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INSTRUÇÕES
1.

A identificação do candidato para a prestação da prova far-se-à mediante a apresentação de um documento com foto (Carteira de
Identidade, Carteira de Estudante ou Carteira de Trabalho), acompanhada do comprovante de inscrição com foto.

2.

Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do fiscal.

3.

Na Folha de Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As
divergências devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências.

4.

Após ser autorizado pelo fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está
correta. Caso note alguma divergência, comunique ao fiscal imediatamente.

5.

O candidato poderá utilizar o rascunho presente no Caderno de Questões para fazer o esboço de sua redação, se for de sua vontade,
entretanto o único texto considerado para a avaliação será o transcrito na folha de Versão Definitiva da Redação, que deverá ser
entregue ao fiscal juntamente com a Folha de Resposta no final da avaliação.

6.

Os únicos documentos válidos para a correção das provas são: a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Folha de Redação, por
isso tenha a máxima atenção no seu preenchimento.

7.

Deverá ser utilizada caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas.

8.

Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da
marcação da Folha de Respostas:

9.

O limite dos campos de marcação da Folha de Respostas deverá ser respeitado, não podendo esta ser dobrada, amassada ou rasurada.

10.

Será atribuída nota 0 (zero), na correção da Folha de Respostas, às questões não assinaladas, que apresentarem mais de uma alternativa
assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.

11.

A prova deverá ser realizada no prazo de 3h (três horas), incluindo a marcação da Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Redação.
É importante controlar seu tempo. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.

12.

Será eliminado do Teste Seletivo o candidato que, durante a realização da prova, for surpreendido utilizando telefones celulares, máquinas
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/
ou legislação.

13.

O candidato será eliminado caso qualquer equipamento eletrônico venha a emitir ruídos durante a realização da provas, mesmo que
devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences.

14.

Você somente poderá deixar definitivamente a sala após às 10h30min, necessitando realizar a prova objetiva e a redação por completo.
Será permitido levar o Caderno de Questões, desde que aguarde o horário estabelecido anteriormente.

15.

Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos e após a conferência de todos os documentos da sala, além da assinatura
do termo de fechamento.

ATENÇÃO
●

O Caderno de questões possui 30 (trinta) questões objetivas numeradas sequencialmente, e 01 (uma) redação, de acordo com o
exposto no quadro a seguir:
ORDEM DAS
QUESTÕES

ORDEM DOS CADERNOS DE QUESTÕES

01 a 10

Língua Portuguesa

11 a 20

Matemática

21 a 30

Conhecimentos Gerais

01

Redação

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO
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LÍNGUA PORTUGUESA

(C)
(D)

Vamos Acabar Com Esta Folga

(E)

Stanislaw Ponte Preta
(Sérgio Porto)

O negócio aconteceu num café. Tinha uma
porção de sujeitos, sentados nesse café, tomando umas
e outras. Havia brasileiros, portugueses, franceses,
argelinos, alemães, o diabo.
De repente, um alemão forte pra cachorro
levantou e gritou que não via homem pra ele ali dentro.
Houve a surpresa inicial, motivada pela provocação e
logo um turco, tão forte como o alemão, levantou-se de lá
e perguntou:
— Isso é comigo?
— Pode ser com você também — respondeu o
alemão.
Aí então o turco avançou para o alemão e levou
uma bordoada tão segura que caiu no chão. Vai daí o
alemão repetiu que não havia homem ali dentro pra ele.
Queimou-se então um português que era maior ainda do
que o turco. Queimou-se e não conversou. Partiu para
cima do alemão e não teve outra sorte. Levou um murro
debaixo dos queixos e caiu sem sentidos.
O alemão limpou as mãos, deu mais um gole no
chope e fez ver aos presentes que o que dizia era certo.
Não havia homem para ele ali naquele café. Levantou-se
então um inglês troncudo pra cachorro e também entrou
bem. E depois do inglês foi a vez de um francês, depois
de um norueguês etc. etc. Até que, lá do canto do café,
levantou-se um brasileiro magrinho, cheio de pirraça
para perguntar, como os outros:
— Isso é comigo?
O alemão voltou a dizer que podia ser. Então o
brasileiro deu um sorriso cheio de bossa e veio vindo
gingando assim pro lado do alemão. Parou perto,
balançou o corpo e... pimba! O alemão deu-lhe uma
pancada na cabeça com tanta força que quase desmonta
o brasileiro.
Como, minha senhora? Qual é o fim da história?
Pois a história termina aí, madame. Termina aí que é pros
brasileiros perderem essa mania de pisar macio e pensar
que são mais malandros do que os outros.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
02
(A)
(B)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Na oração: Isso é comigo?
o ponto no final da oração foi utilizado para indicar
ênfase na palavra comigo.
que será apresentada uma enumeração explicativa.
uma pausa simples.
uma exclamação.
uma interrogação.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
06

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
07

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A expressão “um alemão forte pra cachorro” foi
utilizada para
mostrar que o alemão tinha aparência de um cachorro.
mostrar que o alemão se comportava como um
cachorro.
enfatizar a força do alemão.
enfatizar o mau comportamento do alemão.
enfatizar a descendência europeia do alemão.

De acordo com o texto,
o único que se deu bem contra o alemão foi o brasileiro.
os sujeitos que estavam no café nem ligaram para a
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Assinale a alternativa em que as letras destacadas
nas duas palavras são representadas pelo fonema
/s/.
cima – provocação.
nesse – portugueses.
queixos – sentidos.
surpresa – você.
brasileiros – franceses.
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Adaptado de http://www.releituras.com/spontepreta_folga.asp

01

provocação do alemão.
o único que se incomodou com a provocação do
alemão foi o turco.
os brasileiros têm a mania de pisar macio e se achar
mais malandros que os outros.
no final da história o alemão se dá mal ao enfrentar o
brasileiro.

3

Assinale a alternativa correta quanto à acentuação
dos pares.
Café – cafezál.
Alemânha – alemão.
História – histórico.
Provocação – provocânte.
Norueguês – Noruéga.

Assinale a alternativa em que o termo destacado
não é um substantivo.
“...um brasileiro magrinho...”
“Como, minha senhora?”
“...Houve a surpresa inicial...”
“...um alemão forte...”
“O negócio aconteceu num café.”

Assinale a alternativa em que o advérbio destacado
indica tempo.
“... levantou-se de lá e perguntou...”
“... E depois do inglês...”
“... não via homem pra ele ali...”
“... Pode ser com você também...”
“... e também entrou bem.”

08

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(C)
(D)
(E)

Em “Termina aí que é pros brasileiros...”, o termo
destacado foi utilizado coloquialmente e, para
atender às normas gramaticais, deveria estar
grafado
pra os.
para os.
por o.
para o.
por os.

14

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

09

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “O alemão deu-lhe uma pancada na cabeça...”
o pronome destacado refere-se
à cabeça.
ao sorriso.
ao corpo.
ao alemão.
ao brasileiro.

15

10

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em todas as alternativas a seguir o termo
destacado é um verbo, EXCETO
“...e não teve outra sorte.”
“...o turco avançou para o alemão...”
“Partiu para cima do alemão...”
“...um português que era maior...”
“O negócio aconteceu num café...”

*

*

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

*

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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O forno de uma padaria tem capacidade para
assar 200 pães. Quantas fornadas deverão sair
deste forno para atender um cliente que pediu uma
encomenda de 1400 pães?
3
4
5
6
7

Maria tem 14 anos, e seu irmão mais velho tem
o dobro de sua idade. Quantos anos o irmão de
Maria tem?
25
26
27
28
29

17
Qual é o sucessor natural do número 56?
54
55
57
58
59

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

12

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em uma banca, seis professores corrigem 400
redações em cinco dias. Considerando a mesma
proporção, quantos professores serão necessários
para corrigir 1.200 redações nos mesmos cinco
dias?
15
18
19
20
22

16

MATEMÁTICA

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

50
51
60

18

Qual é o número que somado com 126 resulta em
337?
211
210
204
184
166

Um terreno possui 4 metros de largura por 5 metros
de comprimento. Qual é a área deste terreno?
9
12
15
18
20

Pedro e sua família pediram uma pizza que veio
cortada da seguinte forma:

13

(A)
(B)

João fez o seguinte cálculo: pegou o número 250,
somou 50, subtraiu 45 e em seguida dividiu o
resultado por 5. Qual foi o valor encontrado por
João?
45
49

Cargo:Guarda Mirim

(A)

4

Se Pedro comeu
comeu?
8 fatias.

da pizza, quantas fatias ele

(B)
(C)
(D)
(E)

7 fatias.
6 fatias.
5 fatias.
4 fatias.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

19

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
20

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Na reforma de uma casa, Márcio auxilia os pedreiros
carregando areia. No primeiro carregamento,
Márcio levou 8,70 kg, no segundo, levou 9,45 kg e,
no terceiro, 6,50kg. No total, quantos quilogramas
de areia Márcio carregou?
25,15 kg.
24,65 kg.
22,75 kg.
20,35 kg.
19,95 kg.

23

Clara guardava R$ 2000,00 em sua poupança.
Para quitar todas as suas contas, fez 3 retiradas
de dinheiro. Primeiro, retirou R$ 1500,00, depois
retirou R$ 350,00 e, por último, retirou R$ 750.
Quanto Clara está devendo para o banco?
R$ 600,00.
R$ 500,00.
R$ 700,00.
R$ 400,00.
R$ 800,00.

*

*

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
24

*

CONHECIMENTOS GERAIS
21

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
22

Manifestação é uma forma de ação de protesto
de um coletivo de pessoas e, habitualmente,
consiste numa concentração e/ou um desfile,
em geral, com cartazes e com palavras de ordem
contra ou a favor de algo ou alguém. Em relação
ao assunto, assinale a alternativa que apresenta
o motivo inicial para os manifestos acontecidos
recentemente no Brasil.
O aumento no preço da tarifa de ônibus, entre outros.
A redução nos preços dos videogames.
A redução no preço da cesta básica.
O aumento de empregos e benefícios para os
trabalhadores.
A melhora na segurança, nos transportes e na saúde.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sobre as características econômicas de São José
dos Pinhais, preencha as lacunas e assinale a
alternativa correta.
São José dos Pinhais é o terceiro polo
________________do país, e também sede do
___________________________, principal terminal
aéreo do estado do Paraná.
de confecções / Aeroporto Internacional Afonso Pena
moveleiro /   Aeroporto Internacional Zumbi dos
Palmares
automotivo / Aeroporto Internacional Presidente
Juscelino Kubitschek
moveleiro /  Aeroporto Internacional Afonso Pena
automotivo /  Aeroporto Internacional Afonso Pena

O futebol é um dos esportes mais populares no
mundo. Praticado em centenas de países, este
esporte desperta interesse em função de sua forma
de disputa. No Brasil, são diversos os jogadores
que dominam o esporte e são extremamente
reconhecidos, entre eles Neymar Junior, que foi,
recentemente, contrato por um clube espanhol
fortemente renomado e que tem como um de
seus principais jogadores, Lionel Messi. Sobre o
assunto, assinale a alternativa que apresenta o
nome deste time de futebol espanhol.
Futbol Club Barcelona.
Real Madrid Club de Futbol.
Chelsea Football Club.
Real Unión Club de Irún.
Real Club Deportivo de La Coruña.

25

(A)
(B)
(C)
(D)

Nelson Mandela é um importante líder político
que lutou contra o sistema de “apartheid” em
seu país. Por sua relevância no cenário mundial,
Mandela teve a data de seu nascimento instituída
“Dia Internacional de Nelson Mandela”, pela
Organização das Nações Unidas (ONU), em
2010. Sobre o assunto, assinale a alternativa que
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apresenta o nome do país, localizado no continente
africano, em que Nelson Mandela atuou como um
importante líder político.
Brasil.
França.
África do Sul.
Japão.
Estados Unidos da América.

(E)

5

Quanto às características da bandeira de São José
dos Pinhais, assinale a alternativa INCORRETA.
A bandeira possui um quadrilátero azul piscina com o
brasão municipal ao centro.
A bandeira contém um pinheiro circundado por uma
engrenagem.
À direita do Brasão encontra-se a imagem de um ramo
de erva-mate.
À esquerda do Brasão encontra-se a imagem de um
ramo de trigo.
Na parte superior do brasão, há uma faixa branca com
os dizeres: “Estado de” e na parte inferior, outra faixa
branca com os dizeres São Paulo – 8 de Janeiro de
1853.

26

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
27

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Os primeiros europeus que circularam por terras
paranaenses eram portugueses e espanhóis
em busca de riquezas naturais. Eles enviavam
expedições para toda a região paranaense, até que
uma delas descobriu uma pequena quantidade
de um importante elemento natural no litoral do
Paraná, e como consequência, ali se formou um
pequeno povoado. A exploração desta riqueza
natural perdurou até por volta de 1750, quando
sua exploração estava praticamente extinta. Sobre
o assunto, assinale a alternativa que apresenta o
nome dessa riqueza natural.
Água.
Café.
Ouro.
Frutas.
Leite.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
30

Torneio que foi sediado pelo Brasil no mês de
junho, onde estavam em disputa os seis atuais
campeões continentais, a campeã mundial e o
país-sede da Copa do Mundo. Um evento que
serve como preliminar da própria Copa do Mundo,
usado pela FIFA e por seus patrocinadores para
testar a infraestrutura local. Assinale a alternativa
que apresenta o nome desse torneio.
Libertadores da América.
Campeonato Brasileiro.
Copa do Mundo.
Mundial de Clubes.
Copa das Confederações.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

No dia 16 de julho de 1852, foi sancionada a
Lei nº 10 da Província de São Paulo, criando
o Município de São José dos Pinhais. A sua
instalação e a posse solene dos primeiros
vereadores ocorreu no dia 08 de janeiro de 1853.
A mesma lei definia que a sede do novo Município
ficaria na então, também criada, “Villa de São José
dos Pinhais”. Em 27 de dezembro de 1897, essa
vila recebeu a categoria de
Bairro.
Cidade.
Comunidade.
Estado.
Vila.

29
O Programa Educacional de Resistência às
Drogas e à Violência é um programa de caráter
social e preventivo colocado em prática em
todos os estados do Brasil por policiais militares
devidamente selecionados e capacitados. É
desenvolvido uma vez por semana em sala de aula,
inclusive nas escolas de São José dos Pinhais,
durante quatro meses, em média, tanto no ensino
público como no ensino privado para os alunos
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No mês de junho deste ano choveu muito em
várias regiões, inclusive no estado do Paraná. Na
região noroeste do Paraná, os desastres foram
imensos, de modo que o governador Beto Richa
(PSDB) decretou estado de emergência em 59
municípios do Estado no dia 28 de junho. Para
evitar ou minimizar consequências danosas,
restabelecer o moral da população e o bem-estar
social, uma equipe cuidou dos desabrigados, entre
outros. Sobre o assunto, assinale a alternativa que
apresenta o nome dessa equipe de socorro.
Defesa Civil.
Polícia Rodoviária
Agente Penitenciário.
Agentes de Trânsito.
Receita Federal.

*

28

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

que estejam cursando quinto ou sétimo anos do
ensino fundamental. Sobre o assunto, assinale a
alternativa que apresenta a sigla desse programa.
PERDV.
PROERDV.
PROEDR.
PROERD.
PEDRESD.

6

*

*

RASCUNHO REDAÇÃO
O candidato poderá utilizar esse rascunho para fazer o esboço de sua redação, se for de sua vontade, entretanto
o único texto considerado para a avaliação será o transcrito na folha de Versão Definitiva da Redação, que valerá
40 (quarenta) pontos, e deverá ser entregue ao fiscal juntamente com a Folha de Resposta no final da avaliação.

Redação
Protesto em Curitiba reúne 1,5 mil pessoas
Um grupo com aproximadamente 1,5 mil manifestantes, segundo agentes de trânsito, realizaram uma passeata
pela área central de Curitiba na manhã deste sábado. A caminhada de 1,5 quilômetros partiu da Boca Maldita até a
Praça Santos Andrade, onde o grupo concentrou-se em frente à Universidade Federal do Paraná (UFPR). O grupo
é ligado a centrais sindicais, partidos e movimentos sociais. A caminhada foi convocada durante a semana por 60
centrais, incluindo a Central Única dos Trabalhadores (CUT), e os protestos tiveram desde críticas ao governo da
presidente Dilma Roussef até manifestação contra discriminação a homossexuais.
O diretor da Associação dos Professores do Paraná (APP-PR), Luiz Paixão, disse que o governo federal tem
desrespeitado alguns compromissos, principalmente na área da educação e da distribuição de terras. “Queremos
ao menos 10% do nosso PIB investido em educação, na valorização do trabalhador da educação, assim como as
regularizações das terras indígenas e quilombolas”, reclamou.
O preço da tarifa de ônibus, cuja CPI para tratar o assunto foi instalada na Câmara de Vereadores da capital
paranaense nesta semana, também foi alvo de críticas. Para o professor de Economia da UFPR, Lafaiete Ramos,
ela deveria custar R$ 2,40 ao invés dos R$ 2,70 que serão praticados a partir do dia 1º. “Esse seria o preço justo,
pois as planilhas das empresas não contemplam algumas reduções que podem ser feitas”.
Adaptado de http://www.estadao.com.br/noticias/geral,protesto-em-curitiba-reune-15-mil-pessoas,1048402,0.htm

Comando
Os manifestos ocorridos durante o mês de junho levaram milhares de pessoas às ruas de nosso país em protestos que
chamaram a atenção da população e dos governantes para causas legítimas e questões que afligem os brasileiros.
Considerando a oportunidade que você tem em posicionar-se diante dos fatos, elabore um breve texto, de no máximo 20
linhas, no qual você apresente sua opinião a respeito dos manifestos ocorridos durante o mês de junho de 2013 em nosso
país. O texto deve conter:
- Título;
- Parágrafo introdutório, no qual os elementos principais das ideias a serem expotas são evidenciados;
- Desenvolvimento, no qual são expostos os argumentos em defesa de seu ponto de vista, que pode ser favorável ou
contra, ou, até mesmo, favorável e contra, desde que você argumente coerentemente;
- Conclusão, na qual ocorre o fechamento de todas as ideias abordadas ao longo de seu texto.

Cargo:Guarda Mirim

7

Cargo:Guarda Mirim

8

Cargo:Guarda Mirim

9

