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INSTRUÇÕES

[Estas instruções passam a fazer parte do Edital n.º 057/2014 da  
Prefeitura Municipal de Piraquara.]

01. Deixe sobre a carteira escolar apenas o material estritamente necessário para a realização 
da prova (caneta, lápis, borracha e apontador) e a Cédula de Identidade.

02. No decorrer da prova, você assinará a lista de presença.
03. Você receberá do Fiscal os seguintes materiais:
 a) este caderno de prova; e
      b) a folha de respostas.

CADERNO DE PROVA

04. Este caderno de prova deve conter 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40. Con-
fira-o antes de iniciar a prova. Caso encontre algum defeito, levante o braço e aguarde a 
chegada do Fiscal. Após a prova ser iniciada, não será aceita qualquer reclamação sobre 
falhas na impressão e/ou montagem.

05. Em cada questão, somente UMA alternativa será aceita como resposta.
06. A interpretação das questões é parte integrante da prova. Evite perguntas.
07. A prova é individual. É vedada a comunicação entre os candidatos durante a prova.

FOLHA DE RESPOSTAS

08. Confira se o seu nome, número de inscrição e número de sua identidade estão corre-
tos na folha de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o Fiscal.

09. Não amasse, nem dobre a folha de respostas. Preencha-a com caneta esferográfica azul 
ou preta, escrita grossa. Não faça uso de borracha ou corretivo.

10. A marcação na folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
11. Procure responder a todas as questões. As questões não respondidas, com mais de uma 

resposta ou preenchidas em desacordo com as instruções da folha de respostas serão con-
sideradas nulas.

12. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal a folha de respostas. Após a entrega, retire-se do 
local de prova.

13. Duração da prova: 03h (três horas), já incluído o tempo destinado à identificação do can-
didato e ao preenchimento da folha de respostas. 

14. Guarde o seu relógio antes do início da prova. O tempo de realização da prova será con-
trolado pelo Fiscal de sala.

15. Desligue o seu telefone celular antes do início da prova e guarde-o.
16. Você somente poderá retirar-se da sala de provas após decorrida 1 (uma) hora de seu 

início.
17. Você poderá levar o seu caderno de prova somente após duas horas do início da prova.
18. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala deverão entregar a folha de respostas ao 

mesmo tempo, assinar o Termo de Encerramento de Prova e retirar-se, todos juntos, da 
sala.

19. A desobediência a qualquer uma das determinações destas instruções ou das constantes 
da folha de respostas poderá implicar a anulação da sua prova.

Identidade com foto 
sobre a carteira escolar

Não use

Não use

Não use

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto abaixo serve de referência para as questões 
de 01 a 10.

Homem passa  
20 dias perdido  
no parque

Luiz Carlos da Cruz, correspondente em Cascavel

Um homem que estava desaparecido havia 
25 dias dentro do Parque Nacional do Iguaçu, no 
Oeste do Paraná, foi encontrado na manhã de on-
tem por policiais ambientais. Ele estava com uma 
perna quebrada havia 20 dias e foi localizado oito 
quilômetros mata adentro, em um local de difícil 
acesso. O homem teria se arrastado por cerca de 
quatro quilômetros, mesmo com a perna fraturada.

Segundo o tenente Nilson Figueiredo, da Polí-
cia Ambiental, a corporação foi avisada do sumiço 
do homem, que seria um caçador, por familiares 
dele. O homem tinha o hábito de acampar no par-
que, mas nunca havia ficado tantos dias fora. Poli-
ciais localizaram o homem, cuja identidade não foi 
revelada ainda, por volta das 11 horas de ontem. 
Ele estava bastante debilitado.

Um helicóptero chegou a decolar de Foz do 
Iguaçu para tentar fazer o resgate, mas não hou-
ve condições de pouso por ser um local de mata 
fechada. Mas uma maca, medicamentos, água, 
comida e materiais para imobilizar a fratura foram 
deixados no local. A tentativa de resgate será re-
tomada hoje. Durante a noite, uma equipe de res-
gate composta por 20 pessoas pousaria com a ví-
tima, moradora de Capitão Leônidas Marques. “É 
uma área de difícil acesso, com morros íngremes”, 
explica Figueiredo. Para o policial, a localização 
rápida da vítima “foi como encontrar agulha no pa-
lheiro”.

(Gazeta do Povo, 17/09/14, p. 11)

01 Assinale a alternativa INCORRETA:
A) O texto está estruturado com três parágrafos.
B) O texto foi publicado na página 11 do jornal Gazeta 

do Povo.
C) O texto foi publicado em 17 de agosto de 2014.
D) O texto é de autoria de Luiz Carlos da Cruz.
E) O texto possui como título o seguinte: Homem 

passa 20 dias perdido no parque.

02 Em relação ao texto, analise as afirmações a 
seguir, marcando (V) para verdadeiro e (F) para fal-
so.
( )  Lendo apenas o título, não se pode concluir ime-

diatamente que o parque não seja um parque de 
diversões.

( ) Lendo apenas o primeiro parágrafo, não se pode 
concluir imediatamente que o homem desapareci-
do estivesse vivo.

( ) Lendo apenas o segundo parágrafo, não se pode 
concluir que o homem desaparecido não quis re-
velar a sua identidade.

Assinale a alternativa que apresenta, de cima para 
baixo, a sequência correta:
A) V – V – V
B) F – F – F
C) F – F – V
D) V – V – F
E) V – F – V

03 Assinale a alternativa cuja afirmação está de 
acordo com o texto:
A) O homem desaparecido fraturou a perna no se-

gundo dia de caçada.
B) O homem desaparecido foi localizado primeira-

mente pelos familiares.
C) O helicóptero que chegou a decolar de Foz de 

Iguaçu nada pôde fazer, não foi útil.
D) Segundo o tenente Nilson Figueiredo, a localiza-

ção do homem desaparecido não foi fácil, porém 
realizada com sucesso.

E) Houve apenas uma tentativa de resgate do ho-
mem desaparecido e foi realizada com sucesso.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.o 057/2014
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04 Assinale a alternativa que apresenta a melhor 
reescrita da frase “Ele estava bastante debilitado.”, le-
vando em consideração o (con)texto apresentado:
A) Ele estava inconsciente.
B) Ele estava sem vigor físico.
C) Ele estava com os nervos em frangalhos.
D) Ele estava bastante confuso.
E) Ele estava bastante magro.

05 Observe as proposições:
I. Em “Ele estava com uma perna quebrada...”, a 

forma verbal em destaque está conjugada no pre-
térito imperfeito do indicativo.

II. Em “O homem tinha o hábito de acampar...”, a for-
ma verbal em destaque está conjugada no pretéri-
to perfeito do indicativo.

III. Em “..., mas não houve condições de pouso por 
ser um local de mata fechada.”, a forma verbal em 
destaque está conjugada no pretérito mais-que-
-perfeito do indicativo.

Assinale a alternativa que apresenta a(s) proposi-
ção(ões) correta(s):
A) Apenas I
B) Apenas II
C) Apenas III
D) Apenas I e II
E) Apenas II e III

06 O trecho em destaque em...

“O homem teria se arrastado por cerca de quatro quilô-
metros, mesmo com a perna fraturada.”

pode ser reescrito de acordo com a norma-padrão, 
mantendo o sentido original, pela forma que está 
em qual alternativa?
A) ..., porém com a perna fraturada.
B) ..., embora com a perna fraturada.
C) ..., depois que a perna foi fraturada.
D) ..., consoante a fratura de sua perna.
E) ..., à medida que sua perna se fraturava.

07 Assinale a alternativa que contém palavra que 
NÃO é acentuada pela mesma razão que existe 
acento em “quilômetro”:
A) helicóptero
B) vítima
C) Leônidas
D) íngreme
E) difícil

08 Faça de conta que as palavras das alternativas 
estejam em final de linha. Assinale a alternativa que 
apresenta divisão silábica INCORRETA:
A) ar-rastado
B) helicóp-tero
C) pa-lheiro
D) ace-sso
E) agu-lha

09 É de fundamental importância para estudos 
de Ortografia – e até para nossa vida profissional –  
conhecermos o alfabeto. Sendo assim, assinale a 
alternativa em que as palavras retiradas do texto es-
tejam em rigorosa ordem alfabética:
A) hábito – helicóptero – homem – hoje – houve
B) hábito – hoje – homem – houve – helicóptero
C) hábito – helicóptero – hoje – houve – homem 
D) hábito – homem – hoje – helicóptero – houve
E) hábito – helicóptero – hoje – homem – houve

10 O “Ç” (cê cedilhado) é utilizado em algumas 
palavras do texto como Iguaçu e sumiço. Assinale a 
alternativa que contém palavra em que o “Ç” é tam-
bém empregado:
A) proci___ão
B) asse___oria
C) preten___ão 
D) exce___ão
E) exce___o

11 Assinale a alternativa em que a grafia da ex-
pressão em destaque está correta:
A) Por quê se deve dormir bem?
B) A maioria das pessoas não sabe porque se deve 

dormir bem.
C) Uma boa noite de sono equilibra o humor e as 

emoções. Você sabe porque?
D) Dirigir sem dormir é potencialmente mais perigo-

so que dirigir alcoolizado. Eis o motivo porquê se 
deve dormir bem.

E) Deve-se dormir bem porque boas horas de sono 
ajudam a manter o peso adequado e evitar doen-
ças crônicas.
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12 Assinale a alternativa em que a letra inicial da 
expressão em destaque, segundo a Ortografia Ofi-
cial, deve ser escrita obrigatoriamente com minús-
cula:
A) Ele mora na ___venida José de Alencar.
B) Algumas crianças pensam que a ___áscoa é em 

homenagem ao coelho.
C) A reunião será apenas em ___ezembro. 
D) No dia da criança não houve concurso em ___ira-

quara.
E) Os gregos, na ___ntiguidade, viviam melhor que 

hoje.

13 Assinale a alternativa em que o pronome “EU” 
está bem empregado:
A) Marieta disse que não queria nada com eu.
B) Entre eu e Marieta nada há.
C) Este trabalho é para eu fazer sozinho? 
D) O que Marieta tem contra eu.
E) Para eu, este trabalho é fácil.

O texto abaixo serve de referência para as questões 
14 e 15.

Horas sentado no trabalho, muito tempo no 
trânsito, pouco tempo para se exercitar. Motivos 
para sofrer de dor nas costas não faltam. Depois 
das cefaleias, esse é o tipo de dor mais comum na 
população. Mais de 80% das pessoas têm, tiveram 
ou terão o desconforto em algum momento da vida, 
segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Estudos do Global Burden of Disease [Carga 
Global das Doenças] indicam que as dores lom-
bares são a principal causa de incapacidade no 
mundo. De acordo com o relatório, o problema res-
ponde por um terço dos casos de invalidez provo-
cados pelo trabalho.

(Vivasaúde, n.º 137, p 35, adaptado.)

14 De acordo com o texto, analise as seguintes 
afirmações:
I. A dor mais comum nas pessoas é a dor de cabeça.
II. As dores na parte mais baixa da coluna são a prin-

cipal causa de incapacidade no mundo.
III. De cada 100 casos de invalidez provocados pelo 

trabalho, aproximadamente 33 são causados pe-
las dores lombares.

Assinale a alternativa que contém a(s) afirma-
ção(ões) correta(s):
A) I, II e III
B) Apenas I e II
C) Apenas I e III 
D) Apenas II e III
E) Apenas II

15 Assinale a alternativa cuja afirmação esteja de 
acordo com as ideias do texto:
A) São muitas as causas das dores nas costas.
B) Horas sentado no trabalho e pouco tempo para se 

exercitar são alguns dos motivos para se ter cefa-
leia.

C) De cada 100 pessoas, aproximadamente 20 so-
frem, sofreram eu sofrerão de dor nas costas.

D) Todas as pessoas, em algum momento da vida, 
sentirão o desconforto das dores lombares.

E) Segundo a Organização Mundial de Saúde, as do-
res nas costas são a principal causa de incapaci-
dade no mundo.



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA    APLICAÇÃO: 19/10/2014
Elaboração: CEC – Núcleo de Concursos  É permitida a reprodução, desde q ue citada a fonte.                                 Folha 4/8

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO
Observe as informações descritas abaixo e respon-
da às questões 16 a 18 a seguir.

Clara é Agente Comunitária de Saúde e deve or-
ganizar palestras mensais para dois grupos de doentes 
crônicos: Hipertensos e Diabéticos. Na primeira sema-
na do mês ela organizou a palestra para os Hiperten-
sos, que durou 42 minutos, e verificou que 24 pessoas 
assistiram. Na semana seguinte, Clara organizou a 
palestra para os Diabéticos, que durou 34 minutos, e 
verificou que 31 pessoas assistiram. Ao verificar a lista 
de presença das duas palestras, Clara reparou que 7 
pessoas haviam assistido às duas palestras.

16 Assinale a alternativa que apresenta o núme-
ro total de pessoas distintas que assistiram a, pelo 
menos, uma das palestras (Hipertensos, Diabéticos 
ou ambas).
A) 55 pessoas
B) 48 pessoas
C) 41 pessoas
D) 31 pessoas
E) 24 pessoas

17 Assinale a alternativa que apresenta o número 
de pessoas que assistiram, exclusivamente, à pa-
lestra para os Diabéticos (ou seja, não assistiram à 
palestra para os Hipertensos).
A) 31 pessoas
B) 27 pessoas
C) 24 pessoas
D) 21 pessoas
E) 7 pessoas

18 Suponha que as duas palestras fossem rea-
lizadas no mesmo dia e local. A palestra para os 
Hipertensos iniciaria às 15h 00min e ao final desta 
palestra haveria um intervalo de 15min. Logo após 
o intervalo teria início a palestra para os Diabéticos. 
Assinale a alternativa que apresenta o horário de 
término da segunda palestra (para os Diabéticos).
A) 15 h 42 min
B) 16 h 00 min
C) 16 h 16 min
D) 16 h 31 min
E) 16 h 34 min

19 Renato está operando uma empilhadeira. Sua 
próxima tarefa é transportar uma pilha de latas de 
leite condensado. Ele sabe que cada lata tem 500 g 
(considerando a embalagem) e que a pilha que irá 
transportar possui 450 latas idênticas. Assinale a 
alternativa que apresenta quantos quilogramas (kg) 
possui a pilha que Renato deverá transportar. (Lem-
bre-se de que 1 kg = 1.000 g)
A) 140 kg
B) 200 kg
C) 225 kg
D) 250 kg
E) 450 kg

20 Luísa está servindo suco numa festinha de ani-
versário. A jarra que Luísa está segurando possui 
3,5 L de suco. Ela servirá copos iguais, com 250 mL 
cada. Assinale a alternativa que apresenta quantos 
copos Luísa conseguirá servir utilizando todo o 
suco da jarra que ela está segurando. (Lembre-se 
de que 1 L = 1.000 mL)
A) 20 copos
B) 14 copos
C) 12 copos
D) 10 copos
E) 8 copos

21 Walter é Agente Administrativo da Prefeitura e 
está responsável pela organização do Almoxarifa-
do Central. Ele recebeu um carregamento com 196 
caixas de lâmpadas e deseja empilhar as caixas 
para ocupar menos espaço. Porém, a embalagem 
das caixas traz a seguinte informação: “Empilha-
mento máximo – 7 caixas”. Seguindo esta informa-
ção, Walter organizou todas as caixas em pilhas de 
7 unidades. Assinale a alternativa que apresenta o 
número de pilhas de caixas que Walter teve que fa-
zer para organizar todas as 196 caixas de lâmpadas.
A) 196 pilhas
B) 30 pilhas
C) 28 pilhas
D) 20 pilhas
E) 14 pilhas
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22 Marcos é motorista e foi encarregado de dirigir 
o ônibus que levou os alunos de uma Escola Muni-
cipal para visitar o Parque da Ciência Newton Frei-
re Maia. Eles saíram da Escola, às 08h 12min, em 
direção ao Parque, aonde chegaram às 08h 34min. 
Durante a visita dos alunos, Marcos aproveitou para 
estudar em sua apostila de inglês, que havia levado. 
Ao final da visita, os alunos embarcaram e saíram 
em direção à Escola, às 11h 28min. Como neste ho-
rário o trânsito estava mais movimentado, chega-
ram à Escola às 12h 03min. Assinale a alternativa 
abaixo que pode apresentar o tempo total que Mar-
cos passou dirigindo na situação descrita. (Lembre 
que 1h = 60min)
A) 1 h 25 min
B) 49 min
C) 35 min
D) 1 h 00 min
E) 57 min

Observe as informações descritas abaixo e respon-
da às questões 23 e 24 a seguir.

Carlos, André e Jorge trabalham na Prefeitura Mu-
nicipal, atendendo a chamados para instalações ou re-
paros elétricos nos diversos setores da Prefeitura. No 
último mês eles receberam 120 chamados que foram 
atendidos individualmente por um dos três servidores. 
Ao final do mês percebeu-se que Carlos atendeu a 1/4 
dos chamados e André atendeu a 1/5 dos chamados. 
Os demais chamados foram atendidos por Jorge.

23 Com base na situação descrita, pode-se concluir 
que Carlos atendeu a _______ chamados e André aten-
deu a _______ chamados. 

Assinale a alternativa que apresenta o número de 
chamados atendidos por Carlos e André, respecti-
vamente.
A) 45 e 30
B) 25 e 40
C) 24 e 30
D) 30 e 45
E) 30 e 24

24 Como Jorge atendeu os chamados que não foram 
atendidos por Carlos e André, pode-se concluir que Jor-
ge atendeu a _______ chamados. 
Assinale a alternativa que apresenta o número de 
chamados atendidos por Jorge.
A) 66
B) 55
C) 45
D) 38
E) 30

 

Observe as informações descritas abaixo e respon-
da às questões 25 e 26 a seguir.

Noemi e Sônia são vizinhas e resolveram ir ao 
mercado juntas. Cada uma levou sua própria lista de 
compras e ao chegarem ao mercado perceberam que 
o único item comum nas duas listas era a Farinha de 
Trigo. Na lista de Noemi estava marcado 3 kg de Fa-
rinha de Trigo enquanto que na lista de Sônia estava 
marcado 2 kg de Farinha de Trigo. No setor em que 
se encontrava a Farinha de Trigo, elas observaram a 
seguinte situação: a embalagem de 1 kg de Farinha de 
Trigo custava R$ 2,68 e a embalagem de 5 kg de Fa-
rinha de Trigo custava R$ 12,90. Como Noemi possui 
uma balança de cozinha em casa, elas poderiam com-
prar uma embalagem de 5 kg e dividir (3 kg para Noemi 
e 2 kg para Sônia).

25 Com base na situação descrita acima, analise 
as seguintes afirmações:
I. Se elas optarem por comprar uma embalagem de 

5 kg, como Noemi ficará com 3 kg, então deverá 
pagar R$ 7,74.

II. Se elas optarem por comprar uma embalagem de 
5 kg, como Sônia ficará com 2 kg, então deverá 
pagar R$ 5,16.

III. Se elas optarem por comprar uma embalagem de 
5 kg de Farinha de Trigo, irão economizar R$ 0,50 
em relação à compra de 5 embalagens de 1 kg.

Julgue as afirmações acima e assinale a alternativa 
correta.
A) Apenas a afirmação I é verdadeira.
B) Apenas a afirmação II é verdadeira.
C) Apenas a afirmação III é verdadeira.
D) As afirmações I e II são verdadeiras e a afirmação 

III é falsa.
E) Todas as afirmações são verdadeiras.
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26 Ao chegar a sua casa, Noemi resolveu fazer um 
bolo e utilizou a Farinha de Trigo que havia compra-
do. Como ela comprou 3 kg de Farinha de Trigo, pri-
meiro guardou toda a farinha num pote que estava 
vazio e em seguida pegou 1/8 da Farinha de Trigo 
que estava no pote para fazer o bolo. Assinale a alter-
nativa que apresenta a quantidade correta de Farinha 
de Trigo, em gramas, que Noemi pegou do pote para 
fazer o bolo. (Lembre-se de que 1 kg = 1.000 g)
A) 600 g
B) 500 g
C) 425 g
D) 375 g
E) 350 g

27 O Quadro abaixo apresenta as informações do 
contracheque de Airton.

Descrição Vencimentos Descontos
Vencimento Básico  R$1.680,00 -
Gratificação por Assi-
duidade R$250,00 -
Salário Família  R$90,00 -
INSS - R$212,30
IR Retido na Fonte - R$144,75

É importante lembrar que o Salário Bruto é a soma 
dos Vencimentos do contracheque e que o Salário 
Líquido é o Salário Bruto menos o total de Descon-
tos. Com base nas informações apresentadas, jul-
gue as afirmações abaixo e assinale a alternativa 
INCORRETA.
A) O Salário Bruto de Airton é R$ 1.930,00.
B) O total de Descontos de Airton é R$ 357,05.
C) O Salário Líquido de Airton é R$ 1.662,95.
D) Como os valores de INSS e IR Retido na Fonte 

são calculados sobre o valor do Vencimento Bási-
co, se Airton deixar de receber a Gratificação por 
Assiduidade, seu Salário Líquido passará a ser  
R$ 1.412,95.

E) Como os valores de INSS e IR Retido na Fonte 
são calculados sobre o valor do Vencimento Bási-
co, se o valor do Salário Família que Airton recebe 
passar para R$ 110,50, seu Salário Líquido passa-
rá a ser R$ 1.683,45.

28 Judite é Agente Educacional e está auxiliando 
a professora a realizar uma atividade em grupo com 
os alunos do Pré I. Esta turma possui 33 alunos e 
eles devem ser organizados em grupos com a mes-
ma quantidade de alunos. Assinale a alternativa que 
apresenta quantos alunos cada grupo pode ter de 
forma que todos os grupos fiquem com o mesmo 
número de alunos.
A) 3 alunos
B) 4 alunos
C) 5 alunos
D) 6 alunos
E) 8 alunos

29 Suely comprou vários pacotes de figurinhas 
para seu filho. Lucas, o filho de Suely, abriu rapi-
damente todos os envelopes e começou a colar as 
figurinhas que havia recebido. Sabe-se que em cada 
envelope vêm 5 figurinhas e que neste dia Lucas 
não ganhou nenhuma figurinha repetida. Assinale a 
alternativa abaixo que pode representar a quantida-
de de figurinhas distintas que Lucas ganhou neste 
dia.
A) 212 figurinhas
B) 183 figurinhas
C) 147 figurinhas
D) 135 figurinhas
E) 112 figurinhas

30 Carolina comprou um vestido, uma bolsa e 
um sapato para ir a uma festa. O vestido custava  
R$ 145,70, a bolsa R$ 65,90 e o sapato R$ 98,30. 
Como comprou os três itens na mesma loja, o ge-
rente lhe concedeu um desconto de R$ 37,50. As-
sinale a alternativa que apresenta o valor pago por 
Carolina na compra dos três itens (vestido, bolsa e 
sapato), considerando o desconto concedido.
A) R$ 267,60
B) R$ 272,40
C) R$ 285,40
D) R$ 292,20
E) R$ 309,90
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CONHECIMENTOS GERAIS

31 Sobre PIRAQUARA, assinale a alternativa que 
contém informação INCORRETA:
A) É um município situado na Região Metropolitana 

de Curitiba, no estado do Paraná, no Brasil.
B) Sua população, segundo contagem realizada em 

2010 pelo censo do IBGE, passa de 90 000 habi-
tantes.

C) Abriga o maior complexo penitenciário do Paraná.
D) É área de proteção ambiental e, com seus manan-

ciais, é responsável por grande parte do abasteci-
mento de água de Curitiba.

E) Os municípios limítrofes com Piraquara são Qua-
tro Barras, São José dos Pinhais, Pinhais e Arau-
cária.

32 Assinale a alternativa que completa correta-
mente a frase abaixo:

O Município de Piraquara foi criado no século ________.
A) XVII
B) XVIII
C) XIX
D) XX
E) XXI

33 Assinale a alternativa que apresenta, respecti-
vamente, a cidade em que serão disputados os Jo-
gos Olímpicos de 2016 e o país que sediará a Copa 
Mundial de Futebol de 2018:
A) Rio de Janeiro / Rússia
B) São Paulo / Alemanha
C) Atenas / Argentina
D) Rio de Janeiro / Alemanha
E) Vancouver / Espanha

34 Assinale a alternativa que apresenta, respecti-
vamente, os atuais presidentes da Rússia e dos Es-
tados Unidos da América:
A) Karl Mark / Abraão Lincoln
B) Yuri Gagarin / John Kennedy Júnior
C) Bin Laden / Bill Clinton
D) Vladimir Putin / George Buch
E) Vladimir Putin / Barack Obama

35 Leia o texto abaixo com bastante atenção.

O ex-diretor de abastecimento da Petrobras Paulo Ro-
berto Costa deixou ontem a carceragem da Polícia Fe-
deral (PF) em Curitiba e foi levado, de avião, para o Rio 
de Janeiro, onde cumprirá prisão domiciliar. Ele está 
usando uma tornozeleira eletrônica para monitorar seus 
passos. Sua casa também será vigiada por policiais.

(Gazeta do Povo, 2/10/14, p. 13)

Assinale a alternativa que apresenta o apelido que 
a Polícia Federal do Brasil empregou para o caso a 
que o texto se refere:
A) Operação Sete Léguas
B) Operação Lava Jato
C) Operação É Agora
D) Operação Quebra Gelo
E) Operação Pizza

36
FMI quer que bancos 
mudem remuneração 
de executivos

Este foi o título de uma reportagem de O Estado de 
S. Paulo, em 2 de outubro de 2014, p. B 13. O conhe-
cimento de siglas, como FMI, é muito importante 
para compreendermos diversos tipos de textos. O 
que significa FMI?
A) Fundação Municipal da Indústria
B) Financeira Mundial de Investimentos
C) Fundo Monetário Inglês
D) Fundo Monetário Internacional
E) Fundação Mundial de Investigação

37
Ações de aéreas despencam 
com 1.º caso de Ebola nos EUA

Este foi outro título de reportagem de O Estado de 
S. Paulo, em 2 de outubro de 2014, p. B 16. O que é 
EBOLA?
A) Um jogo em que as pessoas se matam pela inter-

net.
B) Um ataque terrorista.
C) Uma doença originária da África.
D) Uma vodka contaminada com mercúrio.
E) Um pó venenoso criado por ativistas do Estado Is-

lâmico.
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38 Estão previstas para outubro de 2016, no Brasil, 
eleições para eleger ___________________________.
I. senador
II. deputado estadual
III. prefeito
IV. governador
V. vereador
Assinale a alternativa que contém itens que, verda-
deiramente, completam a frase acima.
A) I, II, III, IV e V
B) II, III, IV e V
C) III, IV e V
D) III e IV
E) III e V

39 Nos últimos dias, muito se tem falado e escri-
to sobre os protestos pró-democráticos em Hong 
Kong. O território de Hong Kong pertence atualmen-
te a qual país?
A) Inglaterra
B) Japão
C) Coreia
D) China
E) Rússia

40 Isso de querer
ser exatamente aquilo
que a gente é
ainda vai
nos levar além

O texto poético acima é de um célebre escritor para-
naense. Assinale a alternativa que apresenta o seu 
nome:
A) Carlos Drummond de Andrade
B) Paulo Leminski
C) Manuel Bandeira
D) Paulo Coelho
E) Mário Quintana






