Ziraldo Alves Pinto. Adaptado).

07 – Segundo o texto, a manchete

10 – Observe o trecho: “– Vinte e cinco

anunciada pelo garoto:

adultos enganados por um menino. Uma
criança engana vinte e cinco adultos!”

I. Deixa o público furioso com a notícia.

A intenção do garoto era:

II. Leva o consumidor a pensar que se

A) divulgar a manchete do jornal;

trata de uma matéria do jornal do dia.

B) chamar a atenção das crianças;

III. Faz parte das reportagens do jornal

C) vender jornais especialmente a crianças;

do dia.

D) conseguir vender o jornal velho;

Está(ão) correta(s) :

E) deixar os leitores furiosos.

A) apenas a I;
B) apenas a II;

11 - Qual das alternativas abaixo possui

C) apenas a III;

um substantivo utilizado tanto para o

D) I e II;

masculino como para o feminino?

E) I, II e III.

A) Criança
B) Mãe

08 – As palavras grifadas no texto são:

C) Filha

A) adjetivos

D) Pai

B) numerais

E) Menino

C) verbos
12. Quais palavras abaixo estão no

D) conjunções

diminutivo?

E) advérbios

A) mínimo – máximo
09 – Na oração: “Uma criança engana
vinte

e

cinco

adultos.”

sublinhado é um numeral:
A) ordinal

O

termo

B) doidinho – figurinha
C) figurinha – máximo
D) mesada – pequena
E) doidinho – mesada

B) cardinal

13. Assinale a alternativa em que o

C) fracionário

adjetivo concorde corretamente com o

D) multiplicativo

substantivo:

E) coletivo

A) Mãe atencioso;
B) Menina medrosa;
C)Flor bonito;
D) Garoto rápida.
E) Casa novo.

14 – Em qual das alternativas abaixo o

17. Maria comprou 3 dúzias de ovos no

verbo cantar aparece no futuro?

mercado. Quantos ovos ela comprou?

A) Joana cantou muito bem na escola.

A) 55 ovos

B) Ele canta em vários bares da cidade.

B) 14 ovos

C) Os garotos cantarão no próximo

C) 42 ovos

domingo num restaurante da praia.

D) 12 ovos

D) Juliane cantava muito quando era

E) 36 ovos

pequenina.
E) Quanto vocês querem para cantar hoje?

18. Em uma escola estão matriculados

__________________________________

176

alunos,

mas

como

amanheceu

chovendo faltaram 39 crianças. Quantas
MATEMÁTICA

crianças compareceram às aulas?
A) 213

15. (Consulplan - 2012 - Prefeitura de

B) 215

Manhumirim - MG) Luiz foi à feira e

C) 147

comprou duas dúzias e meia de laranjas.

D) 137

Quantas laranjas ele comprou?

E) 120

A) 24
B) 30
C) 12
D) 18
E) 50

16. (Consulplan - 2012 - Prefeitura de
Manhumirim - MG) Uma caixa contém
60 balas. Quantas dezenas de balas há na
caixa?
A) 6
B) 10
C) 4
D) 3
E) 8

19. Quando se soma 519 ao número 940,
o resultado é:
A) 421
B) 1459
C) 431
D) 1421
E) 415
20. Num só dia, uma papelaria vendeu
138

lápis,

249

borrachas

e

250

apontadores. Qual foi o total dos objetos
vendidos neste dia?
A) 617
B) 547
C) 527
D) 607
E) 637

21. A Joana quer comprar uma camiseta

24. Um sorveteiro vendeu 2.660 sorvetes

e uma calça que custará 40 reais, no total.

em 7 dias. Quantos sorvetes vendeu por

Ela olhou na carteira e só tinha 18 reais.

dia?

Quantos reais estão faltando para ela

A) 380

comprar a camiseta e a calça?

B) 390

A) R$ 40,00

C) 400

B) R$ 22,00

D) 635

C) R$ 48,00

E) 589

D) R$ 18,00
E) R$ 38,00

25. Um caminhão carrega 120 sacos de
batata

e

tem

2.270

sacos

para

22. Maria Joaquina comprou os seguintes

transportar. Quantas viagens no mínimo

materiais

ele deverá fazer para transportar todos

R$0,50;

escolares:
Um

Uma

caderno

borracha

R$5,00;

Um

esses sacos de batata?

apontador R$1,00; Uma tesoura R$2,00.

A) 18.

Ao todo quanto Maria Joaquina gastou?

B) 19.

A) R$ 8,00

C) 17.

B) R$ 8,25

D) 20.

C) R$ 9,00

E) 22

D) R$ 9,50
E) R$ 8,50

26. Renato comprou 15 pacotes de balas.
23. Um fazendeiro tinha 285 bois.

Se em cada pacote vêm 42 balas, quantas

Comprou mais 176 bois e depois vendeu

balas ele tem para vender?

85 bois. Quantos bois esse fazendeiro tem

A) 420.

agora?

B) 630.

A) 206

C) 560.

B) 376

D) 720

C) 476

E) 780

D) 576
E) 776

27. Para fazer uma salada de frutas,

30 – O meio de comunicação é a forma

foram gastos 500 g de laranja, 900 g de

que temos de nos comunicarmos com

mamão, 400 g de uva e 800 g de maçã.

outras pessoas. Aponte a alternativa

É CORRETO afirmar que foram gastos

abaixo em que aparece um elemento que

A) 2,6 kg de frutas.

não faz parte da comunicação por

B) 2,7 kg de frutas.

hipermídia.

C) 2,8 kg de frutas.

A) rádio;

D) 2,9 kg de frutas.

B) CD-ROM;

E) 3,1 kg de frutas.

C) TV-digital;
D) NTICs;

28. Um prédio comercial abre as suas

E) Internet.

portas às 6h e fecha às 19h30min.
É CORRETO afirmar que esse prédio

31 – Assinale a única alternativa em que

fica aberto por um período

não aparece um meio de transporte

A) menor que 12 horas.

terrestre.

B) maior que 12 horas.

A) carro;

C) entre 4 e 10 horas.

B) submarino;

D) entre 15 e 16 horas.

C) micro-ônibus;

E) mais de 17 horas.

D) trem;

__________________________________

E) metrô.

CONHECIMENTOS GERAIS

32 – O meio ambiente hoje está sendo
alvo

de

muito

estudo

devido

ao

29 O poder executivo no Brasil tem como

aquecimento

principal representante o:

contribuindo para a matança de animais

A) vereador;

e paisagens. O dia do meio ambiente é

B) prefeito;

comemorado em:

C) governador;

A) 05 de abril;

D) deputado estadual;

B) 05 de maio;

E) presidente da República.

C) 05 de junho;

global

D) 05 de agosto;
E) 05 de setembro.

que

está

33. O Paraná faz divisa com 3 estados.

E) União da Vitória, Coronel Domingos

Quais são eles?

Soares, Mangueirinha, Reserva do Iguaçu,

A) Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São

Abelardo Luz (SC) e Água Doce (SC).

Paulo.
B) Santa Cataria, Mato Grosso e Goiás.

36. Em que dia é comemorado a festa do

C) São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa

padroeiro do Município – Senhor Bom

Catarina.

Jesus.

D) Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa

A) 04 de agosto

Catarina.

B) 06 de agosto

E) Santa Catarina, São Paulo e Mato

C) 14 de abril

Grosso.

D) 13 de maio
E) 25 de dezembro

34. Quantos municípios têm no estado do
Paraná?

37. Quais a cores da Bandeira do

A) 392

Município de Palmas

B) 427

A) Verde, Amarelo e Azul

C) 385

B) Vermelho, Laranja e Azul

D) 399

C) Verde e Vermelho

E) 403

D) Verde e Branco
E) Vermelho, Verde e Branco

35. Quais os seis municípios que fazem
divisa com Palmas.

38. A Lei nº 1007 de 09 de agosto de 1991,

A) Pato Branco, Coronel Domingos Soares,

oficializa como Símbolo Municipal, a

Mariópolis, Reserva do Iguaçu, Abelardo

Letra e Música do Hino de Palmas - Pr.

Luz (SC) e Água Doce (SC).

Faz parte da Letra do Hino a seguinte

B) Clevelândia, Coronel Domingos Soares,

estrofe:

Bituruna, Coronel Vivida, Abelardo Luz

A) Quando a aurora desponta sorrindo. E os

(SC) e Água Doce (SC).

pinhais lacrimejam orvalho. Teus filhos

C) Mariópolis, Coronel Domingos Soares,

alegres, contentes. Buscam todos na vida o

Bituruna, Honório Serpa, Abelardo Luz

trabalho.

(SC) e Água Doce (SC).

B) Salve Palmas, torrão de pinheirais.

D) Clevelândia, Coronel Domingos Soares,

Campos verdes, cenários de beleza. Ventos

Bituruna, General Carneiro, Abelardo Luz

frios embalam butiazais. Exaltando o

(SC) e Água Doce (SC).

Escultor da natureza.

C) Gigante pela própria natureza. És belo,

B)

Apenas

haver

és forte, impávido colosso E o teu futuro

qualificados.

espelha essa grandeza.

C) Estoque de equipamentos mesmo que

D) Suporte de saber e de cultura, És altivo,

não testados.

tens de Deus a proteção, Teu progresso a teu

D)

povo enobrece, Em tua saga há beleza e

segurança e compromisso dos trabalhadores

gratidão.

com a segurança da empresa.

E) Salve Palmas, torrão de araucárias.

E) nenhuma das alternativas

Conhecimento

dos

trabalhadores

manuais

de

Campos verdes e ventos frios embalam
butiazais. Exaltando o senhor da natureza.

41 O Vigia de uma repartição pública é
abordado por uma pessoa que se

__________________________________

identificou

como

funcionário

da

prefeitura que precisava entrar e pegar
CONHECIMENTO ESPECÍFICO

umas caixas no depósito. Assinale a
alternativa que apresenta uma atitude

39 Os problemas de relacionamento se

CORRETA do Vigia.

encontram, em sua maior parte, onde

A) Deixar a pessoa entrar e pegar as caixas

pessoas

no depósito.

diferentes

trabalham

diariamente juntas. Por isso o bom

B) Entregar as caixas para a pessoa e avisar

relacionamento humano no ambiente de

posteriormente o responsável pelo setor.

trabalho exige:

C) Procurar o responsável do setor e

A) Competição e conflito com colegas.

solicitar uma autorização para a saída do

B) Ser atencioso e cordial com todos.

material.

C) Uso de equipamento de segurança no

D) Não atender o suposto funcionário e

trabalho.

solicitar a pessoa que se retire.

D) Boa comunicação apenas com colega

E) nenhuma das alternativas

E) nenhuma das alternativas
42 Segundo a Declaração Universal dos
40 A Vigilância e a Proteção ao

Direitos Humanos, é proibido submeter

Patrimônio Público têm como foco a

qualquer pessoa a:

proteção dos bens públicos, portanto

A) trabalho escravo.

para

B) igualdade de direitos.

a

segurança

patrimonial

é

necessário (a):

C) segurança pessoal.

A) Somente o conhecimento dos manuais

D) liberdade.

de segurança, por parte dos trabalhadores.

E) trabalho voluntário.

43. No exercício de sua profissão um vigia

46. Conduta ética no trabalho, seguindo

jamais deve:

padrões e valores tanto da sociedade

A) Respeitar à hierarquia administrativa.

quanto na própria

B)

essenciais para o alcance da excelência

Assumir

a

responsabilidade

pela

instituição, são

execução do seu trabalho.

profissional.

C) Agir com dignidade e decoro no

CORRETA que condiz com a boa

exercício de suas funções.

conduta de um profissional.

D) Ser conivente com erros de colegas de

A) Falar que vai fazer alguma coisa e fazer

trabalho.

o contrário ou mesmo dizer que vai a algum

E) Ser assíduo e pontual com seus horários

lugar e ir para outro.

de trabalho.

B) Ultrapassar os limites de relacionamento

Assinale

a

alternativa

com o chefe e exagerar na liberdade e
44. De acordo com as normas de

intimidade.

segurança do trabalho, todo trabalhador

C) Ser bom profissional, ter conhecimentos

que se expõem ao risco tem por obrigação

técnicos, dons, talentos, habilidades e

fazer o uso de:

capacidades bem desenvolvidas.

A) Equipamento de Proteção Individual.

D) Prometer algo e não cumprir.

B) Férias coletivas.

E) Nenhuma das alternativas.

C) Equipamentos especiais.
D) Intervalos de 20 minutos a cada hora

47. Diante de equipamentos quebrados,

trabalhada.

qual deverá ser a conduta do zelador?

E) Salário família.

A) Se possível identificar o problema,
chamar um técnico, comunicar o superior e

45. No exercício da função pública, qual

inutilizar aquele equipamento para evitar

o significado de “respeitar a hierarquia

acidentes.

no ambiente de trabalho”?

B)

A)

Manter

o

ambiente

de

trabalho

organizado.
B)

Participar

Tentar

consertar

o

equipamento

utilizando seus conhecimentos.
C) Não fazer nada, pois não faz parte de

da

administração

do

suas funções.

orçamento público.

D) Chamar um técnico específico e resolver

C) Utilizar sempre os Equipamentos de

o problema por conta sem comunicar o

Proteção Individual adequados a função.

superior sobre o fato

D) Acatar as ordens do superior.

E) Nenhuma das alternativas.

E) Nenhuma das alternativas.

48. São qualidades que devem nortear o

50. Na atribuição do cargo de Zelador, é

dia a dia de todos os funcionários de uma

correto afirmar que:

empresa

A) O recolhimento do lixo deve ser feito em

ou

repartição

pública,

EXCETO:

dias alternados.

A) Buscar sempre o interesse do grupo e

B) Não é de responsabilidade do Zelador

não apenas os seus particulares.

efetuar pequenos reparos em equipamentos

B) Estar sempre atento à desmotivação de

de uso e execução do serviço.

algum colega de trabalho, procurando

C) Deve promover a higiene e a segurança

descobrir suas causas e se possível ajudando

no local de trabalho.

a buscar soluções.

D) Deve solicitar ao setor competente a

C)

Jamais

individuais

desrespeitar
dos

demais

os

direitos

funcionários,

remoção ou incineração de resíduos.
E) Somente efetuará a limpeza do local

mesmo que ele seja seu subordinado.

designado quando for solicitado pela chefia

D) Lembrar sempre que o chefe é a pessoa

imediata.

mais importante do grupo, ele sempre tem
razão e trata-se de um ser humano acima
dos demais
E) Nenhuma das alternativas.

49.

Caso

encontre

alguma

pessoa

estranha ao serviço nas dependências de
algum órgão público, o Zelador deverá:
A) Avisar o fato aos responsáveis pelo
controle de entrada e saída de visitantes.
B) Colocar a pessoa para fora usando se
preciso a força.
C) Continuar seu serviço, pois ele não tem
nada com isso.
D) Sair com ela pelas dependências internas
apresentando-lhe todos os funcionários.
E) Nenhuma das alternativas.
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CARGO NÍVEL FUNDAMENTAL:

VIGIA/GUARDIÃO/ZELADOR
NOME DO CANDIDATO:
RG:

ASSINATURA:

Nº DE INSCRIÇÃO

B

C

D

E

CARGO NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO:

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
INSTRUÇÕES: Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 50 (Cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição
ou falha.
b) Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que
causem dúvidas.
02- A prova terá duração de 4 (quatro horas).
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita
preenchendo espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor
preta.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas
classificadas com as letras (A, B, C, D, E), mas só uma responde adequadamente
à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa.
05- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones
celulares, pagers, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad
e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas ou este
caderno de prova. Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá
retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação
das provas após as 11 (onze) horas.
08. Ao terminar a prova, entregue a mesma, e a folha de respostas ao fiscal da sala
e deixe o local de prova. O candidato que descumprir a regra de entrega de tal
documento será eliminado do processo.

LÍNGUA PORTUGUESA
Amou daquela vez como se fosse a última
Leia o texto

Beijou sua mulher como se fosse a última
E cada filho seu como se fosse o único

O MENINO JORNALEIRO
O menino jornaleiro passa berrando pela
rua:
– Vinte e cinco adultos enganados por um
menino! Uma criança engana vinte e cinco
adultos!
– Me dá um jornal - grita um homem que
vai passando.
O homem pega o jornal, abre e descobre que
é um jornal velho. Vai reclamar, furioso,
quando houve o menino gritando lá de
longe:
– Vinte e seis adultos enganados por um
menino! Vinte e seis adultos...
(Ziraldo Alves Pinto. Adaptado).

E atravessou a rua com seu passo tímido
Subiu a construção como se fosse
máquina.
Todas as palavras do texto foram
acentuadas por serem:
A) Oxítonas
B) Paroxítonas
C) Proparoxítonas
D) Hiatos
E) Ditongos abertos

1 – Segundo o texto, a manchete

3. Leia os versos do poema “Construção”

anunciada pelo garoto:

de Chico Buarque e, em seguida,

I. Deixa o público furioso com a notícia.

responda à questão sobre figuras de

II. Leva o consumidor a pensar que se

linguagem.

trata de uma matéria do jornal do dia.
III. Faz parte das reportagens do jornal

Amou daquela vez como se fosse a última

do dia.

Beijou sua mulher como se fosse a última

Está(ão) correta(s) :

E cada filho seu como se fosse o único

A) apenas a I;

E atravessou a rua com seu passo tímido

B) apenas a II;

Subiu a construção como se fosse

C) apenas a III;

máquina

D) I e II;

Nos versos acima há uma figura de

E) I, II e III.

linguagem denominada
A) Metáfora

2. Leia os versos do poema “Construção”

B) Comparação

de Chico Buarque e, em seguida,

C) Metonímia

responda à questão sobre acentuação

D) Personificação

gráfica.

E) Aliteração

4. Quando escrevemos um texto, devemos

6. Assinale o trecho do diálogo que

usar elementos de coesão a fim de

apresenta um registro informal, ou

evitarmos a repetição. Na frase “Toda a

coloquial, da linguagem.

cidade estava na palma da mão do

A) “Tá legal, espertinho! Onde é que você

menino e ele não tinha nem ideia de como

esteve?!”

era importante para aquelas pessoas”, o

B) “Destruir praças não é legal”.

termo que impede a repetição de

C) “O professor interveio na discussão!”.

“menino” é,

D) “Estou feliz porque ajudei um deficiente

A) o pronome “ele”.

visual a atravessar a rua”.

B) o conectivo “nem”.

E) “ ... e ganhei um anel de ouro”.

C) o advérbio de negação “não”.
D) o substantivo “pessoal”.
E) o adjetivo “importante”.

7 Na sentença “Para que a universidade
seja um instrumento de esperança,
entretanto, é necessário que ela recupere

5. (ENEM) Leia com atenção o texto:

esperança nela própria.”, é possível

[Em Portugal], você poderá ter alguns

afirmar que as conjunções sublinhadas

probleminhas se entrar numa loja de

estabelecem, respectivamente, relação

roupas desconhecendo certas sutilezas da

semântica de:

língua. Por exemplo, não adianta pedir

A) finalidade - oposição

para ver os ternos — peça para ver os

B) conclusão - contradição

fatos. Paletó é casaco. Meias são peúgas.

C) contradição - adição

Suéter é camisola — mas não se assuste,

D) causa - consequência

porque calcinhas femininas são cuecas.

E) explicação - concessão

(Não é uma delícia?).
(Ruy Castro. Viaje Bem. Ano VIII, no 3, 78.)

8.
O texto destaca a diferença entre o
português do Brasil e o de Portugal
quanto
A) ao vocabulário.
B) à derivação.
C) à pronúncia.
D) gênero
E) à sintaxe.

Marcos

Bagno,

“Preconceito

em

Linguístico”

seu

livro

(Edições

Loyola, 2011), apresenta alguns mitos
sobre a Língua Portuguesa. Alguns
desses mitos seriam: “Português é muito
difícil”, “as pessoas sem instrução falam
tudo errado”, “é preciso saber gramática
para falar e escrever bem”. Para o autor,
é importante que se valorize o saber
linguístico

individual

de

cada

um.

Considerando essas reflexões, podemos

9. Considerando a relação existente entre

afirmar sobre as variedades linguísticas:

a parte verbal e a não verbal com a

A) As variedades linguísticas devem ser

mensagem principal do texto, assinale a

minimizadas. Há uma única norma que

alternativa correta.

deve ser valorizada, que é a norma culta,

A) A imagem

aprendida na escola.

meramente decorativa.

B) Diante de produções orais como

B) A compreensão do sentido preciso e

“criente”

e

restrito do vocábulo “lixo” não seria

“probrema” (ao invés de “problema”),

possível sem a informação veiculada pela

temos variações desprestigiadas da língua,

imagem.

que são consideradas erros e devem ser

C) Embora importante para a compreensão

evitadas.

do texto, a imagem poderia ser descartada.

C) Somente com o domínio da gramática é

D) A exclusão da frase tornaria impossível

que podemos ter um bom conhecimento

a identificação do problema retratado.

linguístico, com condições de usar a

E) O propósito do texto é denunciar a

linguagem de forma adequada.

proliferação de ratos decorrente do acúmulo

D) As pessoas que discriminam quem fala

de lixo nas cidades.

“pobrema”

(ao

ao

invés

invés

de

de

“cliente”)

cumpre uma função

“problema”

consideram que a língua é caracterizada

10 Considerando o sentido das classes

pela variedade.

gramaticais utilizadas na oração “...não

E) Quando estamos diante de produções

se faz mais lixo como antigamente!!!”,

orais como “criente” ou “probrema”,

assinale a alternativa correta.

estamos diante de variações linguísticas,

A) O vocábulo “não”, embora indique ideia

que devem ser vistas sem preconceito.

de negação, foi empregado como adjetivo,
pois especifica o sentido do substantivo

Texto para responder as questões de 9 e

“lixo”.

10

B) O vocábulo “antigamente” é um
adjetivo, pois caracteriza o substantivo
“lixo”.
C) Se, logo após o vocábulo “mais”, fosse
empregada a construção a reciclagem de, o
substantivo “lixo” passaria a compor uma
locução com valor de advérbio.
D) O vocábulo

gaúcho, caso

fosse

empregado logo após o substantivo “lixo”,

desempenharia a função de um substantivo,

13. A tabela abaixo mostra os preços dos

pois passaria a designar um atributo relativo

produtos oferecidos em uma cantina de

ao Rio Grande do sul.

escola.

E) A inclusão do pronome “aquele” diante

TABELA DE PREÇOS

do substantivo “lixo” alteraria o sentido

PASTEL

R$ 3,00

original.

SANDUICHE

R$ 4,00

__________________________________

PÃO DE QUEIJO

R$ 1,00

FATIA DE BOLO

R$ 3,50

CAFÉ PEQUENO

R$ 2,00

CAFÉ GRANDE

R$ 3,50

11. Um caminhão carrega 120 sacos de

SUCO 500 ML

R$ 4,00

batata

SUCO 300 ML

R$ 3,00

MATEMÁTICA

e

tem

2.270

sacos

para

transportar. Quantas viagens no mínimo

Ana, Fábio e Juliana resolveram fazer

ele deverá fazer para transportar todos

um lanche nessa cantina. Fábio pediu um

esses sacos de batata?

sanduiche e um suco de 500 ml, Juliana

A) 18.

pediu dois pães de queijo e um café

B) 19.

pequeno e Ana pediu um suco de 300 ml

C) 17.

e um pastel. Os três gastaram no total:

D) 20.

A) R$ 20,00

E) 22

B) R$ 30,00
C) R$ 18,00

12. Na bula de um determinado remédio

D) R$ 16,00

pediátrico, recomenda-se a seguinte

E) R$ 21,00

dosagem: 4 gotas para cada 2 kg do
“peso” da criança. Se uma criança tiver

14. Em uma pesquisa sobre consumo de

10 kg, qual seria a alternativa que

bebidas de café e de chocolate de uma

corresponderia à dosagem correta?

determinada cidade do interior do

A) 20 gotas

Paraná,

B) 25 gotas

habitantes.

C) 35 gotas

entrevistados consomem café e 240

D) 40 gotas

consumem chocolate, e que TODOS os

E) 45 gotas

entrevistados consomem algum dos dois

foram

entrevistados

Sabendo

que

480
280

tipos de bebida, a quantidade de
habitantes que consome os dois produtos
é:

A) 80 habitantes.

B) R$ 32 064 052,00

B) 60 habitantes.

C) R$ 3 206 405,20

C) 40 habitantes.

D) R$ 320 645,52

D) 20 habitantes.

E) Nenhuma das alternativas

E) 100 habitantes
18. (ENEM-2016). Um paciente necessita
15. Para garantir a compra de um

de reidratação endovenosa feita por meio

apartamento na planta é necessário

de cinco frascos de soro durante 24 h.

realizar o pagamento de, no mínimo,

Cada frasco tem um volume de 800 mL

30% do valor total do imóvel como

de soro. Nas primeiras quatro horas,

entrada.

deverá receber 40% do total a ser

Se

um

imóvel

custa

R$

198.000,00, o valor necessário para o

aplicado.

Cada

mililitro

de

soro

pagamento do valor da entrada será de:

corresponde a 12 gotas. O número de

A) R$ 45.000,00.

gotas por minuto que o paciente deverá

B) R$ 19.800,00.

receber após as quatro primeiras horas

C) R$ 59.400,00.

será

D) R$ 39.800,00.

A) 16.

E) R$ 49.500,00.

B) 20.
C) 24.

16. Numa sala com 40 alunos, 10 alunos

D) 34.

obtiveram nota 70; 18 obtiveram nota 80

E) 40

e o restante nota 60. Qual a média das
notas de todos os alunos da sala?
A) 70,0
B) 71,5
C) 81,5
D) 90,0
E) 91,3

17. Num bolão, dez amigos ganharam
trinta e dois milhões, sessenta e quatro
mil e cinquenta e dois reais. O prêmio foi
dividido em dez partes iguais. Logo, o
que cada um recebeu, em reais, foi:
A) R$ 320 640,52

19.

Para

executar

pavimentação

são

360

km

de

necessários

12

operários trabalhando 8 horas por dia
durante 90 dias. Para fazer 120 km de
outra pavimentação idêntica, porém com
o dobro de largura, trabalhando 15
operários 6 horas por dia, executarão a
pavimentação em:
A) 46 dias
B) 48 dias
C) 52 dias
D) 56 dias
E) 64 dias

20. Com um saco de 10 kg de farinha uma

A alternativa que melhor preenche os

padaria faz 132 pãezinhos e 22 bisnagas.

parênteses da coluna 2, de cima para

Essa padaria quer produzir pacotes que

baixo, é:

tenham 6 pãezinhos e uma bisnaga em

A) 3 – 1 – 4 – 5 – 2.

cada um desses pacotes. Mantendo essa

B) 3 – 1 – 2 – 4 – 5.

proporção e utilizando ao máximo a

C) 5 – 2 – 1 – 4 – 3.

farinha disponível, o número máximo

D) 2 – 3 – 4 – 1 – 5.

desses

E) 1 – 3 – 5 – 4 – 2.

pacotes

que

essa

padaria

conseguirá produzir com 4 sacos de 10 kg
de farinha é igual a

Considere o gráfico do Excel 2007 na

A) 76.

Figura a seguir e suas respectivas

B) 80.

marcações para responder às questões 22

C) 84.

e 23

D) 88.
E) 92.
__________________________________
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

21. Associe as funcionalidades da Coluna
1 com as teclas de atalho na Coluna 2, que
tratam dos atalhos gerais, aplicáveis ao
Windows 7.
COLUNA 1

22. Sobre os elementos do gráfico do

1. Copiar o item selecionado.

Excel 2007 apresentado, analise as

2. Excluir o item selecionado sem passar

seguintes assertivas:

pela lixeira.

I. O elemento indicado por 1 corresponde

3. Desfazer uma ação.

à área do gráfico.

4. Recortar o item selecionado.

II.

5. Colar o item selecionado.

corresponde aos pontos de dados, da

COLUNA 2

série de dados que são plotados no

( ) Ctrl + Z

gráfico.

( ) Ctrl + C

III.

( ) Ctrl + X

corresponde à legenda do gráfico.

( ) Ctrl + V

Quais estão corretas?

( ) Shift + Delete

A) Apenas I.

O

O

elemento

elemento

indicado

indicado

por

por

3

6

B) Apenas II.

D) A ferramenta de idioma do Writer tem

C) Apenas III.

como função principal traduzir para o

D) Apenas I e II.

idioma

E) Apenas II e III.

funcionalidades da ferramenta.

selecionado

todas

as

E) Não é permitido selecionar um bloco
23.

Avalie

as

assertivas

sobre

os

elementos do gráfico do Excel 2007

vertical ou uma “coluna” do texto separado
por espaços ou por marcas de tabulação.

apresentado acima.
I. O elemento indicado por 5 corresponde

25. Um dos programas mais utilizados no

a um rótulo de dados.

pacote Office é o editor de texto Word.

II.

2

No programa Word 2010 para salvar um

corresponde à área de plotagem do

documento através do atalho, no teclado,

gráfico.

é utilizando as teclas:

III.

O

O

elemento

elemento

indicado

indicado

por

por

7

A) Ctrl + B.

corresponde ao título do gráfico.

B) Ctrl + N.

Quais estão corretas?

C) Ctrl + S.

A) Apenas I.

D) Ctrl + O.

B) Apenas II.

E) Ctrl + R.

C) Apenas III.
D) Apenas I e II.

26. Considerando a planilha abaixo:

E) Apenas II e III.
24. Sobre o LibreOffice Writer, é correto
afirmar que:
A) Um ícone com um ponto de interrogação
aparecerá no documento quando houver
alterações não salvas no documento.

Qual o resultado da fórmula abaixo, se

B) A Barra de Status do Writer, por

inserida na célula “C6”?
=((B3*C3)+(B4*C4))/(C3+C4)

definição, não oferece informações sobre o
documento e possíveis atalhos.
C) Se o documento foi digitalmente
assinado, um ícone aparecerá no documento
e, com um duplo clique nesse ícone, é
possível visualizar o certificado.

A) retornaria erro, pois a referência é
cíclica.
B) 7,6
C) 21
D) 8
E) 8,2

27. É muito comum, durante a utilização

esse

do Microsoft Word, surgir a necessidade

performance de acesso à Internet fosse

de selecionar todo o texto do documento.

otimizada, a equipe técnica resolveu

Para isso, utilizamos a combinação de

instalar, na rede interna da empresa, um

teclas:

servidor de:

A) Ctrl + J

A) antivírus

B) Ctrl + Home

B) domínio

C) Ctrl + T

C) network

D) Ctrl + B

D) firewall

E) Ctrl + A

E) proxy

28. O Microsoft PowerPoint é um

30. Sobre navegadores de internet,

programa

conhecido

voltado

para

fazer

controle

fosse

também

efetivo

por

e

a

Browser.

apresentações, mas, normalmente, os

Considere o seguinte caso: Fernanda está

usuários abrem a apresentação em

realizando

formato de edição para depois executá-la

navegador, a mesma deseja abrir uma

em formato de slide.

nova

Para

salvá-lo

isso

em

realizara

seu

o

procedimento utilizando o atalho a partir

apresentação de slides, escolha a opção

do teclado. Diante deste conceito, analise

"Salvar

as alternativas abaixo e selecione a que

e

formato

com

pesquisa

de

como"

em

aba,

uma

depois

em

"Apresentação de slides do PowerPoint".

represente abrir uma nova aba:

O novo arquivo ficará com a extensão

A) Ctrl + M

A) .ppt ou .pptx

B) Shift + Ctrl + T

B) .pps ou .ppsx

C) Ctrl + T

C) .pot ou .potx

D) Ctrl + B

D) .dot ou dotx

E) Nenhuma das alternativas.

E) .xls ou xlsx

__________________________________

29. Em uma empresa, um dos maiores
problemas de segurança consiste no
acesso a páginas web não autorizadas,
por parte dos funcionários. Uma diretriz
de segurança foi estabelecida pelos
gestores da empresa para controlar esses
acessos indevidos à Internet. Para que

CONHECIMENTOS GERAIS

outras pessoas. Aponte a alternativa
abaixo em que aparece um elemento que

31 A liderança brasileira na agenda

não faz parte da comunicação por

ambiental

hipermídia.

foi

comunidade

reforçada

perante

internacional

na

a
22ª

A) rádio;

Conferência das Partes (COP 22). Sobre

B) CD-ROM;

a

C) TV-digital;

COP

22,

assinale

a

alternativa

INCORRETA:

D) NTICs;

A) Uma das metas é a ampliação do uso de

E) Internet.

matrizes energéticas de fontes limpas; o
intuito é que até 2030, 45% da matriz seja

33. O Paraná faz divisa com 3 estados.

constituída de fontes renováveis.

Quais são eles?

B) O presidente do COP 22 e ministro de

A) Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São

Relações

Paulo.

Exteriores

Salaheddine

do

Mezouar,

Marrocos,
destacou

a

B) Santa Cataria, Mato Grosso e Goiás.

necessidade de ação imediata com foco nas

C) São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa

pessoas

Catarina.

que

vivem

em

áreas

mais

suscetíveis a eventos climáticos.

D) Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa

C) De acordo com o secretário de Mudanças

Catarina.

Climáticas e Qualidade Ambiental do

E) Santa Catarina, São Paulo e Mato

Ministério do Meio Ambiente, o principal

Grosso.

objetivo do Brasil nesta conferência foi de
atrair investimentos para setores alinhados
com as metas de redução de carbono.

34 – O meio ambiente hoje está sendo

D) Na Cúpula, o ministro do Meio

alvo

Ambiente, José Serra, chefiou a delegação

aquecimento

brasileira e defendeu questões como

contribuindo para a matança de animais

adaptação e financiamento.

e paisagens. O dia do meio ambiente é

E) Outro ponto fundamental é a ajuda aos

comemorado em:

países mais pobres para que consigam

A) 05 de abril;

implementar políticas de redução de

B) 05 de maio;

desmatamento e poluição.

C) 05 de junho;

de

muito

global

D) 05 de agosto;
32 – O meio de comunicação é a forma
que temos de nos comunicarmos com

estudo

E) 05 de setembro.

devido
que

ao
está

35. Quais os seis municípios que fazem

D) Suporte de saber e de cultura, És altivo,

divisa com Palmas.

tens de Deus a proteção, Teu progresso a teu

A) Pato Branco, Coronel Domingos Soares,

povo enobrece, Em tua saga há beleza e

Mariópolis, Reserva do Iguaçu, Abelardo

gratidão.

Luz (SC) e Água Doce (SC).

E) Salve Palmas, torrão de araucárias.

B) Clevelândia, Coronel Domingos Soares,

Campos verdes e ventos frios embalam

Bituruna, Coronel Vivida, Abelardo Luz

butiazais. Exaltando o senhor da natureza.

(SC) e Água Doce (SC).
C) Mariópolis, Coronel Domingos Soares,

37. Conflito que alcançou enormes

Bituruna, Honório Serpa, Abelardo Luz

proporções na história do Brasil e,

(SC) e Água Doce (SC).

particularmente, nos Estados do Paraná

D) Clevelândia, Coronel Domingos Soares,

e de Santa Catarina. A região do conflito,

Bituruna, General Carneiro, Abelardo Luz

localizada entre os dois estados, era

(SC) e Água Doce (SC).

disputada pelos governos paranaense e

E) União da Vitória, Coronel Domingos

catarinense, área rica em erva-mate e,

Soares, Mangueirinha, Reserva do Iguaçu,

sobretudo, madeira, onde se misturaram

Abelardo Luz (SC) e Água Doce (SC).

interesses

políticos,

econômicos

e

religiosos. Ocorrido entre 1912 e 1916, o
36. A Lei nº 1007 de 09 de agosto de 1991,

conflito

oficializa como Símbolo Municipal, a

população cabocla daqueles Estados, e,

Letra e Música do Hino de Palmas - Pr.

de outro, os dois governos estaduais,

Faz parte da Letra do Hino a seguinte

apoiados pelo presidente da República,

estrofe:

Hermes da Fonseca.

A) Quando a aurora desponta sorrindo. E os

O texto acima refere-se a:

pinhais lacrimejam orvalho. Teus filhos

A) Guerra dos Farrapos

alegres, contentes. Buscam todos na vida o

B) Guerra dos Emboabas

trabalho.

C) Guerra do Contestado

B) Salve Palmas, torrão de pinheirais.

D) Revolução de 1930

Campos verdes, cenários de beleza. Ventos

E) Revolta da Armada

frios embalam butiazais. Exaltando o
Escultor da natureza.
C) Gigante pela própria natureza. És belo,
és forte, impávido colosso E o teu futuro
espelha essa grandeza.

envolveu,

de

um

lado,

a

38. A história de Palmas está ligada

A) somente as alternativas I e III.

diretamente à formação do Sudoeste do

B) somente a alternativa I.

Paraná. Os primeiros registros da região,

C) todas as alternativas.

da descoberta dos chamados Campos de

D) nenhuma das alternativas.

Palmas, datam da década de 1720, por

E) somente as alternativas II e III

obra do bandeirante curitibano Zacarias
Dias Côrtes. A emancipação política do

40. Segundo a Lei Orgânica do Município

município,

de

de Palmas – PR é atribuição do prefeito.

Guarapuava, ocorreu em 14 de abril de

I. Iniciar o processo legislativo, na forma

1879. O primeiro prefeito de Palmas foi?

e nos casos previstos nesta Lei Orgânica;

A) Coronel Domingos Soares

II. Representar o Município em juízo e

B) Firmino Teixeira Baptista

fora dele;

C) Alípio José do Nascimento e Souza

III. Prestar à Câmara, dentro de 30

D) Rutílio Sá Ribas

(trinta) dias, as informações solicitadas,

E) Rufino Oliveira Sá Ribas

podendo o prazo ser prorrogado a

desmembrado

pedido, pela complexidade da matéria ou
39.

Considerando

as

seguintes

pela dificuldade de obtenção dos dados

afirmativas sobre a estrutura política que

solicitados;

compõe o governo do Estado do Paraná:

IV.

I. três poderes: o executivo, representado

publicar as leis aprovadas pela Câmara e

pelo

expedir decretos e regulamentos para sua

governador;

representado

pela

o

legislativo,
Assembleia

Sancionar,

promulgar

e

fazer

fiel execução;

Legislativa do Paraná; e o judiciário,

A) somente as alternativas IV.

representado pelo Tribunal de Justiça do

B) somente as alternativas I e II.

Estado do Paraná e outros tribunais e

C) somente as alternativas I e III.

juízes.

D) Todas as alternativas estão corretas

II. o Poder Legislativo é unilateral,

E) somente as alternativas I.

constituído pela Assembleia Legislativa
do Paraná, composto por 54 deputados,
que são eleitos a cada quatro anos.
III. a maior corte do Poder Judiciário
paranaense é o Tribunal de Justiça do
Estado

do

Paraná,

composto

por

desembargadores e os juízes de direito.
Estão corretas:

__________________________________

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

43. O aleitamento materno tem sido
considerado um importante aliado e se

41. Os problemas de relacionamento se

revelado como importante estratégia

encontram, em sua maior parte, onde

para

pessoas

infantil. Sobre esse tema, coloque V nas

diferentes

trabalham

reduzir

a

morbimortalidade

diariamente juntas. Por isso o bom

afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas.

relacionamento humano no ambiente de

( ) O aleitamento materno exclusivo ocorre

trabalho exige:

quando a criança recebe somente leite

A) Competição e conflito com colegas.

materno, direto da mama ou ordenhado, ou

B) Ser atencioso e cordial com todos.

leite humano de outra fonte.

C) Uso de equipamento de segurança no

( ) O aleitamento materno exclusivo deve

trabalho.

ser oferecido ao bebê até os dois anos de

D) Boa comunicação apenas com colega

idade.

E) nenhuma das alternativas

( ) Os hormônios responsáveis pela ejeção e
produção

do

leite

materno

são,

respectivamente, prolactina e ocitocina.
42. No exercício da função pública, qual

( ) Os principais fatores relacionados à

o significado de “respeitar a hierarquia

criança, refletindo um ganho de peso

no ambiente de trabalho”?

inadequado durante o aleitamento materno

A)

Manter

o

ambiente

de

trabalho

organizado.
B)

Participar

são: sucção débil; mamadas curtas e ou
infrequentes; baixo rendimento do leite

da

administração

do

ingerido;

aumento

das

necessidades

orçamento público.

energéticas.

C) Utilizar sempre os Equipamentos de

( ) O colostro começa a ser secretado no

Proteção Individual adequados a função.

terceiro trimestre da gestação até 29 dias

D) Acatar as ordens do superior.

após o parto. Não há diferença na

E) Nenhuma das alternativas.

composição do colostro para o recémnascido a termo e pré-termo.
Assinale a alternativa que contém a
sequência CORRETA.
A) F-F-F-V-V
B) V-F-F-V-F
C) F-V-F-V-V
D) F-F-V-F-F
E) V-V-F-F-V

44. Assinale (V) verdadeiro ou (F) para as

ser também um colaborador nas tomadas de

afirmativas abaixo e escolha a alternativa

decisões

correta. São objetivos do Sistema Único

enfermagem aplicadas ao paciente.

de Saúde SUS:

IV. A evolução de enfermagem, sendo a

(

) a identificação e divulgação dos

fase final da SAE é a mais importante do

fatores condicionantes e determinantes

processo, deve ser realizada por todos os

da saúde.

profissionais da equipe de enfermagem.

( ) a formulação de política de saúde

Está CORRETO o que consta apenas em:

destinada a promover, nos campos

A) I e IV.

econômico e social.

B) II.

( ) a assistência às pessoas por intermédio

C) I e III.

de ações de promoção, proteção e

D) II, III e IV.

recuperação da saúde, com a realização

E) I, II e III.

quanto

às

intervenções

de

integrada das ações assistenciais e das
atividades preventivas.

46. A Infecção hospitalar constitui-se em

a) V, F, V.

um problema para as instituições de

b) F, F, V.

saúde. Sobre a Infecção Hospitalar,

c) V, V, V.

considere as afirmativas a seguir.

d) F, V, F.

I. É a infecção adquirida após a admissão

e) F, V, V.

(72 horas) do paciente e que se manifesta
no hospital, durante a internação, ou

45. Sobre a Sistematização da Assistência

após a alta hospitalar.

de Enfermagem −SAE, considere:

II.

I. O técnico de enfermagem tem papel

nosocomial.

fundamental

III. É a infecção que o paciente já vem

tanto

na

execução

da

É

também

conhecida

como

prescrição de enfermagem quanto na

com ela de sua casa.

observação do cliente, obtendo informações

IV. São considerados pacientes de risco

relevantes que podem contribuir na análise

os hospitalizados por longo tempo em

da evolução do paciente.

UTIs e com procedimentos invasivos

II. Compete ao técnico de enfermagem

considerados de risco.

contribuir com dados e informações apenas

Assinale a alternativa que contém todas

para subsidiar a etapa que corresponde à

as afirmativas corretas:

anotação de enfermagem.

A) I e II.

D) II e III.

B) III e IV.

E) I, II e IV.

III.

O

técnico

de

enfermagem

é

coparticipante do processo e como tal deve

C) II, III e IV.

47. Agência Nacional de Vigilância

48. Considere as afirmações abaixo:

Sanitária (ANVISA) adota nos serviços

I - O período pré-operatório abrange

de saúde a Precaução Padrão para o

desde o momento pela decisão cirúrgica

cuidado a todos os usuários. Sobre as

até o término da cirurgia.

condutas a serem adotadas referentes à

II - De modo geral, as intervenções

Precaução

cirúrgicas são realizadas seguindo uma

Padrão,

é

CORRETO

afirmar:

lógica de quatro fases fundamentais:

A) óculos, máscara e avental devem ser

diérese,

utilizados quando houver risco de contato

propriamente dita e síntese.

com sangue ou secreções, para proteção da

III - O período pré-operatório divide-se

mucosa de olhos, boca, nariz, roupa e

em mediato e imediato.

superfícies corporais.

Assinale a alternativa CORRETA.

B) a higienização das mãos deve ser

A) I é falsa, II e III são verdadeiras.

realizada apenas quando estas estiverem

B) I e III são falsas, II é verdadeira.

visivelmente sujas ou contaminadas.

C) II e III são falsas, I é verdadeira.

C) os agentes antissépticos, como os sabões,

D) III é falsa, I e II são verdadeiras.

são substâncias aplicadas à pele para reduzir

E) I e III são verdadeiras e II é falsa.

hemostasia,

cirurgia

apenas o número de agentes da microbiota
transitória,

não

sendo

reduzidos

ou

49.

Sobre

os

principais

sintomas

eliminados os agentes da microbiota

ginecológicos que levam as mulheres a

residente.

buscar atendimento, observe os itens

D) devem-se utilizar luvas estéreis para

abaixo:

manipular roupas sujas de paciente portador

I. Dor

de bactéria multiresistente.

II. Modificações dos ciclos menstruais

E) o álcool a 70% pode ser utilizado como

III. Hemorragias

substituto da higienização das mãos com

IV. Corrimento vaginal

água e sabão, mesmo que as mãos estejam

Está CORRETO o que se afirma em:

visivelmente sujas.

A) IV, apenas.
B) I, II, III e IV.
C) I, II e IV, apenas.
D) II e IV, apenas.
E) I, apenas.

50. O envelhecimento é um processo
dinâmico, progressivo, inevitável, com
ritmo e características específicas de
cada

pessoa.

Algumas

doenças

geriátricas, como as demências, são mais
prevalentes. Sobre elas, é CORRETO
afirmar que pode haver disfunção
A) cognitiva, sendo caracterizada por
desequilíbrio,

falta

de

cooperação

e

irritabilidade.
B) comportamental, sendo caracterizada
por falta de cooperação, aborrecimento,
irritabilidade e hostilidade.
C) funcional, sendo caracterizada por
desorientação, anorexia e fadiga.
D) comportamental,
hostilidade,

caracterizada

anorexia

fadiga

por
e

esquecimento.
E) cognitiva, caracterizada por dificuldade
de

cooperação,

desequilíbrio.

esquecimento

e
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CARGO NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO:
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
NOME DO CANDIDATO:
RG:

ASSINATURA:

Nº DE INSCRIÇÃO

B

C

D

E

CARGO NÍVEL SUPERIOR:

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
INSTRUÇÕES: Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 50 (Cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição
ou falha.
b) Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que
causem dúvidas.
02- A prova terá duração de 4 (quatro horas).
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita
preenchendo espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor
preta.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas
classificadas com as letras (A, B, C, D, E), mas só uma responde adequadamente
à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa.
05- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones
celulares, pagers, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad
e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas ou este
caderno de prova. Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá
retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação
das provas após as 11 (onze) horas.
08. Ao terminar a prova, entregue a mesma, e a folha de respostas ao fiscal da sala
e deixe o local de prova. O candidato que descumprir a regra de entrega de tal
documento será eliminado do processo.

LÍNGUA PORTUGUESA
1.

Marcos

Bagno,

em

seu

livro

2. (ENEM) Leia com atenção o texto:

“Preconceito Linguístico” (Edições Loyola,

[Em Portugal], você poderá ter alguns

2011), apresenta alguns mitos sobre a

probleminhas se entrar numa loja de

Língua Portuguesa. Alguns desses mitos

roupas desconhecendo certas sutilezas da

seriam: “Português é muito difícil”, “as

língua. Por exemplo, não adianta pedir

pessoas sem instrução falam tudo errado”,

para ver os ternos — peça para ver os

“é preciso saber gramática para falar e

fatos. Paletó é casaco. Meias são peúgas.

escrever bem”. Para o autor, é importante
que

se

valorize

o

saber

linguístico

individual de cada um. Considerando essas
reflexões, podemos afirmar sobre as

Suéter é camisola — mas não se assuste,
porque calcinhas femininas são cuecas.
(Não é uma delícia?).
(Ruy Castro. Viaje Bem. Ano VIII, no 3, 78.)

variedades linguísticas:
A) As variedades linguísticas devem ser
minimizadas. Há uma única norma que deve
ser valorizada, que é a norma culta, aprendida

português do Brasil e o de Portugal
quanto

na escola.
B) Diante de produções orais como “criente”
(ao invés de “cliente”) e “probrema” (ao invés
de

O texto destaca a diferença entre o

“problema”),

desprestigiadas

da

temos
língua,

variações
que

são

consideradas erros e devem ser evitadas.

A) ao vocabulário.
B) à derivação.
C) à pronúncia.
D) gênero
E) à sintaxe.

C) Somente com o domínio da gramática é
que podemos ter um bom conhecimento

3. Leia os versos do poema “Construção”

linguístico, com condições de usar a

de Chico Buarque e, em seguida,

linguagem de forma adequada.

responda à questão sobre figuras de

D) As pessoas que discriminam quem fala

linguagem.

“pobrema”

ao

invés

de

“problema”

consideram que a língua é caracterizada pela

Amou daquela vez como se fosse a última

variedade.

Beijou sua mulher como se fosse a última

E) Quando estamos diante de produções orais

E cada filho seu como se fosse o único

como “criente” ou “probrema”, estamos

E atravessou a rua com seu passo tímido

diante de variações linguísticas, que devem

Subiu a construção como se fosse

ser vistas sem preconceito.

máquina

Nos versos acima há uma figura de

A matemática é simples: a quase

linguagem denominada

totalidade

dos

acidentes

envolvendo

A) Metáfora

ciclistas acontece em cruzamentos, portanto

B) Comparação

resolvendo estes pontos, o índice de

C) Metonímia

acidentes envolvendo ciclistas praticamente

D) Personificação

zera. E aí vem o detalhe: não existe ciclovia

E) Aliteração

sem algum tipo de cruzamento.
Mas há outros fatores a ponderar
antes de optar pela ciclovia. Para criar uma

TEXTO

via apropriada é necessário tirar espaço de

Ciclovia
As ciclovias exercem um grande

alguém, seja dos veículos motorizados ou

fascínio sobre a população em geral, em

até mesmo dos pedestres, o que faz com que

especial nos ciclistas leigos. A crença que

processo de implementação seja realizado

só a segregação do ciclista em relação ao

no mínimo com alguma espécie de atrito.

trânsito proporciona segurança no pedalar é

Ciclovia é sempre a opção mais

muito enraizada. A realidade apresentada

complicada de ser implementada e a mais

por pesquisas mostra que não é bem assim.

cara. Os altos custos de sua manutenção

Não resta dúvidas que ciclovias têm

também

qualidades, mas não existe milagre e elas

consideração ou então o dinheiro investido

também apresentam seus pontos fracos.

será jogado no lixo.

devem

ser

levados

em

Talvez o ponto mais forte do conceito
ciclovia esteja no imaginário das pessoas.
Ciclovia é uma dentre várias opções
técnicas de segurança de trânsito para
melhoria da vida do ciclista. Ela pode ou

4. “As ciclovias exercem um grande

não ser a opção mais segura ou apropriada.

fascínio sobre a população em geral, em

Em várias situações é mais apropriado ter

especial

faixas para ciclistas, sinalização, trânsito

observação inicial do texto:

partilhado

A) é explicada na progressão do texto.

ou

absolutamente

mesmo
nada.

Em

não
cidades

fazer
de

nos

ciclistas

leigos”;

essa

B) é contrariada pelo conteúdo do texto.

pequeno porte ou no interior de bairros onde

C) é discutida em seus vários aspectos.

o trânsito é de baixa velocidade e tranquilo,

D) é confirmada por estudos especializados.

ciclovias provavelmente são totalmente

E) é vista como uma opinião equivocada.

desnecessárias.

5. A frase do primeiro parágrafo que

Se

mostra um erro de norma culta é:

anunciaremos

A) “As ciclovias exercem um grande

clientes,

fascínio sobre a população em geral, em

incondicionalmente _______campanhas

especial nos ciclistas leigos”.

promocionais.

B) “A crença que só a segregação do ciclista

A) aqueles ... a ... dispormos ... aderem ... as

em

B) àqueles... a ... dispusermos ... adiram... às

relação

ao

trânsito

proporciona

______

de

recursos

prêmios
para

suficientes,

que

atraiam

que

_____

segurança no pedalar é muito enraizada”.

C) àqueles... à ... dispusermos... aderem... às

C) “A realidade apresentada por pesquisas

D) aqueles ... à ... dispormos ... adiram ... as

mostra que não é bem assim”.

E) aqueles ... a ... dispormos ... adiram ... as

D) “Não resta dúvidas que ciclovias têm
qualidades, mas não existe milagre e elas
também apresentam seus pontos fracos”.

8. Leia o fragmento abaixo, de Caetano

E) “Talvez o ponto mais forte do conceito

Veloso:

ciclovia esteja no imaginário das pessoas”.

“Luz do Sol,

6. Entre os chamados “pontos fracos” das

Que a folha traga e traduz

ciclovias encontramos:

Em verde novo em folha,

A) o pequeno custo de sua construção.

Em graça, em vida, em força, em luz...

B) o pequeno número de cruzamentos.

Céu azul

C) os atritos criados com outros cidadãos.

E vem até onde os pés

D) a necessidade de deslocamento de

Tocam a terra

policiais.

E a terra inspira e exala seus azuis...”

E) a falta de manutenção cuidada.
As palavras destacadas são formadas:
7 Assinale a alternativa que preenche as

A) Ambas por derivação regressiva.

lacunas do texto a seguir, observando o

B) A primeira por derivação regressiva e a

emprego do sinal de crase e a conjugação

segunda por derivação imprópria.

verbal, segundo a norma-padrão.

C) Ambas por derivação imprópria.
D) A primeira por derivação imprópria e a

Implantaremos um sistema capaz de

segunda por derivação regressiva.

levar

E) Nenhuma das alternativas.

_____

consumidores

fiéis

informações sobre nossas promoções,
____ partir do momento em que forem
lançadas.

9. Quanto à regência verbal, nos trechos

__________________________________

abaixo:

MATEMÁTICA

I – Lembrei a eles a data do exame médico.
II – Sua aprovação para o cargo implica

11 Um caminhão carrega 120 sacos de

fluência na língua inglesa.

batata

III – Informou-lhes de que poderiam sair

transportar. Quantas viagens no mínimo

assim que terminassem o trabalho.

ele deverá fazer para transportar todos

IV – Simpatizo com os apresentadores do

esses sacos de batata?

telejornal.

A) 18.

V- O delegado procederá o inquérito.

B) 19.

Estão CORRETAS as proposições:

C) 17.

A) II, III e V, somente.

D) 20.

B) I, III e V, somente.

E) 22

e

tem

2.270

sacos

para

C) II, III, IV e V, somente.
D) I, II e IV, somente

12. Para garantir a compra de um

E) II e V, somente.

apartamento na planta é necessário
realizar o pagamento de, no mínimo,

10 Leia as seguintes frases:

30% do valor total do imóvel como

I- Como nenhum dos condôminos se

entrada.

interessou pelo projeto de reforma do

198.000,00, o valor necessário para o

prédio, a única opção foi cancelá-lo.

pagamento do valor da entrada será de:

II- A chuva caíra forte durante dias;

A) R$ 45.000,00.

acabara, pois, a seca.

B) R$ 19.800,00.

III- Ainda que ele me convidasse, eu não

C) R$ 59.400,00.

viajaria jamais de navio.

D) R$ 39.800,00.

IV- Como aumentou o desemprego, a

E) R$ 49.500,00.

situação agravouse.
As

orações

destacadas

estabelecem,

correta e respectivamente, relação de:
A)

comparação,

conclusão,

causa,

condição.
B) finalidade, explicação, tempo, causa.
C) causa, conclusão, concessão, proporção.
D) condição, explicação, causa, finalidade.
E) comparação, causa, conclusão, condição.

Se

um

imóvel

custa

R$

13. Em uma pesquisa sobre consumo de

15. Com um saco de 10 kg de farinha uma

bebidas de café e de chocolate de uma

padaria faz 132 pãezinhos e 22 bisnagas.

determinada cidade do interior do

Essa padaria quer produzir pacotes que

Paraná,

480

tenham 6 pãezinhos e uma bisnaga em

280

cada um desses pacotes. Mantendo essa

entrevistados consomem café e 240

proporção e utilizando ao máximo a

consumem chocolate, e que TODOS os

farinha disponível, o número máximo

entrevistados consomem algum dos dois

desses

tipos de bebida, a quantidade de

conseguirá produzir com 4 sacos de 10 kg

habitantes que consome os dois produtos

de farinha é igual a

é:

A) 76.

D) 80.

A) 80 habitantes.

B) 84.

E) 88.

B) 60 habitantes.

C) 92.

habitantes.

foram

entrevistados

Sabendo

que

pacotes

que

essa

padaria

C) 40 habitantes.
16.

D) 20 habitantes.

Para

executar

pavimentação

E) 100 habitantes

são

360

km

de

necessários

12

operários trabalhando 8 horas por dia
14. ENEM-2016). Um paciente necessita
de reidratação endovenosa feita por meio
de cinco frascos de soro durante 24 h.
Cada frasco tem um volume de 800 mL
de soro. Nas primeiras quatro horas,
deverá receber 40% do total a ser
aplicado.

Cada

mililitro

de

soro

corresponde a 12 gotas. O número de

durante 90 dias. Para fazer 120 km de
outra pavimentação idêntica, porém com
o dobro de largura, trabalhando 15
operários 6 horas por dia, executarão a
pavimentação em:
A) 46 dias

D) 48 dias

B) 52 dias

E) 56 dias

C) 64 dias

gotas por minuto que o paciente deverá
receber após as quatro primeiras horas
será
A) 16.
B) 20.
C) 24.
D) 34.
E) 40

17.

Uma

pessoa

comprou

um

determinado produto cujo preço à vista
era de R$ 825,00. Como forma de
pagamento, ela deu uma entrada de 45%
do preço à vista e pagou o restante com
um cheque para 30 dias, com juros de 4%
sobre esse restante. O valor que essa
pessoa pagou de juros, nessa compra,
correspondeu a

A) R$ 18,05.

quantidade vendida e que se pretende ter

B) R$ 18,10.

um lucro total não menor que R$

C) R$ 18,15.

90.500,00 em 10 dias de venda desse

D) R$ 18,20.

produto, então a média diária de

E) R$ 18,25.

unidades que deverão ser vendidas, nesse
período, deverá ser, no mínimo, de

18. A média das idades de um grupo de

A) 8900.

10 pessoas é 18,7 anos. Carlos e Ana não

B) 8950.

fazem parte desse grupo, mas, inserindo-

C) 9000.

os ao grupo, a média das idades das 12

D) 9050.

pessoas passa a ser de 19 anos. Sabendo-

E) 9150.

se que Carlos é 5 anos mais velho que
Ana, e que ambos nasceram no primeiro

20. Considere a seguinte tabela de

dia do mês de janeiro, é correto afirmar

desconto mensal de imposto de renda na

que Ana nasceu no ano de

fonte, de trabalhadores assalariados

A) 1992.
B) 1994.
C) 1996.
D) 1998.
E) 2000.
19. O gráfico apresenta informações do
lucro, em reais, sobre a venda de uma
quantidade, em centenas, de um produto
em um hipermercado.
Um trabalhador que teve como desconto
de imposto de renda, em determinado
mês de vigência da tabela, o valor de R$
185,20, teve uma base de cálculo que,
para atingir R$ 10.000,00, precisa ser
adicionado a
A) R$ 5.600,00.
B) R$ 6.000,00.
Sabendo-se que é constante a razão entre
a variação do lucro e a variação da

C) R$ 6.400,00.
D) R$ 6.800,00.
E) R$ 7.200,00.

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

21. Associe as funcionalidades da Coluna
1 com as teclas de atalho na Coluna 2, que
tratam dos atalhos gerais, aplicáveis ao
Windows 7.
COLUNA 1
1. Copiar o item selecionado.
2. Excluir o item selecionado sem passar
pela lixeira.
3. Desfazer uma ação.

22. Sobre os elementos do gráfico do

4. Recortar o item selecionado.

Excel 2007 apresentado, analise as

5. Colar o item selecionado.

seguintes assertivas:

COLUNA 2

I. O elemento indicado por 1 corresponde

( ) Ctrl + Z

à área do gráfico.

( ) Ctrl + C

II.

( ) Ctrl + X

corresponde aos pontos de dados, da

( ) Ctrl + V

série de dados que são plotados no

( ) Shift + Delete

gráfico.

A alternativa que melhor preenche os

III.

parênteses da coluna 2, de cima para

corresponde à legenda do gráfico.

baixo, é:

Quais estão corretas?

A) 3 – 1 – 4 – 5 – 2.

A) Apenas I.

B) 3 – 1 – 2 – 4 – 5.

B) Apenas II.

C) 5 – 2 – 1 – 4 – 3.

C) Apenas III.

D) 2 – 3 – 4 – 1 – 5.

D) Apenas I e II.

E) 1 – 3 – 5 – 4 – 2.

E) Apenas II e III.

Considere o gráfico do Excel 2007 na
Figura a seguir e suas respectivas
marcações para responder às questões 22
e 23

O

O

elemento

elemento

indicado

indicado

por

por

3

6

23.

Avalie

as

assertivas

sobre

os

por espaços ou por marcas de tabulação.

elementos do gráfico do Excel 2007
apresentado acima.

25. Um dos programas mais utilizados no

I. O elemento indicado por 5 corresponde

pacote Office é o editor de texto Word.

a um rótulo de dados.

No programa Word 2010 para salvar um

II.

O

elemento

indicado

por

2

documento através do atalho, no teclado,

corresponde à área de plotagem do

é utilizando as teclas:

gráfico.

A) Ctrl + B.

III.

O

elemento

indicado

por

7

B) Ctrl + N.

corresponde ao título do gráfico.

C) Ctrl + S.

Quais estão corretas?

D) Ctrl + O.

A) Apenas I.

E) Ctrl + R.

B) Apenas II.
C) Apenas III.

26. Considerando a planilha abaixo:

D) Apenas I e II.
E) Apenas II e III.

24. Sobre o LibreOffice Writer, é correto
afirmar que:
A) Um ícone com um ponto de interrogação
aparecerá no documento quando houver

Qual o resultado da fórmula abaixo, se

alterações não salvas no documento.

inserida na célula “C6”?

B) A Barra de Status do Writer, por

=((B3*C3)+(B4*C4))/(C3+C4)

definição, não oferece informações sobre o

A) retornaria erro, pois a referência é

documento e possíveis atalhos.

cíclica.

C) Se o documento foi digitalmente

B) 7,6

assinado, um ícone aparecerá no documento

C) 21

e, com um duplo clique nesse ícone, é

D) 8

possível visualizar o certificado.

E) 8,2

D) A ferramenta de idioma do Writer tem
como função principal traduzir para o
idioma

selecionado

todas

as

funcionalidades da ferramenta.
E) Não é permitido selecionar um bloco
vertical ou uma “coluna” do texto separado

27. É muito comum, durante a utilização

esse

do Microsoft Word, surgir a necessidade

performance de acesso à Internet fosse

de selecionar todo o texto do documento.

otimizada, a equipe técnica resolveu

Para isso, utilizamos a combinação de

instalar, na rede interna da empresa, um

teclas:

servidor de:

A) Ctrl + J

A) antivírus

B) Ctrl + Home

B) domínio

C) Ctrl + T

C) network

D) Ctrl + B

D) firewall

E) Ctrl + A

E) proxy

28. O Microsoft PowerPoint é um

30. Sobre navegadores de internet,

programa

conhecido

voltado

para

fazer

controle

fosse

também

efetivo

por

e

a

Browser.

apresentações, mas, normalmente, os

Considere o seguinte caso: Fernanda está

usuários abrem a apresentação em

realizando

formato de edição para depois executá-la

navegador, a mesma deseja abrir uma

em formato de slide.

nova

Para

salvá-lo

isso

em

realizara

seu

o

procedimento utilizando o atalho a partir

apresentação de slides, escolha a opção

do teclado. Diante deste conceito, analise

"Salvar

as alternativas abaixo e selecione a que

e

formato

com

pesquisa

de

como"

em

aba,

uma

depois

em

"Apresentação de slides do PowerPoint".

represente abrir uma nova aba:

O novo arquivo ficará com a extensão

A) Ctrl + M

A) .ppt ou .pptx

B) Shift + Ctrl + T

B) .pps ou .ppsx

C) Ctrl + T

C) .pot ou .potx

D) Ctrl + B

D) .dot ou dotx

E) Nenhuma das alternativas.

E) .xls ou xlsx

__________________________________

29. Em uma empresa, um dos maiores
problemas de segurança consiste no
acesso a páginas web não autorizadas,
por parte dos funcionários. Uma diretriz
de segurança foi estabelecida pelos
gestores da empresa para controlar esses
acessos indevidos à Internet. Para que

32 – A Constituição da República

CONHECIMENTOS GERAIS

Federativa do Brasil, promulgada em
31 A liderança brasileira na agenda

1988, traz em seu escopo uma série de

ambiental

a

obrigações para que o Estado promova a

22ª

igualdade social. Tais políticas são

Conferência das Partes (COP 22). Sobre

necessárias, já que o Brasil, do ponto de

a

vista jurídico, é um estado

foi

comunidade

COP

22,

reforçada

perante

internacional

na

assinale

a

alternativa

INCORRETA:

A) Liberal.

A) Uma das metas é a ampliação do uso de

B) Nacional-Socialista.

matrizes energéticas de fontes limpas; o

C) de Bem-Estar Social.

intuito é que até 2030, 45% da matriz seja

D) Absolutista.

constituída de fontes renováveis.

E) Socialista.

B) O presidente do COP 22 e ministro de
Relações

Exteriores

Salaheddine

do

enfrentando um sério problema, que é a

necessidade de ação imediata com foco nas

produção desordenada de lixo doméstico.

pessoas

Os antigos lixões, embora juridicamente

vivem

em

destacou

33. Nas últimas décadas, o Brasil vem

a

que

Mezouar,

Marrocos,

áreas

mais

suscetíveis a eventos climáticos.

sejam ilegais, ainda permanecem em

C) De acordo com o secretário de Mudanças

várias cidades. Sobre esse problema

Climáticas e Qualidade Ambiental do

ambiental, assinale a alternativa correta.

Ministério do Meio Ambiente, o principal

A) A produção de lixo está diretamente

objetivo do Brasil nesta conferência foi de

ligada ao atraso tecnológico e legislativo do

atrair investimentos para setores alinhados

Brasil, haja vista que, em pleno século XXI,

com as metas de redução de carbono.

não temos uma legislação adequada para tal

D) Na Cúpula, o ministro do Meio

problema.

Ambiente, José Serra, chefiou a delegação

B) O maior problema do Brasil para

brasileira e defendeu questões como

enfrentar a questão ambiental do lixo é a

adaptação e financiamento.

grande importância cultural dos lixões, que

E) Outro ponto fundamental é a ajuda aos

já viraram uma espécie de patrimônio dos

países mais pobres para que consigam

brasileiros, pois geram muitos empregos.

implementar políticas de redução de

C) O lixo é um problema cultural, já que,

desmatamento e poluição.

em outros países, esse problema não existe.
O Brasil é um povo que não liga para as
questões ambientais.

D) O problema do lixo está ligado ao

C) Mariópolis, Coronel Domingos Soares,

descarte indevido de produtos como sacolas

Bituruna, Honório Serpa, Abelardo Luz

plásticas, garrafas pet e embalagens longa

(SC) e Água Doce (SC).

vida. Para enfrentar tal problema, foi criada

D) Clevelândia, Coronel Domingos Soares,

a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Bituruna, General Carneiro, Abelardo Luz

E) A Política Nacional de Resíduos Sólidos,

(SC) e Água Doce (SC).

para solucionar o problema do lixo, visou

E) União da Vitória, Coronel Domingos

responsabilizar apenas as pessoas jurídicas,

Soares, Mangueirinha, Reserva do Iguaçu,

deixando as pessoas físicas de lado, haja

Abelardo Luz (SC) e Água Doce (SC).

vista que os principais responsáveis pelo
lixo são as empresas.

36. A Lei nº 1007 de 09 de agosto de 1991,
oficializa como Símbolo Municipal, a

34 – Os problemas de relacionamento se

Letra e Música do Hino de Palmas - Pr.

encontram, em sua maior parte, onde

Faz parte da Letra do Hino a seguinte

pessoas

estrofe:

diferentes

trabalham

diariamente juntas. Por isso o bom

A) Quando a aurora desponta sorrindo. E os

relacionamento humano no ambiente de

pinhais lacrimejam orvalho. Teus filhos

trabalho exige:

alegres, contentes. Buscam todos na vida o

A) Competição e conflito com colegas.

trabalho.

B) Ser atencioso e cordial com todos.

B) Salve Palmas, torrão de pinheirais.

C) Uso de equipamento de segurança no

Campos verdes, cenários de beleza. Ventos

trabalho.

frios embalam butiazais. Exaltando o

D) Boa comunicação apenas com colega

Escultor da natureza.

E) nenhuma das alternativas

C) Gigante pela própria natureza. És belo,
és forte, impávido colosso E o teu futuro

35. Quais os seis municípios que fazem

espelha essa grandeza.

divisa com Palmas.

D) Suporte de saber e de cultura, És altivo,

A) Pato Branco, Coronel Domingos Soares,

tens de Deus a proteção, Teu progresso a teu

Mariópolis, Reserva do Iguaçu, Abelardo

povo enobrece, Em tua saga há beleza e

Luz (SC) e Água Doce (SC).

gratidão.

B) Clevelândia, Coronel Domingos Soares,

E) Salve Palmas, torrão de araucárias.

Bituruna, Coronel Vivida, Abelardo Luz

Campos verdes e ventos frios embalam

(SC) e Água Doce (SC).

butiazais. Exaltando o senhor da natureza.

37. Conflito que alcançou enormes

D) Rutílio Sá Ribas

proporções na história do Brasil e,

E) Rufino Oliveira Sá Ribas

particularmente, nos Estados do Paraná
e de Santa Catarina. A região do conflito,

39.

localizada entre os dois estados, era

afirmativas sobre a estrutura política que

disputada pelos governos paranaense e

compõe o governo do Estado do Paraná:

catarinense, área rica em erva-mate e,

I. três poderes: o executivo, representado

sobretudo, madeira, onde se misturaram

pelo

interesses

representado

políticos,

econômicos

e

Considerando

governador;

as

o

pela

seguintes

legislativo,
Assembleia

religiosos. Ocorrido entre 1912 e 1916, o

Legislativa do Paraná; e o judiciário,

conflito

a

representado pelo Tribunal de Justiça do

população cabocla daqueles Estados, e,

Estado do Paraná e outros tribunais e

de outro, os dois governos estaduais,

juízes.

apoiados pelo presidente da República,

II. o Poder Legislativo é unilateral,

Hermes da Fonseca.

constituído pela Assembleia Legislativa

O texto acima refere-se a:

do Paraná, composto por 54 deputados,

A) Guerra dos Farrapos

que são eleitos a cada quatro anos.

B) Guerra dos Emboabas

III. a maior corte do Poder Judiciário

C) Guerra do Contestado

paranaense é o Tribunal de Justiça do

D) Revolução de 1930

Estado

E) Revolta da Armada

desembargadores e os juízes de direito.

envolveu,

de

um

lado,

do

Paraná,

composto

Estão corretas:
38. A história de Palmas está ligada

A) somente as alternativas I e III.

diretamente à formação do Sudoeste do

B) somente a alternativa I.

Paraná. Os primeiros registros da região,

C) todas as alternativas.

da descoberta dos chamados Campos de

D) nenhuma das alternativas.

Palmas, datam da década de 1720, por

E) somente as alternativas II e III

obra do bandeirante curitibano Zacarias
Dias Côrtes. A emancipação política do
município,

desmembrado

de

Guarapuava, ocorreu em 14 de abril de
1879. O primeiro prefeito de Palmas foi?
A) Coronel Domingos Soares
B) Firmino Teixeira Baptista
C) Alípio José do Nascimento e Souza

por

40. Segundo a Lei Orgânica do Município

42. A Educação Física passa por dois

de Palmas – PR é atribuição do prefeito.

tipos básicos de organização para a

I. Iniciar o processo legislativo, na forma

prática de exercícios, que corresponde,

e nos casos previstos nesta Lei Orgânica;

respectivamente, à:

II. Representar o Município em juízo e

A) preparação pedagógica e educacional

fora dele;

B) preparação social e ocasional

III. Prestar à Câmara, dentro de 30

C) preparação pedagógica e natural

(trinta) dias, as informações solicitadas,

D) preparação psicomotora e obrigatória

podendo o prazo ser prorrogado a

E) preparação pedagógica e convencional

pedido, pela complexidade da matéria ou
pela dificuldade de obtenção dos dados

43. Dentre as escolas de ginástica, a

solicitados;

escola sueca foi a mais estruturada do

IV.

Sancionar,

promulgar

e

fazer

ponto de vista pedagógico. Dessa forma,

publicar as leis aprovadas pela Câmara e

possui

quatro

expedir decretos e regulamentos para sua

alternativa correta:

fiel execução;

A) ginástica pedagógica, militar, médica e

A) somente as alternativas IV.

estética

B) somente as alternativas I e II.

B) ginástica pedagógica, recreativa, militar

C) somente as alternativas I e III.

e econômica

D) Todas as alternativas estão corretas

C)

E) somente as alternativas I.

recreativa e médica

__________________________________

D) ginástica pedagógica, ergométrica,

ginástica

divisões.

pedagógica,

Assinale

a

ergométrica,

recreativa estética
CONHECIMENTO ESPECÍFICO

E)

ginastica

pedagógica,

ergométrica,

recreativa e econômica
41. De todos os períodos da história o que
mais desenvolveu aspectos que valorizam
o corpo e, os procedimentos corporais,

44. O

processo

de

introdução da

deixando um grande legado para as

Educação Física no Brasil aconteceu

gerações futuras foi:

através das instituições médico-militares.

A) Idade Média

Por conta disso, o pensamento médico-

B) Idade Antiga

militar desenvolvido na Educação Física

C) Antiguidade Clássica ( Grécia e Roma)

brasileira no século XIX baseava-se na

D) Idade Moderna

moralidade sanitária que pregava o

E) Pré História

desenvolvimento?

A) da eugenia e do fator anatômico

47. Os jogos simbólicos são importantes

B) do fator anatômico e da moral

para educação infantil, pois através

C) da fisiologia e da moral

desses jogos os alunos podem alcançar

D) da eugenia e do fator recreativo

níveis de desenvolvimento consideráveis

E) da eugenia e da moral

em diferentes aspectos da vida. Por conta
disso, pode-se dizer que jogos simbólicos

45. O ensino da Educação Física,

vão:

alicerçado nos pressupostos da tendência

A) Criar signos que funcionam como uma

que começa a ficar mais forte a partir dos

forma interior de reaver e repensar os

anos 1990, e que privilegia o gesto

acontecimentos que lhe são significativos,

humano

possibilitando o seu equilíbrio afetivo e

construído

historicamente

denomina-se:

intelectual.

A) Tecnicismo

B) Promover a desconstrução dos padrões

B) Construtivismo

não utilizados na abstração, contribuindo

C) Cultura corporal do movimento

para o real processo de educação e

D) Calistenia

possibilitando a construção de engramas

E) Espotivização

motores mais concretos.
C)

Desenvolver

aspectos

do

46. Partindo da visão médico-militarista

desenvolvimento

da Educação Física, observa-se uma

tomofisiológico com ênfase na aquisição de

construção de entendimento do corpo no

engramas

mundo civil como sendo hígido e forte:

facilitam a educação linguística.

A)

D) Criar mecanismos de defesa da criança

pronto

para

o

trabalho

braçal,

eminentemente

motores

contra

B) pronto para o trabalho intelectual,

aprendizagem motora equivocada, através

disciplinado para atividades produtivas.

de

C) pronto para o trabalho intelectual,

direcionados a educação linguística.

disciplinado para atividades repetitivas.

E) Criar mecanismos de defesa da criança

D)

de caráter psicológico que possibilitem

para

o

trabalho

social,

engramas

possibilidades

que

disciplinado para produzir.

pronto

possíveis

abstracionais

motores

de

abstracionais

condicionado para o trabalho burocrático.

entender os engramas motores abstracionais

E) pronto para o trabalho psicossocial,

que estão sendo construídos para formular

disciplinado para atitude desportiva

os futuros processos de aceitação

48. A dança no Brasil é resultado da

50. Apesar de a dança na escola estar

influência de vários povos que formam a

assegurada

população do país. O samba é uma dança

Curriculares Nacionais, não significa que

tipicamente brasileira com um batuque

ela já esteja totalmente inserida nas

bem peculiar. Trata-se de uma herança

aulas.

do povo:

pedagógicos da dança, assinale o item em

A) português.

que consta uma habilidade que NÃO é

B) americano.

desenvolvida pela dança:

C) africano.

A) Criatividade.

D) espanhol.

B) Sensibilidade (percepção).

E) holandês.

C) Sentido Estético.

pelos

Observando-se

Parâmetros

os

D) Integração entre os alunos.
E) Raciocínio Lógico
49. Sabendo-se que a dança está presente
no convívio dos homens desde períodos
remotos da história e que assume grande
importância
promover

na
o

vida

humana,

desenvolvimento

por
e

a

manutenção das capacidades físicas,
aponte a alternativa ERRADA.
A) Melhoria na flexibilidade e coordenação
motora.
B) Melhoria na agilidade e coordenação.
C) Melhoria na força e resistência.
D) Melhoria e manutenção do peso
corporal.
E) Melhora a resistência aeróbica e
anaeróbica.

aspectos
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CARGO NÍVEL SUPERIOR:

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
NOME DO CANDIDATO:
RG:

ASSINATURA:

Nº DE INSCRIÇÃO

B

C

D

E

CARGO NÍVEL SUPERIOR:

PROFESSOR DE ARTE
INSTRUÇÕES: Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 50 (Cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição
ou falha.
b) Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que
causem dúvidas.
02- A prova terá duração de4 (quatro horas).
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita
preenchendo espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor
preta.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas
classificadas com as letras (A, B, C, D, E), mas só uma responde adequadamente
à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa.
05- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones
celulares, pagers, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad
e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas ou este
caderno de prova. Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá
retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação
das provas após as 11 (onze) horas.
08. Ao terminar a prova, entregue a mesma, e a folha de respostas ao fiscal da sala
e deixe o local de prova. O candidato que descumprir a regra de entrega de tal
documento será eliminado do processo.

LÍNGUA PORTUGUESA
1.

Marcos

Bagno,

“Preconceito

em

Linguístico”

seu

livro

2. (ENEM) Leia com atenção o texto:

(Edições

[Em Portugal], você poderá ter alguns

Loyola, 2011), apresenta alguns mitos

probleminhas se entrar numa loja de

sobre a Língua Portuguesa. Alguns

roupas desconhecendo certas sutilezas da

desses mitos seriam: “Português é muito

língua. Por exemplo, não adianta pedir

difícil”, “as pessoas sem instrução falam

para ver os ternos — peça para ver os

tudo errado”, “é preciso saber gramática

fatos. Paletó é casaco. Meias são peúgas.

para falar e escrever bem”. Para o autor,

Suéter é camisola — mas não se assuste,

é importante que se valorize o saber

porque calcinhas femininas são cuecas.

linguístico

(Não é uma delícia?).

individual

de

cada

um.

Considerando essas reflexões, podemos

(Ruy Castro. Viaje Bem. Ano VIII, no 3, 78.)

afirmar sobre as variedades linguísticas:
A) As variedades linguísticas devem ser

O texto destaca a diferença entre o

minimizadas. Há uma única norma que deve

português do Brasil e o de Portugal

ser valorizada, que é a norma culta, aprendida

quanto

na escola.

A) ao vocabulário.

B) Diante de produções orais como “criente”

B) à derivação.

(ao invés de “cliente”) e “probrema” (ao invés

C) à pronúncia.

de

D) gênero

“problema”),

desprestigiadas

da

temos
língua,

variações
que

são

E) à sintaxe.

consideradas erros e devem ser evitadas.
C) Somente com o domínio da gramática é
que podemos ter um bom conhecimento
linguístico, com condições de usar a
linguagem de forma adequada.
D) Quando estamos diante de produções orais

3. Leia os versos do poema “Construção”
de Chico Buarque e, em seguida,
responda à questão sobre figuras de
linguagem.

como “criente” ou “probrema”, estamos
diante de variações linguísticas, que devem
ser vistas sem preconceito.
ao

invés

de

“problema”

consideram que a língua é caracterizada pela
variedade.

Beijou sua mulher como se fosse a última
E cada filho seu como se fosse o único

E) As pessoas que discriminam quem fala
“pobrema”

Amou daquela vez como se fosse a última

E atravessou a rua com seu passo tímido
Subiu a construção como se fosse máquina

Nos versos acima há uma figura de

ciclistas acontece em cruzamentos, portanto

linguagem denominada

resolvendo estes pontos, o índice de

A) Metáfora

acidentes envolvendo ciclistas praticamente

B) Comparação

zera. E aí vem o detalhe: não existe ciclovia

C) Metonímia

sem algum tipo de cruzamento.

D) Personificação

Mas há outros fatores a ponderar

E) Aliteração

antes de optar pela ciclovia. Para criar uma
via apropriada é necessário tirar espaço de
alguém, seja dos veículos motorizados ou

TEXTO

até mesmo dos pedestres, o que faz com que

Ciclovia
As ciclovias exercem um grande
fascínio sobre a população em geral, em

processo de implementação seja realizado
no mínimo com alguma espécie de atrito.

especial nos ciclistas leigos. A crença que

Ciclovia é sempre a opção mais

só a segregação do ciclista em relação ao

complicada de ser implementada e a mais

trânsito proporciona segurança no pedalar é

cara. Os altos custos de sua manutenção

muito enraizada. A realidade apresentada

também

por pesquisas mostra que não é bem assim.

consideração ou então o dinheiro investido

Não resta dúvidas que ciclovias têm

será jogado no lixo.

devem

ser

levados

em

qualidades, mas não existe milagre e elas
também apresentam seus pontos fracos.

4. “As ciclovias exercem um grande

Talvez o ponto mais forte do conceito

fascínio sobre a população em geral, em

ciclovia esteja no imaginário das pessoas.

especial

Ciclovia é uma dentre várias opções

nos

ciclistas

leigos”;

essa

observação inicial do texto:

técnicas de segurança de trânsito para

A) é explicada na progressão do texto.

melhoria da vida do ciclista. Ela pode ou

B) é contrariada pelo conteúdo do texto.

não ser a opção mais segura ou apropriada.

C) é discutida em seus vários aspectos.

Em várias situações é mais apropriado ter

D) é confirmada por estudos especializados.

faixas para ciclistas, sinalização, trânsito

E) é vista como uma opinião equivocada.

partilhado

ou

absolutamente

mesmo
nada.

Em

não
cidades

fazer
de

pequeno porte ou no interior de bairros onde
o trânsito é de baixa velocidade e tranquilo,
ciclovias provavelmente são totalmente
desnecessárias.
A matemática é simples: a quase
totalidade

dos

acidentes

envolvendo

5. A frase do primeiro parágrafo que

Se

mostra um erro de norma culta é:

anunciaremos

A) “As ciclovias exercem um grande

clientes,

fascínio sobre a população em geral, em

incondicionalmente _______campanhas

especial nos ciclistas leigos”.

promocionais.

B) “A crença que só a segregação do ciclista

A) aqueles ... a ... dispormos ... aderem ... as

em

B) àqueles... a ... dispusermos ... adiram... às

relação

ao

trânsito

proporciona

______

de

recursos

prêmios
para

suficientes,

que

atraiam

que

_____

segurança no pedalar é muito enraizada”.

C) àqueles... à ... dispusermos... aderem... às

C) “A realidade apresentada por pesquisas

D) aqueles ... à ... dispormos ... adiram ... as

mostra que não é bem assim”.

E) aqueles ... a ... dispormos ... adiram ... as

D) “Não resta dúvidas que ciclovias têm
qualidades, mas não existe milagre e elas
também apresentam seus pontos fracos”.

8. Leia o fragmento abaixo, de Caetano

E) “Talvez o ponto mais forte do conceito

Veloso:

ciclovia esteja no imaginário das pessoas”.

“Luz do Sol,

6. Entre os chamados “pontos fracos” das

Que a folha traga e traduz

ciclovias encontramos:

Em verde novo em folha,

A) o pequeno custo de sua construção.

Em graça, em vida, em força, em luz...

B) o pequeno número de cruzamentos.

Céu azul

C) os atritos criados com outros cidadãos.

E vem até onde os pés

D) a necessidade de deslocamento de

Tocam a terra

policiais.

E a terra inspira e exala seus azuis...”

E) a falta de manutenção cuidada.
As palavras destacadas são formadas:
7 Assinale a alternativa que preenche as
lacunas do texto a seguir, observando o
emprego do sinal de crase e a conjugação
verbal, segundo a norma-padrão.

_____

consumidores

fiéis

informações sobre nossas promoções,
____ partir do momento em que forem
lançadas.

B) A primeira por derivação regressiva e a
segunda por derivação imprópria.
C) Ambas por derivação imprópria.
D) A primeira por derivação imprópria e a

Implantaremos um sistema capaz de
levar

A) Ambas por derivação regressiva.

segunda por derivação regressiva.
E) Nenhuma das alternativas.

9. Quanto à regência verbal, nos trechos

MATEMÁTICA

abaixo:
I – Lembrei a eles a data do exame médico.

11 Um caminhão carrega 120 sacos de

II – Sua aprovação para o cargo implica

batata

e

tem

2.270

sacos

para

transportar. Quantas viagens no mínimo

fluência na língua inglesa.
III – Informou-lhes de que poderiam sair

ele deverá fazer para transportar todos
esses sacos de batata?

assim que terminassem o trabalho.
IV – Simpatizo com os apresentadores do

A) 18.
B) 19.

telejornal.
V- O delegado procederá o inquérito.

C) 17.
D) 20.

Estão CORRETAS as proposições:

E) 22

A) II, III e V, somente.
B) I, III e V, somente.

12. Para garantir a compra de um

C) II, III, IV e V, somente.

apartamento na planta é necessário

D) I, II e IV, somente

realizar o pagamento de, no mínimo,

E) II e V, somente.

30% do valor total do imóvel como
entrada.

10 Leia as seguintes frases:

Se

um

imóvel

custa

R$

198.000,00, o valor necessário para o

I- Como nenhum dos condôminos se
interessou pelo projeto de reforma do
prédio, a única opção foi cancelá-lo.

pagamento do valor da entrada será de:
A) R$ 45.000,00.
B) R$ 19.800,00.

II- A chuva caíra forte durante dias;
acabara, pois, a seca.

C) R$ 59.400,00.
D) R$ 39.800,00.

III- Ainda que ele me convidasse, eu não

E) R$ 49.500,00.

viajaria jamais de navio.
IV- Como aumentou o desemprego, a

bebidas de café e de chocolate de uma

situação agravouse.
As

orações

destacadas

estabelecem,

correta e respectivamente, relação de:
A)

comparação,

13. Em uma pesquisa sobre consumo de

conclusão,

causa,

condição.
B) finalidade, explicação, tempo, causa.
C) causa, conclusão, concessão, proporção.
D) condição, explicação, causa, finalidade.
E) comparação, causa, conclusão, condição.
__________________________________

determinada cidade do interior do
Paraná,
habitantes.

foram

entrevistados

Sabendo

que

480
280

entrevistados consomem café e 240
consumem chocolate, e que TODOS os
entrevistados consomem algum dos dois
tipos de bebida, a quantidade de
habitantes que consome os dois produtos
é:

A) 80 habitantes.

16.

B) 60 habitantes.

pavimentação

C) 40 habitantes.

operários trabalhando 8 horas por dia

D) 20 habitantes.

durante 90 dias. Para fazer 120 km de

E) 100 habitantes

outra pavimentação idêntica, porém com

Para

executar
são

360

km

de

necessários

12

o dobro de largura, trabalhando 15
14. ENEM-2016). Um paciente necessita

operários 6 horas por dia, executarão a

de reidratação endovenosa feita por meio

pavimentação em:

de cinco frascos de soro durante 24 h.

A) 46 dias

Cada frasco tem um volume de 800 mL

B) 48 dias

de soro. Nas primeiras quatro horas,

C) 52 dias

deverá receber 40% do total a ser

D) 56 dias

aplicado.

E) 64 dias

Cada

mililitro

de

soro

corresponde a 12 gotas. O número de
gotas por minuto que o paciente deverá

17.

Uma

pessoa

receber após as quatro primeiras horas

determinado produto cujo preço à vista

será

era de R$ 825,00. Como forma de

A) 16.

pagamento, ela deu uma entrada de 45%

B) 20.

do preço à vista e pagou o restante com

C) 24.

um cheque para 30 dias, com juros de 4%

D) 34.

sobre esse restante. O valor que essa

E) 40

pessoa pagou de juros, nessa compra,
correspondeu a

15. Com um saco de 10 kg de farinha uma

A) R$ 18,05.

padaria faz 132 pãezinhos e 22 bisnagas.

B) R$ 18,10.

Essa padaria quer produzir pacotes que

C) R$ 18,15.

tenham 6 pãezinhos e uma bisnaga em

D) R$ 18,20.

cada um desses pacotes. Mantendo essa

E) R$ 18,25.

proporção e utilizando ao máximo a
farinha disponível, o número máximo
desses

pacotes

que

essa

padaria

conseguirá produzir com 4 sacos de 10 kg
de farinha é igual a
A) 76.

D) 80.

B) 84.

E) 88.

C) 92.

comprou

um

18. A média das idades de um grupo de

A) 8900.

10 pessoas é 18,7 anos. Carlos e Ana não

B) 8950.

fazem parte desse grupo, mas, inserindo-

C) 9000.

os ao grupo, a média das idades das 12

D) 9050.

pessoas passa a ser de 19 anos. Sabendo-

E) 9150.

se que Carlos é 5 anos mais velho que
Ana, e que ambos nasceram no primeiro

20. Considere a seguinte tabela de

dia do mês de janeiro, é correto afirmar

desconto mensal de imposto de renda na

que Ana nasceu no ano de

fonte, de trabalhadores assalariados

A) 1992.
B) 1994.
C) 1996.
D) 1998.
E) 2000.
19. O gráfico apresenta informações do
lucro, em reais, sobre a venda de uma
quantidade, em centenas, de um produto
em um hipermercado.

Um trabalhador que teve como desconto
de imposto de renda, em determinado
mês de vigência da tabela, o valor de R$
185,20, teve uma base de cálculo que,
para atingir R$ 10.000,00, precisa ser
adicionado a
A) R$ 5.600,00.
B) R$ 6.000,00.
C) R$ 6.400,00.
D) R$ 6.800,00.

Sabendo-se que é constante a razão entre

E) R$ 7.200,00.

a variação do lucro e a variação da
quantidade vendida e que se pretende ter
um lucro total não menor que R$
90.500,00 em 10 dias de venda desse
produto, então a média diária de
unidades que deverão ser vendidas, nesse
período, deverá ser, no mínimo, de

__________________________________

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

Considere o gráfico do Excel 2007 na
Figura a seguir e suas respectivas

21. Associe as funcionalidades da Coluna

marcações para responder às questões 22

1 com as teclas de atalho na Coluna 2, que

e 23

tratam dos atalhos gerais, aplicáveis ao
Windows 7.
COLUNA 1
1. Copiar o item selecionado.
2. Excluir o item selecionado sem passar
pela lixeira.
3. Desfazer uma ação.
4. Recortar o item selecionado.
5. Colar o item selecionado.
COLUNA 2
( ) Ctrl + Z

22. Sobre os elementos do gráfico do

( ) Ctrl + C

Excel 2007 apresentado, analise as

( ) Ctrl + X

seguintes assertivas:

( ) Ctrl + V

I. O elemento indicado por 1 corresponde

( ) Shift + Delete

à área do gráfico.

A alternativa que melhor preenche os

II.

parênteses da coluna 2, de cima para

corresponde aos pontos de dados, da

baixo, é:

série de dados que são plotados no

A) 3 – 1 – 4 – 5 – 2.

gráfico.

B) 3 – 1 – 2 – 4 – 5.

III.

C) 5 – 2 – 1 – 4 – 3.

corresponde à legenda do gráfico.

D) 2 – 3 – 4 – 1 – 5.

Quais estão corretas?

E) 1 – 3 – 5 – 4 – 2.

A) Apenas I.

O

O

elemento

elemento

B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas II e III.

indicado

indicado

por

por

3

6

23.

Avalie

as

assertivas

sobre

os

25. Um dos programas mais utilizados no

elementos do gráfico do Excel 2007

pacote Office é o editor de texto Word.

apresentado acima.

No programa Word 2010 para salvar um

I. O elemento indicado por 5 corresponde

documento através do atalho, no teclado,

a um rótulo de dados.

é utilizando as teclas:
2

A) Ctrl + B.

D) Ctrl + N.

corresponde à área de plotagem do

B) Ctrl + S.

E) Ctrl + O.

gráfico.

C) Ctrl + R.

II.

III.

O

elemento

O

elemento

indicado

indicado

por

por

7

corresponde ao título do gráfico.

26. Considerando a planilha abaixo:

Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas II e III.
Qual o resultado da fórmula abaixo, se
24. Sobre o LibreOffice Writer, é correto

inserida na célula “C6”?

afirmar que:
A) Um ícone com um ponto de interrogação
aparecerá no documento quando houver
alterações não salvas no documento.
B) A Barra de Status do Writer, por definição,
não oferece informações sobre o documento e
possíveis atalhos.
C) Se o documento foi digitalmente assinado,

=((B3*C3)+(B4*C4))/(C3+C4)
A) retornaria erro, pois a referência é
cíclica.
B) 7,6
C) 21
D) 8
E) 8,2

um ícone aparecerá no documento e, com um
duplo clique nesse ícone, é possível visualizar
o certificado.

27. É muito comum, durante a utilização
do Microsoft Word, surgir a necessidade

D) A ferramenta de idioma do Writer tem

de selecionar todo o texto do documento.

como função principal traduzir para o idioma

Para isso, utilizamos a combinação de

selecionado todas as funcionalidades da

teclas:

ferramenta.

A) Ctrl + J

E) Não é permitido selecionar um bloco

B) Ctrl + Home

vertical ou uma “coluna” do texto separado

C) Ctrl + T

por espaços ou por marcas de tabulação.

D) Ctrl + B
E) Ctrl + A

28. O Microsoft PowerPoint é um

30. Sobre navegadores de internet,

programa

conhecido

voltado

para

fazer

também

por

Browser.

apresentações, mas, normalmente, os

Considere o seguinte caso: Fernanda está

usuários abrem a apresentação em

realizando

formato de edição para depois executá-la

navegador, a mesma deseja abrir uma

em formato de slide.

nova

Para

salvá-lo

em

aba,

pesquisa

com

isso

em

seu

realizara

o

de

procedimento utilizando o atalho a partir

apresentação de slides, escolha a opção

do teclado. Diante deste conceito, analise

"Salvar

as alternativas abaixo e selecione a que

como"

e

formato

uma

depois

em

"Apresentação de slides do PowerPoint".

represente abrir uma nova aba:

O novo arquivo ficará com a extensão

A) Ctrl + M

A) .ppt ou .pptx

B) Shift + Ctrl + T

B) .pps ou .ppsx

C) Ctrl + T

C) .pot ou .potx

D) Ctrl + B

D) .dot ou dotx

E) Nenhuma das alternativas.

E) .xls ou xlsx

__________________________________

29. Em uma empresa, um dos maiores

CONHECIMENTOS GERAIS

problemas de segurança consiste no
acesso a páginas web não autorizadas,

31 A liderança brasileira na agenda

por parte dos funcionários. Uma diretriz

ambiental

de segurança foi estabelecida pelos

comunidade

gestores da empresa para controlar esses

Conferência das Partes (COP 22). Sobre

acessos indevidos à Internet. Para que

a

esse

INCORRETA:

controle

fosse

efetivo

e

a

COP

foi

22,

reforçada

perante

internacional

na

assinale

a

a
22ª

alternativa

performance de acesso à Internet fosse

A) Uma das metas é a ampliação do uso de

otimizada, a equipe técnica resolveu

matrizes energéticas de fontes limpas; o

instalar, na rede interna da empresa, um

intuito é que até 2030, 45% da matriz seja

servidor de:

constituída de fontes renováveis.

A) antivírus

B) O presidente do COP 22 e ministro de

B) domínio

Relações

C) network

Salaheddine

D) firewall

necessidade de ação imediata com foco nas

E) proxy

pessoas

Exteriores

que

do

Mezouar,

vivem

em

Marrocos,
destacou

áreas

suscetíveis a eventos climáticos.

a

mais

C) De acordo com o secretário de Mudanças

A) A produção de lixo está diretamente

Climáticas e Qualidade Ambiental do

ligada ao atraso tecnológico e legislativo do

Ministério do Meio Ambiente, o principal

Brasil, haja vista que, em pleno século XXI,

objetivo do Brasil nesta conferência foi de

não temos uma legislação adequada para tal

atrair investimentos para setores alinhados

problema.

com as metas de redução de carbono.

B) O maior problema do Brasil para

D) Na Cúpula, o ministro do Meio

enfrentar a questão ambiental do lixo é a

Ambiente, José Serra, chefiou a delegação

grande importância cultural dos lixões, que

brasileira e defendeu questões como

já viraram uma espécie de patrimônio dos

adaptação e financiamento.

brasileiros, pois geram muitos empregos.

E) Outro ponto fundamental é a ajuda aos

C) O lixo é um problema cultural, já que,

países mais pobres para que consigam

em outros países, esse problema não existe.

implementar políticas de redução de

O Brasil é um povo que não liga para as

desmatamento e poluição.

questões ambientais.
D) O problema do lixo está ligado ao
República

descarte indevido de produtos como sacolas

Federativa do Brasil, promulgada em

plásticas, garrafas pet e embalagens longa

1988, traz em seu escopo uma série de

vida. Para enfrentar tal problema, foi criada

obrigações para que o Estado promova a

a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

igualdade social. Tais políticas são

E) A Política Nacional de Resíduos Sólidos,

necessárias, já que o Brasil, do ponto de

para solucionar o problema do lixo, visou

vista jurídico, é um estado

responsabilizar apenas as pessoas jurídicas,

A) Liberal.

deixando as pessoas físicas de lado.

32

A

Constituição

da

B) Nacional-Socialista.
C) de Bem-Estar Social.
D) Absolutista.
E) Socialista.

34 – Os problemas de relacionamento se
encontram, em sua maior parte, onde
pessoas

diferentes

trabalham

diariamente juntas. Por isso o bom
33. Nas últimas décadas, o Brasil vem
enfrentando um sério problema, que é a
produção desordenada de lixo doméstico.
Os antigos lixões, embora juridicamente
sejam ilegais, ainda permanecem em
várias cidades. Sobre esse problema
ambiental, assinale a alternativa correta.

relacionamento humano no ambiente de
trabalho exige:
A) Competição e conflito com colegas.
B) Ser atencioso e cordial com todos.
C) Uso de equipamento de segurança no
trabalho.
D) Boa comunicação apenas com colega
E) nenhuma das alternativas

35. Quais os seis municípios que fazem

povo enobrece, Em tua saga há beleza e

divisa com Palmas.

gratidão.

A) Pato Branco, Coronel Domingos Soares,

E) Salve Palmas, torrão de araucárias.

Mariópolis, Reserva do Iguaçu, Abelardo

Campos verdes e ventos frios embalam

Luz (SC) e Água Doce (SC).

butiazais. Exaltando o senhor da natureza.

B) Clevelândia, Coronel Domingos Soares,
Bituruna, Coronel Vivida, Abelardo Luz

37. Conflito que alcançou enormes

(SC) e Água Doce (SC).

proporções na história do Brasil e,

C) Mariópolis, Coronel Domingos Soares,

particularmente, nos Estados do Paraná

Bituruna, Honório Serpa, Abelardo Luz

e de Santa Catarina. A região do conflito,

(SC) e Água Doce (SC).

localizada entre os dois estados, era

D) Clevelândia, Coronel Domingos Soares,

disputada pelos governos paranaense e

Bituruna, General Carneiro, Abelardo Luz

catarinense, área rica em erva-mate e,

(SC) e Água Doce (SC).

sobretudo, madeira, onde se misturaram

E) União da Vitória, Coronel Domingos

interesses

Soares, Mangueirinha, Reserva do Iguaçu,

religiosos. Ocorrido entre 1912 e 1916, o

Abelardo Luz (SC) e Água Doce (SC).

conflito

políticos,

envolveu,

econômicos

de

um

lado,

e

a

população cabocla daqueles Estados, e,
36. A Lei nº 1007 de 09 de agosto de 1991,

de outro, os dois governos estaduais,

oficializa como Símbolo Municipal, a

apoiados pelo presidente da República,

Letra e Música do Hino de Palmas - Pr.

Hermes da Fonseca.

Faz parte da Letra do Hino a seguinte

O texto acima refere-se a:

estrofe:

A) Guerra dos Farrapos

A) Quando a aurora desponta sorrindo. E os

B) Guerra dos Emboabas

pinhais lacrimejam orvalho. Teus filhos

C) Guerra do Contestado

alegres, contentes. Buscam todos na vida o

D) Revolução de 1930

trabalho.

E) Revolta da Armada

B) Salve Palmas, torrão de pinheirais.
Campos verdes, cenários de beleza. Ventos
frios embalam butiazais. Exaltando o
Escultor da natureza.
C) Gigante pela própria natureza. És belo,
és forte, impávido colosso E o teu futuro
espelha essa grandeza.
D) Suporte de saber e de cultura, És altivo,
tens de Deus a proteção, Teu progresso a teu

38. A história de Palmas está ligada

Estão corretas:

diretamente à formação do Sudoeste do

A) somente as alternativas I e III.

Paraná. Os primeiros registros da região,

B) somente a alternativa I.

da descoberta dos chamados Campos de

C) todas as alternativas.

Palmas, datam da década de 1720, por

D) nenhuma das alternativas.

obra do bandeirante curitibano Zacarias

E) somente as alternativas II e III

Dias Côrtes. A emancipação política do
município,

desmembrado

de

40. Segundo a Lei Orgânica do Município

Guarapuava, ocorreu em 14 de abril de

de Palmas – PR é atribuição do prefeito.

1879. O primeiro prefeito de Palmas foi?

I. Iniciar o processo legislativo, na forma

A) Coronel Domingos Soares

e nos casos previstos nesta Lei Orgânica;

B) Firmino Teixeira Baptista

II. Representar o Município em juízo e

C) Alípio José do Nascimento e Souza

fora dele;

D) Rutílio Sá Ribas

III. Prestar à Câmara, dentro de 30

E) Rufino Oliveira Sá Ribas

(trinta) dias, as informações solicitadas,
podendo o prazo ser prorrogado a

39.

Considerando

seguintes

pedido, pela complexidade da matéria ou

afirmativas sobre a estrutura política que

pela dificuldade de obtenção dos dados

compõe o governo do Estado do Paraná:

solicitados;

I. três poderes: o executivo, representado

IV.

pelo

legislativo,

publicar as leis aprovadas pela Câmara e

Assembleia

expedir decretos e regulamentos para sua

governador;

representado

pela

as

o

Sancionar,

promulgar

e

fazer

Legislativa do Paraná; e o judiciário,

fiel execução;

representado pelo Tribunal de Justiça do

A) somente as alternativas IV.

Estado do Paraná e outros tribunais e

B) somente as alternativas I e II.

juízes.

C) somente as alternativas I e III.

II. o Poder Legislativo é unilateral,

D) Todas as alternativas estão corretas

constituído pela Assembleia Legislativa

E) somente as alternativas I.

do Paraná, composto por 54 deputados,

__________________________________

que são eleitos a cada quatro anos.
III. a maior corte do Poder Judiciário
paranaense é o Tribunal de Justiça do
Estado

do

Paraná,

composto

por

desembargadores e os juízes de direito.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

C) seja elaborada por grupo de profissionais
que c. conheçam o Projeto Político

41. No percurso histórico do ensino de

Pedagógico da Escola.

arte no Brasil, algumas nomenclaturas

D) seja elaborada por grupo de professores

foram utilizadas conforme as ações

d. atuantes, críticos, conhecedores dos

desenvolvidas

escolar.

saberes pedagógicos e dos saberes da área

listadas

de arte.

Organize

as

na

prática

nomenclaturas

abaixo.

E) seja elaborada por grupo de professores
que e. se comprometam com o ensino de

I Educação Artística.

arte independente de compreender os

II Arte.

processos da criação artística.

III Arte-Educação.
43. Para ampliar o sentido que percebe
( ) Técnicas

na

( ) Expressão

manifestações artísticas visuais, musicais

( ) Conhecimento

e cênicas precisa:

Assinale a alternativa que indica a

A) desvalorizar a reelaboração e a recriação.

sequência assinalada acima, de cima para

B) interpretara e conhecer o modernismo.

baixo.

C) reconhecer o inusitado como valor

A) I – II – III.

mínimo da criação.

B) I – III – II.

D)

C) II – I – III.

linguagens artísticas, ser educado para a

D) II – III – I.

valorização da reelaboração e da recriação.

E) III – II – I.

E)

atualidade,

conhecer

conhecer

as

as

o

apreciador

especificidades

especificidades

das

das

das

linguagens artísticas e valorizar o conceito
42. Para que uma proposta curricular
possa orientar ações pedagógicas e
alcançar a prática cotidiana de ensino e
aprendizagem em arte, sugere-se que:
A) seja elaborada por grupo de especialistas
a. conhecedores e animadores da cultura
local.
B) seja elaborada por profissionais em
constante b. capacitação e explore os
terrenos da criação.

de cópia.

44. Assinale a alternativa que melhor

45.

corresponde ao ensino de arte atual. As

encaminhamento metodológico refere-se

ações

da

a escolhas que abordam: conteúdos,

educação infantil para as linguagens

modalidades técnicas para processo

artísticas (visual, cênica e musical) não

artístico, procedimentos e avaliação.

diferem da intenção do ensino de arte nos

Relacione abaixo as linguagens artísticas

demais níveis da educação: permitir

às suas especifidades.

pedagógicas

no

contexto

Em

um

projeto

de

ensino,

experiências com a linguagem da arte e
com o fazer criativo; educar o olhar

I Música.

possibilitador de ampliação das leituras

II Teatro.

de mundo; conhecer outras épocas

III Artes Visuais.

históricas, outras culturas, outras formas
de expressão; garantir a educação

( ) período histórico, cena, A. Boal

estética

( ) tonalidade, timbre, intensidade

e

artística.

Essas

ações

pedagógicas devem estar articuladas:

( ) A. Kieffer, objeto, equilíbrio

A) à espontaneidade infantil, possibilitando

( ) composição, Schwanke, goiva

a construção de conhecimento cognitivo.

( ) contraponto, harmonia, Zininho

B) ao lúdico e à espontaneidade infantil,

( ) V. Spolin, plano, jogo

possibilitando

a

construção

da

expressividade.

Assinale a alternativa que corresponde à

C) ao lúdico, ao jogo, ao brincar, ao criar,

ordem CORRETA, marcada de cima

ao imaginar, ao perceber, possibilitando o

para baixo.

aumento da criatividade.

A) I – I – II – III – II – III.

D) à espontaneidade infantil, possibilitando

B) II – I – III – III – I – II.

o

C) II – III – II – I – III – I.

uso

e

pesquisa

de

materiais,

incrementando o conhecimento sensível.

D) III – I – III – I – II – II.

E) ao lúdico, ao jogo, ao brincar, ao criar,

E) III – II – I – III – I – II.

ao imaginar, ao perceber, possibilitando a
construção do conhecimento cognitivo e
sensível.

46. Assinale a alternativa que indica um

48.

dos nomes mais importantes do teatro

fundamentais constituidores da arte

brasileiro,

seus

teatral pode ser de grande auxílio na sala

laboratórios de interpretação e por sua

de aula. Construir um espetáculo teatral

ação desenvolvida no Teatro de Arena

implica conhecer:

em São Paulo, entre 1956 e 1971, e por

A) espaço e corpo.

seus exercícios que orientam atores e

B) jogos teatrais e mímica.

professores.

C) dramaturgia e teatralidade.

A) Augusto Boal.

D) dramaturgia e improvisação.

B) Olga Reverbel.

E) teatralidade e jogos.

notoriamente

por

A

compreensão

de

elementos

C) Joana Lopes.
D) Gianfrancesco Guarnieri.
E) Plínio Marcos.

47. A história do ensino de teatro no

49. Um dos fatores que se destacam na

nosso país vem sendo construída por

arte

diferentes autores. Em Santa Catarina,

experimentalismo, gerando dificuldades

experiências interculturais têm sido

em estabelecer

categorizações

pesquisadas por:

linguagens

processos

A) Eliane Lisboa e Ingrid Koudela

impossibilitando a conceituação de uma

B) Ingrid Koudela e Maria Lúcia Pupo.

criação artística como pertencente a uma

C) Olga Reverbel e Márcia Pompeu

única vertente, categoria ou cultura. Esse

Nogueira.

fator é reconhecido como:

D) Dilza Délia Dutra e Beatriz Angela

A) multimeios.

Cabral. (Biange)

B) inserções.

E) Beatriz Ângela Cabral (Biange) e Márcia

C) hibridismo.

Pompeu Nogueira

D) instalações.

contemporânea

e

E) interdisciplinaridade.

é

o

ilimitado

entre

artísticos,

50. Assinale (V) para verdadeiro e (F)
para falso.
( ) Os desdobramentos da perspectiva
multicultural em ensino contribuíram
para a inclusão de conteúdos referentes à
cultura afro-brasileira.
( ) A arte ocidental, europeia, tem sido
tradicionalmente enfatizada nos projetos
de ensino.
( ) O ensino de história da África e do
negro é fator de inclusão social.
( ) Para empreendermos a diversidade da
cultura africana, é importante entender
que os objetos eram construídos apenas
pela sua praticidade.
Assinale a alternativa que indica a ordem
correta, de cima para baixo.
A) V – V – V – F.
B) V – V – F – F.
C) V – F – V – V.
D) F – V – F – V.
E) F – F – F – V
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CARGO NÍVEL SUPERIOR:

PROFESSOR DE ARTE
NOME DO CANDIDATO:
RG:

ASSINATURA:

Nº DE INSCRIÇÃO

B

C

D

E

CARGO NÍVEL SUPERIOR:

FISIOTERAPEUTA
INSTRUÇÕES: Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 50 (Cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição
ou falha.
b) Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que
causem dúvidas.
02- A prova terá duração de 4 (quatro horas).
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita
preenchendo espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor
preta.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas
classificadas com as letras (A, B, C, D, E), mas só uma responde adequadamente
à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa.
05- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones
celulares, pagers, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad
e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas ou este
caderno de prova. Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá
retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação
das provas após as 11 (onze) horas.
08. Ao terminar a prova, entregue a mesma, e a folha de respostas ao fiscal da sala
e deixe o local de prova. O candidato que descumprir a regra de entrega de tal
documento será eliminado do processo.

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Marcos Bagno, em seu livro “Preconceito

2. (ENEM) Leia com atenção o texto:

Linguístico”

2011),

[Em Portugal], você poderá ter alguns

apresenta alguns mitos sobre a Língua

probleminhas se entrar numa loja de

Portuguesa. Alguns desses mitos seriam:

roupas desconhecendo certas sutilezas da

“Português é muito difícil”, “as pessoas

língua. Por exemplo, não adianta pedir

sem instrução falam tudo errado”, “é

para ver os ternos — peça para ver os fatos.

preciso saber gramática para falar e

Paletó é casaco. Meias são peúgas. Suéter é

escrever bem”. Para o autor, é importante

camisola — mas não se assuste, porque

que

calcinhas femininas são cuecas. (Não é uma

se

(Edições

valorize

o

Loyola,

saber

linguístico

individual de cada um. Considerando essas

delícia?).

reflexões, podemos

(Ruy Castro. Viaje Bem. Ano VIII, no 3, 78.)

afirmar sobre as

variedades linguísticas:

O texto destaca a diferença entre o

A) As variedades linguísticas devem ser
minimizadas. Há uma única norma que deve
ser valorizada, que é a norma culta, aprendida
na escola.
B) Diante de produções orais como “criente”
(ao invés de “cliente”) e “probrema” (ao invés
de

“problema”),

desprestigiadas

temos

da

língua,

variações
que

são

consideradas erros e devem ser evitadas.

português do Brasil e o de Portugal quanto
A) ao vocabulário.
B) à derivação.
C) à pronúncia.
D) gênero
E) à sintaxe.
3. Leia os versos do poema “Construção”
de Chico Buarque e, em seguida, responda

C) Somente com o domínio da gramática é

à questão sobre figuras de linguagem.

que podemos ter um bom conhecimento
linguístico,

com

condições

de

usar

a

Amou daquela vez como se fosse a última

linguagem de forma adequada.

Beijou sua mulher como se fosse a última

D) As pessoas que discriminam quem fala

E cada filho seu como se fosse o único

“pobrema”

E atravessou a rua com seu passo tímido

ao

invés

de

“problema”

consideram que a língua é caracterizada pela

Subiu a construção como se fosse máquina

variedade.

Nos versos acima há uma figura de

E) Quando estamos diante de produções orais

linguagem denominada

como “criente” ou “probrema”, estamos

A) Metáfora

D) Metonímia

diante de variações linguísticas, que devem

B) Comparação

E) Personificação

ser vistas sem preconceito.

C) Aliteração

alguém, seja dos veículos motorizados ou até

TEXTO

mesmo dos pedestres, o que faz com que

Ciclovia
As ciclovias exercem um grande
fascínio sobre a população em geral, em

processo de implementação seja realizado no
mínimo com alguma espécie de atrito.

especial nos ciclistas leigos. A crença que só

Ciclovia é sempre a opção mais

a segregação do ciclista em relação ao trânsito

complicada de ser implementada e a mais

proporciona segurança no pedalar é muito

cara. Os altos custos de sua manutenção

enraizada. A realidade apresentada por

também devem ser levados em consideração

pesquisas mostra que não é bem assim. Não

ou então o dinheiro investido será jogado no

resta dúvidas que ciclovias têm qualidades,

lixo.

mas não existe milagre e elas também
apresentam seus pontos fracos. Talvez o ponto
mais forte do conceito ciclovia esteja no

4. “As ciclovias exercem um grande
fascínio sobre a população em geral, em
especial

imaginário das pessoas.
Ciclovia é uma dentre várias opções
técnicas de segurança de trânsito para
melhoria da vida do ciclista. Ela pode ou não
ser a opção mais segura ou apropriada. Em
várias situações é mais apropriado ter faixas
para ciclistas, sinalização, trânsito partilhado

nos

ciclistas

leigos”;

essa

observação inicial do texto:
A) é explicada na progressão do texto.
B) é contrariada pelo conteúdo do texto.
C) é discutida em seus vários aspectos.
D) é confirmada por estudos especializados.
E) é vista como uma opinião equivocada.

ou mesmo não fazer absolutamente nada. Em

5. A frase do primeiro parágrafo que

cidades de pequeno porte ou no interior de

mostra um erro de norma culta é:

bairros onde o trânsito é de baixa velocidade e

A) “As ciclovias exercem um grande fascínio

tranquilo,

sobre a população em geral, em especial nos

ciclovias

provavelmente

são

totalmente desnecessárias.

ciclistas leigos”.

A matemática é simples: a quase

B) “A crença que só a segregação do ciclista

totalidade dos acidentes envolvendo ciclistas

em relação ao trânsito proporciona segurança

acontece

no pedalar é muito enraizada”.

em

cruzamentos,

portanto

resolvendo estes pontos, o índice de acidentes

C) “A realidade apresentada por pesquisas

envolvendo ciclistas praticamente zera. E aí

mostra que não é bem assim”.

vem o detalhe: não existe ciclovia sem algum

D) “Não resta dúvidas que ciclovias têm

tipo de cruzamento.

qualidades, mas não existe milagre e elas

Mas há outros fatores a ponderar antes

também apresentam seus pontos fracos”.

de optar pela ciclovia. Para criar uma via

E) “Talvez o ponto mais forte do conceito

apropriada é necessário tirar espaço de

ciclovia esteja no imaginário das pessoas”.

6. Entre os chamados “pontos fracos” das

Em graça, em vida, em força, em luz...

ciclovias encontramos:

Céu azul

A) o pequeno custo de sua construção.

E vem até onde os pés

B) o pequeno número de cruzamentos.

Tocam a terra

C) os atritos criados com outros cidadãos.

E a terra inspira e exala seus azuis...”

D) a necessidade de deslocamento de
policiais.

As palavras destacadas são formadas:

E) a falta de manutenção cuidada.

A) Ambas por derivação regressiva.
B) A primeira por derivação regressiva e a

7 Assinale a alternativa que preenche as
lacunas do texto a seguir, observando o
emprego do sinal de crase e a conjugação
verbal, segundo a norma-padrão.

segunda por derivação imprópria.
C) Ambas por derivação imprópria.
D) A primeira por derivação imprópria e a
segunda por derivação regressiva.
E) Nenhuma das alternativas.

Implantaremos um sistema capaz de levar
_____ consumidores fiéis informações
sobre nossas promoções, ____ partir do
momento em que forem lançadas.
Se

______

anunciaremos
clientes,

de

recursos

prêmios
para

incondicionalmente

que

abaixo:

suficientes,

que

9. Quanto à regência verbal, nos trechos

atraiam
_____

_______campanhas

promocionais.
A) aqueles ... a ... dispormos ... aderem ... as
B) àqueles... a ... dispusermos ... adiram... às
C) àqueles... à ... dispusermos... aderem... às
D) aqueles ... à ... dispormos ... adiram ... as
E) aqueles ... a ... dispormos ... adiram ... as

I – Lembrei a eles a data do exame médico.
II – Sua aprovação para o cargo implica
fluência na língua inglesa.
III – Informou-lhes de que poderiam sair
assim que terminassem o trabalho.
IV – Simpatizo com os apresentadores do
telejornal.
V- O delegado procederá o inquérito.
Estão CORRETAS as proposições:
A) II, III e V, somente.
B) I, III e V, somente.

8. Leia o fragmento abaixo, de Caetano
Veloso:

C) II, III, IV e V, somente.
D) I, II e IV, somente
E) II e V, somente.

“Luz do Sol,
Que a folha traga e traduz
Em verde novo em folha,

10 Leia as seguintes frases:

12. Para garantir a compra de um

I- Como nenhum dos condôminos se

apartamento

interessou pelo projeto de reforma do

realizar o pagamento de, no mínimo, 30%

prédio, a única opção foi cancelá-lo.

do valor total do imóvel como entrada. Se

II- A chuva caíra forte durante dias; acabara,

um imóvel custa R$ 198.000,00, o valor

pois, a seca.

necessário para o pagamento do valor da

III- Ainda que ele me convidasse, eu não

entrada será de:

viajaria jamais de navio.

A) R$ 45.000,00.

IV- Como aumentou o desemprego, a

B) R$ 19.800,00.

situação agravouse.

C) R$ 59.400,00.

As orações destacadas estabelecem, correta

D) R$ 39.800,00.

e respectivamente, relação de:

E) R$ 49.500,00.

na

planta

é

necessário

A) comparação, conclusão, causa, condição.
B) finalidade, explicação, tempo, causa.

13. Em uma pesquisa sobre consumo de

C) causa, conclusão, concessão, proporção.

bebidas de café e de chocolate de uma

D) condição, explicação, causa, finalidade.

determinada cidade do interior do Paraná,

E) comparação, causa, conclusão, condição.

foram

entrevistados

480

habitantes.

Sabendo que 280 entrevistados consomem
café e 240 consumem chocolate, e que
TODOS os entrevistados consomem algum
__________________________________

dos dois tipos de bebida, a quantidade de

MATEMÁTICA

habitantes que consome os dois produtos é:
A) 80 habitantes.

11 Um caminhão carrega 120 sacos de

B) 60 habitantes.

batata e tem 2.270 sacos para transportar.

C) 40 habitantes.

Quantas viagens no mínimo ele deverá

D) 20 habitantes.

fazer para transportar todos esses sacos de

E) 100 habitantes

batata?
A) 18.
B) 19.
C) 17.
D) 20.
E) 22

14. ENEM-2016). Um paciente necessita de

A) 46 dias

reidratação endovenosa feita por meio de

B) 48 dias

cinco frascos de soro durante 24 h. Cada

C) 52 dias

frasco tem um volume de 800 mL de soro.

D) 56 dias

Nas

E) 64 dias

primeiras

quatro

horas,

deverá

receber 40% do total a ser aplicado. Cada
mililitro de soro corresponde a 12 gotas. O

17. Uma pessoa comprou um determinado

número de gotas por minuto que o paciente

produto cujo preço à vista era de R$ 825,00.

deverá receber após as quatro primeiras

Como forma de pagamento, ela deu uma

horas será

entrada de 45% do preço à vista e pagou o

A) 16.

D) 20.

restante com um cheque para 30 dias, com

B) 24.

E) 40.

juros de 4% sobre esse restante. O valor

C) 34

que essa pessoa pagou de juros, nessa
compra, correspondeu a

15. Com um saco de 10 kg de farinha uma

A) R$ 18,05.

padaria faz 132 pãezinhos e 22 bisnagas.

B) R$ 18,10.

Essa padaria quer produzir pacotes que

C) R$ 18,15.

tenham 6 pãezinhos e uma bisnaga em cada

D) R$ 18,20.

um

E) R$ 18,25.

desses

pacotes.

Mantendo

essa

proporção e utilizando ao máximo a
farinha disponível, o número máximo
desses pacotes que essa padaria conseguirá
produzir com 4 sacos de 10 kg de farinha é
igual a
A) 76.

D) 80.

B) 84.

E) 88.

18. A média das idades de um grupo de 10
pessoas é 18,7 anos. Carlos e Ana não fazem
parte desse grupo, mas, inserindo-os ao
grupo, a média das idades das 12 pessoas
passa a ser de 19 anos. Sabendo-se que
Carlos é 5 anos mais velho que Ana, e que
ambos nasceram no primeiro dia do mês de

C) 92.

janeiro, é correto afirmar que Ana nasceu

16. Para executar 360 km de pavimentação

no ano de

são necessários 12 operários trabalhando 8

A) 1992.

horas por dia durante 90 dias. Para fazer

B) 1994.

120 km de outra pavimentação idêntica,

C) 1996.

porém

largura,

D) 1998.

trabalhando 15 operários 6 horas por dia,

E) 2000.

com

o

dobro

de

executarão a pavimentação em:

19. O gráfico apresenta informações do

20. Considere a seguinte tabela de desconto

lucro, em reais, sobre a venda de uma

mensal de imposto de renda na fonte, de

quantidade, em centenas, de um produto

trabalhadores assalariados

em um hipermercado.

Sabendo-se que é constante a razão entre a
variação do lucro e a variação da
quantidade vendida e que se pretende ter

Um trabalhador que teve como desconto de

um lucro total não menor que R$ 90.500,00

imposto de renda, em determinado mês de

em 10 dias de venda desse produto, então a

vigência da tabela, o valor de R$ 185,20,

média diária de unidades que deverão ser

teve uma base de cálculo que, para atingir

vendidas, nesse período, deverá ser, no

R$ 10.000,00, precisa ser adicionado a

mínimo, de

A) R$ 5.600,00.

A) 8900.

B) R$ 6.000,00.

B) 8950.

C) R$ 6.400,00.

C) 9000.

D) R$ 6.800,00.

D) 9050.

E) R$ 7.200,00.

E) 9150.
__________________________________

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

21. Associe as funcionalidades da Coluna 1
com as teclas de atalho na Coluna 2, que
tratam dos atalhos gerais, aplicáveis ao
Windows 7.
COLUNA 1
1. Copiar o item selecionado.
2. Excluir o item selecionado sem passar
pela lixeira.
3. Desfazer uma ação.

22. Sobre os elementos do gráfico do Excel

4. Recortar o item selecionado.

2007 apresentado, analise as seguintes

5. Colar o item selecionado.

assertivas:

COLUNA 2

I. O elemento indicado por 1 corresponde à

( ) Ctrl + Z

área do gráfico.

( ) Ctrl + C

II. O elemento indicado por 3 corresponde

( ) Ctrl + X

aos pontos de dados, da série de dados que

( ) Ctrl + V

são plotados no gráfico.

( ) Shift + Delete

III. O elemento indicado por 6 corresponde

A alternativa que melhor preenche os

à legenda do gráfico.

parênteses da coluna 2, de cima para baixo,

Quais estão corretas?

é:

A) Apenas I.

A) 3 – 1 – 4 – 5 – 2.

B) Apenas II.

B) 3 – 1 – 2 – 4 – 5.

C) Apenas III.

C) 5 – 2 – 1 – 4 – 3.

D) Apenas I e II.

D) 2 – 3 – 4 – 1 – 5.

E) Apenas II e III.

E) 1 – 3 – 5 – 4 – 2.
23. Avalie as assertivas sobre os elementos
Considere o gráfico do Excel 2007 na

do gráfico do Excel 2007 apresentado

Figura

acima.

a

seguir

e

suas

respectivas

marcações para responder às questões 22 e

I. O elemento indicado por 5 corresponde a

23

um rótulo de dados.
II. O elemento indicado por 2 corresponde
à área de plotagem do gráfico.

III. O elemento indicado por 7 corresponde

A) Ctrl + B.

ao título do gráfico.

B) Ctrl + N.

Quais estão corretas?

C) Ctrl + S.

A) Apenas I.

D) Ctrl + O.

B) Apenas II.

E) Ctrl + R.

C) Apenas III.
D) Apenas I e II.

26. Considerando a planilha abaixo:

E) Apenas II e III.

24. Sobre o LibreOffice Writer, é correto
afirmar que:
A) Um ícone com um ponto de interrogação
aparecerá no documento quando houver
alterações não salvas no documento.
B) A Barra de Status do Writer, por definição,

Qual o resultado da fórmula abaixo, se
inserida na célula “C6”?
=((B3*C3)+(B4*C4))/(C3+C4)

não oferece informações sobre o documento e
possíveis atalhos.
C) Se o documento foi digitalmente assinado,
um ícone aparecerá no documento e, com um
duplo clique nesse ícone, é possível visualizar
o certificado.
D) A ferramenta de idioma do Writer tem
como função principal traduzir para o idioma
selecionado todas as funcionalidades da
ferramenta.
E) Não é permitido selecionar um bloco
vertical ou uma “coluna” do texto separado
por espaços ou por marcas de tabulação.

A) retornaria erro, pois a referência é cíclica.
B) 7,6
C) 21
D) 8
E) 8,2
27. É muito comum, durante a utilização do
Microsoft Word, surgir a necessidade de
selecionar todo o texto do documento. Para
isso, utilizamos a combinação de teclas:
A) Ctrl + J
B) Ctrl + Home
C) Ctrl + T
D) Ctrl + B
E) Ctrl + A

25. Um dos programas mais utilizados no
pacote Office é o editor de texto Word. No
programa Word 2010 para salvar um
documento através do atalho, no teclado, é
utilizando as teclas:

28.

O

Microsoft

programa

PowerPoint

voltado

apresentações,

mas,

é

para

um
fazer

normalmente,

30.

Sobre

navegadores

de

internet,

conhecido também por Browser. Considere

os

o seguinte caso: Fernanda está realizando

usuários abrem a apresentação em formato

uma pesquisa em seu navegador, a mesma

de edição para depois executá-la em

deseja abrir uma nova aba, com isso

formato de slide.

realizara o procedimento utilizando o

Para salvá-lo em formato de apresentação

atalho a partir do teclado. Diante deste

de slides, escolha a opção "Salvar como" e

conceito, analise as alternativas abaixo e

depois em "Apresentação de slides do

selecione a que represente abrir uma nova

PowerPoint". O novo arquivo ficará com a

aba:

extensão

A) Ctrl + M

A) .ppt ou .pptx

B) Shift + Ctrl + T

B) .pps ou .ppsx

C) Ctrl + T

C) .pot ou .potx

D) Ctrl + B

D) .dot ou dotx

E) Nenhuma das alternativas.

E) .xls ou xlsx

__________________________________

29. Em uma empresa, um dos maiores

CONHECIMENTOS GERAIS

problemas de segurança consiste no acesso
a páginas web não autorizadas, por parte

31 A liderança brasileira na agenda

dos

ambiental

funcionários.

Uma

diretriz

de

foi

reforçada

perante

internacional

na

a

segurança foi estabelecida pelos gestores da

comunidade

empresa para controlar esses acessos

Conferência das Partes (COP 22). Sobre a

indevidos à Internet. Para que esse controle

COP

fosse efetivo e a performance de acesso à

INCORRETA:

Internet fosse otimizada, a equipe técnica

A) Uma das metas é a ampliação do uso de

resolveu instalar, na rede interna da

matrizes energéticas de fontes limpas; o

empresa, um servidor de:

intuito é que até 2030, 45% da matriz seja

A) antivírus

constituída de fontes renováveis.

B) domínio

B) O presidente do COP 22 e ministro de

C) network

Relações

D) firewall

Salaheddine Mezouar, destacou a necessidade

E) proxy

de ação imediata com foco nas pessoas que

22,

assinale

Exteriores

a

do

22ª

alternativa

Marrocos,

vivem em áreas mais suscetíveis a eventos
climáticos.

C) De acordo com o secretário de Mudanças

A) A produção de lixo está diretamente ligada

Climáticas

do

ao atraso tecnológico e legislativo do Brasil,

Ministério do Meio Ambiente, o principal

haja vista que, em pleno século XXI, não

objetivo do Brasil nesta conferência foi de

temos uma legislação adequada para tal

atrair investimentos para setores alinhados

problema.

com as metas de redução de carbono.

B) O maior problema do Brasil para enfrentar

D) Na Cúpula, o ministro do Meio Ambiente,

a questão ambiental do lixo é a grande

José Serra, chefiou a delegação brasileira e

importância cultural dos lixões, que já viraram

defendeu

uma espécie de patrimônio dos brasileiros,

e

Qualidade

questões

Ambiental

como

adaptação

e

financiamento.

pois geram muitos empregos.

E) Outro ponto fundamental é a ajuda aos

C) O lixo é um problema cultural, já que, em

países mais pobres para que consigam

outros países, esse problema não existe. O

implementar

Brasil é um povo que não liga para as questões

políticas

de

redução

de

desmatamento e poluição.

ambientais.
D) O problema do lixo está ligado ao descarte

–

República

indevido de produtos como sacolas plásticas,

Federativa do Brasil, promulgada em 1988,

garrafas pet e embalagens longa vida. Para

traz em seu escopo uma série de obrigações

enfrentar tal problema, foi criada a Política

para que o Estado promova a igualdade

Nacional de Resíduos Sólidos.

social. Tais políticas são necessárias, já que

E) A Política Nacional de Resíduos Sólidos,

o Brasil, do ponto de vista jurídico, é um

para solucionar o problema do lixo, visou

estado

responsabilizar apenas as pessoas jurídicas,

A) Liberal.

deixando as pessoas físicas de lado, haja vista

B) Nacional-Socialista.

que os principais responsáveis pelo lixo são as

C) de Bem-Estar Social.

empresas.

32

A

Constituição

da

D) Absolutista.
E) Socialista.

34 – Os problemas de relacionamento se
encontram, em sua maior parte, onde

33. Nas últimas décadas, o Brasil vem
enfrentando um sério problema, que é a
produção desordenada de lixo doméstico.
Os antigos lixões, embora juridicamente
sejam ilegais, ainda permanecem em várias
cidades. Sobre esse problema ambiental,
assinale a alternativa correta.

pessoas diferentes trabalham diariamente
juntas. Por isso o bom relacionamento
humano no ambiente de trabalho exige:
A) Competição e conflito com colegas.
B) Ser atencioso e cordial com todos.
C) Uso de equipamento de segurança no
trabalho.

D) Boa comunicação apenas com colega

C) Gigante pela própria natureza. És belo, és

E) nenhuma das alternativas

forte, impávido colosso E o teu futuro espelha
essa grandeza.

35. Quais os seis municípios que fazem

D) Suporte de saber e de cultura, És altivo,

divisa com Palmas.

tens de Deus a proteção, Teu progresso a teu

A) Pato Branco, Coronel Domingos Soares,

povo enobrece, Em tua saga há beleza e

Mariópolis, Reserva do Iguaçu, Abelardo Luz

gratidão.

(SC) e Água Doce (SC).

E) Salve Palmas, torrão de araucárias.

B) Clevelândia, Coronel Domingos Soares,

Campos verdes e ventos frios embalam

Bituruna, Coronel Vivida, Abelardo Luz (SC)

butiazais. Exaltando o senhor da natureza.

e Água Doce (SC).
C) Mariópolis, Coronel Domingos Soares,

37.

Bituruna, Honório Serpa, Abelardo Luz (SC)

proporções na história do Brasil e,

e Água Doce (SC).

particularmente, nos Estados do Paraná e

D) Clevelândia, Coronel Domingos Soares,

de Santa Catarina. A região do conflito,

Bituruna, General Carneiro, Abelardo Luz

localizada entre os dois estados, era

(SC) e Água Doce (SC).

disputada pelos governos paranaense e

E) União da Vitória, Coronel Domingos

catarinense, área rica em erva-mate e,

Soares, Mangueirinha, Reserva do Iguaçu,

sobretudo, madeira, onde se misturaram

Abelardo Luz (SC) e Água Doce (SC).

interesses políticos, econômicos e religiosos.

Conflito

que

alcançou

enormes

Ocorrido entre 1912 e 1916, o conflito
36. A Lei nº 1007 de 09 de agosto de 1991,

envolveu, de um lado, a população cabocla

oficializa como Símbolo Municipal, a Letra

daqueles Estados, e, de outro, os dois

e Música do Hino de Palmas - Pr. Faz parte

governos

da Letra do Hino a seguinte estrofe:

presidente da República, Hermes da

A) Quando a aurora desponta sorrindo. E os

Fonseca.

pinhais lacrimejam orvalho. Teus filhos

O texto acima refere-se a:

alegres, contentes. Buscam todos na vida o

A) Guerra dos Farrapos

trabalho.

B) Guerra dos Emboabas

B) Salve Palmas, torrão de pinheirais. Campos

C) Guerra do Contestado

verdes, cenários de beleza. Ventos frios

D) Revolução de 1930

embalam butiazais. Exaltando o Escultor da

E) Revolta da Armada

natureza.

estaduais,

apoiados

pelo

38. A história de Palmas está ligada

A) somente as alternativas I e III.

diretamente à formação do Sudoeste do

B) somente a alternativa I.

Paraná. Os primeiros registros da região,

C) todas as alternativas.

da descoberta dos chamados Campos de

D) nenhuma das alternativas.

Palmas, datam da década de 1720, por obra

E) somente as alternativas II e III

do bandeirante curitibano Zacarias Dias
Côrtes.

A

emancipação

política

do

40. Segundo a Lei Orgânica do Município

município, desmembrado de Guarapuava,

de Palmas – PR é atribuição do prefeito.

ocorreu em 14 de abril de 1879. O primeiro

I. Iniciar o processo legislativo, na forma e

prefeito de Palmas foi?

nos casos previstos nesta Lei Orgânica;

A) Coronel Domingos Soares

II. Representar o Município em juízo e fora

B) Firmino Teixeira Baptista

dele;

C) Alípio José do Nascimento e Souza

III. Prestar à Câmara, dentro de 30 (trinta)

D) Rutílio Sá Ribas

dias, as informações solicitadas, podendo o

E) Rufino Oliveira Sá Ribas

prazo ser prorrogado a pedido, pela
complexidade
dificuldade

da
de

matéria

obtenção

ou
dos

pela
dados

39. Considerando as seguintes afirmativas

solicitados;

sobre a estrutura política que compõe o

IV. Sancionar, promulgar e fazer publicar

governo do Estado do Paraná:

as leis aprovadas pela Câmara e expedir

I. três poderes: o executivo, representado

decretos e regulamentos para sua fiel

pelo

execução;

governador;

o

legislativo,

representado pela Assembleia Legislativa

A) somente as alternativas IV.

do Paraná; e o judiciário, representado

B) somente as alternativas I e II.

pelo Tribunal de Justiça do Estado do

C) somente as alternativas I e III.

Paraná e outros tribunais e juízes.

D) Todas as alternativas estão corretas

II. o Poder Legislativo é unilateral,

E) somente as alternativas I.

constituído pela Assembleia Legislativa do

__________________________________

Paraná, composto por 54 deputados, que
são eleitos a cada quatro anos.
III. a maior corte do Poder Judiciário
paranaense é o Tribunal de Justiça do
Estado

do

Paraná,

composto

desembargadores e os juízes de direito.
Estão corretas:

por

43. “Incentivador respiratório classificado

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
41. Com relação à escala de Rankin,
indicada para avaliação funcional do
paciente vítima de Acidente Vascular
Periférico (AVC), o grau 3 indica:
A) Leve incapacidade; incapaz de realizar
todas

as

atividades

prévias,

porém

é

independente para os cuidados pessoais.
B) Incapacidade moderada; requer alguma
ajuda, mas é capaz de caminhar sem
assistência (pode usar bengala ou andador).
C) Incapacidade moderadamente severa;
incapaz de caminhar sem assistência e incapaz
de

atender

às

próprias

necessidades

fisiológicas sem assistência.
D) Deficiência grave; confinado à cama,
incontinente, requerendo cuidados e atenção
constante de enfermagem.
E) nenhuma das alternativas.

como orientado a fluxo”. Essa é a definição
do
A) coach.
B) respiron.
C) acapella.
D) flutter.
E) voldyne

44. Com relação à radiação infravermelha,
informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o
que se afirma a seguir e assinale a
alternativa com a sequência correta.
( ) A quantidade de energia recebida pelo
paciente irá depender da potência da
lâmpada (em watts) e da distância entre a
lâmpada e o paciente.
(

)

A

radiação

infravermelha

é

contraindicada em pacientes com rigidez
articular.

42. Paciente, sexo feminino, encontra-se no

( ) A radiação infravermelha é indicada em

primeiro ano de vida e possui um

pacientes que apresentam dermatite ou

diagnóstico de pé torto congênito com

eczema.

indicação de tratamento conservador para

A) F – V – F.

correção de tal alteração. Nesse caso, é

B) V – F – V.

indicado qual tipo de órtese?

C) V – F – F.

A) Órtese de tornozelo (AFO) para pés adultos

D) F – V – V.

com aba medial mais alta.

E) V – V – V

B) Órtese de tornozelo (AFO) para redução de
tônus.
C) Órtese de tornozelo (AFO) articulada.
D) Órtese de tornozelo (AFO) semirrígida.
E) Órtese de tornozelo (AFO) dinâmica.

45. No que se refere a próteses para

47. Paciente, sexo masculino, 37 anos,

amputações transtibiais, qualquer que seja

procura tratamento fisioterapêutico devido

o nível de amputação, são seguidas

a uma lesão muscular em fase aguda. A

determinações técnicas a fim de respeitar a

queixa principal do paciente é a dor. Dentre

anatomia do coto. Para isso, certas áreas

as modalidades terapêuticas, a escolhida

recebem pressão e outros pontos não

para dar início ao tratamento foi a

poderão sofrer pressão. Diante disso,

crioterapia. Com relação aos efeitos da

assinale a alternativa que corresponde aos

crioterapia, assinale a alternativa correta.

locais de pressão (para receber descarga de

A) A crioterapia é indicada para reduzir a dor,

peso) do soquete tibial sobre o coto.

pois o frio diminui a excitabilidade das

A) Face lateral do coto (acima do platô tibial

terminações nervosas livres e das fibras

e cabeça da fíbula).

nervosas periféricas, aumentando dessa forma

B) Patela.

o limiar de dor.

C) Extremidade distal do coto.

B) A crioterapia é indicada para reduzir a dor,

D) Cabeça da fíbula.

pois o frio aumenta a excitabilidade das

E) Face medial do coto (abaixo do platô

terminações nervosas livres e das fibras

tibial).

nervosas, diminuindo a dor do paciente.
C) A crioterapia diminui o controle voluntário
nas condições espásticas e, em condições
traumáticas agudas, aumenta os espasmos

46. A inervação do músculo subclávio
corresponde ao nervo oriundo de qual
segmento da medula espinal?
A) C4 e C5.
B) C5 e C6.
C) C6 e C7.
D) C7 e C8.
E) C3 e C4.

dolorosos.
D) Um dos principais motivos de se utilizar a
crioterapia em uma lesão aguda é o fato do frio
diminuir a temperatura da área lesionada,
aumentando assim a taxa metabólica e
acelerando a produção de metabólitos.
E) A crioterapia é um tipo de tratamento para
tecidos superficiais, pois é mais efetiva em
atingir superficialmente o tecido, baixando a
temperatura
razoavelmente.

desse

tipo

de

tecido

48. Sobre a massagem terapêutica assinale

50. Paciente, sexo masculino, 33 anos,

a alternativa correta.

portador de uma lesão medular alta,

A) Geralmente a direção das forças deve ser

apresenta uma respiração de padrão

aplicada no sentido contrário das fibras

acessório. Considerando o exposto, assinale

musculares.

a alternativa correta.

B) Cada movimento deve iniciar acima da

A) O tórax superior se eleva pelo encurtamento

articulação e terminar na articulação ou logo

das fibras superiores, por intermédio da

abaixo dela (em casos que a massagem sobre

musculatura intercostal que está plégica. O tórax

as articulações seja indicada).

médio e inferior também se elevarão produzindo

C) A pressão deve ser alinhada com o fluxo

uma abertura do ângulo de Charpy, rotação das

arterial seguida por um movimento de retorno

costelas para cima e para fora e retificação

com pressão.

diafragmática.

D) Todos os movimentos de pressão nunca
devem terminar com um giro ou um pequeno
meiocírculo,

assim

o

ritmo

não

será

interrompido.
E) A regulação da pressão deve ser
determinada pelo tipo e quantidade de tecido
presente, devendo ser ajustada aos contornos
das partes do corpo do paciente.

B) O tórax superior se eleva pelo encurtamento
das fibras superiores, por intermédio do
músculo escaleno que está plégico. O tórax
médio e o inferior não se elevarão e o ângulo de
Charpy não sofrerá alteração. Ocorrerá uma
rotação das costelas para baixo e para dentro e
uma retificação diafragmática.
C) O tórax superior se eleva pelo encurtamento
das fibras superiores, por intermédio da
musculatura do trapézio que está plégica. O

49. São consideradas técnicas passivas de

tórax médio e o inferior também se elevarão,

desobstrução de vias áreas, EXCETO

produzindo um fechamento do ângulo de

A) drenagem postural.

Charpy, rotação das costelas para cima e para

B) tapotagem.

fora e retificação diafragmática.

C) vibração manual.

D) O tórax superior se eleva pelo encurtamento

D) voldyne.

das fibras superiores, por intermédio do

E) vibrocompressão

músculo

esternocleidomastóideo

que

está

plégico. O tórax médio e o inferior não se
alteram, o que mantém uma abertura do ângulo
de Charpy, ocorre uma elevação das costelas
para lateral e para cima.
E) Nenhuma das alternativas
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CARGO NÍVEL SUPERIOR:

FISIOTERAPEUTA
NOME DO CANDIDATO:
RG:

ASSINATURA:

Nº DE INSCRIÇÃO

B

C

D

E

CARGO NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO:

ATENDENTE DE DENTISTA
INSTRUÇÕES: Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 50 (Cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição
ou falha.
b) Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que
causem dúvidas.
02- A prova terá duração de 4 (quatro horas).
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita
preenchendo espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor
preta.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas
classificadas com as letras (A, B, C, D, E), mas só uma responde adequadamente
à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa.
05- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones
celulares, pagers, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad
e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas ou este
caderno de prova. Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá
retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação
das provas após as 11 (onze) horas.
08. Ao terminar a prova, entregue a mesma, e a folha de respostas ao fiscal da sala
e deixe o local de prova. O candidato que descumprir a regra de entrega de tal
documento será eliminado do processo.

LÍNGUA PORTUGUESA
2. Leia os versos do poema “Construção” de
Leia o texto

Chico Buarque e, em seguida, responda à
questão sobre acentuação gráfica.

O MENINO JORNALEIRO
O menino jornaleiro passa berrando pela rua:
– Vinte e cinco adultos enganados por um
menino! Uma criança engana vinte e cinco
adultos!

passando.

um jornal velho. Vai reclamar, furioso, quando
houve o menino gritando lá de longe:
– Vinte e seis adultos enganados por um
menino! Vinte e seis adultos...
(Ziraldo Alves Pinto. Adaptado).

1 – Segundo o texto, a manchete anunciada
pelo garoto:
I. Deixa o público furioso com a notícia.
II. Leva o consumidor a pensar que se trata
de uma matéria do jornal do dia.
III. Faz parte das reportagens do jornal do
dia.
Está(ão) correta(s) :

C) apenas a III;
D) I e II;
E) I, II e III.

E cada filho seu como se fosse o único

Subiu a construção como se fosse máquina.
Todas as palavras do texto foram acentuadas

O homem pega o jornal, abre e descobre que é

B) apenas a II;

Beijou sua mulher como se fosse a última

E atravessou a rua com seu passo tímido

– Me dá um jornal - grita um homem que vai

A) apenas a I;

Amou daquela vez como se fosse a última

por serem:
A) Oxítonas
B) Paroxítonas
C) Proparoxítonas
D) Hiatos
E) Ditongos abertos
3. Leia os versos do poema “Construção” de
Chico Buarque e, em seguida, responda à
questão sobre figuras de linguagem.

Amou daquela vez como se fosse a última
Beijou sua mulher como se fosse a última
E cada filho seu como se fosse o único
E atravessou a rua com seu passo tímido
Subiu a construção como se fosse máquina
Nos versos acima há uma figura de
linguagem denominada
A) Metáfora
B) Comparação
C) Metonímia
D) Personificação
E) Aliteração

4. Quando escrevemos um texto, devemos

6. Assinale o trecho do diálogo que apresenta

usar elementos de coesão a fim de evitarmos

um registro informal, ou coloquial, da

a repetição. Na frase “Toda a cidade estava

linguagem.

na palma da mão do menino e ele não tinha

A) “Tá legal, espertinho! Onde é que você

nem ideia de como era importante para

esteve?!”

aquelas pessoas”, o termo que impede a

B) “Destruir praças não é legal”.

repetição de “menino” é,

C) “O professor interveio na discussão!”.

A) o pronome “ele”.

D) “Estou feliz porque ajudei um deficiente

B) o conectivo “nem”.

visual a atravessar a rua”.

C) o advérbio de negação “não”.

E) “ ... e ganhei um anel de ouro”.

D) o substantivo “pessoal”.
E) o adjetivo “importante”.

7 Na sentença “Para que a universidade seja
um instrumento de esperança, entretanto, é

5. (ENEM) Leia com atenção o texto:

necessário que ela recupere esperança nela

[Em Portugal], você poderá ter alguns

própria.”,

probleminhas se entrar numa loja de roupas

conjunções

desconhecendo certas sutilezas da língua.

respectivamente, relação semântica de:

Por exemplo, não adianta pedir para ver os

A) finalidade - oposição

ternos — peça para ver os fatos. Paletó é

B) conclusão - contradição

casaco. Meias são peúgas. Suéter é camisola

C) contradição - adição

— mas não se assuste, porque calcinhas

D) causa - consequência

femininas são cuecas. (Não é uma delícia?).

E) explicação - concessão

é

possível

afirmar

sublinhadas

que

as

estabelecem,

(Ruy Castro. Viaje Bem. Ano VIII, no 3, 78.)

O texto destaca a diferença entre o português
do Brasil e o de Portugal quanto
A) ao vocabulário.
B) à derivação.
C) à pronúncia.
D) gênero
E) à sintaxe.

8. Marcos Bagno, em seu livro “Preconceito
Linguístico”

(Edições

Loyola,

2011),

apresenta alguns mitos sobre a Língua
Portuguesa. Alguns desses mitos seriam:
“Português é muito difícil”, “as pessoas sem
instrução falam tudo errado”, “é preciso
saber gramática para falar e escrever bem”.
Para o autor, é importante que se valorize o
saber linguístico individual de cada um.
Considerando essas reflexões, podemos
afirmar sobre as variedades linguísticas:

A) As variedades linguísticas devem ser

A) A imagem cumpre uma função meramente

minimizadas. Há uma única norma que deve ser

decorativa.

valorizada, que é a norma culta, aprendida na

B) A compreensão do sentido preciso e restrito

escola.

do vocábulo “lixo” não seria possível sem a

B) Diante de produções orais como “criente”

informação veiculada pela imagem.

(ao invés de “cliente”) e “probrema” (ao invés

C) Embora importante para a compreensão do

de

“problema”),

temos

variações

texto, a imagem poderia ser descartada.

desprestigiadas da língua, que são consideradas

D) A exclusão da frase tornaria impossível a

erros e devem ser evitadas.

identificação do problema retratado.

C) Somente com o domínio da gramática é que

E) O propósito do texto é denunciar a

podemos ter um bom conhecimento linguístico,

proliferação de ratos decorrente do acúmulo de

com condições de usar a linguagem de forma

lixo nas cidades.

adequada.
D) As pessoas que discriminam quem fala

10 Considerando o sentido das classes

“pobrema” ao invés de “problema” consideram

gramaticais utilizadas na oração “...não se

que a língua é caracterizada pela variedade.

faz mais lixo como antigamente!!!”, assinale

E) Quando estamos diante de produções orais

a alternativa correta.

como “criente” ou “probrema”, estamos diante

A) O vocábulo “não”, embora indique ideia de

de variações linguísticas, que devem ser vistas

negação, foi empregado como adjetivo, pois

sem preconceito.

especifica o sentido do substantivo “lixo”.
B) O vocábulo “antigamente” é um adjetivo,

Texto para responder as questões de 9 e 10

pois caracteriza o substantivo “lixo”.
C) Se, logo após o vocábulo “mais”, fosse
empregada a construção a reciclagem de, o
substantivo “lixo” passaria a compor uma
locução com valor de advérbio.
D) O vocábulo gaúcho, caso fosse empregado
logo após o substantivo “lixo”, desempenharia
a função de um substantivo, pois passaria a
designar um atributo relativo ao Rio Grande do

9. Considerando a relação existente entre a

sul.

parte verbal e a não verbal com a mensagem

E) A inclusão do pronome “aquele” diante do

principal do texto, assinale a alternativa

substantivo “lixo” alteraria o sentido original.

correta.

__________________________________

MATEMÁTICA

Ana, Fábio e Juliana resolveram fazer um

11. Um caminhão carrega 120 sacos de
batata e tem 2.270 sacos para transportar.
Quantas viagens no mínimo ele deverá fazer
para transportar todos esses sacos de

lanche nessa cantina. Fábio pediu um
sanduiche e um suco de 500 ml, Juliana
pediu dois pães de queijo e um café pequeno
e Ana pediu um suco de 300 ml e um pastel.
Os três gastaram no total:

batata?

A) R$ 20,00

A) 18.

B) R$ 30,00

B) 19.

D) R$ 16,00
E) R$ 21,00

C) R$ 18,00

C) 17.
D) 20.

14. Em uma pesquisa sobre consumo de

E) 22

bebidas de café e de chocolate de uma
determinada cidade do interior do Paraná,

12. Na bula de um determinado remédio
pediátrico,

recomenda-se

a

seguinte

dosagem: 4 gotas para cada 2 kg do “peso”
da criança. Se uma criança tiver 10 kg, qual
seria a alternativa que corresponderia à
dosagem correta?

foram entrevistados 480 habitantes. Sabendo
que 280 entrevistados consomem café e 240
consumem chocolate, e que TODOS os
entrevistados consomem algum dos dois
tipos de bebida, a quantidade de habitantes
que consome os dois produtos é:

A) 20 gotas
B) 25 gotas
C) 35 gotas

A) 80 habitantes.

D) 20 habitantes.

B) 60 habitantes.

E) 100 habitantes

C) 40 habitantes.

D) 40 gotas
E) 45 gotas

15. Para garantir a compra de um

13. A tabela abaixo mostra os preços dos

apartamento na planta é necessário realizar

produtos oferecidos em uma cantina de

o pagamento de, no mínimo, 30% do valor

escola.

total do imóvel como entrada. Se um imóvel
TABELA DE PREÇOS

custa R$ 198.000,00, o valor necessário para

PASTEL

R$ 3,00

o pagamento do valor da entrada será de:

SANDUICHE

R$ 4,00

A) R$ 45.000,00.

PÃO DE QUEIJO

R$ 1,00

B) R$ 19.800,00.

FATIA DE BOLO

R$ 3,50

CAFÉ PEQUENO

R$ 2,00

CAFÉ GRANDE

R$ 3,50

SUCO 500 ML

R$ 4,00

SUCO 300 ML

R$ 3,00

C) R$ 59.400,00.
D) R$ 39.800,00.
E) R$ 49.500,00.

16. Numa sala com 40 alunos, 10 alunos

19. Para executar 360 km de pavimentação

obtiveram nota 70; 18 obtiveram nota 80 e o

são necessários 12 operários trabalhando 8

restante nota 60. Qual a média das notas de

horas por dia durante 90 dias. Para fazer 120

todos os alunos da sala?

km de outra pavimentação idêntica, porém

A) 70,0

com o dobro de largura, trabalhando 15

B) 71,5

operários 6 horas por dia, executarão a

C) 81,5

pavimentação em:

D) 90,0

A) 46 dias

E) 91,3

B) 48 dias
C) 52 dias

17. Num bolão, dez amigos ganharam trinta

D) 56 dias

e dois milhões, sessenta e quatro mil e

E) 64 dias

cinquenta e dois reais. O prêmio foi dividido
em dez partes iguais. Logo, o que cada um

20. Com um saco de 10 kg de farinha uma

recebeu, em reais, foi:

padaria faz 132 pãezinhos e 22 bisnagas.

A) R$ 320 640,52

Essa padaria quer produzir pacotes que

B) R$ 32 064 052,00

tenham 6 pãezinhos e uma bisnaga em cada

C) R$ 3 206 405,20

um

D) R$ 320 645,52

proporção e utilizando ao máximo a farinha

E) Nenhuma das alternativas

disponível, o número máximo desses pacotes

desses

pacotes.

Mantendo

essa

que essa padaria conseguirá produzir com 4
18. (ENEM-2016). Um paciente necessita de

sacos de 10 kg de farinha é igual a

reidratação endovenosa feita por meio de

A) 76.

cinco frascos de soro durante 24 h. Cada

B) 80.

frasco tem um volume de 800 mL de soro.

C) 84.

Nas primeiras quatro horas, deverá receber

D) 88.

40% do total a ser aplicado. Cada mililitro

E) 92.

de soro corresponde a 12 gotas. O número de

__________________________________

gotas por minuto que o paciente deverá
receber após as quatro primeiras horas será
A) 16.
B) 20.
C) 24.
D) 34.
E) 40

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

21. Associe as funcionalidades da Coluna 1
com as teclas de atalho na Coluna 2, que
tratam dos atalhos gerais, aplicáveis ao
Windows 7.
COLUNA 1
1. Copiar o item selecionado.
2. Excluir o item selecionado sem passar pela
lixeira.

22. Sobre os elementos do gráfico do Excel

3. Desfazer uma ação.

2007 apresentado, analise as seguintes

4. Recortar o item selecionado.

assertivas:

5. Colar o item selecionado.

I. O elemento indicado por 1 corresponde à

COLUNA 2

área do gráfico.

( ) Ctrl + Z

II. O elemento indicado por 3 corresponde

( ) Ctrl + C

aos pontos de dados, da série de dados que

( ) Ctrl + X

são plotados no gráfico.

( ) Ctrl + V

III. O elemento indicado por 6 corresponde

( ) Shift + Delete

à legenda do gráfico.

A alternativa que melhor preenche os

Quais estão corretas?

parênteses da coluna 2, de cima para baixo,

A) Apenas I.

é:

B) Apenas II.

A) 3 – 1 – 4 – 5 – 2.

C) Apenas III.

B) 3 – 1 – 2 – 4 – 5.

D) Apenas I e II.

C) 5 – 2 – 1 – 4 – 3.

E) Apenas II e III.

D) 2 – 3 – 4 – 1 – 5.
E) 1 – 3 – 5 – 4 – 2.

23. Avalie as assertivas sobre os elementos do
gráfico do Excel 2007 apresentado acima.

Considere o gráfico do Excel 2007 na Figura

I. O elemento indicado por 5 corresponde a

a seguir e suas respectivas marcações para

um rótulo de dados.

responder às questões 22 e 23

II. O elemento indicado por 2 corresponde à
área de plotagem do gráfico.
III. O elemento indicado por 7 corresponde
ao título do gráfico.
Quais estão corretas?

A) Apenas I.

26. Considerando a planilha abaixo:

B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas II e III.
24. Sobre o LibreOffice Writer, é correto
afirmar que:

Qual o resultado da fórmula abaixo, se

A) Um ícone com um ponto de interrogação

inserida na célula “C6”?

aparecerá no documento quando houver

=((B3*C3)+(B4*C4))/(C3+C4)

alterações não salvas no documento.
B) A Barra de Status do Writer, por definição,

A) retornaria erro, pois a referência é cíclica.

não oferece informações sobre o documento e

B) 7,6

possíveis atalhos.

C) 21

C) Se o documento foi digitalmente assinado,

D) 8

um ícone aparecerá no documento e, com um

E) 8,2

duplo clique nesse ícone, é possível visualizar o
certificado.

27. É muito comum, durante a utilização do

D) A ferramenta de idioma do Writer tem como

Microsoft Word, surgir a necessidade de

função principal traduzir para o idioma

selecionar todo o texto do documento. Para

selecionado todas as funcionalidades da

isso, utilizamos a combinação de teclas:

ferramenta.

A) Ctrl + J

D) Ctrl + B

E) Não é permitido selecionar um bloco vertical

B) Ctrl + Home

E) Ctrl + A

ou uma “coluna” do texto separado por espaços

C) Ctrl + T

ou por marcas de tabulação.
28. O Microsoft PowerPoint é um programa
25. Um dos programas mais utilizados no

voltado para fazer apresentações, mas,

pacote Office é o editor de texto Word. No

normalmente,

programa Word 2010 para salvar um

apresentação em formato de edição para

documento através do atalho, no teclado, é

depois executá-la em formato de slide.

utilizando as teclas:

Para salvá-lo em formato de apresentação de

A) Ctrl + B.

slides, escolha a opção "Salvar como" e

B) Ctrl + N.

depois em "Apresentação de slides do

C) Ctrl + S.

PowerPoint". O novo arquivo ficará com a

D) Ctrl + O.

extensão

E) Ctrl + R.

os

usuários

abrem

a

A) .ppt ou .pptx

CONHECIMENTOS GERAIS

B) .pps ou .ppsx
C) .pot ou .potx

31 A liderança brasileira na agenda

D) .dot ou dotx

ambiental

E) .xls ou xlsx

comunidade

29. Em uma empresa, um dos maiores

Conferência das Partes (COP 22). Sobre a

problemas de segurança consiste no acesso a

COP

páginas web não autorizadas, por parte dos

INCORRETA:

funcionários. Uma diretriz de segurança foi

A) Uma das metas é a ampliação do uso de

estabelecida pelos gestores da empresa para

matrizes energéticas de fontes limpas; o intuito

controlar esses acessos indevidos à Internet.

é que até 2030, 45% da matriz seja constituída

Para que esse controle fosse efetivo e a

de fontes renováveis.

performance de acesso à Internet fosse

B) O presidente do COP 22 e ministro de

otimizada, a equipe técnica resolveu instalar,

Relações Exteriores do Marrocos, Salaheddine

na rede interna da empresa, um servidor de:

Mezouar, destacou a necessidade de ação

A) antivírus

imediata com foco nas pessoas que vivem em

B) domínio

áreas mais suscetíveis a eventos climáticos.

C) network

C) De acordo com o secretário de Mudanças

D) firewall

Climáticas

E) proxy

Ministério do Meio Ambiente, o principal

foi

reforçada

perante

internacional

22,

assinale

e

Qualidade

a

na

a
22ª

alternativa

Ambiental

do

objetivo do Brasil nesta conferência foi de atrair
30.

Sobre

navegadores

de

internet,

investimentos para setores alinhados com as

conhecido também por Browser. Considere

metas de redução de carbono.

o seguinte caso: Fernanda está realizando

D) Na Cúpula, o ministro do Meio Ambiente,

uma pesquisa em seu navegador, a mesma

José Serra, chefiou a delegação brasileira e

deseja abrir uma nova aba, com isso

defendeu

realizara o procedimento utilizando o atalho

financiamento.

a partir do teclado. Diante deste conceito,

E) Outro ponto fundamental é a ajuda aos países

analise as alternativas abaixo e selecione a

mais pobres para que consigam implementar

que represente abrir uma nova aba:

políticas de redução de desmatamento e

A) Ctrl + M

poluição.

B) Shift + Ctrl + T
C) Ctrl + T
D) Ctrl + B
E) Nenhuma das alternativas.

questões

como

adaptação

e

32 – O meio de comunicação é a forma que

35. Quais os seis municípios que fazem divisa

temos de nos comunicarmos com outras

com Palmas.

pessoas. Aponte a alternativa abaixo em que

A) Pato Branco, Coronel Domingos Soares,

aparece um elemento que não faz parte da

Mariópolis, Reserva do Iguaçu, Abelardo Luz

comunicação por hipermídia.

(SC) e Água Doce (SC).

A) rádio;

B) Clevelândia, Coronel Domingos Soares,

B) CD-ROM;

Bituruna, Coronel Vivida, Abelardo Luz (SC) e

C) TV-digital;

Água Doce (SC).

D) NTICs;

C) Mariópolis, Coronel Domingos Soares,

E) Internet.

Bituruna, Honório Serpa, Abelardo Luz (SC) e
Água Doce (SC).

33. O Paraná faz divisa com 3 estados. Quais

D) Clevelândia, Coronel Domingos Soares,

são eles?

Bituruna, General Carneiro, Abelardo Luz (SC)

A) Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São

e Água Doce (SC).

Paulo.

E) União da Vitória, Coronel Domingos Soares,

B) Santa Cataria, Mato Grosso e Goiás.

Mangueirinha, Reserva do Iguaçu, Abelardo

C) São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa

Luz (SC) e Água Doce (SC).

Catarina.
D) Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa

36. A Lei nº 1007 de 09 de agosto de 1991,

Catarina.

oficializa como Símbolo Municipal, a Letra e

E) Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso.

Música do Hino de Palmas - Pr. Faz parte da
Letra do Hino a seguinte estrofe:
A) Quando a aurora desponta sorrindo. E os

34 – O meio ambiente hoje está sendo alvo de

pinhais

muito estudo devido ao aquecimento global

alegres, contentes. Buscam todos na vida o

que está contribuindo para a matança de

trabalho.

animais e paisagens. O dia do meio ambiente

B) Salve Palmas, torrão de pinheirais. Campos

é comemorado em:

verdes, cenários de beleza. Ventos frios

A) 05 de abril;

embalam butiazais. Exaltando o Escultor da

B) 05 de maio;

natureza.

C) 05 de junho;

C) Gigante pela própria natureza. És belo, és

D) 05 de agosto;

forte, impávido colosso E o teu futuro espelha

E) 05 de setembro.

essa grandeza.

lacrimejam orvalho.

Teus

filhos

D) Suporte de saber e de cultura, És altivo, tens

município, desmembrado de Guarapuava,

de Deus a proteção, Teu progresso a teu povo

ocorreu em 14 de abril de 1879. O primeiro

enobrece, Em tua saga há beleza e gratidão.

prefeito de Palmas foi?

E) Salve Palmas, torrão de araucárias. Campos

A) Coronel Domingos Soares

verdes e ventos frios embalam butiazais.

B) Firmino Teixeira Baptista

Exaltando o senhor da natureza.

C) Alípio José do Nascimento e Souza
D) Rutílio Sá Ribas

37.

Conflito

proporções

que

na

alcançou

história

do

enormes
Brasil

E) Rufino Oliveira Sá Ribas

e,

particularmente, nos Estados do Paraná e de

39. Considerando as seguintes afirmativas

Santa Catarina. A região do conflito,

sobre a estrutura política que compõe o

localizada

governo do Estado do Paraná:

entre

os

dois

estados,

era

disputada pelos governos paranaense e

I. três poderes: o executivo, representado

catarinense, área rica em erva-mate e,

pelo governador; o legislativo, representado

sobretudo, madeira, onde se misturaram

pela Assembleia Legislativa do Paraná; e o

interesses políticos, econômicos e religiosos.

judiciário, representado pelo Tribunal de

Ocorrido entre 1912 e 1916, o conflito

Justiça do Estado do Paraná e outros

envolveu, de um lado, a população cabocla

tribunais e juízes.

daqueles Estados, e, de outro, os dois

II.

governos estaduais, apoiados pelo presidente

constituído pela Assembleia Legislativa do

da República, Hermes da Fonseca.

Paraná, composto por 54 deputados, que são

O texto acima refere-se a:

eleitos a cada quatro anos.

A) Guerra dos Farrapos

III. a maior corte do Poder Judiciário

B) Guerra dos Emboabas

paranaense é o Tribunal de Justiça do

C) Guerra do Contestado

Estado

D) Revolução de 1930

desembargadores e os juízes de direito.

E) Revolta da Armada

Estão corretas:

o

Poder

do

Legislativo

Paraná,

é

composto

A) somente as alternativas I e III.
38. A história de Palmas está ligada

B) somente a alternativa I.

diretamente à formação do Sudoeste do

C) todas as alternativas.

Paraná. Os primeiros registros da região, da

D) nenhuma das alternativas.

descoberta

E) somente as alternativas II e III

dos

chamados

Campos

de

Palmas, datam da década de 1720, por obra
do bandeirante curitibano Zacarias Dias
Côrtes.

A

emancipação

política

do

unilateral,

por

42. No exercício da função pública, qual o
40. Segundo a Lei Orgânica do Município de

significado de “respeitar a hierarquia no

Palmas – PR é atribuição do prefeito.

ambiente de trabalho”?

I. Iniciar o processo legislativo, na forma e

A) Manter o ambiente de trabalho organizado.

nos casos previstos nesta Lei Orgânica;

B) Participar da administração do orçamento

II. Representar o Município em juízo e fora

público.

dele;

C) Utilizar sempre os Equipamentos de

III. Prestar à Câmara, dentro de 30 (trinta)

Proteção Individual adequados a função.

dias, as informações solicitadas, podendo o

D) Acatar as ordens do superior.

prazo ser prorrogado a pedido, pela

E) Nenhuma das alternativas.

complexidade da matéria ou pela dificuldade
de obtenção dos dados solicitados;

43. O flúor é utilizado, sob diversas formas,

IV. Sancionar, promulgar e fazer publicar as

na prevenção e controle da cárie dentária,

leis aprovadas pela Câmara e expedir

sendo seu principal veículo a água de

decretos e regulamentos para sua fiel

abastecimento público. Quanto a utilização

execução;

da concentração e frequência é CORRETO

A) somente as alternativas IV.

afirmar:

B) somente as alternativas I e II.

a)

C) somente as alternativas I e III.

concentração correta é de 0,05%.

D) Todas as alternativas estão corretas

b) A concentração do flúor de 0,20% é utilizado

E) somente as alternativas I.
__________________________________

em consultório odontológico sendo efetuado a

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

c) A concentração do flúor de 1,23% é utilizado

Em

caso

de

utilização

semanal

a

aplicação do mesmo a cada 6 meses.

em consultório odontológico sendo efetuado a
41. Os problemas de relacionamento se
encontram, em sua maior parte, onde
pessoas diferentes trabalham diariamente
juntas. Por isso o bom relacionamento
humano no ambiente de trabalho exige:
A) Competição e conflito com colegas.
B) Ser atencioso e cordial com todos.
C) Uso de equipamento de segurança no
trabalho.
D) Boa comunicação apenas com colega
E) nenhuma das alternativas

aplicação do mesmo a cada 6 meses.
d) A concentração do flúor de 0,05% é utilizado
em consultório odontológico sendo efetuado a
aplicação do mesmo a cada 6 meses.
E) Nenhuma das alternativas.

44. Para que ocorra esterilização do material

II. A importância do autocuidado, da higiene

odontológico em autoclave, o mesmo deve

bucal,

submeter-se à temperatura/tempo:

fluoretado e o uso do fio dental;

A) 121º C/ 20min.

III. Os cuidados a serem tomados para evitar

B) 160º C/120min.

a fluorose;

C) 180º C/ 60min.

IV. As orientações gerais sobre dieta;

D) 200º C/ 30min.

V. A orientação para autoexame da boca:

E) 175º C/ 40 min.

VI. Os cuidados imediatos após traumatismo

da

escovação

com

dentifrício

dentário;
45. Encerram vasos sanguíneos, nervos e

Assinale V para Verdadeiro e F para Falso:

tecido conjuntivo pouco espesso, com células

A) V – V – V – V – V – V;

nervosas especializadas. Chamamos:

B) F – V – F – V – F – V;

A) Alvéolo;

C) V – F – V – F – V – F;

B) Raiz;

D) F – F – F – V – V – V;

C) Coroa;

E) F – F – F – F – F – F.

D) Polpa;
E) Esmalte

47. Por volta dos seis meses de idade começa
a aparecer os primeiros dente de leite, são

46. “A educação em saúde bucal deve

eles:

fornecer instrumentos para fortalecer a

A) Caninos;

autonomia dos usuários no controle do

B) Incisivos laterais inferiores;

processo saúde-doença e na condução de

C) Incisivos centrais inferiores;

seus hábitos. Sua finalidade é difundir

D) Incisivos centrais superiores;

elementos, respeitando a cultura local, que

E) Incisivos laterais superiores.

possam contribuir com o empoderamento
dos sujeitos coletivos, tornando-os capazes

48. O principal dano que pode causar a placa

de autogerirem seus processos de saúde-

bacteriana é?

doença, sua vida, com vistas à melhoria da

A) Periodontite;

sua qualidade de vida”. Em geral, o conteúdo

B) Tártaro;

para as ações educativas coletivas deve

C) Halitose;

abordar:

D) Cáries;

I. As principais doenças bucais, como se

E) Herpes.

manifestam e como se previnem;

49. A ordem na paramentação usada no

50. Assinale (V) verdadeiro ou (F) para as

atendimento dos pacientes exige alguns

afirmativas abaixo e escolha a alternativa

cuidados importantes. Sobre rotina de

correta. São objetivos do Sistema Único de

utilização do equipamento de proteção

Saúde SUS:

individual (EPI), assinale a alternativa em

( ) a identificação e divulgação dos fatores

que mostra a sequência correta da colocação

condicionantes e determinantes da saúde.

dos itens:

( ) a formulação de política de saúde

A) Avental, gorro, máscara, óculos de proteção

destinada

e luvas;

econômico e social.

B) Gorro, máscara, óculos de proteção, avental

( ) a assistência às pessoas por intermédio de

e luvas;

ações de promoção, proteção e recuperação

C) Luvas, avental, gorro, óculos de proteção e

da saúde, com a realização integrada das

máscara;

ações

D) Avental, máscara, gorro, óculos de proteção

preventivas.

e luvas.

A) V, F, V.

D) F, F, V.

E) Nenhuma das Alternativas.

B) V, V, V.

E) F, V, F.

a

promover,

assistenciais

C) F, V, V.

e

nos

das

campos

atividades
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CARGO NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO:

ATENDENTE DE DENTISTA
NOME DO CANDIDATO:
RG:

ASSINATURA:

Nº DE INSCRIÇÃO

B

C

D

E

CARGO NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO:

PROFESSOR
INSTRUÇÕES: Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 50 (Cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição
ou falha.
b) Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que
causem dúvidas.
02- A prova terá duração de 4 (quatro horas).
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita
preenchendo espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor
preta.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas
classificadas com as letras (A, B, C, D, E), mas só uma responde adequadamente
à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa.
05- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones
celulares, pagers, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad
e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas ou este
caderno de prova. Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá
retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação
das provas após as 11 (onze) horas.
08. Ao terminar a prova, entregue a mesma, e a folha de respostas ao fiscal da sala
e deixe o local de prova. O candidato que descumprir a regra de entrega de tal
documento será eliminado do processo.

LÍNGUA PORTUGUESA
2. Leia os versos do poema “Construção” de

Leia o texto

Chico Buarque e, em seguida, responda à
O MENINO JORNALEIRO

questão sobre acentuação gráfica.

O menino jornaleiro passa berrando pela rua:
– Vinte e cinco adultos enganados por um
menino! Uma criança engana vinte e cinco
adultos!

passando.

um jornal velho. Vai reclamar, furioso, quando
houve o menino gritando lá de longe:
– Vinte e seis adultos enganados por um
menino! Vinte e seis adultos...
(Ziraldo Alves Pinto. Adaptado).

1 – Segundo o texto, a manchete anunciada
pelo garoto:
I. Deixa o público furioso com a notícia.
II. Leva o consumidor a pensar que se trata
de uma matéria do jornal do dia.
III. Faz parte das reportagens do jornal do
dia.
Está(ão) correta(s) :

C) apenas a III;
D) I e II;
E) I, II e III.

E atravessou a rua com seu passo tímido
Subiu a construção como se fosse máquina.

O homem pega o jornal, abre e descobre que é

B) apenas a II;

Beijou sua mulher como se fosse a última
E cada filho seu como se fosse o único

– Me dá um jornal - grita um homem que vai

A) apenas a I;

Amou daquela vez como se fosse a última

Todas

as

palavras

do

texto

foram

acentuadas por serem:
A) Oxítonas
B) Paroxítonas
C) Proparoxítonas
D) Hiatos
E) Ditongos abertos
3. Leia os versos do poema “Construção” de
Chico Buarque e, em seguida, responda à
questão sobre figuras de linguagem.

Amou daquela vez como se fosse a última
Beijou sua mulher como se fosse a última
E cada filho seu como se fosse o único
E atravessou a rua com seu passo tímido
Subiu a construção como se fosse máquina
Nos versos acima há uma figura de
linguagem denominada
A) Metáfora
B) Comparação
C) Metonímia
D) Personificação
E) Aliteração

4. Quando escrevemos um texto, devemos

A) “Tá legal, espertinho! Onde é que você

usar elementos de coesão a fim de evitarmos

esteve?!”

a repetição. Na frase “Toda a cidade estava

B) “Destruir praças não é legal”.

na palma da mão do menino e ele não tinha

C) “O professor interveio na discussão!”.

nem ideia de como era importante para

D) “Estou feliz porque ajudei um deficiente

aquelas pessoas”, o termo que impede a

visual a atravessar a rua”.

repetição de “menino” é,

E) “ ... e ganhei um anel de ouro”.

A) o pronome “ele”.

7 Na sentença “Para que a universidade seja

B) o conectivo “nem”.

um instrumento de esperança, entretanto, é

C) o advérbio de negação “não”.

necessário que ela recupere esperança nela

D) o substantivo “pessoal”.

própria.”, é possível afirmar que as

E) o adjetivo “importante”.

conjunções

sublinhadas

estabelecem,

respectivamente, relação semântica de:

5. (ENEM) Leia com atenção o texto:
[Em Portugal], você poderá ter alguns
probleminhas se entrar numa loja de roupas
desconhecendo certas sutilezas da língua.
Por exemplo, não adianta pedir para ver os

A) finalidade - oposição
B) conclusão - contradição
C) contradição - adição
D) causa - consequência

ternos — peça para ver os fatos. Paletó é

E) explicação - concessão

casaco. Meias são peúgas. Suéter é camisola

8. Marcos Bagno, em seu livro “Preconceito

— mas não se assuste, porque calcinhas

Linguístico”

femininas são cuecas. (Não é uma delícia?).

apresenta alguns mitos sobre a Língua

(Ruy Castro. Viaje Bem. Ano VIII, no 3, 78.)

Portuguesa. Alguns desses mitos seriam:

(Edições

Loyola,

2011),

“Português é muito difícil”, “as pessoas sem
O texto destaca a diferença entre o

instrução falam tudo errado”, “é preciso

português do Brasil e o de Portugal quanto

saber gramática para falar e escrever bem”.

A) ao vocabulário.

Para o autor, é importante que se valorize o

B) à derivação.

saber linguístico individual de cada um.

C) à pronúncia.

Considerando essas reflexões, podemos

D) gênero

afirmar sobre as variedades linguísticas:

E) à sintaxe.

A) As variedades linguísticas devem ser

6. Assinale o trecho do diálogo que

minimizadas. Há uma única norma que deve

apresenta

ser valorizada, que é a norma culta, aprendida

um

registro

coloquial, da linguagem.

informal,

ou

na escola.

B) Diante de produções orais como “criente”

A) A imagem cumpre uma função meramente

(ao invés de “cliente”) e “probrema” (ao invés

decorativa.

de

“problema”),

desprestigiadas

da

temos
língua,

variações
que

são

B) A compreensão do sentido preciso e restrito
do vocábulo “lixo” não seria possível sem a

consideradas erros e devem ser evitadas.

informação veiculada pela imagem.

C) Somente com o domínio da gramática é que

C) Embora importante para a compreensão do

podemos

texto, a imagem poderia ser descartada.

ter

um

bom

conhecimento

linguístico, com condições de usar a linguagem

D) A exclusão da frase tornaria impossível a

de forma adequada.

identificação do problema retratado.

D) As pessoas que discriminam quem fala

E) O propósito do texto é denunciar a

“pobrema” ao invés de “problema” consideram

proliferação de ratos decorrente do acúmulo de

que a língua é caracterizada pela variedade.

lixo nas cidades.

E) Quando estamos diante de produções orais
como “criente” ou “probrema”, estamos diante

10 Considerando o sentido das classes

de variações linguísticas, que devem ser vistas

gramaticais utilizadas na oração “...não se

sem preconceito.

faz mais lixo como antigamente!!!”, assinale
a alternativa correta.

Texto para responder as questões de 9 e 10

A) O vocábulo “não”, embora indique ideia de
negação, foi empregado como adjetivo, pois
especifica o sentido do substantivo “lixo”.
B) O vocábulo “antigamente” é um adjetivo,
pois caracteriza o substantivo “lixo”.
C) Se, logo após o vocábulo “mais”, fosse
empregada a construção a reciclagem de, o
substantivo “lixo” passaria a compor uma
locução com valor de advérbio.
D) O vocábulo gaúcho, caso fosse empregado
logo após o substantivo “lixo”, desempenharia
a função de um substantivo, pois passaria a

9. Considerando a relação existente entre a

designar um atributo relativo ao Rio Grande do

parte verbal e a não verbal com a mensagem

sul.

principal do texto, assinale a alternativa

E) A inclusão do pronome “aquele” diante do

correta.

substantivo “lixo” alteraria o sentido original.
__________________________________

MATEMÁTICA

Ana, Fábio e Juliana resolveram fazer um
lanche nessa cantina. Fábio pediu um

11. Um caminhão carrega 120 sacos de
batata e tem 2.270 sacos para transportar.
Quantas viagens no mínimo ele deverá fazer
para transportar todos esses sacos de
batata?
A) 18.
B) 19.

sanduiche e um suco de 500 ml, Juliana
pediu dois pães de queijo e um café pequeno
e Ana pediu um suco de 300 ml e um pastel.
Os três gastaram no total:
A) R$ 20,00

D) R$ 16,00

B) R$ 30,00

E) R$ 21,00

C) R$ 18,00

C) 17.
D) 20.

14. Em uma pesquisa sobre consumo de

E) 22

bebidas de café e de chocolate de uma
determinada cidade do interior do Paraná,

12. Na bula de um determinado remédio

foram

pediátrico,

seguinte

Sabendo que 280 entrevistados consomem

dosagem: 4 gotas para cada 2 kg do “peso”

café e 240 consumem chocolate, e que

da criança. Se uma criança tiver 10 kg, qual

TODOS os entrevistados consomem algum

seria a alternativa que corresponderia à

dos dois tipos de bebida, a quantidade de

dosagem correta?

habitantes que consome os dois produtos é:

A) 20 gotas

A) 80 habitantes.

D) 20 habitantes.

B) 25 gotas

B) 60 habitantes.

E) 100 habitantes

C) 35 gotas

C) 40 habitantes.

recomenda-se

a

entrevistados

480

habitantes.

D) 40 gotas
E) 45 gotas

15. Para garantir a compra de um

13. A tabela abaixo mostra os preços dos

apartamento na planta é necessário realizar

produtos oferecidos em uma cantina de

o pagamento de, no mínimo, 30% do valor

escola.

total do imóvel como entrada. Se um imóvel
TABELA DE PREÇOS

custa R$ 198.000,00, o valor necessário para

PASTEL

R$ 3,00

o pagamento do valor da entrada será de:

SANDUICHE

R$ 4,00

A) R$ 45.000,00.

PÃO DE QUEIJO

R$ 1,00

FATIA DE BOLO

R$ 3,50

CAFÉ PEQUENO

R$ 2,00

CAFÉ GRANDE

R$ 3,50

D) R$ 39.800,00.

SUCO 500 ML

R$ 4,00

E) R$ 49.500,00.

SUCO 300 ML

R$ 3,00

B) R$ 19.800,00.
C) R$ 59.400,00.

16. Numa sala com 40 alunos, 10 alunos

19. Para executar 360 km de pavimentação

obtiveram nota 70; 18 obtiveram nota 80 e o

são necessários 12 operários trabalhando 8

restante nota 60. Qual a média das notas de

horas por dia durante 90 dias. Para fazer

todos os alunos da sala?

120 km de outra pavimentação idêntica,

A) 70,0

porém com o dobro de largura, trabalhando

B) 71,5

15 operários 6 horas por dia, executarão a

C) 81,5

pavimentação em:

D) 90,0

A) 46 dias

E) 91,3

B) 48 dias
C) 52 dias

17. Num bolão, dez amigos ganharam trinta

D) 56 dias

e dois milhões, sessenta e quatro mil e

E) 64 dias

cinquenta e dois reais. O prêmio foi dividido

20. Com um saco de 10 kg de farinha uma

em dez partes iguais. Logo, o que cada um

padaria faz 132 pãezinhos e 22 bisnagas.

recebeu, em reais, foi:

Essa padaria quer produzir pacotes que

A) R$ 320 640,52

tenham 6 pãezinhos e uma bisnaga em cada

B) R$ 32 064 052,00

um

C) R$ 3 206 405,20

proporção e utilizando ao máximo a farinha

D) R$ 320 645,52

disponível, o número máximo desses pacotes

E) Nenhuma das alternativas

que essa padaria conseguirá produzir com 4

desses

pacotes.

Mantendo

sacos de 10 kg de farinha é igual a
18. (ENEM-2016). Um paciente necessita de
reidratação endovenosa feita por meio de
cinco frascos de soro durante 24 h. Cada
frasco tem um volume de 800 mL de soro.
Nas primeiras quatro horas, deverá receber
40% do total a ser aplicado. Cada mililitro
de soro corresponde a 12 gotas. O número
de gotas por minuto que o paciente deverá
receber após as quatro primeiras horas será
A) 16.
B) 20.
C) 24.
D) 34.
E) 40

A) 76.
B) 80.
C) 84.
D) 88.
E) 92.
________________________________

essa

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

21. Associe as funcionalidades da Coluna 1
com as teclas de atalho na Coluna 2, que
tratam dos atalhos gerais, aplicáveis ao
Windows 7.
COLUNA 1
1. Copiar o item selecionado.
2. Excluir o item selecionado sem passar
pela lixeira.
3. Desfazer uma ação.

22. Sobre os elementos do gráfico do Excel

4. Recortar o item selecionado.

2007 apresentado, analise as seguintes

5. Colar o item selecionado.

assertivas:

COLUNA 2

I. O elemento indicado por 1 corresponde à

( ) Ctrl + Z

área do gráfico.

( ) Ctrl + C

II. O elemento indicado por 3 corresponde

( ) Ctrl + X

aos pontos de dados, da série de dados que

( ) Ctrl + V

são plotados no gráfico.

( ) Shift + Delete

III. O elemento indicado por 6 corresponde

A alternativa que melhor preenche os

à legenda do gráfico.

parênteses da coluna 2, de cima para baixo,

Quais estão corretas?

é:

A) Apenas I.

A) 3 – 1 – 4 – 5 – 2.

B) Apenas II.

B) 3 – 1 – 2 – 4 – 5.

C) Apenas III.

C) 5 – 2 – 1 – 4 – 3.

D) Apenas I e II.

D) 2 – 3 – 4 – 1 – 5.

E) Apenas II e III.

E) 1 – 3 – 5 – 4 – 2.
23. Avalie as assertivas sobre os elementos
Considere o gráfico do Excel 2007 na Figura

do gráfico do Excel 2007 apresentado acima.

a seguir e suas respectivas marcações para

I. O elemento indicado por 5 corresponde a

responder às questões 22 e 23

um rótulo de dados.
II. O elemento indicado por 2 corresponde à
área de plotagem do gráfico.
III. O elemento indicado por 7 corresponde
ao título do gráfico.

Quais estão corretas?

26. Considerando a planilha abaixo:

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas II e III.

24. Sobre o LibreOffice Writer, é correto

Qual o resultado da fórmula abaixo, se

afirmar que:

inserida na célula “C6”?
=((B3*C3)+(B4*C4))/(C3+C4)

A) Um ícone com um ponto de interrogação
aparecerá no documento quando houver
alterações não salvas no documento.
B) A Barra de Status do Writer, por definição,
não oferece informações sobre o documento e

A) retornaria erro, pois a referência é cíclica.
B) 7,6
C) 21
D) 8

possíveis atalhos.
C) Se o documento foi digitalmente assinado,

E) 8,2

um ícone aparecerá no documento e, com um
duplo clique nesse ícone, é possível visualizar

Microsoft Word, surgir a necessidade de

o certificado.
D) A ferramenta de idioma do Writer tem
como função principal traduzir para o idioma
selecionado todas as funcionalidades da
ferramenta.
E) Não é permitido selecionar um bloco
vertical ou uma “coluna” do texto separado por
espaços ou por marcas de tabulação.
25. Um dos programas mais utilizados no
pacote Office é o editor de texto Word. No
programa Word 2010 para salvar um
documento através do atalho, no teclado, é

selecionar todo o texto do documento. Para
isso, utilizamos a combinação de teclas:
A) Ctrl + J

D) Ctrl + B

B) Ctrl + Home

E) Ctrl + A

C) Ctrl + T
28. O Microsoft PowerPoint é um programa
voltado para fazer apresentações, mas,
normalmente,

os

usuários

abrem

a

apresentação em formato de edição para
depois executá-la em formato de slide.
Para salvá-lo em formato de apresentação
de slides, escolha a opção "Salvar como" e

utilizando as teclas:
A) Ctrl + B.

D) Ctrl + N.

B) Ctrl + S.

E) Ctrl + O.

C) Ctrl + R.

27. É muito comum, durante a utilização do

depois em "Apresentação de slides do
PowerPoint". O novo arquivo ficará com a
extensão

A) .ppt ou .pptx

CONHECIMENTOS GERAIS

B) .pps ou .ppsx
C) .pot ou .potx
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D) .dot ou dotx

ambiental

E) .xls ou xlsx

comunidade

foi

reforçada

perante

internacional

na

a
22ª

Conferência das Partes (COP 22). Sobre a
29. Em uma empresa, um dos maiores

COP

problemas de segurança consiste no acesso

INCORRETA:

a páginas web não autorizadas, por parte

A) Uma das metas é a ampliação do uso de

dos funcionários. Uma diretriz de segurança

matrizes energéticas de fontes limpas; o intuito

foi estabelecida pelos gestores da empresa

é que até 2030, 45% da matriz seja constituída

para controlar esses acessos indevidos à

de fontes renováveis.

Internet. Para que esse controle fosse efetivo

B) O presidente do COP 22 e ministro de

e a performance de acesso à Internet fosse

Relações Exteriores do Marrocos, Salaheddine

otimizada,

resolveu

Mezouar, destacou a necessidade de ação

instalar, na rede interna da empresa, um

imediata com foco nas pessoas que vivem em

servidor de:

áreas mais suscetíveis a eventos climáticos.

a

equipe

técnica

22,

assinale

a

alternativa

A) antivírus

D) firewall

C) De acordo com o secretário de Mudanças

B) domínio

E) proxy

Climáticas

C) network

e

Qualidade

Ambiental

do

Ministério do Meio Ambiente, o principal
objetivo do Brasil nesta conferência foi de

30.

Sobre

navegadores

de

internet,

conhecido também por Browser. Considere
o seguinte caso: Fernanda está realizando
uma pesquisa em seu navegador, a mesma
deseja abrir uma nova aba, com isso
realizara o procedimento utilizando o atalho
a partir do teclado. Diante deste conceito,
analise as alternativas abaixo e selecione a
que represente abrir uma nova aba:
A) Ctrl + M
B) Shift + Ctrl + T
C) Ctrl + T
D) Ctrl + B
E) Nenhuma das alternativas.

atrair investimentos para setores alinhados
com as metas de redução de carbono.
D) Na Cúpula, o ministro do Meio Ambiente,
José Serra, chefiou a delegação brasileira e
defendeu

questões

como

adaptação

e

financiamento.
E) Outro ponto fundamental é a ajuda aos
países mais pobres para que consigam
implementar

políticas

desmatamento e poluição.

de

redução

de

32 – O meio de comunicação é a forma que

35. Quais os seis municípios que fazem

temos de nos comunicarmos com outras

divisa com Palmas.

pessoas. Aponte a alternativa abaixo em que

A) Pato Branco, Coronel Domingos Soares,

aparece um elemento que não faz parte da

Mariópolis, Reserva do Iguaçu, Abelardo Luz

comunicação por hipermídia.

(SC) e Água Doce (SC).

A) rádio;

B) Clevelândia, Coronel Domingos Soares,

B) CD-ROM;

Bituruna, Coronel Vivida, Abelardo Luz (SC)

C) TV-digital;

e Água Doce (SC).

D) NTICs;

C) Mariópolis, Coronel Domingos Soares,

E) Internet.

Bituruna, Honório Serpa, Abelardo Luz (SC) e
Água Doce (SC).

33. O Paraná faz divisa com 3 estados. Quais
são eles?
A) Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São
Paulo.
B) Santa Cataria, Mato Grosso e Goiás.
C) São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa

D) Clevelândia, Coronel Domingos Soares,
Bituruna, General Carneiro, Abelardo Luz
(SC) e Água Doce (SC).
E) União da Vitória, Coronel Domingos
Soares, Mangueirinha, Reserva do Iguaçu,
Abelardo Luz (SC) e Água Doce (SC).

Catarina.
D) Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa

36. A Lei nº 1007 de 09 de agosto de 1991,

Catarina.

oficializa como Símbolo Municipal, a Letra

E) Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso.

e Música do Hino de Palmas - Pr. Faz parte
da Letra do Hino a seguinte estrofe:

34 – O meio ambiente hoje está sendo alvo

A) Quando a aurora desponta sorrindo. E os

de muito estudo devido ao aquecimento

pinhais lacrimejam orvalho. Teus filhos

global que está contribuindo para a

alegres, contentes. Buscam todos na vida o

matança de animais e paisagens. O dia do

trabalho.

meio ambiente é comemorado em:

B) Salve Palmas, torrão de pinheirais. Campos

A) 05 de abril;

verdes, cenários de beleza. Ventos frios

B) 05 de maio;

embalam butiazais. Exaltando o Escultor da

C) 05 de junho;

natureza.

D) 05 de agosto;

C) Gigante pela própria natureza. És belo, és

E) 05 de setembro.

forte, impávido colosso E o teu futuro espelha
essa grandeza.

D) Suporte de saber e de cultura, És altivo, tens

Côrtes.

de Deus a proteção, Teu progresso a teu povo

município, desmembrado de Guarapuava,

enobrece, Em tua saga há beleza e gratidão.

ocorreu em 14 de abril de 1879. O primeiro

E) Salve Palmas, torrão de araucárias. Campos

prefeito de Palmas foi?

verdes e ventos frios embalam butiazais.

A) Coronel Domingos Soares

Exaltando o senhor da natureza.

B) Firmino Teixeira Baptista

A

emancipação

política

do

C) Alípio José do Nascimento e Souza
37.

Conflito

proporções

na

que

alcançou

história

do

enormes
Brasil

e,

D) Rutílio Sá Ribas
E) Rufino Oliveira Sá Ribas

particularmente, nos Estados do Paraná e
de Santa Catarina. A região do conflito,
localizada entre os dois estados, era
disputada pelos governos paranaense e
catarinense, área rica em erva-mate e,
sobretudo, madeira, onde se misturaram
interesses políticos, econômicos e religiosos.
Ocorrido entre 1912 e 1916, o conflito
envolveu, de um lado, a população cabocla
daqueles Estados, e, de outro, os dois
governos

estaduais,

presidente

da

apoiados

República,

Hermes

pelo
da

Fonseca.
O texto acima refere-se a:
A) Guerra dos Farrapos
B) Guerra dos Emboabas
C) Guerra do Contestado
D) Revolução de 1930
E) Revolta da Armada
38. A história de Palmas está ligada
diretamente à formação do Sudoeste do
Paraná. Os primeiros registros da região, da
descoberta dos chamados Campos de
Palmas, datam da década de 1720, por obra
do bandeirante curitibano Zacarias Dias

39. Considerando as seguintes afirmativas
sobre a estrutura política que compõe o
governo do Estado do Paraná:
I. três poderes: o executivo, representado
pelo governador; o legislativo, representado
pela Assembleia Legislativa do Paraná; e o
judiciário, representado pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná e outros
tribunais e juízes.
II.

o Poder Legislativo é unilateral,

constituído pela Assembleia Legislativa do
Paraná, composto por 54 deputados, que
são eleitos a cada quatro anos.
III. a maior corte do Poder Judiciário
paranaense é o Tribunal de Justiça do
Estado

do

Paraná,

composto

desembargadores e os juízes de direito.
Estão corretas:
A) somente as alternativas I e III.
B) somente a alternativa I.
C) todas as alternativas.
D) nenhuma das alternativas.
E) somente as alternativas II e III

por

40. Segundo a Lei Orgânica do Município de

42. De acordo com Vigotski, a Zona de

Palmas – PR é atribuição do prefeito.

Desenvolvimento Proximal resulta em:

I. Iniciar o processo legislativo, na forma e

A) Aprendizagem linear

nos casos previstos nesta Lei Orgânica;

B) Aprendizagem fragmentada

II. Representar o Município em juízo e fora

C) Desenvolvimento espontâneo

dele;

D) Desenvolvimento mental

III. Prestar à Câmara, dentro de 30 (trinta)

E) Desenvolvimento natural

dias, as informações solicitadas, podendo o
prazo ser prorrogado a pedido, pela
complexidade
dificuldade

da
de

matéria

ou

obtenção

dos

43. Analise o texto abaixo:

pela
dados

Os

estudos

epistemológicos

de

solicitados;

___________demonstravam que tanto as

IV. Sancionar, promulgar e fazer publicar

ações externas, quanto os processos de

as leis aprovadas pela Câmara e expedir

implicam uma organização lógica. Ele

decretos e regulamentos para sua fiel

buscava conjugar duas variáveis – o lógico e

execução;

o biológico – numa única teoria e, com isso,

A) somente as alternativas IV.

apresentar uma solução ao problema do

B) somente as alternativas I e II.

conhecimento humano.

C) somente as alternativas I e III.

Assinale

D) Todas as alternativas estão corretas

corretamente a lacuna do texto.

E) somente as alternativas I.
________________________________

A) Wallon

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

C) Paulo Freire

41. Estudos revelam que o planejamento, no

D) Davidov

contexto escolar, é um meio para programar

E) Piaget

a

alternativa

que

completa

B) Vigotski

as ações docentes, mas é também um
momento

de

pesquisa

e

reflexão

44. Para que os planos sejam efetivamente

intimamente ligado:

instrumentos para a ação docente, devem

A) À avaliação

ser como guia de orientação e devem

B) Ao plano diretor da cidade

apresentar:

C) Ao estatuto de Associações de pais e

I- Rigidez

professores

II- Coerência

D) Às demandas administrativas da direção

III- Objetividade

escolar.

IV- Uma estrutura mecânica

E) Às imposições da Secretaria escolar

Assinale a alternativa que indica todas as

Assinale a alternativa que indica todas as

afirmativas corretas.

afirmativas corretas.

A) São corretas apenas as afirmativas II e III

A) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3

B) São corretas apenas as afirmativas II e IV

B) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4

C) São corretas apenas as afirmativas III e IV

C) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5

D) É correta apenas a afirmativa I

D) São corretas apenas as afirmativas 1,2,3 e 4

E) Todas são corretas.

E) Todas são corretas.

45. Leia o texto e complete a frase:

47. Analise o texto abaixo:

O movimento mundial pela educação

No artigo 6º da Resolução CNE/CEB nº 4,

______ é uma ação política, cultural, social

de 13/07/2010, consta que Educação Básica

e pedagógica, desencadeada em defesa do

é necessária considerar as dimensões

direito de todos os estudantes de estarem

____________, em sua inseparabilidade,

juntos, aprendendo e participando, sem

buscando recuperar, para a função social

nenhum tipo de discriminação. Assinale a

desse nível da educação, a sua centralidade,

alternativa que completa corretamente a

que é o educando, pessoa em formação na

lacuna do texto.

sua essência humana.

A) inclusiva

Assinale

B) formalista

corretamente a lacuna do texto.

C) segregadora

A) lúdicas intelectuais

D) existencialista

B) corporais e emocionais

E) meritocrática

C) Afetivas e comportamentais

a

alternativa

D) formativas e disciplinares
46. Consta nos documentos oficiais que o
processo

de

definição

das

Diretrizes

Curriculares Municipais para a Educação
Básica faz parte de um movimento de
consolidação das políticas educacionais, co o
intento de assegurar o direito de todos os
cidadãos a uma educação:
1.Pública
2. Meritocrática
3. Gratuita
4. De qualidade Social
5. Moral

E) do educar e do cuidar

que

completa

48. De acordo com o artigo 2º do Estatuto da

50. Sobre o Planejamento escolar, é correto

Criança e do Adolescente considera-se

afirmar:

criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa

A) O Projeto Político Pedagógico (P.P.P.)

até 12 anos de idade incompletos, e

possui uma dimensão utópica prática, sendo

adolescente aquela que:

esta mais importante que aquela, pois se trata

A) 12 e 16 anos de idade

de um plano estratégico para a instituição

B) 12 e 18 anos de idade

escolar

C) 12 e 21 anos de idade

B) Os planos de ação das escolas (infantil ou

D) 13 e 16 anos de idade

fundamental) são diretrizes emanadas da

E) 14 e 16 anos de idade

Secretaria da Educação com vistas a orientar o
rumo institucional na rede de ensino.
C) O regimento escolar é peça importante da

49. O Estatuto da Criança e do Adolescente,

organização da escola, porque é responsável

Lei Federal nº 8.069/90, garante o direito

pela apresentação dos princípios que nortearão

das crianças e adolescentes à educação e,

a elaboração do projeto político pedagógico da

para tanto, assegura lhes:

escola

1.

Material

escolar

que

supra

suas

D) A propostas Pedagógica deve ser a

necessidades educacionais

materialização

2. Acesso à escola pública e gratuita

nacional da educação infantil e fundamental, a

próxima de sua residência

garantir a efetivação de um currículo único

3. Direito de contestar critérios avaliativos,

nacional

podendo recorrer às instâncias escolares

E)

superiores

características ser um documento de referência

Assinale a alternativa correta:

que se apresenta como uma espécie de

A) Somente a afirmativa 1 é verdadeira

antecipação do futuro, que deve orientar e

B) Somente a Afirmativa 2 é verdadeira

conduzir a ação dos educadores no presente

C) Somente a afirmativa 3 é verdadeira
D) Somente as afirmativas 1 e 2 é verdadeira
E) Somente as alternativas 2 e 3 são
verdadeiras

O

PPP

do

tem

referencial

como

uma

curricular

de

suas
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CARGO NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO:

PROFESSOR
NOME DO CANDIDATO:
RG:

ASSINATURA:

Nº DE INSCRIÇÃO

B

C

D

E

CARGO NÍVEL SUPERIOR:

ODONTÓLOGO
INSTRUÇÕES: Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 50 (Cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição
ou falha.
b) Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que
causem dúvidas.
02- A prova terá duração de 4 (quatro horas).
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita
preenchendo espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor
preta.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas
classificadas com as letras (A, B, C, D, E), mas só uma responde adequadamente
à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa.
05- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones
celulares, pagers, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad
e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas ou este
caderno de prova. Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá
retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação
das provas após as 11 (onze) horas.
08. Ao terminar a prova, entregue a mesma, e a folha de respostas ao fiscal da sala
e deixe o local de prova. O candidato que descumprir a regra de entrega de tal
documento será eliminado do processo.

LÍNGUA PORTUGUESA
2. (ENEM) Leia com atenção o texto:
1. Marcos Bagno, em seu livro “Preconceito

[Em Portugal], você poderá ter alguns

Linguístico”

2011),

probleminhas se entrar numa loja de roupas

apresenta alguns mitos sobre a Língua

desconhecendo certas sutilezas da língua.

Portuguesa. Alguns desses mitos seriam:

Por exemplo, não adianta pedir para ver os

“Português é muito difícil”, “as pessoas sem

ternos — peça para ver os fatos. Paletó é

instrução falam tudo errado”, “é preciso

casaco. Meias são peúgas. Suéter é camisola

saber gramática para falar e escrever bem”.

— mas não se assuste, porque calcinhas

Para o autor, é importante que se valorize o

femininas são cuecas. (Não é uma delícia?).

saber linguístico individual de cada um.

(Ruy Castro. Viaje Bem. Ano VIII, no 3, 78.)

Considerando essas reflexões, podemos

O texto destaca a diferença entre o

afirmar sobre as variedades linguísticas:

português do Brasil e o de Portugal quanto

A) As variedades linguísticas devem ser

A) ao vocabulário.

minimizadas. Há uma única norma que deve

B) à derivação.

ser valorizada, que é a norma culta, aprendida

C) à pronúncia.

na escola.

D) gênero

B) Diante de produções orais como “criente”

E) à sintaxe.

(Edições

Loyola,

(ao invés de “cliente”) e “probrema” (ao invés
de

“problema”),

desprestigiadas

da

temos
língua,

variações
que

são

consideradas erros e devem ser evitadas.
C) Somente com o domínio da gramática é que
podemos

ter

um

bom

conhecimento

linguístico, com condições de usar a linguagem
de forma adequada.
D) As pessoas que discriminam quem fala
“pobrema” ao invés de “problema” consideram
que a língua é caracterizada pela variedade.
E) Quando estamos diante de produções orais
como “criente” ou “probrema”, estamos diante
de variações linguísticas, que devem ser vistas
sem preconceito.

3. Leia os versos do poema “Construção” de
Chico Buarque e, em seguida, responda à
questão sobre figuras de linguagem:
Amou daquela vez como se fosse a última
Beijou sua mulher como se fosse a última
E cada filho seu como se fosse o único
E atravessou a rua com seu passo tímido
Subiu a construção como se fosse máquina
Nos versos acima há uma figura de
linguagem denominada
A) Metáfora
B) Comparação
C) Metonímia
D) Personificação
E) Aliteração

dos pedestres, o que faz com que processo de

TEXTO

implementação seja realizado no mínimo com

Ciclovia
As ciclovias exercem um grande fascínio

alguma espécie de atrito.

sobre a população em geral, em especial nos

Ciclovia é sempre a opção mais

ciclistas leigos. A crença que só a segregação

complicada de ser implementada e a mais cara.

do ciclista em relação ao trânsito proporciona

Os altos custos de sua manutenção também

segurança no pedalar é muito enraizada. A

devem ser levados em consideração ou então o

realidade apresentada por pesquisas mostra

dinheiro investido será jogado no lixo.

que não é bem assim. Não resta dúvidas que
ciclovias têm qualidades, mas não existe

4. “As ciclovias exercem um grande fascínio

milagre e elas também apresentam seus pontos

sobre a população em geral, em especial nos

fracos. Talvez o ponto mais forte do conceito

ciclistas leigos”; essa observação inicial do

ciclovia esteja no imaginário das pessoas.

texto:

Ciclovia é uma dentre várias opções

A) é explicada na progressão do texto.

técnicas de segurança de trânsito para melhoria

B) é contrariada pelo conteúdo do texto.

da vida do ciclista. Ela pode ou não ser a opção

C) é discutida em seus vários aspectos.

mais segura ou apropriada. Em várias situações

D) é confirmada por estudos especializados.

é mais apropriado ter faixas para ciclistas,

E) é vista como uma opinião equivocada.

sinalização, trânsito partilhado ou mesmo não
fazer absolutamente nada. Em cidades de
pequeno porte ou no interior de bairros onde o
trânsito é de baixa velocidade e tranquilo,
ciclovias

provavelmente

são

totalmente

desnecessárias.
A matemática é simples: a quase
totalidade dos acidentes envolvendo ciclistas
acontece em cruzamentos, portanto resolvendo
estes pontos, o índice de acidentes envolvendo
ciclistas praticamente zera. E aí vem o detalhe:
não existe ciclovia sem algum tipo de
cruzamento.
Mas há outros fatores a ponderar antes de
optar pela ciclovia. Para criar uma via
apropriada é necessário tirar espaço de alguém,
seja dos veículos motorizados ou até mesmo

5. A frase do primeiro parágrafo que mostra
um erro de norma culta é:
A) “As ciclovias exercem um grande fascínio
sobre a população em geral, em especial nos
ciclistas leigos”.
B) “A crença que só a segregação do ciclista
em relação ao trânsito proporciona segurança
no pedalar é muito enraizada”.
C) “A realidade apresentada por pesquisas
mostra que não é bem assim”.
D) “Não resta dúvidas que ciclovias têm
qualidades, mas não existe milagre e elas
também apresentam seus pontos fracos”.
E) “Talvez o ponto mais forte do conceito
ciclovia esteja no imaginário das pessoas”.

6. Entre os chamados “pontos fracos” das

As palavras destacadas são formadas:

ciclovias encontramos:

A) Ambas por derivação regressiva.

A) o pequeno custo de sua construção.

B) A primeira por derivação regressiva e a

B) o pequeno número de cruzamentos.

segunda por derivação imprópria.

C) os atritos criados com outros cidadãos.

C) Ambas por derivação imprópria.

D) a necessidade de deslocamento de policiais.

D) A primeira por derivação imprópria e a

E) a falta de manutenção cuidada.

segunda por derivação regressiva.
E) Nenhuma das alternativas.

7 Assinale a alternativa que preenche as
lacunas do texto a seguir, observando o
emprego do sinal de crase e a conjugação
verbal, segundo a norma-padrão.

9. Quanto à regência verbal, nos trechos
abaixo:
I – Lembrei a eles a data do exame médico.
II – Sua aprovação para o cargo implica

Implantaremos um sistema capaz de levar __
consumidores fiéis informações sobre nossas
promoções, ___ partir do momento em que
forem

lançadas.

Se

_____

de

recursos

suficientes, anunciaremos prêmios que atraiam

fluência na língua inglesa.
III – Informou-lhes de que poderiam sair assim
que terminassem o trabalho.
IV – Simpatizo com os apresentadores do

clientes, para que ___ incondicionalmente _____

telejornal.

campanhas promocionais.

V- O delegado procederá o inquérito.

A) aqueles ... a ... dispormos ... aderem ... as

Estão CORRETAS as proposições:

B) àqueles... a ... dispusermos ... adiram... às

A) II, III e V, somente.

C) àqueles... à ... dispusermos... aderem... às

B) I, III e V, somente.

D) aqueles ... à ... dispormos ... adiram ... as

C) II, III, IV e V, somente.

E) aqueles ... a ... dispormos ... adiram ... as

D) I, II e IV, somente
E) II e V, somente.

8. Leia o fragmento abaixo, de Caetano
Veloso:

10 Leia as seguintes frases:

“Luz do Sol,

I- Como nenhum dos condôminos se

Que a folha traga e traduz

interessou pelo projeto de reforma do

Em verde novo em folha,

prédio, a única opção foi cancelá-lo.

Em graça, em vida, em força, em luz...

II- A chuva caíra forte durante dias; acabara,

Céu azul

pois, a seca.

E vem até onde os pés

III- Ainda que ele me convidasse, eu não

Tocam a terra

viajaria jamais de navio.

E a terra inspira e exala seus azuis...”

IV- Como aumentou o desemprego, a

13. Em uma pesquisa sobre consumo de

situação agravouse.

bebidas de café e de chocolate de uma

As orações destacadas estabelecem, correta

determinada cidade do interior do Paraná,

e respectivamente, relação de:

foram

A) comparação, conclusão, causa, condição.

Sabendo que 280 entrevistados consomem

B) finalidade, explicação, tempo, causa.

café e 240 consumem chocolate, e que

C) causa, conclusão, concessão, proporção.

TODOS os entrevistados consomem algum

D) condição, explicação, causa, finalidade.

dos dois tipos de bebida, a quantidade de

E) comparação, causa, conclusão, condição.

habitantes que consome os dois produtos é:

__________________________________

A) 80 habitantes.

MATEMÁTICA

B) 60 habitantes.

entrevistados

480

habitantes.

C) 40 habitantes.
11 Um caminhão carrega 120 sacos de

D) 20 habitantes.

batata e tem 2.270 sacos para transportar.

E) 100 habitantes

Quantas viagens no mínimo ele deverá fazer
para transportar todos esses sacos de

14. ENEM-2016). Um paciente necessita de

batata?

reidratação endovenosa feita por meio de

A) 18.

cinco frascos de soro durante 24 h. Cada

B) 19.

frasco tem um volume de 800 mL de soro.

C) 17.

Nas primeiras quatro horas, deverá receber

D) 20.

40% do total a ser aplicado. Cada mililitro

E) 22

de soro corresponde a 12 gotas. O número
de gotas por minuto que o paciente deverá

12. Para garantir a compra de um

receber após as quatro primeiras horas será

apartamento na planta é necessário realizar

A) 16.

o pagamento de, no mínimo, 30% do valor

B) 20.

total do imóvel como entrada. Se um imóvel

C) 24.

custa R$ 198.000,00, o valor necessário para

D) 34.

o pagamento do valor da entrada será de:

E) 40

A) R$ 45.000,00.
B) R$ 19.800,00.
C) R$ 59.400,00.
D) R$ 39.800,00.
E) R$ 49.500,00.

15. Com um saco de 10 kg de farinha uma

A) R$ 18,05.

padaria faz 132 pãezinhos e 22 bisnagas.

B) R$ 18,10.

Essa padaria quer produzir pacotes que

C) R$ 18,15.

tenham 6 pãezinhos e uma bisnaga em cada

D) R$ 18,20.

um

E) R$ 18,25.

desses

pacotes.

Mantendo

essa

proporção e utilizando ao máximo a farinha
disponível, o número máximo desses pacotes

18. A média das idades de um grupo de 10

que essa padaria conseguirá produzir com 4

pessoas é 18,7 anos. Carlos e Ana não fazem

sacos de 10 kg de farinha é igual a

parte desse grupo, mas, inserindo-os ao

A) 76.

D) 80.

grupo, a média das idades das 12 pessoas

B) 84.

E) 88.

passa a ser de 19 anos. Sabendo-se que

C) 92.

Carlos é 5 anos mais velho que Ana, e que
ambos nasceram no primeiro dia do mês de

16. Para executar 360 km de pavimentação

janeiro, é correto afirmar que Ana nasceu

são necessários 12 operários trabalhando 8

no ano de

horas por dia durante 90 dias. Para fazer

A) 1992.

120 km de outra pavimentação idêntica,

B) 1994.

porém com o dobro de largura, trabalhando

C) 1996.

15 operários 6 horas por dia, executarão a

D) 1998.

pavimentação em:

E) 2000.

A) 46 dias
B) 48 dias

19. O gráfico apresenta informações do

C) 52 dias

lucro, em reais, sobre a venda de uma

D) 56 dias

quantidade, em centenas, de um produto em

E) 64 dias

um hipermercado.

17. Uma pessoa comprou um determinado
produto cujo preço à vista era de R$ 825,00.
Como forma de pagamento, ela deu uma
entrada de 45% do preço à vista e pagou o
restante com um cheque para 30 dias, com
juros de 4% sobre esse restante. O valor que
essa pessoa pagou de juros, nessa compra,
correspondeu a

Sabendo-se que é constante a razão entre a
variação do

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

lucro e a variação da

quantidade vendida e que se pretende ter

21. Associe as funcionalidades da Coluna 1

um lucro total não menor que R$ 90.500,00

com as teclas de atalho na Coluna 2, que

em 10 dias de venda desse produto, então a

tratam dos atalhos gerais, aplicáveis ao

média diária de unidades que deverão ser

Windows 7.

vendidas, nesse período, deverá ser, no

COLUNA 1

mínimo, de

1. Copiar o item selecionado.

A) 8900.

D) 9050.

2. Excluir o item selecionado sem passar

B) 8950.

E) 9150.

pela lixeira.

C) 9000.

3. Desfazer uma ação.
4. Recortar o item selecionado.

20. Considere a seguinte tabela de desconto

5. Colar o item selecionado.

mensal de imposto de renda na fonte, de

COLUNA 2

trabalhadores assalariados

( ) Ctrl + Z
( ) Ctrl + C
( ) Ctrl + X
( ) Ctrl + V
( ) Shift + Delete
A alternativa que melhor preenche os
parênteses da coluna 2, de cima para baixo,
é:
A) 3 – 1 – 4 – 5 – 2.
B) 3 – 1 – 2 – 4 – 5.

Um trabalhador que teve como desconto de

C) 5 – 2 – 1 – 4 – 3.

imposto de renda, em determinado mês de

D) 2 – 3 – 4 – 1 – 5.

vigência da tabela, o valor de R$ 185,20, teve

E) 1 – 3 – 5 – 4 – 2.

uma base de cálculo que, para atingir R$
10.000,00, precisa ser adicionado a
A) R$ 5.600,00.
B) R$ 6.000,00.
C) R$ 6.400,00.
D) R$ 6.800,00.
E) R$ 7.200,00.
__________________________________

Considere o gráfico do Excel 2007 na Figura

II. O elemento indicado por 2 corresponde à

a seguir e suas respectivas marcações para

área de plotagem do gráfico.

responder às questões 22 e 23

III. O elemento indicado por 7 corresponde
ao título do gráfico.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas II e III.

24. Sobre o LibreOffice Writer, é correto
afirmar que:
22. Sobre os elementos do gráfico do Excel

A) Um ícone com um ponto de interrogação

2007 apresentado, analise as seguintes

aparecerá no documento quando houver

assertivas:

alterações não salvas no documento.

I. O elemento indicado por 1 corresponde à

B) A Barra de Status do Writer, por definição,

área do gráfico.

não oferece informações sobre o documento e

II. O elemento indicado por 3 corresponde

possíveis atalhos.

aos pontos de dados, da série de dados que

C) Se o documento foi digitalmente assinado,

são plotados no gráfico.

um ícone aparecerá no documento e, com um

III. O elemento indicado por 6 corresponde

duplo clique nesse ícone, é possível visualizar

à legenda do gráfico.

o certificado.

Quais estão corretas?

D) A ferramenta de idioma do Writer tem

A) Apenas I.

como função principal traduzir para o idioma

B) Apenas II.

selecionado todas as funcionalidades da

C) Apenas III.

ferramenta.

D) Apenas I e II.

E) Não é permitido selecionar um bloco

E) Apenas II e III.

vertical ou uma “coluna” do texto separado por
espaços ou por marcas de tabulação.

23. Avalie as assertivas sobre os elementos
do gráfico do Excel 2007 apresentado acima.
I. O elemento indicado por 5 corresponde a
um rótulo de dados.

25. Um dos programas mais utilizados no

28. O Microsoft PowerPoint é um programa

pacote Office é o editor de texto Word. No

voltado para fazer apresentações, mas,

programa Word 2010 para salvar um

normalmente,

documento através do atalho, no teclado, é

apresentação em formato de edição para

utilizando as teclas:

depois executá-la em formato de slide.

os

usuários

abrem

a

A) Ctrl + B.

D) Ctrl + O.

Para salvá-lo em formato de apresentação

B) Ctrl + N.

E) Ctrl + R.

de slides, escolha a opção "Salvar como" e

C) Ctrl + S.

depois em "Apresentação de slides do
PowerPoint". O novo arquivo ficará com a

26. Considerando a planilha abaixo:

extensão
A) .ppt ou .pptx
B) .pps ou .ppsx
C) .pot ou .potx
D) .dot ou dotx
E) .xls ou xlsx

Qual o resultado da fórmula abaixo, se

29. Em uma empresa, um dos maiores

inserida na célula “C6”?

problemas de segurança consiste no acesso

=((B3*C3)+(B4*C4))/(C3+C4)

a páginas web não autorizadas, por parte

A) retornaria erro, pois a referência é cíclica.

dos funcionários. Uma diretriz de segurança

B) 7,6

foi estabelecida pelos gestores da empresa

C) 21

para controlar esses acessos indevidos à

D) 8

Internet. Para que esse controle fosse efetivo

E) 8,2

e a performance de acesso à Internet fosse
otimizada,

a

equipe

técnica

resolveu

27. É muito comum, durante a utilização do

instalar, na rede interna da empresa, um

Microsoft Word, surgir a necessidade de

servidor de:

selecionar todo o texto do documento. Para

A) antivírus

isso, utilizamos a combinação de teclas:

B) domínio

A) Ctrl + J

C) network

B) Ctrl + Home

D) firewall

C) Ctrl + T

E) proxy

D) Ctrl + B
E) Ctrl + A

internet,

objetivo do Brasil nesta conferência foi de

conhecido também por Browser. Considere

atrair investimentos para setores alinhados

o seguinte caso: Fernanda está realizando

com as metas de redução de carbono.

uma pesquisa em seu navegador, a mesma

D) Na Cúpula, o ministro do Meio Ambiente,

deseja abrir uma nova aba, com isso

José Serra, chefiou a delegação brasileira e

realizara o procedimento utilizando o atalho

defendeu

a partir do teclado. Diante deste conceito,

financiamento.

analise as alternativas abaixo e selecione a

E) Outro ponto fundamental é a ajuda aos

que represente abrir uma nova aba:

países mais pobres para que consigam

A) Ctrl + M

implementar

B) Shift + Ctrl + T

desmatamento e poluição.

30.

Sobre

navegadores

de

questões

como

políticas

de

adaptação

redução

e

de

C) Ctrl + T
32. A Constituição da República Federativa

D) Ctrl + B

do Brasil, promulgada em 1988, traz em seu

E) Nenhuma das alternativas.

escopo uma série de obrigações para que o

__________________________________

Estado promova a igualdade social. Tais

CONHECIMENTOS GERAIS

políticas são necessárias, já que o Brasil, do
31 A liderança brasileira na agenda
ambiental

foi

comunidade

reforçada

perante

internacional

na

a
22ª

Conferência das Partes (COP 22). Sobre a
COP

22,

assinale

a

alternativa

A) Uma das metas é a ampliação do uso de
matrizes energéticas de fontes limpas; o intuito
é que até 2030, 45% da matriz seja constituída
de fontes renováveis.

B) Nacional-Socialista.
C) de Bem-Estar Social.
D) Absolutista.

Relações Exteriores do Marrocos, Salaheddine
Mezouar, destacou a necessidade de ação
imediata com foco nas pessoas que vivem em
áreas mais suscetíveis a eventos climáticos.

enfrentando um sério problema, que é a
produção desordenada de lixo doméstico.

Ambiental

sejam ilegais, ainda permanecem em várias
cidades. Sobre esse problema ambiental,
assinale a alternativa correta.
A) A produção de lixo está diretamente ligada
ao atraso tecnológico e legislativo do Brasil,

C) De acordo com o secretário de Mudanças
Qualidade

33. Nas últimas décadas, o Brasil vem

Os antigos lixões, embora juridicamente

B) O presidente do COP 22 e ministro de

e

A) Liberal.

E) Socialista.

INCORRETA:

Climáticas

ponto de vista jurídico, é um estado

do

Ministério do Meio Ambiente, o principal

haja vista que, em pleno século XXI, não

temos uma legislação adequada para tal

35. Quais os seis municípios que fazem

problema.

divisa com Palmas.

B) O maior problema do Brasil para enfrentar

A) Pato Branco, Coronel Domingos Soares,

a questão ambiental do lixo é a grande

Mariópolis, Reserva do Iguaçu, Abelardo Luz

importância cultural dos lixões, que já viraram

(SC) e Água Doce (SC).

uma espécie de patrimônio dos brasileiros, pois

B) Clevelândia, Coronel Domingos Soares,

geram muitos empregos.

Bituruna, Coronel Vivida, Abelardo Luz (SC)

C) O lixo é um problema cultural, já que, em

e Água Doce (SC).

outros países, esse problema não existe. O

C) Mariópolis, Coronel Domingos Soares,

Brasil é um povo que não liga para as questões

Bituruna, Honório Serpa, Abelardo Luz (SC) e

ambientais.

Água Doce (SC).

D) O problema do lixo está ligado ao descarte

D) Clevelândia, Coronel Domingos Soares,

indevido de produtos como sacolas plásticas,

Bituruna, General Carneiro, Abelardo Luz

garrafas pet e embalagens longa vida. Para

(SC) e Água Doce (SC).

enfrentar tal problema, foi criada a Política

E) União da Vitória, Coronel Domingos

Nacional de Resíduos Sólidos.

Soares, Mangueirinha, Reserva do Iguaçu,

E) A Política Nacional de Resíduos Sólidos,

Abelardo Luz (SC) e Água Doce (SC).

para solucionar o problema do lixo, visou
responsabilizar apenas as pessoas jurídicas,

36. A Lei nº 1007 de 09 de agosto de 1991,

deixando as pessoas físicas de lado, haja vista

oficializa como Símbolo Municipal, a Letra

que os principais responsáveis pelo lixo são as

e Música do Hino de Palmas - Pr. Faz parte

empresas.

da Letra do Hino a seguinte estrofe:
A) Quando a aurora desponta sorrindo. E os

34 – Os problemas de relacionamento se

pinhais lacrimejam orvalho. Teus filhos

encontram, em sua maior parte, onde

alegres, contentes. Buscam todos na vida o

pessoas diferentes trabalham diariamente

trabalho.

juntas. Por isso o bom relacionamento

B) Salve Palmas, torrão de pinheirais. Campos

humano no ambiente de trabalho exige:

verdes, cenários de beleza. Ventos frios

A) Competição e conflito com colegas.

embalam butiazais. Exaltando o Escultor da

B) Ser atencioso e cordial com todos.

natureza.

C) Uso de equipamento de segurança no

C) Gigante pela própria natureza. És belo, és

trabalho.

forte, impávido colosso E o teu futuro espelha

D) Boa comunicação apenas com colega

essa grandeza.

E) nenhuma das alternativas

D) Suporte de saber e de cultura, És altivo, tens

Côrtes.

de Deus a proteção, Teu progresso a teu povo

município, desmembrado de Guarapuava,

enobrece, Em tua saga há beleza e gratidão.

ocorreu em 14 de abril de 1879. O primeiro

E) Salve Palmas, torrão de araucárias. Campos

prefeito de Palmas foi?

verdes e ventos frios embalam butiazais.

A) Coronel Domingos Soares

Exaltando o senhor da natureza.

B) Firmino Teixeira Baptista

A

emancipação

política

do

C) Alípio José do Nascimento e Souza
37.

Conflito

proporções

na

que

alcançou

história

do

enormes
Brasil

e,

D) Rutílio Sá Ribas
E) Rufino Oliveira Sá Ribas

particularmente, nos Estados do Paraná e
de Santa Catarina. A região do conflito,

39. Considerando as seguintes afirmativas

localizada entre os dois estados, era

sobre a estrutura política que compõe o

disputada pelos governos paranaense e

governo do Estado do Paraná:

catarinense, área rica em erva-mate e,

I. três poderes: o executivo, representado

sobretudo, madeira, onde se misturaram

pelo governador; o legislativo, representado

interesses políticos, econômicos e religiosos.

pela Assembleia Legislativa do Paraná; e o

Ocorrido entre 1912 e 1916, o conflito

judiciário, representado pelo Tribunal de

envolveu, de um lado, a população cabocla

Justiça do Estado do Paraná e outros

daqueles Estados, e, de outro, os dois

tribunais e juízes.

governos

estaduais,

II.

presidente

da

apoiados

República,

Hermes

pelo
da

o Poder Legislativo é

unilateral,

constituído pela Assembleia Legislativa do

Fonseca.

Paraná, composto por 54 deputados, que

O texto acima refere-se a:

são eleitos a cada quatro anos.

A) Guerra dos Farrapos

III. a maior corte do Poder Judiciário

B) Guerra dos Emboabas

paranaense é o Tribunal de Justiça do

C) Guerra do Contestado

Estado

D) Revolução de 1930

desembargadores e os juízes de direito.

E) Revolta da Armada

Estão corretas:

do

Paraná,

composto

A) somente as alternativas I e III.
38. A história de Palmas está ligada

B) somente a alternativa I.

diretamente à formação do Sudoeste do

C) todas as alternativas.

Paraná. Os primeiros registros da região, da

D) nenhuma das alternativas.

descoberta dos chamados Campos de

E) somente as alternativas II e III

Palmas, datam da década de 1720, por obra
do bandeirante curitibano Zacarias Dias

por

40. Segundo a Lei Orgânica do Município de
Palmas – PR é atribuição do prefeito.
I. Iniciar o processo legislativo, na forma e
nos casos previstos nesta Lei Orgânica;
II. Representar o Município em juízo e fora
dele;
III. Prestar à Câmara, dentro de 30 (trinta)
dias, as informações solicitadas, podendo o
prazo ser prorrogado a pedido, pela
complexidade
dificuldade

da
de

matéria

obtenção

ou
dos

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
41. O tempo de coagulação (TC) é o espaço
de tempo decorrido para que o sangue do
paciente coagule fora do vaso. Os valores
normais do TC variam de
A) 5 a 10 segundos.

D) 5 a 10 minutos.

B) 20 a 30 segundos

E) 15 a 20 minutos.

C) 1 a 2 minutos.

pela

Paciente de 26 anos sofreu acidente

dados

automobilístico no qual fraturou ossos da

solicitados;

face e teve traumatismo alvéolo-dentário

IV. Sancionar, promulgar e fazer publicar

com avulsão no dente 21. Com base neste

as leis aprovadas pela Câmara e expedir

caso clínico, responda as questões nº 42 e 43.

decretos e regulamentos para sua fiel
execução;
A) somente as alternativas IV.
B) somente as alternativas I e II.
C) somente as alternativas I e III.
D) Todas as alternativas estão corretas
E) somente as alternativas I.
__________________________________

42.

Pergunta-se

qual(is)

técnica(s)

radiográfica(s) deve(m) ser utilizada(s) para
avaliar o traumatismo dentoalveolar?
A) Panorâmica e Periapical.
B) Panorâmica e Interproximal.
C) Apenas oclusal.
D) Teleradiografia em norma lateral.
E) Waters.
43. O dente avulsionado é reimplantado e é
realizada a contenção semirrígida de canino
a canino. Passadas quatro semanas de
contenção, o paciente volta ao consultório
reclamando de sangramento da gengiva e
massa branca nos dentes. Qual é o possível
diagnóstico?
A) Pericoronarite.
B) Pericementite
C) Gengivite.
D) Periodontite.
E) Trauma oclusal.

44. Qual dos vasoconstritores a seguir pode

A) fraturas não deslocadas favoráveis.

estar associado aos anestésicos locais e deve

B) fraturas de terço médio e fraturas condilares

ser utilizado com cautela no palato duro,

bilaterais deslocadas.

devido aos riscos de produzir necrose e

C) fraturas severamente cominutivas.

descamação

D) fraturas expostas pela significante perda de

advindas

da

intensa

estimulação de receptores α?

tecido mole subjacente.

A) Adrenalina.

E)

B) Noradrenalina.

impedimento do movimento mandibula

fraturas do processo coronoide sem

C) Felipressina.
D) Fenilefrina.
E) Levonordefrina.

47. Quais são os nervos responsáveis pela
inervação sensitiva da língua?
A) Corda do tímpano e trigêmeo.

45. Paciente do gênero feminino, 17 anos,
procurou atendimento para remoção do
dente 38 por indicação ortodôntica. Assinale
a alternativa que apresenta as técnicas

B) Glossofaríngeo e hipoglosso.
C) Trigêmeo e glossofaríngeo.
D) Milohioideo e hipoglosso.
E) Milohioideo e corda do tímpano.

anestésicas a serem realizadas neste caso.
A) Alveolar inferior, lingual e bucal.

48. Paciente masculino, 11 anos, apresenta

B) Infraorbitário e nasopalatino.

ausência de clavículas unilateral, ombros

C) Alveolar superior posterior e palatino

estreitos e acentuadamente caídos, baixa

maior.

estatura e aumento da circunferência

D) Alveolar superior anterior e nasopalatino.

craniana.

E) Infraorbitário e palatino maior.

Hipertelorismo ocular e base larga do nariz

Além

disso,

apresenta

com ponte nasal deprimida. Na maxila, é
46. O tratamento das fraturas mandibulares
pode ocorrer pela técnica de redução aberta
e fixação ou redução fechada. Embora as
técnicas abertas tenham suas vantagens
como uma reaproximação do fragmento
ósseo mais minuciosa e retorno funcional
mais rápido, a técnica de redução fechada
pode ser bem indicada em algumas
situações. Sendo assim, são indicações para
redução fechada de fraturas de mandíbula,
EXCETO

observada

atresia

maxilar,

retenção

prolongada de dentes decíduos e presença
de numerosos dentes permanentes não
erupcionados e/ou dentes supranumerários.
Considerando o caso descrito, qual é
provável diagnóstico?
A) Síndrome de Crouzon.
B) Displasia Cleidocraniana.
C) Querubismo.
D) Doença de Paget do osso.
E) Síndrome de Gardner.

49.

São

doenças

imunológicas

com

50. Paciente feminino com excesso vertical

manifestações bucais:

de maxila, oclusão classe II, padrão facial II,

A) penfigoide cicatricial, lúpus eritematoso,

foi

epidermólise bolhosa.

bimaxilar

B)

síndrome

de

Reiter,

líquen

plano,

submetida

à

cirurgia

através

da

ortognática

realização

de

osteotomia Le Fort I e osteotomia sagital

epidermólise bolhosa.

bilateral do ramo mandibular. A paciente

C) penfigoide bolhoso, pênfigo vulgar, lúpus

evoluiu

eritematoso.

desvitalização dos dentes 13 e 23 que

D) pênfigo vulgar, líquen plano, epidermólise

apresentavam 33 mm de comprimento

bolhosa.

(incisal-ápice). No exame radiográfico,

E) penfigoide cicatricial, síndrome de Reiter,

observou-se que a osteotomia de maxila foi

varicela.

realizada próxima aos dentes 13 e 23. Com

no

pós-operatório

com

base nessas informações, qual seria a
distância mínima da borda incisal do 13 e 23
em que deveria ser realizada a osteotomia
Le Fort I para evitar essa complicação?
A) 36mm.
B) 37mm.
C) 38mm.
D) 39mm.
E) 40mm
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CARGO NÍVEL SUPERIOR:

ODONTÓLOGO
NOME DO CANDIDATO:
RG:

ASSINATURA:

Nº DE INSCRIÇÃO

B

C

D

E

CARGO NÍVEL SUPERIOR:

MÉDICO VETERINÁRIO
INSTRUÇÕES: Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 50 (Cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição
ou falha.
b) Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que
causem dúvidas.
02- A prova terá duração de 4 (quatro horas).
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita
preenchendo espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor
preta.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas
classificadas com as letras (A, B, C, D, E), mas só uma responde adequadamente
à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa.
05- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones
celulares, pagers, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad
e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas ou este
caderno de prova. Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá
retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação
das provas após as 11 (onze) horas.
08. Ao terminar a prova, entregue a mesma, e a folha de respostas ao fiscal da sala
e deixe o local de prova. O candidato que descumprir a regra de entrega de tal
documento será eliminado do processo.

LÍNGUA PORTUGUESA
2. (ENEM) Leia com atenção o texto:
1. Marcos Bagno, em seu livro “Preconceito

[Em Portugal], você poderá ter alguns

Linguístico”

2011),

probleminhas se entrar numa loja de roupas

apresenta alguns mitos sobre a Língua

desconhecendo certas sutilezas da língua. Por

Portuguesa. Alguns desses mitos seriam:

exemplo, não adianta pedir para ver os ternos

“Português é muito difícil”, “as pessoas sem

— peça para ver os fatos. Paletó é casaco.

instrução falam tudo errado”, “é preciso saber

Meias são peúgas. Suéter é camisola — mas

gramática para falar e escrever bem”. Para o

não se assuste, porque calcinhas femininas são

autor, é importante que se valorize o saber

cuecas. (Não é uma delícia?).

linguístico

(Edições

individual

Considerando

essas

Loyola,

de

um.

(Ruy Castro. Viaje Bem. Ano VIII, no 3, 78.)

podemos

O texto destaca a diferença entre o português

cada

reflexões,

afirmar sobre as variedades linguísticas:

do Brasil e o de Portugal quanto

A) As variedades linguísticas devem ser

A) ao vocabulário.

minimizadas. Há uma única norma que deve ser

B) à derivação.

valorizada, que é a norma culta, aprendida na

C) à pronúncia.

escola.

D) gênero

B) Diante de produções orais como “criente” (ao

E) à sintaxe.

invés de “cliente”) e “probrema” (ao invés de
“problema”), temos variações desprestigiadas da
língua, que são consideradas erros e devem ser
evitadas.
C) Somente com o domínio da gramática é que
podemos ter um bom conhecimento linguístico,
com condições de usar a linguagem de forma
adequada.
D) As pessoas que discriminam quem fala
“pobrema” ao invés de “problema” consideram
que a língua é caracterizada pela variedade.
E) Quando estamos diante de produções orais
como “criente” ou “probrema”, estamos diante
de variações linguísticas, que devem ser vistas
sem preconceito.

3. Leia os versos do poema “Construção” de
Chico Buarque e, em seguida, responda à
questão sobre figuras de linguagem.
Amou daquela vez como se fosse a última
Beijou sua mulher como se fosse a última
E cada filho seu como se fosse o único
E atravessou a rua com seu passo tímido
Subiu a construção como se fosse máquina
Nos versos acima há uma figura de linguagem
denominada
A) Metáfora
B) Comparação
C) Metonímia
D) Personificação
E) Aliteração

implementação seja realizado no mínimo com

TEXTO

alguma espécie de atrito.

Ciclovia
As ciclovias exercem um grande fascínio

Ciclovia

é

sempre

a

opção

mais

sobre a população em geral, em especial nos

complicada de ser implementada e a mais cara.

ciclistas leigos. A crença que só a segregação do

Os altos custos de sua manutenção também

ciclista em relação ao trânsito proporciona

devem ser levados em consideração ou então o

segurança no pedalar é muito enraizada. A

dinheiro investido será jogado no lixo.

realidade apresentada por pesquisas mostra que
não é bem assim. Não resta dúvidas que ciclovias

4. “As ciclovias exercem um grande fascínio

têm qualidades, mas não existe milagre e elas

sobre a população em geral, em especial nos

também apresentam seus pontos fracos. Talvez o

ciclistas leigos”; essa observação inicial do

ponto mais forte do conceito ciclovia esteja no

texto:

imaginário das pessoas.

A) é explicada na progressão do texto.

Ciclovia é uma dentre várias opções

B) é contrariada pelo conteúdo do texto.

técnicas de segurança de trânsito para melhoria

C) é discutida em seus vários aspectos.

da vida do ciclista. Ela pode ou não ser a opção

D) é confirmada por estudos especializados.

mais segura ou apropriada. Em várias situações é

E) é vista como uma opinião equivocada.

mais apropriado ter faixas para ciclistas,
sinalização, trânsito partilhado ou mesmo não
fazer absolutamente nada. Em cidades de
pequeno porte ou no interior de bairros onde o
trânsito é de baixa velocidade e tranquilo,
ciclovias

provavelmente

são

totalmente

desnecessárias.
A matemática é simples: a quase totalidade
dos acidentes envolvendo ciclistas acontece em
cruzamentos, portanto resolvendo estes pontos, o
índice

de

acidentes

envolvendo

ciclistas

praticamente zera. E aí vem o detalhe: não existe
ciclovia sem algum tipo de cruzamento.
Mas há outros fatores a ponderar antes de
optar pela ciclovia. Para criar uma via apropriada
é necessário tirar espaço de alguém, seja dos
veículos motorizados ou até mesmo dos
pedestres, o que faz com que processo de

5. A frase do primeiro parágrafo que mostra
um erro de norma culta é:
A) “As ciclovias exercem um grande fascínio
sobre a população em geral, em especial nos
ciclistas leigos”.
B) “A crença que só a segregação do ciclista em
relação ao trânsito proporciona segurança no
pedalar é muito enraizada”.
C) “A realidade apresentada por pesquisas
mostra que não é bem assim”.
D) “Não resta dúvidas que ciclovias têm
qualidades, mas não existe milagre e elas
também apresentam seus pontos fracos”.
E) “Talvez o ponto mais forte do conceito
ciclovia esteja no imaginário das pessoas”.

6. Entre os chamados “pontos fracos” das

As palavras destacadas são formadas:

ciclovias encontramos:

A) Ambas por derivação regressiva.

A) o pequeno custo de sua construção.

B) A primeira por derivação regressiva e a

B) o pequeno número de cruzamentos.

segunda por derivação imprópria.

C) os atritos criados com outros cidadãos.

C) Ambas por derivação imprópria.

D) a necessidade de deslocamento de policiais.

D) A primeira por derivação imprópria e a

E) a falta de manutenção cuidada.

segunda por derivação regressiva.

7 Assinale a alternativa que preenche as

E) Nenhuma das alternativas.

lacunas do texto a seguir, observando o
emprego do sinal de crase e a conjugação
verbal, segundo a norma-padrão.

Implantaremos um sistema capaz de levar ___
consumidores fiéis informações sobre nossas
promoções, ___ partir do momento em que
forem lançadas. Se ___ de recursos suficientes,
anunciaremos prêmios que atraiam clientes,
para que ____ incondicionalmente ____
campanhas promocionais.
A) aqueles ... a ... dispormos ... aderem ... as
B) àqueles... a ... dispusermos ... adiram... às
C) àqueles... à ... dispusermos... aderem... às
D) aqueles ... à ... dispormos ... adiram ... as
E) aqueles ... a ... dispormos ... adiram ... as

9. Quanto à regência verbal, nos trechos
abaixo:
I – Lembrei a eles a data do exame médico.
II – Sua aprovação para o cargo implica fluência
na língua inglesa.
III – Informou-lhes de que poderiam sair assim
que terminassem o trabalho.
IV – Simpatizo com os apresentadores do
telejornal.
V- O delegado procederá o inquérito.
Estão CORRETAS as proposições:
A) II, III e V, somente.
B) I, III e V, somente.
C) II, III, IV e V, somente.
D) I, II e IV, somente
E) II e V, somente.

8. Leia o fragmento abaixo, de Caetano
Veloso:

10 Leia as seguintes frases:

“Luz do Sol,

I-

Que a folha traga e traduz

interessou pelo projeto de reforma do prédio,

Em verde novo em folha,

a única opção foi cancelá-lo.

Em graça, em vida, em força, em luz...

II- A chuva caíra forte durante dias; acabara,

Céu azul

pois, a seca.

E vem até onde os pés

III- Ainda que ele me convidasse, eu não

Tocam a terra

viajaria jamais de navio.

E a terra inspira e exala seus azuis...”

Como

nenhum

dos

condôminos

se

IV- Como aumentou o desemprego, a situação

consumem chocolate, e que TODOS os

agravouse.

entrevistados consomem algum dos dois tipos

As orações destacadas estabelecem, correta e

de bebida, a quantidade de habitantes que

respectivamente, relação de:

consome os dois produtos é:

A) comparação, conclusão, causa, condição.

A) 80 habitantes.

D) 20 habitantes.

B) finalidade, explicação, tempo, causa.

B) 60 habitantes.

E) 100 habitantes

C) causa, conclusão, concessão, proporção.

C) 40 habitantes.

D) condição, explicação, causa, finalidade.
E) comparação, causa, conclusão, condição.

14. ENEM-2016). Um paciente necessita de

__________________________________

reidratação endovenosa feita por meio de

MATEMÁTICA

cinco frascos de soro durante 24 h. Cada
frasco tem um volume de 800 mL de soro. Nas

11 Um caminhão carrega 120 sacos de batata

primeiras quatro horas, deverá receber 40%

e tem 2.270 sacos para transportar. Quantas

do total a ser aplicado. Cada mililitro de soro

viagens no mínimo ele deverá fazer para

corresponde a 12 gotas. O número de gotas

transportar todos esses sacos de batata?

por minuto que o paciente deverá receber

A) 18.

D) 20.

após as quatro primeiras horas será

B) 19.

E) 22

A) 16.

D) 34.

B) 20.

E) 40

C) 17.

C) 24.
12.

Para

garantir

a

compra

de

um

apartamento na planta é necessário realizar o

15. Com um saco de 10 kg de farinha uma

pagamento de, no mínimo, 30% do valor total

padaria faz 132 pãezinhos e 22 bisnagas. Essa

do imóvel como entrada. Se um imóvel custa

padaria quer produzir pacotes que tenham 6

R$ 198.000,00, o valor necessário para o

pãezinhos e uma bisnaga em cada um desses

pagamento do valor da entrada será de:

pacotes.

A) R$ 45.000,00.

D) R$ 39.800,00.

utilizando ao máximo a farinha disponível, o

B) R$ 19.800,00.

E) R$ 49.500,00.

número máximo desses pacotes que essa

C) R$ 59.400,00.

Mantendo

essa

13. Em uma pesquisa sobre consumo de

A) 76.

D) 80.

bebidas de café e de chocolate de uma

B) 84.

E) 88.

determinada cidade do interior do Paraná,

C) 92.

que 280 entrevistados consomem café e 240

e

padaria conseguirá produzir com 4 sacos de
10 kg de farinha é igual a

foram entrevistados 480 habitantes. Sabendo

proporção

16. Para executar 360 km de pavimentação

primeiro dia do mês de janeiro, é correto

são necessários 12 operários trabalhando 8

afirmar que Ana nasceu no ano de

horas por dia durante 90 dias. Para fazer 120

A) 1992.

km de outra pavimentação idêntica, porém

B) 1994.

com o dobro de largura, trabalhando 15

C) 1996.

operários 6 horas por dia, executarão a

D) 1998.

pavimentação em:

E) 2000.

A) 46 dias
B) 48 dias

19. O gráfico apresenta informações do lucro,

C) 52 dias

em reais, sobre a venda de uma quantidade,

D) 56 dias

em centenas, de um produto em um

E) 64 dias

hipermercado.

17. Uma pessoa comprou um determinado
produto cujo preço à vista era de R$ 825,00.
Como forma de pagamento, ela deu uma
entrada de 45% do preço à vista e pagou o
restante com um cheque para 30 dias, com
juros de 4% sobre esse restante. O valor que
essa pessoa pagou de juros, nessa compra,
correspondeu a
A) R$ 18,05.

Sabendo-se que é constante a razão entre a

B) R$ 18,10.

variação do lucro e a variação da quantidade

C) R$ 18,15.

vendida e que se pretende ter um lucro total

D) R$ 18,20.

não menor que R$ 90.500,00 em 10 dias de

E) R$ 18,25.

venda desse produto, então a média diária de
unidades que deverão ser vendidas, nesse
período, deverá ser, no mínimo, de

18. A média das idades de um grupo de 10
pessoas é 18,7 anos. Carlos e Ana não fazem
parte desse grupo, mas, inserindo-os ao grupo,
a média das idades das 12 pessoas passa a ser
de 19 anos. Sabendo-se que Carlos é 5 anos
mais velho que Ana, e que ambos nasceram no

A) 8900.
B) 8950.
C) 9000.
D) 9050.
E) 9150.

20. Considere a seguinte tabela de desconto

COLUNA 2

mensal de imposto de renda na fonte, de

( ) Ctrl + Z

trabalhadores assalariados

( ) Ctrl + C
( ) Ctrl + X
( ) Ctrl + V
( ) Shift + Delete
A alternativa que melhor preenche os
parênteses da coluna 2, de cima para baixo, é:
A) 3 – 1 – 4 – 5 – 2.
B) 3 – 1 – 2 – 4 – 5.
C) 5 – 2 – 1 – 4 – 3.

Um trabalhador que teve como desconto de

D) 2 – 3 – 4 – 1 – 5.

imposto de renda, em determinado mês de

E) 1 – 3 – 5 – 4 – 2.

vigência da tabela, o valor de R$ 185,20, teve
uma base de cálculo que, para atingir R$

Considere o gráfico do Excel 2007 na Figura a

10.000,00, precisa ser adicionado a

seguir e suas respectivas marcações para

A) R$ 5.600,00.

responder às questões 22 e 23

B) R$ 6.000,00.
C) R$ 6.400,00.
D) R$ 6.800,00.
E) R$ 7.200,00.
__________________________________
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

21. Associe as funcionalidades da Coluna 1
com as teclas de atalho na Coluna 2, que
tratam dos atalhos gerais, aplicáveis ao
Windows 7.
COLUNA 1
1. Copiar o item selecionado.
2. Excluir o item selecionado sem passar pela
lixeira.
3. Desfazer uma ação.
4. Recortar o item selecionado.
5. Colar o item selecionado.

22. Sobre os elementos do gráfico do Excel
2007

apresentado,

analise

as

seguintes

assertivas:
I. O elemento indicado por 1 corresponde à
área do gráfico.

II. O elemento indicado por 3 corresponde aos

C) Se o documento foi digitalmente assinado, um

pontos de dados, da série de dados que são

ícone aparecerá no documento e, com um duplo

plotados no gráfico.

clique nesse ícone, é possível visualizar o

III. O elemento indicado por 6 corresponde à

certificado.

legenda do gráfico.

D) A ferramenta de idioma do Writer tem como

Quais estão corretas?

função

A) Apenas I.

selecionado

B) Apenas II.

ferramenta.

C) Apenas III.

E) Não é permitido selecionar um bloco vertical

D) Apenas I e II.

ou uma “coluna” do texto separado por espaços

E) Apenas II e III.

ou por marcas de tabulação.

23. Avalie as assertivas sobre os elementos do

25. Um dos programas mais utilizados no

gráfico do Excel 2007 apresentado acima.

pacote Office é o editor de texto Word. No

I. O elemento indicado por 5 corresponde a

programa Word 2010 para salvar um

um rótulo de dados.

documento através do atalho, no teclado, é

II. O elemento indicado por 2 corresponde à

utilizando as teclas:

área de plotagem do gráfico.

A) Ctrl + B.

III. O elemento indicado por 7 corresponde ao

B) Ctrl + N.

título do gráfico.

C) Ctrl + S.

Quais estão corretas?

D) Ctrl + O.

A) Apenas I.

E) Ctrl + R.

principal

traduzir

todas

as

para

o

idioma

funcionalidades

da

B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.

26. Considerando a planilha abaixo:

E) Apenas II e III.

24. Sobre o LibreOffice Writer, é correto
afirmar que:
A) Um ícone com um ponto de interrogação
aparecerá

no

documento

quando

houver

alterações não salvas no documento.

Qual o resultado da fórmula abaixo, se

B) A Barra de Status do Writer, por definição,

inserida na célula “C6”?

não oferece informações sobre o documento e
possíveis atalhos.

=((B3*C3)+(B4*C4))/(C3+C4)

A) retornaria erro, pois a referência é cíclica.

estabelecida pelos gestores da empresa para

B) 7,6

controlar esses acessos indevidos à Internet.

C) 21

Para que esse controle fosse efetivo e a

D) 8

performance de acesso à Internet fosse

E) 8,2

otimizada, a equipe técnica resolveu instalar,
na rede interna da empresa, um servidor de:

27. É muito comum, durante a utilização do

A) antivírus

Microsoft Word, surgir a necessidade de

B) domínio

selecionar todo o texto do documento. Para

C) network

isso, utilizamos a combinação de teclas:

D) firewall

A) Ctrl + J

E) proxy

B) Ctrl + Home
C) Ctrl + T

30. Sobre navegadores de internet, conhecido

D) Ctrl + B

também por Browser. Considere o seguinte

E) Ctrl + A

caso: Fernanda está realizando uma pesquisa
em seu navegador, a mesma deseja abrir uma

28. O Microsoft PowerPoint é um programa

nova aba, com isso realizara o procedimento

voltado para fazer apresentações,

utilizando o atalho a partir do teclado. Diante

normalmente,

os

usuários

mas,

abrem

a

deste conceito, analise as alternativas abaixo e

apresentação em formato de edição para

selecione a que represente abrir uma nova

depois executá-la em formato de slide.

aba:

Para salvá-lo em formato de apresentação de

A) Ctrl + M

slides, escolha a opção "Salvar como" e depois

B) Shift + Ctrl + T

em "Apresentação de slides do PowerPoint".

C) Ctrl + T

O novo arquivo ficará com a extensão

D) Ctrl + B

A) .ppt ou .pptx

E) Nenhuma das alternativas.

B) .pps ou .ppsx

__________________________________

C) .pot ou .potx

CONHECIMENTOS GERAIS

D) .dot ou dotx
E) .xls ou xlsx

31 A liderança brasileira na agenda ambiental
foi

reforçada

perante

a

comunidade

29. Em uma empresa, um dos maiores

internacional na 22ª Conferência das Partes

problemas de segurança consiste no acesso a

(COP 22). Sobre a COP 22, assinale a

páginas web não autorizadas, por parte dos

alternativa INCORRETA:

funcionários. Uma diretriz de segurança foi

A) Uma das metas é a ampliação do uso de

33. Nas últimas décadas, o Brasil vem

matrizes energéticas de fontes limpas; o intuito é

enfrentando um sério problema, que é a

que até 2030, 45% da matriz seja constituída de

produção desordenada de lixo doméstico. Os

fontes renováveis.

antigos lixões, embora juridicamente sejam

B) O presidente do COP 22 e ministro de

ilegais, ainda permanecem em várias cidades.

Relações Exteriores do Marrocos, Salaheddine

Sobre esse problema ambiental, assinale a

Mezouar, destacou a necessidade de ação

alternativa correta.

imediata com foco nas pessoas que vivem em

A) A produção de lixo está diretamente ligada ao

áreas mais suscetíveis a eventos climáticos.

atraso tecnológico e legislativo do Brasil, haja

C) De acordo com o secretário de Mudanças

vista que, em pleno século XXI, não temos uma

Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério

legislação adequada para tal problema.

do Meio Ambiente, o principal objetivo do Brasil

B) O maior problema do Brasil para enfrentar a

nesta conferência foi de atrair investimentos para

questão ambiental do lixo é a grande importância

setores alinhados com as metas de redução de

cultural dos lixões, que já viraram uma espécie

carbono.

de patrimônio dos brasileiros, pois geram muitos

D) Na Cúpula, o ministro do Meio Ambiente,

empregos.

José Serra, chefiou a delegação brasileira e

C) O lixo é um problema cultural, já que, em

defendeu

outros países, esse problema não existe. O Brasil

questões

como

adaptação

e

financiamento.

é um povo que não liga para as questões

E) Outro ponto fundamental é a ajuda aos países

ambientais.

mais pobres para que consigam implementar

D) O problema do lixo está ligado ao descarte

políticas de redução de desmatamento e poluição.

indevido de produtos como sacolas plásticas,
garrafas pet e embalagens longa vida. Para

32 – A Constituição da República Federativa

enfrentar tal problema, foi criada a Política

do Brasil, promulgada em 1988, traz em seu

Nacional de Resíduos Sólidos.

escopo uma série de obrigações para que o

E) A Política Nacional de Resíduos Sólidos, para

Estado promova a igualdade social. Tais

solucionar

políticas são necessárias, já que o Brasil, do

responsabilizar apenas as pessoas jurídicas,

ponto de vista jurídico, é um estado

deixando as pessoas físicas de lado, haja vista

A) Liberal.

que os principais responsáveis pelo lixo são as

B) Nacional-Socialista.

empresas.

C) de Bem-Estar Social.
D) Absolutista.
E) Socialista.

o

problema

do

lixo,

visou

34 – Os problemas de relacionamento se

A) Quando a aurora desponta sorrindo. E os

encontram, em sua maior parte, onde pessoas

pinhais lacrimejam orvalho. Teus filhos alegres,

diferentes trabalham diariamente juntas. Por

contentes. Buscam todos na vida o trabalho.

isso o bom relacionamento humano no

B) Salve Palmas, torrão de pinheirais. Campos

ambiente de trabalho exige:

verdes, cenários de beleza. Ventos frios embalam

A) Competição e conflito com colegas.

butiazais. Exaltando o Escultor da natureza.

B) Ser atencioso e cordial com todos.

C) Gigante pela própria natureza. És belo, és

C) Uso de equipamento de segurança no

forte, impávido colosso E o teu futuro espelha

trabalho.

essa grandeza.

D) Boa comunicação apenas com colega

D) Suporte de saber e de cultura, És altivo, tens

E) nenhuma das alternativas

de Deus a proteção, Teu progresso a teu povo
enobrece, Em tua saga há beleza e gratidão.

35. Quais os seis municípios que fazem divisa

E) Salve Palmas, torrão de araucárias. Campos

com Palmas.

verdes e ventos frios embalam butiazais.

A) Pato Branco, Coronel Domingos Soares,

Exaltando o senhor da natureza.

Mariópolis, Reserva do Iguaçu, Abelardo Luz
(SC) e Água Doce (SC).

37. Conflito que alcançou enormes proporções

B) Clevelândia, Coronel Domingos Soares,

na história do Brasil e, particularmente, nos

Bituruna, Coronel Vivida, Abelardo Luz (SC) e

Estados do Paraná e de Santa Catarina. A

Água Doce (SC).

região do conflito, localizada entre os dois

C) Mariópolis, Coronel Domingos Soares,

estados,

Bituruna, Honório Serpa, Abelardo Luz (SC) e

paranaense e catarinense, área rica em erva-

Água Doce (SC).

mate

D) Clevelândia, Coronel Domingos Soares,

misturaram interesses políticos, econômicos e

Bituruna, General Carneiro, Abelardo Luz (SC)

religiosos. Ocorrido entre 1912 e 1916, o

e Água Doce (SC).

conflito envolveu, de um lado, a população

E) União da Vitória, Coronel Domingos Soares,

cabocla daqueles Estados, e, de outro, os dois

Mangueirinha, Reserva do Iguaçu, Abelardo Luz

governos estaduais, apoiados pelo presidente

(SC) e Água Doce (SC).

da República, Hermes da Fonseca.

e,

era

disputada

sobretudo,

madeira,

O texto acima refere-se a:
36. A Lei nº 1007 de 09 de agosto de 1991,

A) Guerra dos Farrapos

oficializa como Símbolo Municipal, a Letra e

B) Guerra dos Emboabas

Música do Hino de Palmas - Pr. Faz parte da

C) Guerra do Contestado

Letra do Hino a seguinte estrofe:

D) Revolução de 1930
E) Revolta da Armada

pelos

governos

onde

se

38. A história de Palmas está ligada

A) somente as alternativas I e III.

diretamente à formação do Sudoeste do

B) somente a alternativa I.

Paraná. Os primeiros registros da região, da

C) todas as alternativas.

descoberta dos chamados Campos de Palmas,

D) nenhuma das alternativas.

datam da década de 1720, por obra do

E) somente as alternativas II e III

bandeirante curitibano Zacarias Dias Côrtes.
A

emancipação

política

do

município,

40. Segundo a Lei Orgânica do Município de

desmembrado de Guarapuava, ocorreu em 14

Palmas – PR é atribuição do prefeito.

de abril de 1879. O primeiro prefeito de

I. Iniciar o processo legislativo, na forma e nos

Palmas foi?

casos previstos nesta Lei Orgânica;

A) Coronel Domingos Soares

II. Representar o Município em juízo e fora

B) Firmino Teixeira Baptista

dele;

C) Alípio José do Nascimento e Souza

III. Prestar à Câmara, dentro de 30 (trinta)

D) Rutílio Sá Ribas

dias, as informações solicitadas, podendo o

E) Rufino Oliveira Sá Ribas

prazo

ser

prorrogado

a

pedido,

pela

complexidade da matéria ou pela dificuldade
39. Considerando as seguintes afirmativas

de obtenção dos dados solicitados;

sobre a estrutura política que compõe o

IV. Sancionar, promulgar e fazer publicar as

governo do Estado do Paraná:

leis aprovadas pela Câmara e expedir decretos

I. três poderes: o executivo, representado pelo

e regulamentos para sua fiel execução;

governador; o legislativo, representado pela

A) somente as alternativas IV.

Assembleia Legislativa do Paraná; e o

B) somente as alternativas I e II.

judiciário, representado pelo Tribunal de

C) somente as alternativas I e III.

Justiça do Estado do Paraná e outros

D) Todas as alternativas estão corretas

tribunais e juízes.

E) somente as alternativas I.

II. o Poder Legislativo é unilateral, constituído

__________________________________

pela Assembleia Legislativa do Paraná,
composto por 54 deputados, que são eleitos a
cada quatro anos.
III. a maior corte do Poder Judiciário
paranaense é o Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná, composto por desembargadores e
os juízes de direito.
Estão corretas:

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

42. A farinha de carne é um subproduto

41. A respeito de algumas zoonoses, marque a
alternativa correta:
A) A salmonelose é causada pela riquétsia
“Salmonella enterica”, envolve em seu ciclo
galináceos, suínos, bovinos, eqüinos, mamíferos
e aves selvagens, entre outros, é frequentemente
transmitida a humanos através de alimentos,
causando-lhes enterites e septicemia.
B)

O

tétano

é

causado

pela

industrial

não

comestível

comumente

utilizado em alimentos para animais. O
conteúdo mínimo de proteína na farinha de
carne é de:
A) 45%

D) 50%

B) 55%

E) 60%

C) 65%
43. Observe as afirmativas a seguir em relação

bactéria

ao código deontológico médico-veterinário:

“Campylobacter tetani”, envolve em seu ciclo

I – O Médico Veterinário pode promover ações

principalmente herbívoros, é frequentemente

no âmbito da sanidade, designadamente na

transmitida a humanos através de feridas; na

prevenção e erradicação de zoonoses.

espécie humana causa espasmos musculares e

II – O Médico Veterinário pode desenvolver

alta mortalidade.

peritagem em assuntos que estejam intimamente

C) A leptospirose, causada pela bactéria

relacionados com a atividade da profissão.

“Leptospira interrogans”, envolve em seu ciclo

III – O Médico Veterinário pode formular

animais domésticos e selvagens, especialmente

pareceres técnicos sobre assuntos do âmbito das

cães e roedores, é frequentemente transmitida a

disciplinas de sua competência, ou de outras

humanos através da água ou de alimentos

áreas científicas em que possua conhecimentos

contaminados;

especializados e legalmente reconhecidos.

no

homem,

causa

febre,

pneumonia, meningite, insuficiência hepática e

Assinale a alternativa correta:

renal.

A) apenas a afirmativa I está correta.

D) A toxoplasmose é causada pelo protozoário

B) apenas a afirmativa II está correta.

“Toxoplasma gondii”; envolve em seu ciclo

C) apenas as afirmativas I e II estão corretas.

especialmente gatos, mas também afeta outros

D) apenas as afirmativas I e III estão corretas.

mamíferos; é transmitida a seres humanos

E) todas as afirmativas estão corretas

principalmente pela água contaminada com a
urina dos animais infestados; nos humanos causa
febre e pode resultar em severo dano ao sistema
nervoso central.
E) Nenhuma das alternativas

44. Brucella é um gênero de bactérias gram-

46. No programa de controle sanitário

negativas causadoras de brucelose, uma

adotado em uma granja de bovinos de leite,

zoonose caracterizada por uma infecção

está incluído o monitoramento semestral da

granulomatosa crônica. A espécie considerada

tuberculose com o emprego do teste de

mais patogênica e invasora em humanos é a:

tuberculina cervical simples. Se por ventura

A) Brucella canis.

ocorrerem animais reagentes em tal prova, é

B) Brucella ovis.

correto afirmar que deve ser efetuada a

C) Brucella melitensis.

confirmação da suspeita com o emprego do

D) Brucella abortus.

teste imunoalérgico cervical comparativo

E) Brucela suis.

destinado a esclarecer a ocorrência de reações
falso-positivas determinadas por

45. Observe as afirmativas a seguir em relação

A) imunossupressão pós-parto ou aborto.

à Leishmaniose:

B) imunossupressão induzida por tratamentos

I – É uma zoonose de manifestação cutânea ou

com corticosteroides.

visceral causada por protozoários flagelados

C) sensibilização provocada pela infecção por

do gênero Leishmania.

Mycobacterium tuberculosis.

II – É transmitida pela picada de fêmeas de

D) sensibilização provocada pela infecção por

insetos flebotomíneos.

micobactérias ambientais.

III – A forma visceral da doença tem como

E) sensibilização provocada pela imunização

sintomas clínicos a perda de peso, anemia,

com vacina viva B-19.

hepatomegalia, esplenomegalia e febre, entre
outros.

47. Ao analisar os registros da ocorrência de

Assinale a alternativa correta:

tuberculose humana em um dado município,

A) apenas a afirmativa I está correta.

foi levantada a incidência de casos observados

B) apenas a afirmativa II está correta.

entre os indivíduos que tinham o hábito de

C) apenas as afirmativas I e II estão corretas.

consumir queijo produzido com leite cru, não

D) apenas as afirmativas I e III estão corretas.

pasteurizado.

E) todas as afirmativas estão corretas.

proporção

O

estabelecimento

caracteriza

denominado
A) Risco relativo.
B) Relação dose-resposta.
C) Risco atribuível.
D) Razão de prevalências.
E) Coeficiente de incidência.

o

de

tal

indicador

48. Marque V (verdadeiro) ou F (Falso) e

B) ações de vigilância, sanidade e controle

assinale a alternativa correspondente.

epidemiológico,

A inspeção e a fiscalização industrial e

reconhecido como profissional do programa

sanitária de produtos de origem animal

saúde da família.

abrangem,

C) apenas controlar e fiscalizar estabelecimentos

entre

outros,

os

seguintes

porém

ele

ainda

não

é

procedimentos:

que manipulem produtos de origem animal.

( ) inspeção ante mortem e post mortem das

D) assinar a responsabilidade técnica de casas

diferentes espécies animais

agropecuárias e de defensivos agrícolas.

( ) verificação da prática de higiene e dos hábitos

E) fazer atendimento clínico e cirúrgico de

higiênicos pelos manipuladores de alimentos

animais de produção.

( ) verificação dos programas de autocontrole dos
estabelecimentos

50. Quanto à conservação de carnes, assinale

(

a alternativa correta.

) avaliação do bem-estar dos animais

destinados ao abate

A) As células vegetativas dos microrganismos

( ) verificação da água de abastecimento

são geralmente destruídas em temperatura da
ordem de 50º C, já os esporos bacterianos são

A) V – V – V – V - V

inativados em temperaturas superiores a 80º C,

B) F – V – V – V - V

de um modo geral.

C) V – V – F – V - V

B) Amônia, freon 12, dióxido de carbono e

D) V – V – V – V – F

cloreto de metila são exemplos de substâncias

E) F – V – V – V – F

usadas no processo de conservação a calor.
C) O sal tem ação através do aumento da pressão
a

oncótica, com consequente diminuição da

competência do sistema único de saúde na

atividade aquosa, diminuindo crescimento de

execução das ações de vigilância sanitária e

microrganismos.

epidemiológica e nas atividades de fiscalização

D) Calor, frio, salga, defumação, uso de aditivos

e inspeção de alimentos, compreendido o

e radiação são os principais métodos de

controle de seu teor nutricional, bem como

conservação.

bebidas e águas para consumo humano. Nesse

E) No congelamento, os produtos não podem

ínterim, podemos afirmar que o Médico

estar embalados para que não haja desidratação.

49.

A

Constituição

Federal

afirma

Veterinário sanitarista é responsável por
A) ações de vigilância, sanidade e controle
epidemiológico, fazendo parte do quadro de
profissionais do programa saúde da família.
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CARGO NÍVEL SUPERIOR:

MÉDICO VETERINÁRIO
NOME DO CANDIDATO:
RG:

ASSINATURA:

Nº DE INSCRIÇÃO

B

C

D

E

CARGO NÍVEL FUNDAMENTAL: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
FEMININO E MASCULINO, BORRACHEIRO, CARPINTEIRO E PEDREIRO

INSTRUÇÕES: Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 50 (Cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição
ou falha.
b) Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que
causem dúvidas.
02- A prova terá duração de 4 (quatro horas).
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita
preenchendo espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor
preta.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas
classificadas com as letras (A, B, C, D, E), mas só uma responde adequadamente
à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa.
05- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones
celulares, pagers, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad
e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas ou este
caderno de prova. Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá
retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação
das provas após as 11 (onze) horas.
08. Ao terminar a prova, entregue a mesma, e a folha de respostas ao fiscal da sala
e deixe o local de prova. O candidato que descumprir a regra de entrega de tal
documento será eliminado do processo.

LÍNGUA PORTUGUESA

1. Assinale a alternativa em que as

5. As letras que completam de modo

palavras estão corretamente escritas:

correto as palavras escasse__, depre__ão,

A) Cabeleirero, Adevogado.

aquie__er são respectivamente:

B) Cabelereiro, Adivogado.

A) z - ç - c

C) Cabeleireiro, Advogado.

B) z - ss - sc

D) Cabelerero, Adevogado.

C) s- ç - c

E) Cabeleirero, Advogado.

D) s - s - ss
E) s -ss – sc

2. (APPM/PI-2012) O plural da palavra
“curral” é:
A) currales
B) currals
C) currais
D) curralses
E) curralis

3. (APPM/PI-2012) As consoantes que
estão presentes no nome “PROVA” são:
A) o - a
B) p - r - o
C) o- v – a

6. Assinale a alternativa que contém o
feminino dos termos abaixo:
Japonês – chinês – tio – genro
A) Japonesa, china, tia, genra;
B) Japona, chinesa, tica, nora;
C) Japonesa, chinesa, tia, genra;
D) Japonesa, chinesa, tia, nora;
E) japona, china, tia, genra.

Leia o texto I para responder as
perguntas de 07 a 10.

D) p - r - v

O MENINO JORNALEIRO

E) p - o – a

O menino jornaleiro passa berrando pela
rua:
– Vinte e cinco adultos enganados por um
menino! Uma criança engana vinte e cinco
adultos!
– Me dá um jornal - grita um homem que
vai passando.
O homem pega o jornal, abre e descobre
que é um jornal velho. Vai reclamar,
furioso, quando houve o menino gritando lá
de longe:
– Vinte e seis adultos enganados por um
menino! Vinte e seis adultos...

4. Assinale a alternativa em que as duas
palavras retiradas do texto estão corretas
quanto à separação silábica.
A) con-fun-dia / sou-be-ssem
B) guer-rei-ro / lin-dís-si-ma
C) sa-be-ndo / po-diam
D) con-ti-nua-ram / poé-ti-co
E) a-pai-xo-na-dos / o-ca-sião

(Ziraldo Alves Pinto. Adaptado).

07 – Segundo o texto, a manchete

10 – Observe o trecho: “– Vinte e cinco

anunciada pelo garoto:

adultos enganados por um menino. Uma
criança engana vinte e cinco adultos!”

I. Deixa o público furioso com a notícia.

A intenção do garoto era:

II. Leva o consumidor a pensar que se

A) divulgar a manchete do jornal;

trata de uma matéria do jornal do dia.

B) chamar a atenção das crianças;

III. Faz parte das reportagens do jornal

C) vender jornais especialmente a crianças;

do dia.

D) conseguir vender o jornal velho;

Está(ão) correta(s) :

E) deixar os leitores furiosos.

A) apenas a I;
B) apenas a II;

11 - Qual das alternativas abaixo possui

C) apenas a III;

um substantivo utilizado tanto para o

D) I e II;

masculino como para o feminino?

E) I, II e III.

A) Criança
B) Mãe

08 – As palavras grifadas no texto são:

C) Filha

A) adjetivos

D) Pai

B) numerais

E) Menino

C) verbos
12. Quais palavras abaixo estão no

D) conjunções

diminutivo?

E) advérbios

A) mínimo – máximo
09 – Na oração: “Uma criança engana
vinte

e

cinco

adultos.”

sublinhado é um numeral:
A) ordinal

O

termo

B) doidinho – figurinha
C) figurinha – máximo
D) mesada – pequena
E) doidinho – mesada

B) cardinal

13. Assinale a alternativa em que o

C) fracionário

adjetivo concorde corretamente com o

D) multiplicativo

substantivo:

E) coletivo

A) Mãe atencioso;
B) Menina medrosa;
C)Flor bonito;
D) Garoto rápida.
E) Casa novo.

14 – Em qual das alternativas abaixo o

17. “Bicho assim nunca se viu”. A

verbo cantar aparece no futuro?

palavra Bicho foi escrita com letra

A) Joana cantou muito bem na escola.

maiúscula porque:

B) Ele canta em vários bares da cidade.

A) é substantivo

C) Os garotos cantarão no próximo

B) inicia a oração

domingo num restaurante da praia.

C) é nome próprio

D) Juliane cantava muito quando era

D) é adjetivo

pequenina.

E) nenhuma das alternativas

E) Quanto vocês querem para cantar hoje?
18. Na frase: “Só nesse clima o homem se
15. “Você acha que a TV é uma péssima

sente feliz e prospera harmoniosamente”,

influência para a alimentação, já que a

a palavra “só” significa:

quantidade de propaganda de alimentos

A) Somente.

ricos em gordura, sal e açúcar é

B) Talvez.

enorme”?

C) Solitário.

Essa

primeira

pergunta

atribui uma péssima influência à TV

D) Muito.

porque ela:

E) Sempre

A) faz propaganda de alimentos dietéticos.
B) divulga maus hábitos de alimentação.

19. Considere a seguinte afirmação da

C) possui muitos programas de culinária.

autora no texto: “Quando um casal se

D) convence as pessoas a comerem muito.

une e decide ter filhos, ambos deveriam

E)

se lembrar que existe ex-marido e ex-

apresenta

grande

quantidade

de

propaganda.

mulher, mas não ex-filho”. Considerando
as razões pelas quais a autora aponta a

16. Qual palavra abaixo é escrita da

impossibilidade de existência de “ex-

mesma forma tanto no singular como no

filho”, também seria impossível existir:

plural:

A) ex-patrão.

A) ônibus

B) ex-presidiário.

B) flores

C) ex-aluno.

C) muitas

D) ex-alfabetizado.

D) vezes

E) ex-jogador

E) cores

20. Identifique a alternativa na qual

23. Maria comprou 3 dúzias de ovos no

ocorre falha na acentuação gráfica.

mercado. Quantos ovos ela comprou?

A) múmia

A) 55 ovos

B) pássaro

B) 14 ovos

C) maximo

C) 42 ovos

D) secretaria

D) 12 ovos

E) jiló

E) 36 ovos

__________________________________
24. Em uma escola estão matriculados
MATEMÁTICA

176

alunos,

mas

como

amanheceu

chovendo faltaram 39 crianças. Quantas
21. (Consulplan - 2012 - Prefeitura de

crianças compareceram às aulas?

Manhumirim - MG) Luiz foi à feira e

A) 213

comprou duas dúzias e meia de laranjas.

B) 215

Quantas laranjas ele comprou?

C) 147

A) 24

D) 137

B) 30

E) 120

C) 12
D) 18
E) 50

22. (Consulplan - 2012 - Prefeitura de
Manhumirim - MG) Uma caixa contém
60 balas. Quantas dezenas de balas há na
caixa?
A) 6
B) 10
C) 4
D) 3
E) 8

25. Quando se soma 519 ao número 940,
o resultado é:
A) 421
B) 1459
C) 431
D) 1421
E) 415
26. Num só dia, uma papelaria vendeu
138

lápis,

249

borrachas

e

250

apontadores. Qual foi o total dos objetos
vendidos neste dia?
A) 617
B) 547
C) 527
D) 607
E) 637

27. A Joana quer comprar uma camiseta

30. Um sorveteiro vendeu 2.660 sorvetes

e uma calça que custará 40 reais, no total.

em 7 dias. Quantos sorvetes vendeu por

Ela olhou na carteira e só tinha 18 reais.

dia?

Quantos reais estão faltando para ela

A) 380

D) 635

comprar a camiseta e a calça?

B) 390

E) 589

A) R$ 40,00

C) 400

B) R$ 22,00
C) R$ 48,00

31. Um caminhão carrega 120 sacos de

D) R$ 18,00

batata

E) R$ 38,00

transportar. Quantas viagens no mínimo

e

tem

2.270

sacos

para

ele deverá fazer para transportar todos
28. Maria Joaquina comprou os seguintes

esses sacos de batata?

materiais

A) 18.

D) 20.

Um

B) 19.

E) 22

apontador R$1,00; Uma tesoura R$2,00.

C) 17.

R$0,50;

escolares:
Um

Uma

caderno

borracha

R$5,00;

Ao todo quanto Maria Joaquina gastou?
A) R$ 8,00

32. Renato comprou 15 pacotes de balas.

B) R$ 8,25

Se em cada pacote vêm 42 balas, quantas

C) R$ 9,00

balas ele tem para vender?

D) R$ 9,50

A) 420

D) 720

E) R$ 8,50

B) 630

E) 780

C) 560
29. Um fazendeiro tinha 285 bois.
Comprou mais 176 bois e depois vendeu

33. Para fazer uma salada de frutas,

85 bois. Quantos bois esse fazendeiro tem

foram gastos 500 g de laranja, 900 g de

agora?

mamão, 400 g de uva e 800 g de maçã.

A) 206

É CORRETO afirmar que foram gastos

B) 376

A) 2,6 kg de frutas.

C) 476

B) 2,7 kg de frutas.

D) 576

C) 2,8 kg de frutas.

E) 776

D) 2,9 kg de frutas.
E) 3,1 kg de frutas.

34. Um prédio comercial abre as suas

38. Quando eu tinha 10 anos meu irmão

portas às 6h e fecha às 19h30min.

tinha o dobro da minha idade. Hoje estou

É CORRETO afirmar que esse prédio

com 36 anos e ele com:

fica aberto por um período

A) 72 anos.

A) menor que 12 horas.

B) 62 anos.

B) maior que 12 horas.

C) 56 anos.

C) entre 4 e 10 horas.

D) 46 anos.

D) entre 15 e 16 horas.

E) 76 anos

E) mais de 17 horas.
39. Carla compro u 7 dúzias de blusas
35. Álvaro colheu oito centenas e seis

para vender na feirinha. O total de blusas

dezenas de peras. Deu quatro dúzias e

que Carla adquiriu é:

meia à sua irmã. Ele ficou com:

A) 70 blusas

A) 608 peras.

B) 74 blusas

B) 806 peras

C) 80 blusas

C) 860 peras

D) 84 blusas

D) 680 peras

E) 94 blusas

E) 600 peras
40. Marcos foi assistir a um filme que tem
36. Em um milhar há:

duração de 60 minutos. O filme começou

A) 100 unidades.

às 12 horas e 45 minutos. A que horas

B) 10 dezenas

esse filme vai terminar?

C) 100 dezenas

A) 13 horas e 15 minutos

D)1000 centenas

B) 13 horas e 45 minutos

E) nenhumas das alternativas

C) 14 horas e 15 minutos

37. Pedro deu uma nota de R$ 50,00 ao

D) 14 horas e 45 minutos

caixa de uma loja para pagar suas

E) 13 horas e 50 minutos

compras no valor de R$ 33,32. Determine
o valor do troco que Pedro deve receber.
A) R$ 16,58
B) R$ 16,63
C) R$ 16,68
D) R$ 16,78
E) R$ 16,73

__________________________________

CONHECIMENTOS GERAIS

44 – O meio ambiente hoje está sendo
alvo

de

muito

estudo

global

devido
que

ao

41 O poder executivo no Brasil tem como

aquecimento

está

principal representante o:

contribuindo para a matança de animais

A) vereador;

e paisagens. O dia do meio ambiente é

B) deputado federal;

comemorado em:

C) governador;

A) 05 de abril;

D) deputado estadual;

B) 05 de maio;

E) presidente da República.

C) 05 de junho;
D) 05 de agosto;

42 – O meio de comunicação é a forma

E) 05 de setembro.

que temos de nos comunicarmos com
outras pessoas. Aponte a alternativa
abaixo em que aparece um elemento que

45. O Paraná faz divisa com 3 estados.

não faz parte da comunicação por

Quais são eles?

hipermídia.

A) Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São

A) rádio;

Paulo.

B) CD-ROM;

B) Santa Cataria, Mato Grosso e Goiás.

C) TV-digital;

C) São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa

D) NTICs;

Catarina.

E) Internet.

D) Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa
Catarina.

43 – Assinale a única alternativa em que

E) Santa Catarina, São Paulo e Mato

não aparece um meio de transporte

Grosso.

terrestre.
A) carro;

46. Quantos municípios têm no estado do

B) submarino;

Paraná?

C) micro-ônibus;

A) 392

D) trem;

B) 427

E) metrô.

C) 385
D) 399
E) 403

47. Quais os seis municípios que fazem

50. A Lei nº 1007 de 09 de agosto de 1991,

divisa com Palmas.

oficializa como Símbolo Municipal, a

A) Pato Branco, Coronel Domingos Soares,

Letra e Música do Hino de Palmas - Pr.

Mariópolis, Reserva do Iguaçu, Abelardo

Faz parte da Letra do Hino a seguinte

Luz (SC) e Água Doce (SC).

estrofe:

B) Clevelândia, Coronel Domingos Soares,

A) Quando a aurora desponta sorrindo. E os

Bituruna, Coronel Vivida, Abelardo Luz

pinhais lacrimejam orvalho. Teus filhos

(SC) e Água Doce (SC).

alegres, contentes. Buscam todos na vida o

C) Mariópolis, Coronel Domingos Soares,

trabalho.

Bituruna, Honório Serpa, Abelardo Luz

B) Salve Palmas, torrão de pinheirais.

(SC) e Água Doce (SC).

Campos verdes, cenários de beleza. Ventos

D) Clevelândia, Coronel Domingos Soares,

frios embalam butiazais. Exaltando o

Bituruna, General Carneiro, Abelardo Luz

Escultor da natureza.

(SC) e Água Doce (SC).

C) Gigante pela própria natureza. És belo,

E) União da Vitória, Coronel Domingos

és forte, impávido colosso E o teu futuro

Soares, Mangueirinha, Reserva do Iguaçu,

espelha essa grandeza.

Abelardo Luz (SC) e Água Doce (SC).

D) Suporte de saber e de cultura, És altivo,
tens de Deus a proteção, Teu progresso a teu

48. Em que dia é comemorado a festa do

povo enobrece, Em tua saga há beleza e

padroeiro do Município – Senhor Bom

gratidão.

Jesus.

E) Salve Palmas, torrão de araucárias.

A) 04 de agosto

Campos verdes e ventos frios embalam

B) 06 de agosto

butiazais. Exaltando o senhor da natureza.

C) 14 de abril
D) 13 de maio
E) 25 de dezembro

49. Quais a cores da Bandeira do
Município de Palmas
A) Verde, Amarelo e Azul
B) Vermelho, Laranja e Azul
C) Verde e Vermelho
D) Verde e Branco
E) Vermelho, Verde e Branco
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CARGO NÍVEL FUNDAMENTAL:
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO E MASCULINO,
BORRACHEIRO, CARPINTEIRO E PEDREIRO
NOME DO CANDIDATO:
RG:

ASSINATURA:

Nº DE INSCRIÇÃO

CARGO NÍVEL FUNDAMENTAL:

AUXILIAR MERENDEIRA/COZINHEIRA
INSTRUÇÕES: Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 50 (Cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição
ou falha.
b) Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que
causem dúvidas.
02- A prova terá duração de 4 (quatro horas).
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita
preenchendo espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor
preta.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas
classificadas com as letras (A, B, C, D, E), mas só uma responde adequadamente
à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa.
05- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones
celulares, pagers, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad
e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas ou este
caderno de prova. Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá
retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação
das provas após as 11 (onze) horas.
08. Ao terminar a prova, entregue a mesma, e a folha de respostas ao fiscal da sala
e deixe o local de prova. O candidato que descumprir a regra de entrega de tal
documento será eliminado do processo.

LÍNGUA PORTUGUESA

1. Assinale a alternativa em que as

5. As letras que completam de modo

palavras estão corretamente escritas:

correto as palavras escasse__, depre__ão,

A) Cabeleirero, Adevogado.

aquie__er são respectivamente:

B) Cabelereiro, Adivogado.

A) z - ç - c

C) Cabeleireiro, Advogado.

B) z - ss - sc

D) Cabelerero, Adevogado.

C) s- ç - c

E) Cabeleirero, Advogado.

D) s - s - ss
E) s -ss – sc

2. (APPM/PI-2012) O plural da palavra
“curral” é:
A) currales
B) currals
C) currais
D) curralses
E) curralis

3. (APPM/PI-2012) As consoantes que
estão presentes no nome “PROVA” são:
A) o - a
B) p - r - o
C) o- v – a

6. Assinale a alternativa que contém o
feminino dos termos abaixo:
Japonês – chinês – tio – genro
A) Japonesa, china, tia, genra;
B) Japona, chinesa, tica, nora;
C) Japonesa, chinesa, tia, genra;
D) Japonesa, chinesa, tia, nora;
E) japona, china, tia, genra.

Leia o texto I para responder as
perguntas de 07 a 10.

D) p - r - v

O MENINO JORNALEIRO

E) p - o – a

O menino jornaleiro passa berrando pela
rua:
– Vinte e cinco adultos enganados por um
menino! Uma criança engana vinte e cinco
adultos!
– Me dá um jornal - grita um homem que
vai passando.
O homem pega o jornal, abre e descobre
que é um jornal velho. Vai reclamar,
furioso, quando houve o menino gritando lá
de longe:
– Vinte e seis adultos enganados por um
menino! Vinte e seis adultos...

4. Assinale a alternativa em que as duas
palavras retiradas do texto estão corretas
quanto à separação silábica.
A) con-fun-dia / sou-be-ssem
B) guer-rei-ro / lin-dís-si-ma
C) sa-be-ndo / po-diam
D) con-ti-nua-ram / poé-ti-co
E) a-pai-xo-na-dos / o-ca-sião

(Ziraldo Alves Pinto. Adaptado).

07 – Segundo o texto, a manchete

10 – Observe o trecho: “– Vinte e cinco

anunciada pelo garoto:

adultos enganados por um menino. Uma
criança engana vinte e cinco adultos!”

I. Deixa o público furioso com a notícia.

A intenção do garoto era:

II. Leva o consumidor a pensar que se

A) divulgar a manchete do jornal;

trata de uma matéria do jornal do dia.

B) chamar a atenção das crianças;

III. Faz parte das reportagens do jornal

C) vender jornais especialmente a crianças;

do dia.

D) conseguir vender o jornal velho;

Está(ão) correta(s) :

E) deixar os leitores furiosos.

A) apenas a I;
B) apenas a II;

11 - Qual das alternativas abaixo possui

C) apenas a III;

um substantivo utilizado tanto para o

D) I e II;

masculino como para o feminino?

E) I, II e III.

A) Criança
B) Mãe

08 – As palavras grifadas no texto são:

C) Filha

A) adjetivos

D) Pai

B) numerais

E) Menino

C) verbos
12. Quais palavras abaixo estão no

D) conjunções

diminutivo?

E) advérbios

A) mínimo – máximo
09 – Na oração: “Uma criança engana
vinte

e

cinco

adultos.”

sublinhado é um numeral:
A) ordinal

O

termo

B) doidinho – figurinha
C) figurinha – máximo
D) mesada – pequena
E) doidinho – mesada

B) cardinal

13. Assinale a alternativa em que o

C) fracionário

adjetivo concorde corretamente com o

D) multiplicativo

substantivo:

E) coletivo

A) Mãe atencioso;
B) Menina medrosa;
C)Flor bonito;
D) Garoto rápida.
E) Casa novo.

14 – Em qual das alternativas abaixo o

17. Maria comprou 3 dúzias de ovos no

verbo cantar aparece no futuro?

mercado. Quantos ovos ela comprou?

A) Joana cantou muito bem na escola.

A) 55 ovos

B) Ele canta em vários bares da cidade.

B) 14 ovos

C) Os garotos cantarão no próximo

C) 42 ovos

domingo num restaurante da praia.

D) 12 ovos

D) Juliane cantava muito quando era

E) 36 ovos

pequenina.
E) Quanto vocês querem para cantar hoje?

18. Em uma escola estão matriculados

__________________________________

176

alunos,

mas

como

amanheceu

chovendo faltaram 39 crianças. Quantas
MATEMÁTICA

crianças compareceram às aulas?
A) 213

15. (Consulplan - 2012 - Prefeitura de

B) 215

Manhumirim - MG) Luiz foi à feira e

C) 147

comprou duas dúzias e meia de laranjas.

D) 137

Quantas laranjas ele comprou?

E) 120

A) 24
B) 30
C) 12
D) 18
E) 50

16. (Consulplan - 2012 - Prefeitura de
Manhumirim - MG) Uma caixa contém
60 balas. Quantas dezenas de balas há na
caixa?
A) 6
B) 10
C) 4
D) 3
E) 8

19. Quando se soma 519 ao número 940,
o resultado é:
A) 421
B) 1459
C) 431
D) 1421
E) 415
20. Num só dia, uma papelaria vendeu
138

lápis,

249

borrachas

e

250

apontadores. Qual foi o total dos objetos
vendidos neste dia?
A) 617
B) 547
C) 527
D) 607
E) 637

21. A Joana quer comprar uma camiseta

24. Um sorveteiro vendeu 2.660 sorvetes

e uma calça que custará 40 reais, no total.

em 7 dias. Quantos sorvetes vendeu por

Ela olhou na carteira e só tinha 18 reais.

dia?

Quantos reais estão faltando para ela

A) 380

comprar a camiseta e a calça?

B) 390

A) R$ 40,00

C) 400

B) R$ 22,00

D) 635

C) R$ 48,00

E) 589

D) R$ 18,00
E) R$ 38,00

25. Um caminhão carrega 120 sacos de
batata

e

tem

2.270

sacos

para

22. Maria Joaquina comprou os seguintes

transportar. Quantas viagens no mínimo

materiais

ele deverá fazer para transportar todos

R$0,50;

escolares:
Um

Uma

caderno

borracha

R$5,00;

Um

esses sacos de batata?

apontador R$1,00; Uma tesoura R$2,00.

A) 18.

Ao todo quanto Maria Joaquina gastou?

B) 19.

A) R$ 8,00

C) 17.

B) R$ 8,25

D) 20.

C) R$ 9,00

E) 22

D) R$ 9,50
E) R$ 8,50

26. Renato comprou 15 pacotes de balas.
23. Um fazendeiro tinha 285 bois.

Se em cada pacote vêm 42 balas, quantas

Comprou mais 176 bois e depois vendeu

balas ele tem para vender?

85 bois. Quantos bois esse fazendeiro tem

A) 420.

agora?

B) 630.

A) 206

C) 560.

B) 376

D) 720

C) 476

E) 780

D) 576
E) 776

27. Para fazer uma salada de frutas,

30 – O meio de comunicação é a forma

foram gastos 500 g de laranja, 900 g de

que temos de nos comunicarmos com

mamão, 400 g de uva e 800 g de maçã.

outras pessoas. Aponte a alternativa

É CORRETO afirmar que foram gastos

abaixo em que aparece um elemento que

A) 2,6 kg de frutas.

não faz parte da comunicação por

B) 2,7 kg de frutas.

hipermídia.

C) 2,8 kg de frutas.

A) rádio;

D) 2,9 kg de frutas.

B) CD-ROM;

E) 3,1 kg de frutas.

C) TV-digital;
D) NTICs;

28. Um prédio comercial abre as suas

E) Internet.

portas às 6h e fecha às 19h30min.
É CORRETO afirmar que esse prédio

31 – Assinale a única alternativa em que

fica aberto por um período

não aparece um meio de transporte

A) menor que 12 horas.

terrestre.

B) maior que 12 horas.

A) carro;

C) entre 4 e 10 horas.

B) submarino;

D) entre 15 e 16 horas.

C) micro-ônibus;

E) mais de 17 horas.

D) trem;

__________________________________

E) metrô.

CONHECIMENTOS GERAIS

32 – O meio ambiente hoje está sendo
alvo

de

muito

estudo

devido

ao

29 O poder executivo no Brasil tem como

aquecimento

principal representante o:

contribuindo para a matança de animais

A) vereador;

e paisagens. O dia do meio ambiente é

B) prefeito;

comemorado em:

C) governador;

A) 05 de abril;

D) deputado estadual;

B) 05 de maio;

E) presidente da República.

C) 05 de junho;

global

D) 05 de agosto;
E) 05 de setembro.

que

está

33. O Paraná faz divisa com 3 estados.

E) União da Vitória, Coronel Domingos

Quais são eles?

Soares, Mangueirinha, Reserva do Iguaçu,

A) Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São

Abelardo Luz (SC) e Água Doce (SC).

Paulo.
B) Santa Cataria, Mato Grosso e Goiás.

36. Em que dia é comemorado a festa do

C) São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa

padroeiro do Município – Senhor Bom

Catarina.

Jesus.

D) Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa

A) 04 de agosto

Catarina.

B) 06 de agosto

E) Santa Catarina, São Paulo e Mato

C) 14 de abril

Grosso.

D) 13 de maio
E) 25 de dezembro

34. Quantos municípios têm no estado do
Paraná?

37. Quais a cores da Bandeira do

A) 392

Município de Palmas

B) 427

A) Verde, Amarelo e Azul

C) 385

B) Vermelho, Laranja e Azul

D) 399

C) Verde e Vermelho

E) 403

D) Verde e Branco
E) Vermelho, Verde e Branco

35. Quais os seis municípios que fazem
divisa com Palmas.

38. A Lei nº 1007 de 09 de agosto de 1991,

A) Pato Branco, Coronel Domingos Soares,

oficializa como Símbolo Municipal, a

Mariópolis, Reserva do Iguaçu, Abelardo

Letra e Música do Hino de Palmas - Pr.

Luz (SC) e Água Doce (SC).

Faz parte da Letra do Hino a seguinte

B) Clevelândia, Coronel Domingos Soares,

estrofe:

Bituruna, Coronel Vivida, Abelardo Luz

A) Quando a aurora desponta sorrindo. E os

(SC) e Água Doce (SC).

pinhais lacrimejam orvalho. Teus filhos

C) Mariópolis, Coronel Domingos Soares,

alegres, contentes. Buscam todos na vida o

Bituruna, Honório Serpa, Abelardo Luz

trabalho.

(SC) e Água Doce (SC).

B) Salve Palmas, torrão de pinheirais.

D) Clevelândia, Coronel Domingos Soares,

Campos verdes, cenários de beleza. Ventos

Bituruna, General Carneiro, Abelardo Luz

frios embalam butiazais. Exaltando o

(SC) e Água Doce (SC).

Escultor da natureza.

C) Gigante pela própria natureza. És belo,

D) Intervalos de 20 minutos a cada hora

és forte, impávido colosso E o teu futuro

trabalhada.

espelha essa grandeza.

E) Salário família.

D) Suporte de saber e de cultura, És altivo,
tens de Deus a proteção, Teu progresso a teu

41. No exercício da função pública, qual

povo enobrece, Em tua saga há beleza e

o significado de “respeitar a hierarquia

gratidão.

no ambiente de trabalho”?

E) Salve Palmas, torrão de araucárias.

A)

Campos verdes e ventos frios embalam

organizado.

butiazais. Exaltando o senhor da natureza.

B)

__________________________________

orçamento público.

Manter

o

Participar

ambiente

da

de

trabalho

administração

do

C) Utilizar sempre os Equipamentos de
Proteção Individual adequados a função.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO

D) Acatar as ordens do superior.
E) Nenhuma das alternativas.

39 Os problemas de relacionamento se
encontram, em sua maior parte, onde
pessoas

diferentes

trabalham

diariamente juntas. Por isso o bom
relacionamento humano no ambiente de
trabalho exige:
A) Competição e conflito com colegas.
B) Ser atencioso e cordial com todos.
C) Uso de equipamento de segurança no
trabalho.
D) Boa comunicação apenas com colega
E) nenhuma das alternativas
40. De acordo com as normas de
segurança do trabalho, todo trabalhador
que se expõem ao risco tem por obrigação
fazer o uso de:
A) Equipamento de Proteção Individual.
B) Férias coletivas.
C) Equipamentos especiais.

42. Conduta ética no trabalho, seguindo
padrões e valores tanto da sociedade
quanto na própria

instituição, são

essenciais para o alcance da excelência
profissional.

Assinale

a

alternativa

CORRETA que condiz com a boa
conduta de um profissional.
A) Falar que vai fazer alguma coisa e fazer
o contrário ou mesmo dizer que vai a algum
lugar e ir para outro.
B) Ultrapassar os limites de relacionamento
com o chefe e exagerar na liberdade e
intimidade.
C) Ser bom profissional, ter conhecimentos
técnicos, dons, talentos, habilidades e
capacidades bem desenvolvidas.
D) Prometer algo e não cumprir.
E) Nenhuma das alternativas.

43.

No

preparo

dos

alimentos,

a

D) Devem ser colocadas de molho em água

merendeira deve:

morna e enxaguadas em seguida.

A) Utilizar roupas mais confortáveis.

E) Nenhuma das alternativas

B) Higienizar os alimentos com produtos
químicos fortes.
C) Usar sua criatividade, criando o cardápio
do dia.
D) Fazer uso do uniforme adequado.
E) Nenhuma das alternativas

46. Uma alimentação saudável é aquela
que atende a todas as exigências do
corpo, ou seja, não está abaixo nem
acima

das

organismo.
saudável

necessidades
Sobre

e

uma

equilibrada,

do

nosso

alimentação
assinale

a

44. Sobre os cuidados básicos de higiene

alternativa CORRETA:

em uma cozinha, é correto afirmar que:

A) Quanto mais colorida é a alimentação,

A) Os panos utilizados na cozinha devem

mais adequada é em termos de vitaminas.

ser lavados, sempre conjuntamente, com

B) Os alimentos não devem apresentar

bastante água sanitária.

contaminantes de natureza biológica.

B) O cesto de lixo deve ser mantido sempre

C) Baseada em alimentos in natura,

destampado, para facilitar seu uso.

produzidos

C) Os utensílios devem ser higienizados

regionalmente.

após o uso. Já as paredes e os pisos devem

D) Respeita o consumo adequado de cada

ser limpos quinzenalmente.

tipo de alimento.

D) Deve ser reservado um destino único

E) Nenhuma das alternativas

e

comercializados

para cada pano que for utilizado na cozinha.
Por exemplo, o pano de chão nunca deve ser
utilizado para limpar os pratos.
E) Nenhuma das alternativas

47. A quantidade de alimentos, deve ser
ingerida de maneira que não falte nem
ultrapasse

as

necessidades

de

um

indivíduo. Com base nessa afirmativa,
45. O procedimento correto para a

assinale a alternativa CORRETA:

higienização de verduras cruas é:

A) A alimentação em excesso apresenta

A) Devem ser lavadas em água corrente e

como consequência a desnutrição.

colocadas de molho em solução de água

B) A alimentação normal, apresenta como

sanitária ou cloro.

consequência a saúde.

B) Devem ser fervidas e depois lavadas com

C) A alimentação insuficiente apresenta

água sanitária.

como consequência a obesidade.

C) Devem ser lavadas com água e

D) A alimentação normal, apresenta como

detergente e colocadas no freezer.

consequência a doença.
E) Nenhuma das alternativas.

48. São atitudes corretas da merendeira,

50. São algumas das principais funções

EXCETO:

da merendeira:

A) Provar os alimentos na mão ou com o

I - Receber do nutricionista e da direção

mesmo utensílio utilizado para mexer as

da escola as instruções necessárias.

preparações.

II - Receber os alimentos e demais

B) Trocar o uniforme diariamente e utilizá-

materiais

lo apenas nas dependências internas da

escolar.

Unidade.

III - Desenvolver projetos de educação

C) Manter os cabelos presos e totalmente

alimentar e nutricional.

protegidos por touca.

IV- Distribuir as refeições, no horário

D) Não utilizar o avental de PVC durante o

indicado pela direção da escola.

período do cozimento dos alimentos.

V

E) Nenhuma das alternativas

preparações que compõem o cardápio.

-

destinados

Elaborar

fichas

à

alimentação

técnicas

das

A) Estão corretas as afirmativas I, II, IV e
49. A Alimentação é a base da vida e dela
depende a saúde do homem. Assinale a
alternativa

CORRETA

sobre

alimentação:
A) O excesso de alimentos, os tabus e
crenças alimentares e a diminuição de poder
aquisitivo, são fatores que levam à nutrição
adequada.
B) Uma dieta inadequada pode ser resumida
por três palavras: variedade, moderação e
equilíbrio.
C) A alimentação deve ser fornecida em
quantidade e qualidade suficientes e estar
adequada à necessidade do indivíduo.
D) Alimentação saudável é a base de
gorduras e açúcares.
e) Nenhuma das alternativas.

V.
B) Estão corretas as afirmativas II, III e IV.
C) Estão corretas as afirmativas III, IV e V.
D) Estão corretas as afirmativas I, II e IV.
E) Nenhuma das alternativas.
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CARGO NÍVEL FUNDAMENTAL:

AUXILIAR MERENDEIRA/COZINHEIRA
NOME DO CANDIDATO:
RG:

ASSINATURA:

Nº DE INSCRIÇÃO

C

D

E

CARGO NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO:

AUXILIAR DE LABORATÓRIO
INSTRUÇÕES: Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 50 (Cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição
ou falha.
b) Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que
causem dúvidas.
02- A prova terá duração de 4 (quatro horas).
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita
preenchendo espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor
preta.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas
classificadas com as letras (A, B, C, D, E), mas só uma responde adequadamente
à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa.
05- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones
celulares, pagers, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad
e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas ou este
caderno de prova. Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá
retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação
das provas após as 11 (onze) horas.
08. Ao terminar a prova, entregue a mesma, e a folha de respostas ao fiscal da sala
e deixe o local de prova. O candidato que descumprir a regra de entrega de tal
documento será eliminado do processo.

LÍNGUA PORTUGUESA
2. Leia os versos do poema “Construção” de
Leia o texto

Chico Buarque e, em seguida, responda à
questão sobre acentuação gráfica.

O MENINO JORNALEIRO
O menino jornaleiro passa berrando pela rua:
– Vinte e cinco adultos enganados por um
menino! Uma criança engana vinte e cinco
adultos!

passando.

um jornal velho. Vai reclamar, furioso, quando
houve o menino gritando lá de longe:
– Vinte e seis adultos enganados por um
menino! Vinte e seis adultos...
(Ziraldo Alves Pinto. Adaptado).

1 – Segundo o texto, a manchete anunciada
pelo garoto:
I. Deixa o público furioso com a notícia.
II. Leva o consumidor a pensar que se trata
de uma matéria do jornal do dia.
III. Faz parte das reportagens do jornal do
dia.
Está(ão) correta(s) :

C) apenas a III;
D) I e II;
E) I, II e III.

E cada filho seu como se fosse o único

Subiu a construção como se fosse máquina.
Todas

O homem pega o jornal, abre e descobre que é

B) apenas a II;

Beijou sua mulher como se fosse a última

E atravessou a rua com seu passo tímido

– Me dá um jornal - grita um homem que vai

A) apenas a I;

Amou daquela vez como se fosse a última

as

palavras

do

texto

foram

acentuadas por serem:
A) Oxítonas
B) Paroxítonas
C) Proparoxítonas
D) Hiatos
E) Ditongos abertos
3. Leia os versos do poema “Construção” de
Chico Buarque e, em seguida, responda à
questão sobre figuras de linguagem.

Amou daquela vez como se fosse a última
Beijou sua mulher como se fosse a última
E cada filho seu como se fosse o único
E atravessou a rua com seu passo tímido
Subiu a construção como se fosse máquina
Nos versos acima há uma figura de
linguagem denominada
A) Metáfora
B) Comparação
C) Metonímia
D) Personificação
E) Aliteração

4. Quando escrevemos um texto, devemos

6. Assinale o trecho do diálogo que

usar elementos de coesão a fim de evitarmos

apresenta

a repetição. Na frase “Toda a cidade estava

coloquial, da linguagem.

na palma da mão do menino e ele não tinha

A) “Tá legal, espertinho! Onde é que você

nem ideia de como era importante para

esteve?!”

aquelas pessoas”, o termo que impede a

B) “Destruir praças não é legal”.

repetição de “menino” é,

C) “O professor interveio na discussão!”.

A) o pronome “ele”.

D) “Estou feliz porque ajudei um deficiente

B) o conectivo “nem”.

visual a atravessar a rua”.

C) o advérbio de negação “não”.

E) “ ... e ganhei um anel de ouro”.

um

registro

informal,

ou

D) o substantivo “pessoal”.
E) o adjetivo “importante”.

7 Na sentença “Para que a universidade seja
um instrumento de esperança, entretanto, é

5. (ENEM) Leia com atenção o texto:

necessário que ela recupere esperança nela

[Em Portugal], você poderá ter alguns

própria.”, é possível afirmar que as

probleminhas se entrar numa loja de roupas

conjunções

desconhecendo certas sutilezas da língua.

respectivamente, relação semântica de:

Por exemplo, não adianta pedir para ver os

A) finalidade - oposição

ternos — peça para ver os fatos. Paletó é

B) conclusão - contradição

casaco. Meias são peúgas. Suéter é camisola

C) contradição - adição

— mas não se assuste, porque calcinhas

D) causa - consequência

femininas são cuecas. (Não é uma delícia?).

E) explicação - concessão

sublinhadas

estabelecem,

(Ruy Castro. Viaje Bem. Ano VIII, no 3, 78.)

O texto destaca a diferença entre o
português do Brasil e o de Portugal quanto
A) ao vocabulário.
B) à derivação.
C) à pronúncia.
D) gênero
E) à sintaxe.

8. Marcos Bagno, em seu livro “Preconceito
Linguístico”

(Edições

Loyola,

2011),

apresenta alguns mitos sobre a Língua
Portuguesa. Alguns desses mitos seriam:
“Português é muito difícil”, “as pessoas sem
instrução falam tudo errado”, “é preciso
saber gramática para falar e escrever bem”.
Para o autor, é importante que se valorize o
saber linguístico individual de cada um.
Considerando essas reflexões, podemos
afirmar sobre as variedades linguísticas:

A) As variedades linguísticas devem ser

A) A imagem cumpre uma função meramente

minimizadas. Há uma única norma que deve

decorativa.

ser valorizada, que é a norma culta, aprendida

B) A compreensão do sentido preciso e restrito

na escola.

do vocábulo “lixo” não seria possível sem a

B) Diante de produções orais como “criente”

informação veiculada pela imagem.

(ao invés de “cliente”) e “probrema” (ao invés

C) Embora importante para a compreensão do

de

“problema”),

desprestigiadas

da

temos
língua,

variações
que

são

texto, a imagem poderia ser descartada.
D) A exclusão da frase tornaria impossível a

consideradas erros e devem ser evitadas.

identificação do problema retratado.

C) Somente com o domínio da gramática é que

E) O propósito do texto é denunciar a

podemos

proliferação de ratos decorrente do acúmulo de

ter

um

bom

conhecimento

linguístico, com condições de usar a linguagem

lixo nas cidades.

de forma adequada.
D) As pessoas que discriminam quem fala

10 Considerando o sentido das classes

“pobrema” ao invés de “problema” consideram

gramaticais utilizadas na oração “...não se

que a língua é caracterizada pela variedade.

faz mais lixo como antigamente!!!”, assinale

E) Quando estamos diante de produções orais

a alternativa correta.

como “criente” ou “probrema”, estamos diante

A) O vocábulo “não”, embora indique ideia de

de variações linguísticas, que devem ser vistas

negação, foi empregado como adjetivo, pois

sem preconceito.

especifica o sentido do substantivo “lixo”.
B) O vocábulo “antigamente” é um adjetivo,
pois caracteriza o substantivo “lixo”.

Texto para responder as questões de 9 e 10

C) Se, logo após o vocábulo “mais”, fosse
empregada a construção a reciclagem de, o
substantivo “lixo” passaria a compor uma
locução com valor de advérbio.
D) O vocábulo gaúcho, caso fosse empregado
logo após o substantivo “lixo”, desempenharia
a função de um substantivo, pois passaria a
designar um atributo relativo ao Rio Grande do
sul.

9. Considerando a relação existente entre a

E) A inclusão do pronome “aquele” diante do

parte verbal e a não verbal com a mensagem

substantivo “lixo” alteraria o sentido original.

principal do texto, assinale a alternativa

__________________________________

correta.

MATEMÁTICA

Ana, Fábio e Juliana resolveram fazer um

11. Um caminhão carrega 120 sacos de

lanche nessa cantina. Fábio pediu um

batata e tem 2.270 sacos para transportar.

sanduiche e um suco de 500 ml, Juliana

Quantas viagens no mínimo ele deverá fazer

pediu dois pães de queijo e um café pequeno

para transportar todos esses sacos de

e Ana pediu um suco de 300 ml e um pastel.

batata?

Os três gastaram no total:

A) 18.

A) R$ 20,00

B) 19.

B) R$ 30,00

C) 17.

C) R$ 18,00

D) 20.

D) R$ 16,00

E) 22

E) R$ 21,00

12. Na bula de um determinado remédio

14. Em uma pesquisa sobre consumo de

pediátrico,

seguinte

bebidas de café e de chocolate de uma

dosagem: 4 gotas para cada 2 kg do “peso”

determinada cidade do interior do Paraná,

da criança. Se uma criança tiver 10 kg, qual

foram

seria a alternativa que corresponderia à

Sabendo que 280 entrevistados consomem

dosagem correta?

café e 240 consumem chocolate, e que

A) 20 gotas

TODOS os entrevistados consomem algum

B) 25 gotas

dos dois tipos de bebida, a quantidade de

C) 35 gotas

habitantes que consome os dois produtos é:

D) 40 gotas

A) 80 habitantes.

D) 60 habitantes.

E) 45 gotas

B) 100 habitantes.

E) 20 habitantes.

recomenda-se

a

13. A tabela abaixo mostra os preços dos
produtos oferecidos em uma cantina de
escola.
TABELA DE PREÇOS

entrevistados

480

habitantes.

C) 40 habitantes

15. Para garantir a compra de um
apartamento na planta é necessário realizar
o pagamento de, no mínimo, 30% do valor

PASTEL

R$ 3,00

SANDUICHE

R$ 4,00

PÃO DE QUEIJO

R$ 1,00

FATIA DE BOLO

R$ 3,50

o pagamento do valor da entrada será de:

CAFÉ PEQUENO

R$ 2,00

A) R$ 45.000,00.

D) R$ 19.800,00.

CAFÉ GRANDE

R$ 3,50

B) R$ 49.500,00.

E) R$ 39.800,00.

SUCO 500 ML

R$ 4,00

C) R$ 59.400,00

SUCO 300 ML

R$ 3,00

total do imóvel como entrada. Se um imóvel
custa R$ 198.000,00, o valor necessário para

16. Numa sala com 40 alunos, 10 alunos

19. Para executar 360 km de pavimentação

obtiveram nota 70; 18 obtiveram nota 80 e o

são necessários 12 operários trabalhando 8

restante nota 60. Qual a média das notas de

horas por dia durante 90 dias. Para fazer

todos os alunos da sala?

120 km de outra pavimentação idêntica,

A) 70,0

porém com o dobro de largura, trabalhando

B) 71,5

15 operários 6 horas por dia, executarão a

C) 81,5

pavimentação em:

D) 90,0

A) 46 dias

E) 91,3

B) 48 dias
C) 52 dias

17. Num bolão, dez amigos ganharam trinta

D) 56 dias

e dois milhões, sessenta e quatro mil e

E) 64 dias

cinquenta e dois reais. O prêmio foi dividido
em dez partes iguais. Logo, o que cada um

20. Com um saco de 10 kg de farinha uma

recebeu, em reais, foi:

padaria faz 132 pãezinhos e 22 bisnagas.

A) R$ 320 640,52

Essa padaria quer produzir pacotes que

B) R$ 32 064 052,00

tenham 6 pãezinhos e uma bisnaga em cada

C) R$ 3 206 405,20

um

D) R$ 320 645,52

proporção e utilizando ao máximo a farinha

E) Nenhuma das alternativas

disponível, o número máximo desses pacotes

desses

pacotes.

Mantendo

essa

que essa padaria conseguirá produzir com 4
18. (ENEM-2016). Um paciente necessita de

sacos de 10 kg de farinha é igual a

reidratação endovenosa feita por meio de

A) 76.

cinco frascos de soro durante 24 h. Cada

B) 80.

frasco tem um volume de 800 mL de soro.

C) 84.

Nas primeiras quatro horas, deverá receber

D) 88.

40% do total a ser aplicado. Cada mililitro

E) 92.

de soro corresponde a 12 gotas. O número

__________________________________

de gotas por minuto que o paciente deverá
receber após as quatro primeiras horas será
A) 16.
B) 20.
C) 24.
D) 34.
E) 40

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

21. Associe as funcionalidades da Coluna 1
com as teclas de atalho na Coluna 2, que
tratam dos atalhos gerais, aplicáveis ao
Windows 7.
COLUNA 1
1. Copiar o item selecionado.
2. Excluir o item selecionado sem passar
pela lixeira.

22. Sobre os elementos do gráfico do Excel

3. Desfazer uma ação.

2007 apresentado, analise as seguintes

4. Recortar o item selecionado.

assertivas:

5. Colar o item selecionado.

I. O elemento indicado por 1 corresponde à

COLUNA 2

área do gráfico.

( ) Ctrl + Z

II. O elemento indicado por 3 corresponde

( ) Ctrl + C

aos pontos de dados, da série de dados que

( ) Ctrl + X

são plotados no gráfico.

( ) Ctrl + V

III. O elemento indicado por 6 corresponde

( ) Shift + Delete

à legenda do gráfico.

A alternativa que melhor preenche os

Quais estão corretas?

parênteses da coluna 2, de cima para baixo,

A) Apenas I.

é:

B) Apenas II.

A) 3 – 1 – 4 – 5 – 2.

C) Apenas III.

B) 3 – 1 – 2 – 4 – 5.

D) Apenas I e II.

C) 5 – 2 – 1 – 4 – 3.

E) Apenas II e III.

D) 2 – 3 – 4 – 1 – 5.
E) 1 – 3 – 5 – 4 – 2.

23. Avalie as assertivas sobre os elementos
do gráfico do Excel 2007 apresentado acima.

Considere o gráfico do Excel 2007 na Figura

I. O elemento indicado por 5 corresponde a

a seguir e suas respectivas marcações para

um rótulo de dados.

responder às questões 22 e 23

II. O elemento indicado por 2 corresponde à
área de plotagem do gráfico.
III. O elemento indicado por 7 corresponde
ao título do gráfico.
Quais estão corretas?

A) Apenas I.

26. Considerando a planilha abaixo:

B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas II e III.
24. Sobre o LibreOffice Writer, é correto
afirmar que:
A) Um ícone com um ponto de interrogação

Qual o resultado da fórmula abaixo, se
inserida na célula “C6”?

aparecerá no documento quando houver

=((B3*C3)+(B4*C4))/(C3+C4)

alterações não salvas no documento.
B) A Barra de Status do Writer, por definição,

A) retornaria erro, pois a referência é cíclica.

não oferece informações sobre o documento e

B) 7,6

possíveis atalhos.

C) 21

C) Se o documento foi digitalmente assinado,

D) 8

um ícone aparecerá no documento e, com um

E) 8,2

duplo clique nesse ícone, é possível visualizar
o certificado.

27. É muito comum, durante a utilização do

D) A ferramenta de idioma do Writer tem

Microsoft Word, surgir a necessidade de

como função principal traduzir para o idioma

selecionar todo o texto do documento. Para

selecionado todas as funcionalidades da

isso, utilizamos a combinação de teclas:

ferramenta.

A) Ctrl + J

D) Ctrl + Home

E) Não é permitido selecionar um bloco

B) Ctrl + A

E) Ctrl + B

vertical ou uma “coluna” do texto separado por

C) Ctrl + T

espaços ou por marcas de tabulação.
28. O Microsoft PowerPoint é um programa
25. Um dos programas mais utilizados no

voltado para fazer apresentações, mas,

pacote Office é o editor de texto Word. No

normalmente,

programa Word 2010 para salvar um

apresentação em formato de edição para

documento através do atalho, no teclado, é

depois executá-la em formato de slide.

utilizando as teclas:

Para salvá-lo em formato de apresentação

A) Ctrl + B.

de slides, escolha a opção "Salvar como" e

B) Ctrl + N.

depois em "Apresentação de slides do

C) Ctrl + S.

PowerPoint". O novo arquivo ficará com a

D) Ctrl + O.

extensão

E) Ctrl + R.

os

usuários

abrem

a

A) .ppt ou .pptx

CONHECIMENTOS GERAIS

B) .pps ou .ppsx
C) .pot ou .potx

31 A liderança brasileira na agenda

D) .dot ou dotx

ambiental

E) .xls ou xlsx

comunidade

29. Em uma empresa, um dos maiores

Conferência das Partes (COP 22). Sobre a

problemas de segurança consiste no acesso

COP

a páginas web não autorizadas, por parte

INCORRETA:

dos funcionários. Uma diretriz de segurança

A) Uma das metas é a ampliação do uso de

foi estabelecida pelos gestores da empresa

matrizes energéticas de fontes limpas; o intuito

para controlar esses acessos indevidos à

é que até 2030, 45% da matriz seja constituída

Internet. Para que esse controle fosse efetivo

de fontes renováveis.

e a performance de acesso à Internet fosse

B) O presidente do COP 22 e ministro de

otimizada,

resolveu

Relações Exteriores do Marrocos, Salaheddine

instalar, na rede interna da empresa, um

Mezouar, destacou a necessidade de ação

servidor de:

imediata com foco nas pessoas que vivem em

A) antivírus

áreas mais suscetíveis a eventos climáticos.

B) domínio

C) De acordo com o secretário de Mudanças

C) network

Climáticas

D) firewall

Ministério do Meio Ambiente, o principal

E) proxy

objetivo do Brasil nesta conferência foi de

a

equipe

técnica

foi

22,

reforçada

perante

internacional

na

assinale

e

a

Qualidade

a
22ª

alternativa

Ambiental

do

atrair investimentos para setores alinhados
30. Sobre navegadores de internet, conhecido
também por Browser. Considere o seguinte
caso: Fernanda está realizando uma pesquisa
em seu navegador, a mesma deseja abrir uma
nova aba, com isso realizara o procedimento
utilizando o atalho a partir do teclado. Diante
deste conceito, analise as alternativas abaixo e
selecione a que represente abrir uma nova
aba:

A) Ctrl + M
B) Shift + Ctrl + T
C) Ctrl + T
D) Ctrl + B
E) Nenhuma das alternativas.

com as metas de redução de carbono.
D) Na Cúpula, o ministro do Meio Ambiente,
José Serra, chefiou a delegação brasileira e
defendeu

questões

como

adaptação

e

financiamento.
E) Outro ponto fundamental é a ajuda aos
países mais pobres para que consigam
implementar

políticas

desmatamento e poluição.

de

redução

de

32 – O meio de comunicação é a forma que

35. Quais os seis municípios que fazem

temos de nos comunicarmos com outras

divisa com Palmas.

pessoas. Aponte a alternativa abaixo em que

A) Pato Branco, Coronel Domingos Soares,

aparece um elemento que não faz parte da

Mariópolis, Reserva do Iguaçu, Abelardo Luz

comunicação por hipermídia.

(SC) e Água Doce (SC).

A) rádio;

B) Clevelândia, Coronel Domingos Soares,

B) CD-ROM;

Bituruna, Coronel Vivida, Abelardo Luz (SC)

C) TV-digital;

e Água Doce (SC).

D) NTICs;

C) Mariópolis, Coronel Domingos Soares,

E) Internet.

Bituruna, Honório Serpa, Abelardo Luz (SC) e
Água Doce (SC).

33. O Paraná faz divisa com 3 estados. Quais

D) Clevelândia, Coronel Domingos Soares,

são eles?

Bituruna, General Carneiro, Abelardo Luz

A) Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São

(SC) e Água Doce (SC).

Paulo.

E) União da Vitória, Coronel Domingos

B) Santa Cataria, Mato Grosso e Goiás.

Soares, Mangueirinha, Reserva do Iguaçu,

C) São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa

Abelardo Luz (SC) e Água Doce (SC).

Catarina.
D) Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa

36. A Lei nº 1007 de 09 de agosto de 1991,

Catarina.

oficializa como Símbolo Municipal, a Letra

E) Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso.

e Música do Hino de Palmas - Pr. Faz parte
da Letra do Hino a seguinte estrofe:
A) Quando a aurora desponta sorrindo. E os

34 – O meio ambiente hoje está sendo alvo

pinhais lacrimejam orvalho. Teus filhos

de muito estudo devido ao aquecimento

alegres, contentes. Buscam todos na vida o

global que está contribuindo para a

trabalho.

matança de animais e paisagens. O dia do

B) Salve Palmas, torrão de pinheirais. Campos

meio ambiente é comemorado em:

verdes, cenários de beleza. Ventos frios

A) 05 de abril;

embalam butiazais. Exaltando o Escultor da

B) 05 de maio;

natureza.

C) 05 de junho;

C) Gigante pela própria natureza. És belo, és

D) 05 de agosto;

forte, impávido colosso E o teu futuro espelha

E) 05 de setembro.

essa grandeza.

D) Suporte de saber e de cultura, És altivo, tens

Côrtes.

de Deus a proteção, Teu progresso a teu povo

município, desmembrado de Guarapuava,

enobrece, Em tua saga há beleza e gratidão.

ocorreu em 14 de abril de 1879. O primeiro

E) Salve Palmas, torrão de araucárias. Campos

prefeito de Palmas foi?

verdes e ventos frios embalam butiazais.

A) Coronel Domingos Soares

Exaltando o senhor da natureza.

B) Firmino Teixeira Baptista

A

emancipação

política

do

C) Alípio José do Nascimento e Souza
37.

Conflito

proporções

na

que

alcançou

história

do

enormes
Brasil

e,

D) Rutílio Sá Ribas
E) Rufino Oliveira Sá Ribas

particularmente, nos Estados do Paraná e
de Santa Catarina. A região do conflito,

39. Considerando as seguintes afirmativas

localizada entre os dois estados, era

sobre a estrutura política que compõe o

disputada pelos governos paranaense e

governo do Estado do Paraná:

catarinense, área rica em erva-mate e,

I. três poderes: o executivo, representado

sobretudo, madeira, onde se misturaram

pelo governador; o legislativo, representado

interesses políticos, econômicos e religiosos.

pela Assembleia Legislativa do Paraná; e o

Ocorrido entre 1912 e 1916, o conflito

judiciário, representado pelo Tribunal de

envolveu, de um lado, a população cabocla

Justiça do Estado do Paraná e outros

daqueles Estados, e, de outro, os dois

tribunais e juízes.

governos

estaduais,

II.

presidente

da

apoiados

República,

Hermes

pelo
da

o Poder Legislativo é unilateral,

constituído pela Assembleia Legislativa do

Fonseca.

Paraná, composto por 54 deputados, que

O texto acima refere-se a:

são eleitos a cada quatro anos.

A) Guerra dos Farrapos

III. a maior corte do Poder Judiciário

B) Guerra dos Emboabas

paranaense é o Tribunal de Justiça do

C) Guerra do Contestado

Estado

D) Revolução de 1930

desembargadores e os juízes de direito.

E) Revolta da Armada

Estão corretas:

do

Paraná,

composto

A) somente as alternativas I e III.
38. A história de Palmas está ligada

B) somente a alternativa I.

diretamente à formação do Sudoeste do

C) todas as alternativas.

Paraná. Os primeiros registros da região, da

D) nenhuma das alternativas.

descoberta dos chamados Campos de

E) somente as alternativas II e III

Palmas, datam da década de 1720, por obra
do bandeirante curitibano Zacarias Dias

por

40. Segundo a Lei Orgânica do Município de

42. No exercício da função pública, qual o

Palmas – PR é atribuição do prefeito.

significado de “respeitar a hierarquia no

I. Iniciar o processo legislativo, na forma e

ambiente de trabalho”?

nos casos previstos nesta Lei Orgânica;

A) Manter o ambiente de trabalho organizado.

II. Representar o Município em juízo e fora

B) Participar da administração do orçamento

dele;

público.

III. Prestar à Câmara, dentro de 30 (trinta)

C) Utilizar sempre os Equipamentos de

dias, as informações solicitadas, podendo o

Proteção Individual adequados a função.

prazo ser prorrogado a pedido, pela

D) Acatar as ordens do superior.

complexidade

E) Nenhuma das alternativas.

dificuldade

da
de

matéria

obtenção

ou
dos

pela
dados

solicitados;

43. A etapa que deve preceder a lavagem no

IV. Sancionar, promulgar e fazer publicar

procedimento de higienização das vidrarias,

as leis aprovadas pela Câmara e expedir

oriundas do setor de microbiologia é a:

decretos e regulamentos para sua fiel

A) desinfecção.

execução;

B) clivagem.

A) somente as alternativas IV.

C) esterilização.

B) somente as alternativas I e II.

D) secagem.

C) somente as alternativas I e III.

E) centrifugação.

D) Todas as alternativas estão corretas
E) somente as alternativas I.
__________________________________

44. Em relação às caixas coletoras de

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

A) no caso do descarte de agulhas conectadas

41. Os problemas de relacionamento se

à seringa, após uso, a agulha precisa ser

encontram, em sua maior parte, onde

retirada manualmente e descartada na caixa,

pessoas diferentes trabalham diariamente

enquanto a seringa deve ser desprezada em lixo

juntas. Por isso o bom relacionamento

hospitalar.

humano no ambiente de trabalho exige:

B)

A) Competição e conflito com colegas.

preenchidas e devidamente lacradas para

B) Ser atencioso e cordial com todos.

posteriormente

C) Uso de equipamento de segurança no

incineração.

trabalho.

C) para garantir maior espaço na caixa, os

D) Boa comunicação apenas com colega

materiais devem ser empurrados para o fundo.

E) nenhuma das alternativas

perfurocortantes, é correto afirmar que:

as

caixas

devem

serem

estar

totalmente

encaminhadas

à

D) além dos perfurocortantes, podem ser nelas

47. Em relação às barreiras de proteção

descartados outros tipos de materiais, como

utilizadas em laboratórios (EPI's), é correto

luvas de procedimentos e gaze.

afirmar que:

E)

as

caixas

devem

ser

transportadas

A) pessoas que utilizam lentes de contato

segurando-as pela alça e mantidas afastadas do

podem dispensar o uso de óculos de segurança,

corpo

visto que as lentes oferecem proteção à retina.
B) coberturas descartáveis para os pés podem

45. Dentre as vidrarias abaixo, a que NÃO

ser utilizadas junto aos sapatos, principalmente

pode ser aquecida é:

quando houver risco de derramamento de

A) Kitasato.

substâncias.

B) proveta.

C)

C) balão de fundo chato.

reutilizados desde que estejam isentos de

D) tubo de ensaio.

manchas, ou seja, não ofereçam riscos de

E) béquer.

contaminação.

aventais

descartáveis

podem

ser

D) após a retirada das luvas, pode-se dispensar
46. Devem ser descartados em saco de lixo

a lavagem das mãos, já que elas estavam

de cor preta, os resíduos:

protegidas.

A) infectantes, contaminados com fluidos

momento em que se calçar novas luvas.

biológicos, como sangue, fezes, escarro, entre

E) as máscaras descartáveis de procedimentos

outros.

protegem contra todo o tipo de risco químico

B) químicos, separadamente, contidos em

existente no laboratório

Necessitam

ser

lavadas

no

frascos de cor âmbar.
C) comuns, livres de contaminação.

48. O banho-maria é um equipamento que

D) cadavéricos, como peças anatômicas e

necessita diariamente de:

animais

A) registro de temperatura.

dissecados,

oriundos

de

experimentações.

B) limpeza efetiva.

E) perfurocortantes, identificados para que o

C) troca de água.

pessoal da limpeza possa removê-los com

D) desligamento.

segurança.

E) manutenção.

49. Julgue as alternativas em relação a

50. Para obter-se o soro, o sangue é colhido

infraestrutura da cabine de coleta, onde “V”

em tubo sem anticoagulante e deixado

é verdadeiro e “F” é falso:

coagular por um período de:

( ) Os pisos devem ser impermeáveis,

A) 1 a 2 horas.

laváveis

B) 15 a 30 minutos.

e

resistentes

às

soluções

desinfetantes.

C) 30 a 60 minutos.

( ) As portas e os corredores podem ser

D) 10 a 20 minutos.

estreitos.

E) 2 a 3 horas.

( ) Iluminação que propicia a perfeita

.

visualização

e

manuseio

seguro

dos

dispositivos de coleta.
( ) Janelas com telas milimétricas, caso estas
cumpram a função de propiciar a aeração
ambiental.
A sequência correta é:
A) V, V, F, V
B) V, F, V, V
C) F, V, F, V
D) F, F, V, V
E) V, V, F, F
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CARGO NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO:

AUXILIAR DE LABORATÓRIO
NOME DO CANDIDATO:
RG:

ASSINATURA:

Nº DE INSCRIÇÃO

B

C

D

E

CARGO NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
INSTRUÇÕES: Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 50 (Cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição
ou falha.
b) Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que
causem dúvidas.
02- A prova terá duração de 4 (quatro horas).
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita
preenchendo espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor
preta.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas
classificadas com as letras (A, B, C, D, E), mas só uma responde adequadamente
à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa.
05- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones
celulares, pagers, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad
e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas ou este
caderno de prova. Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá
retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação
das provas após as 11 (onze) horas.
08. Ao terminar a prova, entregue a mesma, e a folha de respostas ao fiscal da sala
e deixe o local de prova. O candidato que descumprir a regra de entrega de tal
documento será eliminado do processo.

LÍNGUA PORTUGUESA
2. Leia os versos do poema “Construção”
Leia o texto

de Chico Buarque e, em seguida, responda
à questão sobre acentuação gráfica.

O MENINO JORNALEIRO
O menino jornaleiro passa berrando pela rua:

Amou daquela vez como se fosse a última

– Vinte e cinco adultos enganados por um

Beijou sua mulher como se fosse a última

menino! Uma criança engana vinte e cinco

E cada filho seu como se fosse o único

adultos!

E atravessou a rua com seu passo tímido

– Me dá um jornal - grita um homem que vai

Subiu a construção como se fosse máquina.

passando.

Todas

O homem pega o jornal, abre e descobre que é

acentuadas por serem:

um jornal velho. Vai reclamar, furioso,

A) Oxítonas

quando houve o menino gritando lá de longe:

B) Paroxítonas

– Vinte e seis adultos enganados por um

C) Proparoxítonas

menino! Vinte e seis adultos...

D) Hiatos

(Ziraldo Alves Pinto. Adaptado).

as

palavras

do

texto

foram

E) Ditongos abertos

1 – Segundo o texto, a manchete

3. Leia os versos do poema “Construção”

anunciada pelo garoto:

de Chico Buarque e, em seguida, responda

I. Deixa o público furioso com a notícia.

à questão sobre figuras de linguagem.

II. Leva o consumidor a pensar que se
trata de uma matéria do jornal do dia.

Amou daquela vez como se fosse a última

III. Faz parte das reportagens do jornal do

Beijou sua mulher como se fosse a última

dia.

E cada filho seu como se fosse o único

Está(ão) correta(s) :

E atravessou a rua com seu passo tímido

A) apenas a I;

Subiu a construção como se fosse máquina

B) apenas a II;

Nos versos acima há uma figura de

C) apenas a III;

linguagem denominada

D) I e II;

A) Metáfora

E) I, II e III.

B) Comparação
C) Metonímia
D) Personificação
E) Aliteração

4. Quando escrevemos um texto, devemos

A) “Tá legal, espertinho! Onde é que você

usar elementos de coesão a fim de

esteve?!”

evitarmos a repetição. Na frase “Toda a

B) “Destruir praças não é legal”.

cidade estava na palma da mão do menino

C) “O professor interveio na discussão!”.

e ele não tinha nem ideia de como era

D) “Estou feliz porque ajudei um deficiente

importante para aquelas pessoas”, o termo

visual a atravessar a rua”.

que impede a repetição de “menino” é,

E) “ ... e ganhei um anel de ouro”.

A) o pronome “ele”.
B) o conectivo “nem”.

7 Na sentença “Para que a universidade

C) o advérbio de negação “não”.

seja

D) o substantivo “pessoal”.

um

instrumento

de

esperança,

entretanto, é necessário que ela recupere

E) o adjetivo “importante”.

nela

esperança

própria.”,

é

possível

5. (ENEM) Leia com atenção o texto:

afirmar que as conjunções sublinhadas

[Em Portugal], você poderá ter alguns

estabelecem,

probleminhas se entrar numa loja de

semântica de:

roupas desconhecendo certas sutilezas da

A) finalidade - oposição

língua. Por exemplo, não adianta pedir

B) conclusão - contradição

para ver os ternos — peça para ver os fatos.

C) contradição - adição

Paletó é casaco. Meias são peúgas. Suéter é

D) causa - consequência

camisola — mas não se assuste, porque

E) explicação - concessão

calcinhas femininas são cuecas. (Não é uma
delícia?).
(Ruy Castro. Viaje Bem. Ano VIII, no 3, 78.)

respectivamente,

relação

8. Marcos Bagno, em seu livro “Preconceito
Linguístico”

(Edições

Loyola,

2011),

O texto destaca a diferença entre o

apresenta alguns mitos sobre a Língua

português do Brasil e o de Portugal quanto

Portuguesa. Alguns desses mitos seriam:

A) ao vocabulário.

“Português é muito difícil”, “as pessoas

B) à derivação.

sem instrução falam tudo errado”, “é

C) à pronúncia.

preciso saber gramática para falar e

D) gênero

escrever bem”. Para o autor, é importante

E) à sintaxe.

que

se

valorize

o

saber

linguístico

individual de cada um. Considerando essas
6. Assinale o trecho do diálogo que

reflexões, podemos

apresenta

variedades linguísticas:

um

registro

coloquial, da linguagem.

informal,

ou

afirmar sobre as

A) As variedades linguísticas devem ser

A) A imagem cumpre uma função meramente

minimizadas. Há uma única norma que deve

decorativa.

ser valorizada, que é a norma culta, aprendida

B) A compreensão do sentido preciso e

na escola.

restrito do vocábulo “lixo” não seria possível

B) Diante de produções orais como “criente”

sem a informação veiculada pela imagem.

(ao invés de “cliente”) e “probrema” (ao invés

C) Embora importante para a compreensão do

de

“problema”),

desprestigiadas

temos

da

língua,

variações
que

são

texto, a imagem poderia ser descartada.
D) A exclusão da frase tornaria impossível a

consideradas erros e devem ser evitadas.

identificação do problema retratado.

C) Somente com o domínio da gramática é

E) O propósito do texto é denunciar a

que podemos ter um bom conhecimento

proliferação de ratos decorrente do acúmulo

linguístico,

de lixo nas cidades.

com

condições

de

usar

a

linguagem de forma adequada.
D) As pessoas que discriminam quem fala

10 Considerando o sentido das classes

“pobrema”

gramaticais utilizadas na oração “...não se

ao

invés

de

“problema”

consideram que a língua é caracterizada pela

faz

mais

lixo

como

antigamente!!!”,

variedade.

assinale a alternativa correta.

E) Quando estamos diante de produções orais

A) O vocábulo “não”, embora indique ideia de

como “criente” ou “probrema”, estamos

negação, foi empregado como adjetivo, pois

diante de variações linguísticas, que devem

especifica o sentido do substantivo “lixo”.

ser vistas sem preconceito.

B) O vocábulo “antigamente” é um adjetivo,
pois caracteriza o substantivo “lixo”.

Texto para responder as questões de 9 e 10

C) Se, logo após o vocábulo “mais”, fosse
empregada a construção a reciclagem de, o
substantivo “lixo” passaria a compor uma
locução com valor de advérbio.
D) O vocábulo gaúcho, caso fosse empregado
logo após o substantivo “lixo”, desempenharia
a função de um substantivo, pois passaria a
designar um atributo relativo ao Rio Grande

9. Considerando a relação existente entre a
parte verbal e a não verbal com a
mensagem principal do texto, assinale a
alternativa correta.

do sul.
E) A inclusão do pronome “aquele” diante do
substantivo “lixo” alteraria o sentido original.
__________________________________

MATEMÁTICA

Ana, Fábio e Juliana resolveram fazer um
lanche nessa cantina. Fábio pediu um

11 Um caminhão carrega 120 sacos de
batata e tem 2.270 sacos para transportar.
Quantas viagens no mínimo ele deverá
fazer para transportar todos esses sacos de
batata?
A) 18.
B) 19.

sanduiche e um suco de 500 ml, Juliana
pediu dois pães de queijo e um café
pequeno e Ana pediu um suco de 300 ml e
um pastel. Os três gastaram no total:
A) R$ 20,00

D) R$ 16,00

B) R$ 30,00

E) R$ 21,00

C) R$ 18,00

C) 17.
D) 20.

14. Em uma pesquisa sobre consumo de

E) 22

bebidas de café e de chocolate de uma

12. Na bula de um determinado remédio
pediátrico,

recomenda-se

a

seguinte

dosagem: 4 gotas para cada 2 kg do “peso”
da criança. Se uma criança tiver 10 kg, qual
seria a alternativa que corresponderia à

determinada cidade do interior do Paraná,
foram

entrevistados

480

habitantes.

Sabendo que 280 entrevistados consomem
café e 240 consumem chocolate, e que
TODOS os entrevistados consomem algum
dos dois tipos de bebida, a quantidade de

dosagem correta?

habitantes que consome os dois produtos é:

A) 20 gotas
B) 25 gotas
C) 35 gotas

A) 80 habitantes

D) 20 habitantes.

B) 60 habitantes

E) 100 habitantes

C) 40 habitantes.

D) 40 gotas
E) 45 gotas

15. Para garantir a compra de um
13. A tabela abaixo mostra os preços dos

apartamento

produtos oferecidos em uma cantina de

realizar o pagamento de, no mínimo, 30%

escola.

do valor total do imóvel como entrada. Se
TABELA DE PREÇOS

PASTEL

R$ 3,00

SANDUICHE

R$ 4,00

PÃO DE QUEIJO

R$ 1,00

FATIA DE BOLO

R$ 3,50

CAFÉ PEQUENO

na

planta

é

necessário

um imóvel custa R$ 198.000,00, o valor
necessário para o pagamento do valor da
entrada será de:
A) R$ 45.000,00.

D) R$ 39.800,00.

R$ 2,00

B) R$ 19.800,00.

E) R$ 49.500,00.

CAFÉ GRANDE

R$ 3,50

C) R$ 59.400,00.

SUCO 500 ML

R$ 4,00

SUCO 300 ML

R$ 3,00

16. Numa sala com 40 alunos, 10 alunos

19. Para executar 360 km de pavimentação

obtiveram nota 70; 18 obtiveram nota 80 e

são necessários 12 operários trabalhando 8

o restante nota 60. Qual a média das notas

horas por dia durante 90 dias. Para fazer

de todos os alunos da sala?

120 km de outra pavimentação idêntica,

A) 70,0

porém

B) 71,5

trabalhando 15 operários 6 horas por dia,

C) 81,5

executarão a pavimentação em:

D) 90,0

A) 46 dias

E) 91,3

B) 48 dias

com

o

dobro

de

largura,

C) 52 dias
17. Num bolão, dez amigos ganharam
trinta e dois milhões, sessenta e quatro mil

D) 56 dias
E) 64 dias

e cinquenta e dois reais. O prêmio foi
dividido em dez partes iguais. Logo, o que
cada um recebeu, em reais, foi:

20. Com um saco de 10 kg de farinha uma
padaria faz 132 pãezinhos e 22 bisnagas.

A) R$ 320 640,52

Essa padaria quer produzir pacotes que

B) R$ 32 064 052,00

tenham 6 pãezinhos e uma bisnaga em cada

C) R$ 3 206 405,20

um

D) R$ 320 645,52

desses

pacotes.

Mantendo

essa

proporção e utilizando ao máximo a

E) Nenhuma das alternativas

farinha disponível, o número máximo

18. (ENEM-2016). Um paciente necessita

desses pacotes que essa padaria conseguirá

de reidratação endovenosa feita por meio

produzir com 4 sacos de 10 kg de farinha é

de cinco frascos de soro durante 24 h. Cada

igual a

frasco tem um volume de 800 mL de soro.

A) 76.

Nas

deverá

B) 80.

receber 40% do total a ser aplicado. Cada

C) 84.

mililitro de soro corresponde a 12 gotas. O

D) 88.

número de gotas por minuto que o paciente

E) 92.

deverá receber após as quatro primeiras

__________________________________

primeiras

horas será
A) 16.
B) 20.
C) 24.
D) 34.
E) 40

quatro

horas,

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

21. Associe as funcionalidades da Coluna 1
com as teclas de atalho na Coluna 2, que
tratam dos atalhos gerais, aplicáveis ao
Windows 7.
COLUNA 1
1. Copiar o item selecionado.
2. Excluir o item selecionado sem passar
pela lixeira.
3. Desfazer uma ação.
4. Recortar o item selecionado.

22. Sobre os elementos do gráfico do Excel

5. Colar o item selecionado.

2007 apresentado, analise as seguintes

COLUNA 2

assertivas:

( ) Ctrl + Z

I. O elemento indicado por 1 corresponde à

( ) Ctrl + C

área do gráfico.

( ) Ctrl + X

II. O elemento indicado por 3 corresponde

( ) Ctrl + V

aos pontos de dados, da série de dados que

( ) Shift + Delete

são plotados no gráfico.

A alternativa que melhor preenche os

III. O elemento indicado por 6 corresponde

parênteses da coluna 2, de cima para baixo,

à legenda do gráfico.

é:

Quais estão corretas?

A) 3 – 1 – 4 – 5 – 2.

A) Apenas I.

B) 3 – 1 – 2 – 4 – 5.

B) Apenas II.

C) 5 – 2 – 1 – 4 – 3.

C) Apenas III.

D) 2 – 3 – 4 – 1 – 5.

D) Apenas I e II.

E) 1 – 3 – 5 – 4 – 2.

E) Apenas II e III.

Considere o gráfico do Excel 2007 na
Figura

a

seguir

e

suas

respectivas

marcações para responder às questões 22 e
23

23. Avalie as assertivas sobre os elementos

25. Um dos programas mais utilizados no

do gráfico do Excel 2007 apresentado

pacote Office é o editor de texto Word. No

acima.

programa Word 2010 para salvar um

I. O elemento indicado por 5 corresponde a um

documento através do atalho, no teclado, é

rótulo de dados.

utilizando as teclas:

II. O elemento indicado por 2 corresponde à

A) Ctrl + B.

área de plotagem do gráfico.

B) Ctrl + N.

III. O elemento indicado por 7 corresponde ao
título do gráfico.

Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.

C) Ctrl + S.
D) Ctrl + O.
E) Ctrl + R.
26. Considerando a planilha abaixo:

C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas II e III.
24. Sobre o LibreOffice Writer, é correto
afirmar que:
A) Um ícone com um ponto de interrogação
aparecerá no documento quando houver
alterações não salvas no documento.

Qual o resultado da fórmula abaixo, se
inserida na célula “C6”?
=((B3*C3)+(B4*C4))/(C3+C4)

B) A Barra de Status do Writer, por definição,
não oferece informações sobre o documento e
possíveis atalhos.
C) Se o documento foi digitalmente assinado,
um ícone aparecerá no documento e, com um
duplo clique nesse ícone, é possível visualizar

A) retornaria erro, pois a referência é cíclica.
B) 7,6
C) 21
D) 8
E) 8,2

o certificado.

27. É muito comum, durante a utilização do

D) A ferramenta de idioma do Writer tem

Microsoft Word, surgir a necessidade de

como função principal traduzir para o idioma

selecionar todo o texto do documento. Para

selecionado todas as funcionalidades da

isso, utilizamos a combinação de teclas:

ferramenta.

A) Ctrl + J

E) Não é permitido selecionar um bloco

B) Ctrl + Home

vertical ou uma “coluna” do texto separado

C) Ctrl + T

por espaços ou por marcas de tabulação.

D) Ctrl + B
E) Ctrl + A

28.

O

Microsoft

programa

PowerPoint

voltado

apresentações,

mas,

é

para

um
fazer

normalmente,

30.

Sobre

navegadores

de

internet,

conhecido também por Browser. Considere

os

o seguinte caso: Fernanda está realizando

usuários abrem a apresentação em formato

uma pesquisa em seu navegador, a mesma

de edição para depois executá-la em

deseja abrir uma nova aba, com isso

formato de slide.

realizara o procedimento utilizando o

Para salvá-lo em formato de apresentação

atalho a partir do teclado. Diante deste

de slides, escolha a opção "Salvar como" e

conceito, analise as alternativas abaixo e

depois em "Apresentação de slides do

selecione a que represente abrir uma nova

PowerPoint". O novo arquivo ficará com a

aba:

extensão

A) Ctrl + M

A) .ppt ou .pptx

B) Shift + Ctrl + T

B) .pps ou .ppsx

C) Ctrl + T

C) .pot ou .potx

D) Ctrl + B

D) .dot ou dotx

E) Nenhuma das alternativas.

E) .xls ou xlsx

__________________________________
CONHECIMENTOS GERAIS

29. Em uma empresa, um dos maiores
problemas de segurança consiste no acesso

31 A liderança brasileira na agenda

a páginas web não autorizadas, por parte

ambiental

dos

comunidade

funcionários.

Uma

diretriz

de

foi

reforçada

perante

internacional

na

a
22ª

segurança foi estabelecida pelos gestores da

Conferência das Partes (COP 22). Sobre a

empresa para controlar esses acessos

COP

indevidos à Internet. Para que esse controle

INCORRETA:

fosse efetivo e a performance de acesso à

A) Uma das metas é a ampliação do uso de

Internet fosse otimizada, a equipe técnica

matrizes energéticas de fontes limpas; o

resolveu instalar, na rede interna da

intuito é que até 2030, 45% da matriz seja

empresa, um servidor de:

constituída de fontes renováveis.

A) antivírus

B) O presidente do COP 22 e ministro de

B) domínio

Relações

C) network

Salaheddine Mezouar, destacou a necessidade

D) firewall

de ação imediata com foco nas pessoas que

E) proxy

vivem em áreas mais suscetíveis a eventos

22,

climáticos.

assinale

Exteriores

a

do

alternativa

Marrocos,

C) De acordo com o secretário de Mudanças

34 – O meio ambiente hoje está sendo alvo

Climáticas

do

de muito estudo devido ao aquecimento

Ministério do Meio Ambiente, o principal

global que está contribuindo para a

objetivo do Brasil nesta conferência foi de

matança de animais e paisagens. O dia do

atrair investimentos para setores alinhados

meio ambiente é comemorado em:

com as metas de redução de carbono.

A) 05 de abril;

D) Na Cúpula, o ministro do Meio Ambiente,

B) 05 de maio;

José Serra, chefiou a delegação brasileira e

C) 05 de junho;

defendeu

D) 05 de agosto;

e

Qualidade

questões

como

Ambiental

adaptação

e

financiamento.

E) 05 de setembro.

E) Outro ponto fundamental é a ajuda aos
países mais pobres para que consigam

35. Quais os seis municípios que fazem

implementar

divisa com Palmas.

políticas

de

redução

de

desmatamento e poluição.

A) Pato Branco, Coronel Domingos Soares,
Mariópolis, Reserva do Iguaçu, Abelardo Luz

32 – O meio de comunicação é a forma que
temos de nos comunicarmos com outras
pessoas. Aponte a alternativa abaixo em
que aparece um elemento que não faz parte
da comunicação por hipermídia.
A) rádio;
B) CD-ROM;
C) TV-digital;
D) NTICs;
E) Internet.

(SC) e Água Doce (SC).
B) Clevelândia, Coronel Domingos Soares,
Bituruna, Coronel Vivida, Abelardo Luz (SC)
e Água Doce (SC).
C) Mariópolis, Coronel Domingos Soares,
Bituruna, Honório Serpa, Abelardo Luz (SC)
e Água Doce (SC).
D) Clevelândia, Coronel Domingos Soares,
Bituruna, General Carneiro, Abelardo Luz
(SC) e Água Doce (SC).

33. O Paraná faz divisa com 3 estados.

E) União da Vitória, Coronel Domingos

Quais são eles?

Soares, Mangueirinha, Reserva do Iguaçu,

A) Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São

Abelardo Luz (SC) e Água Doce (SC).

Paulo.
B) Santa Cataria, Mato Grosso e Goiás.
C) São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa
Catarina.
D) Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa
Catarina.
E) Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso.

36. A Lei nº 1007 de 09 de agosto de 1991,

governos

estaduais,

apoiados

pelo

oficializa como Símbolo Municipal, a Letra

presidente da República, Hermes da

e Música do Hino de Palmas - Pr. Faz parte

Fonseca.

da Letra do Hino a seguinte estrofe:

O texto acima refere-se a:

A) Quando a aurora desponta sorrindo. E os

A) Guerra dos Farrapos

pinhais lacrimejam orvalho. Teus filhos

B) Guerra dos Emboabas

alegres, contentes. Buscam todos na vida o

C) Guerra do Contestado

trabalho.

D) Revolução de 1930

B) Salve Palmas, torrão de pinheirais. Campos

E) Revolta da Armada

verdes, cenários de beleza. Ventos frios
embalam butiazais. Exaltando o Escultor da

38. A história de Palmas está ligada

natureza.

diretamente à formação do Sudoeste do

C) Gigante pela própria natureza. És belo, és

Paraná. Os primeiros registros da região,

forte, impávido colosso E o teu futuro espelha

da descoberta dos chamados Campos de

essa grandeza.

Palmas, datam da década de 1720, por obra

D) Suporte de saber e de cultura, És altivo,

do bandeirante curitibano Zacarias Dias

tens de Deus a proteção, Teu progresso a teu

Côrtes.

povo enobrece, Em tua saga há beleza e

município, desmembrado de Guarapuava,

gratidão.

ocorreu em 14 de abril de 1879. O primeiro

E) Salve Palmas, torrão de araucárias.

prefeito de Palmas foi?

Campos verdes e ventos frios embalam

A) Coronel Domingos Soares

butiazais. Exaltando o senhor da natureza.

B) Firmino Teixeira Baptista

A

emancipação

política

do

C) Alípio José do Nascimento e Souza
37.

Conflito

que

alcançou

enormes

proporções na história do Brasil e,

D) Rutílio Sá Ribas
E) Rufino Oliveira Sá Ribas

particularmente, nos Estados do Paraná e
de Santa Catarina. A região do conflito,
localizada entre os dois estados, era
disputada pelos governos paranaense e
catarinense, área rica em erva-mate e,
sobretudo, madeira, onde se misturaram
interesses políticos, econômicos e religiosos.
Ocorrido entre 1912 e 1916, o conflito
envolveu, de um lado, a população cabocla
daqueles Estados, e, de outro, os dois

39. Considerando as seguintes afirmativas
sobre a estrutura política que compõe o
governo do Estado do Paraná:
I. três poderes: o executivo, representado
pelo

governador;

o

legislativo,

representado pela Assembleia Legislativa
do Paraná; e o judiciário, representado
pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná e outros tribunais e juízes.

II. o Poder Legislativo é unilateral,

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

constituído pela Assembleia Legislativa do
Paraná, composto por 54 deputados, que

encontram, em sua maior parte, onde

são eleitos a cada quatro anos.
III. a maior corte do Poder Judiciário
paranaense é o Tribunal de Justiça do
Estado

do

Paraná,

composto

41 Os problemas de relacionamento se

por

desembargadores e os juízes de direito.
Estão corretas:
A) somente as alternativas I e III.
B) somente a alternativa I.
C) todas as alternativas.
D) nenhuma das alternativas.
E) somente as alternativas II e III

pessoas diferentes trabalham diariamente
juntas. Por isso o bom relacionamento
humano no ambiente de trabalho exige:
A) Competição e conflito com colegas.
B) Ser atencioso e cordial com todos.
C) Uso de equipamento de segurança no
trabalho.
D) Boa comunicação apenas com colega
E) nenhuma das alternativas
42. Sobre as funções administrativas, a

40. Segundo a Lei Orgânica do Município

primeira das funções que compõem o

de Palmas – PR é atribuição do prefeito.

processo

I. Iniciar o processo legislativo, na forma e

DENOMINADA:

nos casos previstos nesta Lei Orgânica;

A) Planejamento.

D) Direção.

II. Representar o Município em juízo e fora

B) Controle.

E) Execução.

dele;

C) Organização

organizacional

é

III. Prestar à Câmara, dentro de 30 (trinta)
dias, as informações solicitadas, podendo o

43. Carlos, chefe da repartição, solicitou a

prazo ser

prorrogado a pedido, pela

um subordinado: “Por favor, ratifique o

complexidade da matéria ou pela dificuldade

arquivo que lhe enviei por e-mail”. O

de obtenção dos dados solicitados;

subordinado, devido a uma falha na

IV. Sancionar, promulgar e fazer publicar as

comunicação,

leis aprovadas pela Câmara e expedir

solicitara que ele “retificasse” o arquivo

decretos e regulamentos para sua fiel

enviado por e-mail. Em tal situação, é

execução;

CORRETO afirmar que ocorreu a seguinte

A) somente as alternativas IV.

falha na comunicação:

B) somente as alternativas I e II.

A) Filtragem.

C) somente as alternativas I e III.

B) Percepção Seletiva.

D) Todas as alternativas estão corretas

C) Sobrecarga de Informação.

E) somente as alternativas I.

D) Distorção.

__________________________________

E) Omissão.

entendeu

que

Carlos

44. “Em uma frase, pode-se dizer que

C) Utilizar sempre os Equipamentos de

redação oficial é a maneira pela qual o

Proteção Individual adequados a função.

Poder Público redige atos normativos e

D) Acatar as ordens do superior.

comunicações.”

E) Nenhuma das alternativas.

(Manual

de

Redação

Oficial da Presidência da República). Sobre
o

assunto,

assinale

a

alternativa

padrões e valores tanto da sociedade

INCORRETA:
A) A redação oficial deve caracterizar-se pela
impessoalidade, uso do padrão culto de
linguagem, clareza, concisão, formalidade e

B) Sendo a publicidade e a impessoalidade
fundamentais

de

toda

administração pública, claro está que devem
igualmente nortear a elaboração dos atos e

C) Não se concebe que um ato normativo de
qualquer natureza seja redigido de forma
obscura, que dificulte ou impossibilite sua

própria

instituição,

são

essenciais para o alcance da excelência
profissional.

Assinale

a

alternativa

de um profissional.
A) Falar que vai fazer alguma coisa e fazer o
contrário ou mesmo dizer que vai a algum
lugar e ir para outro.

com o chefe e exagerar na liberdade e
intimidade.
C) Ser bom profissional, ter conhecimentos
técnicos,

compreensão.
D) As comunicações oficiais devem sempre
permitir uma única interpretação e ser
impessoais

e

uniformes,

independentemente do nível de linguagem
utilizado.
E) As comunicações que partem dos órgãos
públicos federais devem ser compreendidas
por todo e qualquer cidadão brasileiro.

significado de “respeitar a hierarquia no
ambiente de trabalho”?
A) Manter o ambiente de trabalho organizado.
B) Participar da administração do orçamento

dons,

talentos,

habilidades

e

capacidades bem desenvolvidas.
D) Prometer algo e não cumprir.
E) Nenhuma das alternativas.
47. São características da redação oficial:
A) Subjetividade, clareza, concisão,
informalidade.
B) Formalidade, coesão e coerência, padrão
culto de linguagem, impessoalidade.
C)

45. No exercício da função pública, qual o

público.

na

B) Ultrapassar os limites de relacionamento

comunicações oficiais.

estritamente

quanto

CORRETA que condiz com a boa conduta

uniformidade.

princípios

46. Conduta ética no trabalho, seguindo

Subjetividade,

coesão

e

coerência,

informatividade, informalidade.
D) Objetividade, impessoalidade, concisão e
informalidade.
E) Padrão culto da linguagem, subjetividade,
informatividade, concisão.

48. São qualidades que devem nortear o dia

50. (FAU UNICENTRO - 2016 - Câmara de

a dia de todos os funcionários de uma

Irati/PR - Assistente administrativo) - A

empresa ou repartição pública, EXCETO:

Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991 que

A) Buscar sempre o interesse do grupo e não

dispõe sobre a política nacional de arquivos

apenas os seus particulares.

públicos

B) Estar sempre atento à desmotivação de

providências afirma em seu Capítulo IV.

algum

Art.

colega

de

trabalho,

procurando
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e

privados

que

a

e

dá

outras

“administração

da

descobrir suas causas e se possível ajudando a

documentação pública ou de caráter

buscar soluções.

público

C) Jamais desrespeitar os direitos individuais

arquivísticas

dos demais funcionários, mesmo que ele seja

Distrito Federal e municipais”. Neste

seu subordinado.

sentido, o Parágrafo 4º deste mesmo artigo

D) Lembrar sempre que o chefe é a pessoa

salienta que são Arquivos Municipais:

mais importante do grupo, ele sempre tem

A) O do Poder Judiciário e do Poder

razão e trata-se de um ser humano acima dos

Executivo.

demais

B) O do Poder Legislativo e do Poder

E) Nenhuma das alternativas.

Judiciário.

compete
federais,

às

instituições
estaduais,

do

C) O do Poder Legislativo e do Poder
49. (IPAD- 2012 - Senac) Arquivo é

Paralelo.

definido como:

D) O do Poder Paralelo e do Poder Executivo.

A) Estudo, ciência e arte dos documentos.

E) O do Poder Executivo e do Poder

B) Conjunto de resoluções inerentes à

Legislativo.

instalação,

organização

e

gestão

de

documentos.
C) Conjunto de princípios

e técnicas

observadas na constituição, organização,
desenvolvimento e utilização de documentos.
D) Instituição onde os documentos são
conservados para fins culturais, sendo obtidos
de diversas maneiras de diversas fontes.
E) Conjunto de documentos oficialmente
produzidos e recebidos por um governo,
organização ou firma, no decorrer de suas
atividades.
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