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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ
ESTADO DO PARANÁ
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      INSTRUÇÕES 
1.	 Este	Caderno	de	Questões	não	deve	ser	folheado	antes	da	autorização	do	fiscal.
2.	 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.
3.	 Após	 ser	 autorizado	 pelo	 fiscal,	 verifique	 se	 o	Caderno	 de	Questões	 está	 completo,	 sem	 falhas	 de	 impressão	 e	 se	 a	 numeração	 está	 correta.	

Não	esqueça	de	conferir	se	sua	prova	corresponde	ao	cargo	para	o	qual	você	se	 inscreveu.	Caso	note	alguma	divergência,	comunique	ao	fiscal	
imediatamente.

4.	 O	único	documento	válido	para	a	correção	das	provas	é	a	Folha	de	Respostas,	por	isso	tenha	a	máxima	atenção	no		seu	preenchimento,	visto	que	a	
marcação	da	Folha	de	Respostas	é	de	sua	inteira	responsabilidade.

5.	 Deverá	ser	utilizada	caneta	esferográfica	transparente,	com	tinta	de	cor	azul	ou	preta	na	marcação	da	Folha	de	Respostas.
6.	 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:
7.	 O	limite	dos	campos	de	marcação	da	Folha	de	Respostas	deverá	ser	respeitado,	não	podendo	essa	ser	dobrada,	amassada	ou	rasurada.
8.	 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.
9.	 A	prova	deverá	ser	realizada	no	prazo	de	3h	(três	horas),	incluindo	a	marcação	da	Folha	de	Respostas,	é	importante	controlar	seu	tempo.	O	candidato	

poderá	anotar	o	gabarito	no	verso	da	capa	da	prova	e	levar	consigo.	
10.	 Você	somente	poderá	deixar	definitivamente	a	sala	de	prova	após	60	(sessenta)	minutos	de	seu	início.	Somente	será	possível	levar	o	caderno	de	

questões	após	decorridas	3h	(três	horas)	do	início	da	prova,	sendo	necessário,	obrigatoriamente,	devolver	ao	fiscal	a	Folha	de	Respostas	assinada.	
As	provas	estarão	disponibilizadas	no	site	da	AOCP	(www.aocp.com.br),	a	partir	da	divulgação	do	Gabarito	Oficial.	

11.	 A	retirada	da	sala	de	prova	dos	03	(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente	e	após	a	conferência	de	todos	os	documentos	da	sala,	além	
da	assinatura	do	termo	de	fechamento.

12.	 Durante	a	prova,	não	será	permitida	qualquer	espécie	de	consulta	ou	comunicação	entre	os	candidatos,	nem	a	utilização	de	máquinas	calculadoras	
e/ou	similares,	livros,	anotações,	réguas	de	cálculo,	impressos	ou	qualquer	outro	material	de	consulta,	inclusive	códigos	e/ou	legislação.

13.	 Será	eliminado	do	concurso	público	o	candidato	que,	durante	a	realização	das	provas,	for	surpreendido	utilizando	aparelhos	eletrônicos,	tais	como	bip,	
telefone	celular,	walkman,	agenda	eletrônica,	notebook,	palmtop,	receptor,	gravador,	máquina	de	calcular,	máquina	fotográfica,	controle	de	alarme	de	
carro	etc.,	bem	como	relógio	de	qualquer	espécie,	óculos	escuros	ou	quaisquer	acessório	de	chapelaria	tais	como	chapéu,	boné,	gorro	etc.	A	utilização	
desses	objetos	causará	eliminação	imediata	do	candidato.

14.	 Incorrerá,	também,	na	eliminação	do	candidato,	caso,	durante	a	realização	das	provas,	qualquer	equipamento	eletrônico	venha	a	emitir	ruídos,	mesmo	
que	devidamente	acondicionado	no	envelope	de	guarda	de	pertences.

15.	 Qualquer	tentativa	de	fraude,	se	descoberta,	implicará	em	imediata	denúncia	à	autoridade	competente,	que	tomará	as	medidas	cabíveis,	inclusive	com	
prisão	em	flagrante	dos	envolvidos.

ATENÇÃO 
●	 O	Caderno	de	Questões	possui	40	(quarenta)	questões	objetivas	numeradas	sequencialmente,	de	acordo	com	o	exposto	no	quadro	a	seguir:

EDM101 a 112

●	 Será	entregue,	pelo	fiscal,	a	Folha	de	Respostas	personalizada,	na	qual	deverão	ser	transcritas	as	respostas	das	questões	da	prova	objetiva.

C A R G O :

A G E N T E  C O M U N I T Á R I O  D E  S A Ú D E  - 
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

Por que o paladar muda com o tempo?
Bebês precisam de doce e velhos gostam de pimenta. 
A explicação está no efeito do tempo na língua - e na 

capacidade de aprender a gostar de jiló
por Rodrigo Ortega

O gostinho da infância nunca mais será o mesmo. A 
percepção dos alimentos muda durante a vida. Crianças 
têm preferência natural por doce. É uma herança do 
primeiro alimento, o leite materno. Verduras? Difícil. O 
arrepio que você sentia frente a uma suculenta couve-
flor tem nome: neofobia alimentar, ou seja, medo de 
experimentar um sabor novo. É uma proteção natural 
do organismo contra possíveis alimentos danosos. Mas, 
com o tempo, aceitamos novos gostos. E é possível 
aprender a curtir algo. Por exemplo, a abobrinha que 
outrora foi abominada pode virar um legume gostoso 
graças a motivações mais pragmáticas: faz bem, então 
você come mais até se acostumar com ela. Já na velhice, 
a percepção geral do gosto decai. A culpa é da diminuição 
do número de células sensíveis das papilas gustativas. 
Por isso, alguns idosos perdem o interesse pela comida. 
Ou carregam na pimenta para sentir mais gosto. 

O sabor do tempo
Se a infância é passado, o doce é menos doce.
Vida amargurada
Para o amargo, sabor de muitas hortaliças, há reação 

oposta à do doce. O recém-nascido faz uma protrusão 
da língua - ou seja, uma careta. Estudos mostram que 
a criança sente o amargo com mais intensidade. Mas, 
com o tempo, a coragem de experimentar e o hábito 
transformam a careta em sorriso.

Gostinho de amizade
Boas experiências mudam a maneira como 

percebemos os alimentos. Por exemplo: a cerveja e o 
café, bebidas amargas, associadas à confraternização, 
viram mel na boca de muitos adultos. Por outro lado, 
experiências ruins - como um porre inesquecível de licor 
- criam aversões difíceis de reverter.

Doce sorriso
O encanto de crianças por balas é indisfarçável. Elas já 

nascem com atração pelo sabor doce. A associação com 
o adocicado leite materno cria esse amor incondicional. 
Bebês expressam relaxamento em resposta ao sabor de 
açúcar.

Salgadinho
Medicamentos e tratamentos podem mudar a 

sensibilidade aos gostos. Uma pesquisa da USP explicou 
a relação inusitada entre alguns pacientes com câncer 
e seu deleite por salgadinhos. A radioterapia dificulta 
reações químicas nas papilas relativas ao gosto salgado. 
Ou seja, os pacientes não se satisfazem e comem mais 
salgados para sentir o gosto.
Adaptado de http://super.abril.com.br/cotidiano/paladar-muda-

tempo-683204.shtml em 30/11/2012.

Conforme o texto, podemos afirmar que 
(A)	 a	 neofobia	 alimentar	 é	 uma	 proteção	 desenvolvida	

artificialmente	pelos	cientistas.

(B)	 as	 crianças	 sentem	 muita	 atração	 	 por	 doces,	 pela	
associação	 que	 fazem	 ao	 sabor	 adocicado	 do	 leite	
materno.

(C)	 é	impossível	passar	a	gostar	de	comer	algo	que	você	
nunca	gostou.

(D)	 os	 adultos	 costumam	 sentir	 mais	 intensamente	 o	
amargo	dos	alimentos.

(E)	 medicamentos	 ou	 tratamentos	 não	 são	 capazes	 de	
alterar	a	sensibilidade	do	nosso	paladar.

O tema central do texto é
(A)	 a	alteração	do	paladar	com	o	passar	do	tempo.
(B)	 a	preferência	do	doce	por	crianças.
(C)	 o	uso	de	medicamentos	no	combate	ao	câncer.	
(D)	 a	perda	de	interesse	pela	comida.
(E)	 a	neofobia	alimentar.

De acordo com o texto, “neofobia alimentar” é 
(A)	 a	vontade	excessiva	de	se	alimentar	por	coisas	ainda	

não	experimentadas.
(B)	 possuir	gosto	por	sabores	ácidos.
(C)	 comer	 rapidamente	 o	 alimento	 para	 não	 sentir	 seu	

sabor.	
(D)	 o	medo	de	experimentar	um	alimento	que	apresente	

um	novo	sabor.
(E)	 a	necessidade	de	alimentar-se	somente	com	doces.	

No seguinte fragmento: “Por exemplo, a abobrinha 
que outrora foi abominada pode virar um legume 
gostoso graças a motivações mais pragmáticas...”, 
a expressão destacada pode ser substituída, sem 
prejuízo de sentido, por

(A)	 antes.
(B)	 depois.
(C)	 futuramente.
(D)	 momentaneamente.
(E)	 repentinamente.

Assinale a alternativa que apresenta o mesmo 
plural apresentado em aversão – aversões.

(A)	 Cão.
(B)	 Capitão.
(C)	 Eleição.
(D)	 Sacristão.
(E)	 Escrivão.

Assinale a alternativa que apresenta uma palavra 
formada por, derivação prefixal e derivação sufixal. 

(A)	 Velhice.
(B)	 Amargura.
(C)	 Relaxamento.
(D)	 Amizade.
(E)	 Inesquecível.	

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05

QUESTÃO 06
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M AT E M Á T I C A

Quanto ao plural de nomes compostos, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 beija-flor	–	beijas-flores.	
(B)	 couve-flor	–	couves-flores.
(C)	 erva-doce	–	erva-doces.
(D)	 guarda-civil	–	guarda-civis.
(E)	 vira-lata	–	viras-latas.

Assinale a alternativa em que o termo destacado 
NÃO é um adjetivo. 

(A)	 “gosto	salgado”.
(B)	 “suculenta	couve-flor”.
(C)	 “boas	experiências”.
(D)	 “reações	químicas”.
(E)	 “doce sorriso”.

Preencha as lacunas e assinale a alternativa 
correta.
A_________________ das papilas gustativas 
permite que_______________________todos 
os sabores dos mais simples aos mais 
______________________.

(A)	 censibilidade	/	apressiemos	/	exóticos
(B)	 senssibilidade	/	apresciemos	/	ezóticos
(C)	 ssensibilidade	/	apreciemos	/	esóticos
(D)	 sensibilidade	/	apreciemos	/	exóticos
(E)	 censibilidade	/	apresciemos	/	ezóticos	

Dizer que “a abobrinha outrora foi abominada” é o 
mesmo que dizer que ela outrora foi

(A)	 desejada.
(B)	 apreciada.
(C)	 estimada.
(D)	 selecionada.
(E)	 detestada.

Complete a tabela a seguir: (lembrando que 
em cada coluna, a segunda linha é a primeira 
multiplicada por um determinado número) 

 

Sendo assim, quais são os valores de x e y, 
respectivamente?

(A)	 152	e	16,5
(B)	 1,52	e	1,65
(C)	 152	e	165
(D)	 1,52	e	16,5
(E)	 1520	e	1,65

O valor da expressão                        é
(A)	 1,5.
(B)	 3.
(C)	 0.
(D)	 2.
(E)	 2,5.

Em um mercado, o quilo de presunto custa                    
R$ 18,70. Se João comprou 2,6 quilos, quanto ele 
gastou?

(A)	 R$	34,98
(B)	 R$	40,12
(C)	 R$	42,54
(D)	 R$	44,68
(E)	 R$	48,62

70 gramas de farinha preenchem  do total de 

um certo recipiente. Quantos gramas de farinha 

cabem neste recipiente?
(A)	 100	gramas
(B)	 140	gramas
(C)	 210	gramas
(D)	 230	gramas
(E)	 250	gramas

Cinco amigos gastaram R$ 13,90 em lanches e 
R$ 4,30 em bebidas, cada um. Quanto gastaram 
juntos? 

(A)	 R$	80,00
(B)	 R$	85,00
(C)	 R$	89,00
(D)	 R$	91,00
(E)	 R$	93,00

Em um campeonato de futebol, o primeiro colocado 
possui 47 pontos e o último colocado possui 
6 pontos. Quantos pontos o primeiro colocado 
possui a mais que o último?

(A)	 39
(B)	 40
(C)	 41
(D)	 42
(E)	 43

Joana possui 16 blusas, e sua prima possui o 
triplo de suas blusas. Quantas blusas Joana e sua 
prima possuem juntas?

(A)	 38
(B)	 40
(C)	 48
(D)	 56
(E)	 64

QUESTÃO 07

QUESTÃO 08

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17
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C O N H E C I M E N T O S  G E R A I S

Uma receita de biscoito pede  litro de leite, 

sendo que  dessa quantidade será utilizada para 

o recheio. Que fração do litro é usada no recheio?

(A)	

(B)	

(C)	

(D)	

(E)	

Uma sala de aula tem 54 alunos, onde  não 

usam óculos. Quantos alunos dessa sala de aula 

usam óculos?
(A)	 18
(B)	 24
(C)	 30
(D)	 34
(E)	 36

Uma empresa possui 12 setores, cada setor possui 
3 salas e, em cada sala, trabalham 4 pessoas. 
Quantas pessoas trabalham nessa empresa?

(A)	 134
(B)	 140
(C)	 142
(D)	 144
(E)	 146

No dia 03 de dezembro de 2012, o deputado Sérgio 
Guerra e o ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso lançaram o candidato que representará 
o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) 
nas eleições para a presidência em 2014. Assinale 
alternativa que apresenta o candidato referido 
acima.

(A)	 Luis	Inácio	Lula	da	Silva.	
(B)	 Fernando	Henrique	Cardoso.	
(C)	 Aécio	Neves.

(D)	 Itamar	Franco.	
(E)	 Michel	Temer.

Sobre o processo de colonização e a história do 
município de Paranavaí, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A)	 A	colonização	do	município	de	Paranavaí	 teve	 início	
na	década	de	20.

(B)	 A	 partir	 de	 1924	 que	 iniciou-se	 o	 povoamento	 e	
colonização	da	região.	Na	mesma	época	o	Engenheiro	
Dr.	 Joaquim	 da	 Rocha	 Medeiros,	 foi	 quem	 abriu	 o	
picadão	que	 ligava	Presidente	Prudente	 (SP)	a	esta	
nova	região.

(C)	 O	 único	 meio	 de	 comunicação	 existente	 era	 uma	
estrada	 que	 partindo	 de	 Presidente	 Prudente,	 no	
Estado	de	São	Paulo,	cruzava	o	Rio	Paranapanema	
em	sentido	leste	-	oeste,	atingindo	a	Fazenda	Ivaí.

(D)	 O	 primeiro	 nome	 do	 município	 de	 Paranavaí	 foi	
Fazenda	Ivaí.

(E)	 Cristo	 Rei	 até	 a	 década	 de	 70	 era	 um	 distrito	
de	 Paranavaí.	 Porém	 não	 possuía	 nenhum	
estabelecimento	comercial,	apenas	um	hospital.

Em 2005, o deputado Roberto Jefferson utiliizou 
pela primeira vez um termo ao denunciar o 
esquema de corrupção entre os deputados. Em 
agosto de 2012, o Supremo Tribunal Federal inciou 
o julgamento de 38 réus, entre eles, José Dirceu, 
Delúbio Soares e José Genoíno. Um dos ministros 
mais importantes que julgou o caso foi Joaquim 
Barbosa. Assinale a alternativa que apresenta o 
nome deste esquema.

(A)	 Mensalão.
(B)	 Operaçao	Porto	Seugro.
(C)	 Operação	Caixa	Dois.
(D)	 Pojeto	Ficha	Limpa.
(E)	 Operação	Impeachment.

Um traço marcante no primeiro ano de governo da 
Presidente Dilma Roussef foi sua “mão de ferro” 
com os ministros. Foram vários os ministros 
envolvidos em escândalos de corrupção que 
perderam seus cargos sem contar com o apoio de 
Dilma em sua defesa. Dentre eles, destaca-se

(A)	 Antônio	Palloci,	 ex-ministro	da	Casa	Civil,	 o	 qual	 foi	
substituído	 pela	 Senadora	 paranaense	 recém-eleita	
Gleisi	Hoffman.

(B)	 Aloísio	 Mercadante,	 ex-ministro	 da	 educação	
envolvido	 no	 escândalo	 do	mensalão	 juntamente	 ao	
deputado	Paulo	Maluf.

(C)	 Aldo	 Rebelo,	 ex-ministro	 do	 Esporte	 acusado	 de	
receber	 dinheiro	 para	 favorecer	 determinadas	
empresas	durante	a	copa	de	2014.

(D)	 Edison	 Lobão.	 ex-ministro	 de	 Minas	 e	 Energia	
supostamente	ligado	ao	crime	organizado.

(E)	 Guido	Mantega,	ex-ministro	do	Banco	Central	acusado	
de	formação	de	quadrilha	junto	ao	ex-vice-presidente	
José	Alencar.

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20

QUESTÃO 21

QUESTÃO 22

QUESTÃO 23

QUESTÃO 24
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(C)	 Canadá.
(D)	 Estado	da	Palestina.
(E)	 França.

Sobre os entretenimentos apresentados na 
televisão brasileira, preencha as lacunas e assinale 
a alternativa correta.
 
________________ foi um dos mais famosos 
escritores brasileiros e um dos autores 
mais adaptados da televisão, teve sua obra 
________________________ reestreada em 2012 
na _____________________. Uma de suas obras 
que também foi adaptada para televisão foi Tieta 
do Agreste.

(A)	 Jorge	Amado	/	Gabriela	Cravo	e	Canela	/	Rede	Record
(B)	 Machado	de	Assis	/	Gabriela	Cravo	e	Canela	/	Rede	

Globo
(C)	 Jorge	Amado	/	Dom	Casmurro	/	Rede	Globo	
(D)	 Machado	de	Assis	/	Gabriela	Cravo	e	Canela	/	Rede	

Record	
(E)	 Jorge	Amado	/	Gabriela	Cravo	e	Canela	/	Rede	Globo

Reconhecido internacionalmente por suas obras, 
um dos maiores e melhores arquitetos do mundo 
morreu em 05 de Dezembro de 2012 com 104 anos 
de idade. Dentre suas inúmeras obras podemos 
destacar o Museu no formato de um olho, instalado 
em Curitiba e que foi considerado um dos 20 mais 
belos museus do mundo. Assinale a alternativa 
que apresenta o nome deste renomado arquiteto.

(A)	 Carlos	Azevedo	Leão.
(B)	 Artur	Katchborian.
(C)	 Oscar	Niemeyer.	
(D)	 Joaquim	Guedes.
(E)	 José	Armênio	de	Brito	Cruz.

O Brasil sempre foi palco de muitas notícias sobre 
futebol. Quanto a essas notícias e informações, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A)	 Paulo	 Henrique	 Chagas	 de	 Lima,	 conhecido	 como	
Paulo	 Henrique	 Ganso	 ou	 simplesmente	 Ganso,	 é	
um	jogador	de	futebol	brasileiro		que	atua	como	meio-
campista.	Atualmente,	joga	pelo	Santos	Futebol	Clube.

(B)	 O	 Campeonato	 Brasileiro	 de	 Futebol,	 conhecido	
popularmente	 como	Brasileirão,	 é	o	principal	 torneio	
entre	clubes	de	futebol	do	Brasil.	

(C)	 A	Copa	do	Mundo	de	2014	será	 realizada	no	Brasil,	
embora	 seja	 esta	 a	 segunda	 vez	 que	 o	 torneio	 é	
realizado	no	País,	sendo	a	primeira	vez	em	1950.

(D)	 O	 Fluminense	 foi	 tetracampeão	 por	 antecipação	 no	
Campeonato	Brasileiro	de	Futebol	em	2012.

(E)	 Curitiba	 será	 uma	 das	 Cidades-Sedes	 da	 Copa	 do	
Mundo	de	2014	e	os	jogos	da	Copa	serão	realizados	
no	 estádio	 Arena	 da	 Baixada.	 Um	 dos	 principais	
pontos	turísticos	de	Curitiba	é	o	Ópera	do	Arame.

Em relação aos aspectos históricos e geográficos 
de Paranavaí, assinale a alternativa correta.

(A)	 Paranavaí	foi	desmembrada	do	município	de	Marialva.
(B)	 Em	 dezembro	 de	 1953,	 o	 município	 foi	 elevado	 à	

categoria	de	Comarca.	No	entanto,	enfrentou	grandes	
obstáculos,	como	por	exemplo	as	geadas	de	1953	e	
1955.

(C)	 O	primeiro	núcleo	de	colonização	de	Paranavaí	surgiu	
em	1960,	com	a	antiga	Fazenda	Vargas.

(D)	 Paranavaí	é	um	município	localizado	no	Noroeste	do	
estado	do	Paraná	e	tem	como	limite	o	estado	do	Rio	
de Janeiro ao norte.

(E)	 O	 primeiro	 prefeito	 da	 cidade	 foi	 Deusdete	 Ferreira	
de	Cerqueira.	Ele	chegou	à	cidade	no	mesmo	ano	da	
instalação	do	município,	em	1952,	vindo	do	estado	da	
Bahia.

Quem é o Empresário que foi preso em fevereiro 
de 2012 durante a Operação Monte Carlo, acusado 
de comandar a exploração de jogo ilegal (jogo do 
bicho) em Goiás, formação de quadrilha e violação 
de sigilo e que no dia 20 de novembro de 2012, até 
então, foi liberado da prisão?

(A)	 José	Dirceu.
(B)	 Marcos	Valério.
(C)	 Gilberto	Carvalho.
(D)	 Carlinhos	Cachoeira.
(E)	 José	Genoíno.

Em relação à cultura e aos símbolos de Paranavaí, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A)	 Um	 pé	 de	 café,	 localizado	 no	 campo	 de	 prata,	 no	
brasão	de	Paranavaí,	 caracteriza	o	elemento	básico	
da	agricultura	e	povoamento	de	Paranavaí.

(B)	 O	Femup,	Festival	de	Música	e	Poesia	de	Paranavaí,	
é	o	maior	evento	cultural	da	região.

(C)	 Grande	 destaque	 no	 cenário	 musical	 brasileiro,	
o	 Grupo	 Gralha	 Azul	 é	 um	 patrimônio	 cultural	 de	
Paranavaí.

(D)	 A	 citricultura	 é	 outra	 marca	 da	 cidade,	 que	 ficou	
conhecida	como	a	“capital	da	laranja”.

(E)	 As	 mãos	 entrelaçadas	 sobre	 o	 imaculado	 branco,	
localizada	no	brasão	de	Paranavaí,	simboliza	o	fim	das	
guerras	 com	 os	 municípios	 vizinhos,	 representando	
também	a	abundância	de	água	cristalina	nas	terras	do	
município.

Na quinta-feira, 29 de novembro de 2012, uma 
nova nação se uniu à Organização das Nações 
Unidas como Estado observador não-membro. 
Esta nação tem passado por diversos conflitos 
no Oriente Médio e dá um grande passo rumo à 
sua independência. Assinale a alternativa que 
apresenta esta nação.

(A)	 Índia.
(B)	 Uruguai.

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

QUESTÃO 31
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Dia 15 de Novembro foi feriado no Brasil. Nós 
devemos esse dia de descanso a Marechal 
Deodoro da Fonseca, militar e político brasileiro, 
que, no dia 15 de novembro de 1889, derrubou 
a monarquia constitucional parlamentarista do 
Império do Brasil e colocou fim à soberania de 
Dom Pedro II. Assinale a alternativa que apresenta 
a real comemoração deste feriado brasileiro.

(A)	 Natal.	
(B)	 Páscoa.
(C)	 Dia	de	Finados.
(D)	 Proclamação	da	República.
(E)	 Carnaval.

 Sobre os aspectos geográficos do Estado 
do Paraná, preencha as lacunas e assinale a 
alternativa correta.
O Paraná é um Estado brasileiro localizado 
na ___________. Tem como capital a cidade 
de ___________ que é considerada uma das 
melhores em qualidade de vida. No Paraná, o clima 
predominante é o______________, embora haja 
uma restrita área com verões quentes e invernos 
rigorosos. Sua capital é uma das cidade mais frias 
do país, pois apresenta temperatura média anual 
relativamente baixa. 

(A)	 região	sul	/	Londrina	/	subtropical
(B)	 região	sudeste	/	Curitiba	/	tropical
(C)	 região	norte	/	Curitiba	/	subtropical
(D)	 região	sul	/		Curitiba	/		subtropical
(E)	 região	sul	/	Curitiba	/		semi-árido

No século passado o Estados Unidos da América 
se consolidou como potência mundial, sendo a 
maior economia do mundo até os dias de hoje. 
Porém, um país asiático emergente assumiu 
o lugar de segunda maior economia mundial. 
Assinale a alternativa que corresponde ao país 
referido acima.

(A)	 Dinamarca.
(B)	 China.
(C)	 Holanda.
(D)	 Somália.
(E)	 Austrália.

O futebol paranaense se destaca no Brasil pelas 
equipes formadas na capital do estado. Porém, o 
Atlético Clube de Paranavaí conquistou um título 
expressivo em 2007, derrotando o Coritiba Futebol 
Clube. Qual foi esse título?

(A)	 Campeonato	Brasileiro	Série	A.
(B)	 Campeonato	Brasileiro	Série	B.
(C)	 Campeonato	Brasileiro	Série	C.
(D)	 Copa	do	Brasil.
(E)	 Campeonato	Paranaense.

Paranavaí possui duas universidades expressivas 
em nível estadual, sendo uma pública e outra 
particular. Apesar de enfrentar forte concorrência 
na região norte do Paraná, a qual conta com 
a Universidade Estadual de Maringá (UEM) e 
a Universidade Estadual de Londrina (UEL), 
Paranavaí busca atender a demanda pelo Ensino 
Superior. Assinale a alternativa que apresenta 
a sigla de duas universidades presentes em 
Paranavaí.

(A)	 UNIPAR	e	UNESPAR.
(B)	 PUC	e	UEPG.
(C)	 CESUNE	e	CESUMAR.
(D)	 UNESP	e	FURB.
(E)	 UNIFAMMA	e	UFSC.

Sumaré é um dos principais Distritos de Paranavaí, 
com uma população de 4.600 habitantes conta 
com uma área industrial, sendo que duas das suas 
principais riquezas, laranja e mandioca, favorecem 
centenas de pessoas em suas rendas familiares. 
Dentre outros distritos e povoados da cidade de 
Paranavaí estão

(A)	 Graciosa	e	Mandiocaba.
(B)	 Graciosa	e	São	jorge.
(C)	 Graciosa	e	Santa	Isabel	do	Ivaí.
(D)	 Mandiocaba	e	Ouro	Branco.
(E)	 Mandiocaba	e	Alto	Paraná.

Em dezembro de 2012, uma imagem publicada 
como capa de um jornal dos Estados Unidos 
causou polêmica. A manchete dizia “jogado 
nos trilhos do metrô, este homem está prestes 
a morrer” e na imagem estava um homem que 
foi empurrado para dentro dos trilhos do metrô 
enquanto o trem se aproximava. A indignação 
caiu sobre o fotógrafo, que registrou uma série de 
fotografias invés de tentar ajudar o homem que 
morreu posteriormente, além de usar as fotografias 
para a capa do jornal. Assinale a alternativa que 
apresenta a cidade onde ocorreu este o fato.

(A)	 Paris.
(B)	 Dubai.
(C)	 São	Paulo.
(D)	 Nova	York.
(E)		 Tóquio.	

No dia 20 de janeiro, é comemorado o dia do 
padroeiro de Paranavaí, que tem seu nome em 
uma das principais igrejas da cidade. Assinale a 
alternativa que apresenta o nome desse padroeiro.

(A)	 São	Sebastião.
(B)	 São	Vicente	de	Paulo.
(C)	 Santa	Rita	de	Cássia.
(D)	 São	José.
(E)	 São	Paulo.

QUESTÃO 32

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34

QUESTÃO 35

QUESTÃO 36

QUESTÃO 37

QUESTÃO 38

QUESTÃO 39
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Em 2011, aconteceu um tremor de terra no 
oceano pacífico que terminou sendo registrado 
como o sétimo pior da história mundial, além de 
resultar em um tsunami devastador. No país mais 
fortemente atingido o tremor foi registrado como 
o pior de sua história, além de ser o causador de 
diversos danos sociais, econômicos e ambientais. 
Qual o nome desse País?

(A)	 China.
(B)	 Taliândia.
(C)	 Japão.
(D)	 Indonésia.
(E)	 Malásia.

QUESTÃO 40
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