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CCCAAARRRGGGOOO::: AAAUUUXXXIIILLLIIIAAARRR DDDEEE SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRIIIAAA

TEXTO:      Será esse o único caminho?
Para quem passa hoje, pela primeira vez, por algumas regiões de Minas, fica difícil imaginar que o território mineiro 

já foi totalmente coberto de verde. E que dentro desse espaço verde circulava tranquilamente uma infinidade de animais 
que nadavam, voavam, andavam, rastejavam ou saltavam. Animais de todas as cores e tamanhos que variavam de acordo 
com o tipo de vegetação, relevo e quantidade de rios do lugar. 

Até que, num processo histórico de colonização, a população que se fixou aqui realizou grandes transformações 
ambientais em todas as regiões do estado. 

O que resultou dessa ocupação foi um grande progresso econômico, a formação de muitas cidades, rodovias, 
ferrovias, indústrias, áreas de plantio e criação; e, da cobertura vegetal, o que restou foram pequenas manchas de 
florestas, cerrado e uma caatinga que correm o risco de extinção. A consequência logica é: quanto menos vegetação, 
menos animais, menos solo, menos água e piores condições climáticas. 

Com um Planeta imenso, uma natureza pródiga e uma população relativamente pequena, não houve preocupação com 
a preservação ambiental, por parte de nossos ancestrais. Mas a população mundial, hoje, já ultrapassou os 6 bilhões e vive 
um tempo em que as respostas da natureza às agressões sofridas acontecem cotidianamente. Em função de todas essas 
mudanças, estudiosos mostram que se não forem feitas novas escolhas, se não modificarmos nossa visão de mundo e o 
modelo de “desenvolvimento”, as consequências serão catastróficas. 

Assim, no mundo inteiro, existem cada vez mais cientistas, pessoas, associações, empresários e ONGs trabalhando 
para que ocorram as mudanças necessárias. 

Se intensificarmos nossas ações para melhorar o local onde vivemos, com certeza estaremos contribuindo para a 
melhoria da qualidade da vida no mundo.             (Revista Semeando, Edição Anual - Ano 2 - Ano 2007.) 

01) De acordo com as ideias e estrutura do texto, marque a alternativa correta: 
A) O texto apresenta um narrador e uma personagem principal. 
B) O texto apresenta informações sobre as mudanças da natureza nas regiões de Minas Gerais. 
C) O texto aborda o processo econômico e o desenvolvimento do território mineiro em relação a outras regiões. 
D) O texto é jornalístico, pois apresenta características de noticiário. 
E) O texto relata a extensão do Planeta e denota a população mundial como transformadora do aumento do verde no 

território mineiro. 
02) Em relação ao texto “Será esse o único caminho?”, analise: 

I. A população mineira realizou grandes transformações ambientais. 
II. Quanto menos vegetação, piores serão as condições climáticas. 

III. O território mineiro já foi todo coberto de verde. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I, III  B) II, III  C) I   D) I, II, III  E) II 

03) No trecho “Com um Planeta imenso, uma natureza pródiga e uma população relativamente pequena...” a palavra 
destacada possui como significado correto: 
A) estrondosa, forte      D) exorbitante 
B) inquietante      E) generosa, liberal 
C) separada, repartida 

04) No trecho “E que dentro desse espaço verde circulava tranquilamente uma infinidade de animais que nadavam, 
voavam, andavam, rastejavam ou saltavam.” as vírgulas foram utilizadas para: 
A) Marcar termos deslocados. 
B) Marcar o vocativo. 
C) Isolar palavras ou expressões estranhas à língua culta. 
D) Isolar explicações. 
E) Separar palavras de mesma classe gramatical. 

05) Assinale a afirmativa que apresenta a concordância correta, de acordo com os padrões da norma culta: 
A) Sucedeu, naquela época, acontecimentos inevitáveis. 
B) Mais de dois animais rastejavam. 
C) Espera-se os resultados, ou as consequências serão catastróficas. 
D) As Minas Gerais progrediu muito. 
E) Haviam, naquela época, muitos fatos estranhos. 

06) Em “...se não forem feitas novas escolhas, se não modificarmos nossa visão de mundo e o modelo de 
‘desenvolvimento’, as consequências serão catastróficas.” as palavras destacadas denotam ideia de: 
A) Causa.  B) Tempo.  C) Finalidade.  D) Condição.  E) Proporção. 
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07) No trecho “O que resultou dessa ocupação foi um grande progresso econômico...” a palavra destacada foi 
acentuada pelo mesmo motivo que: 
A) consequência: paroxítona terminada em ditongo.  D) você: oxítona terminada em “e”. 
B) já: monossílabo tônico terminado em “a”.  E) pólen: paroxítona terminada em “n”. 
C) histórico: proparoxítona. 

08) “Para quem passa hoje, pela primeira vez, por algumas regiões de Minas, fica difícil imaginar que o território 
mineiro já foi totalmente coberto de verde.” As palavras destacadas no trecho anterior apresentam, 
respectivamente: 
A) dígrafo, ditongo, ditongo    D) tritongo, ditongo, ditongo 
B) encontro consonantal, ditongo, dígrafo   E) encontro consonantal, encontro vocálico, ditongo 
C) encontro vocálico, dígrafo, ditongo 

09) “Mas a população mundial, hoje, já ultrapassou os 6 bilhões e vive um tempo em que as respostas da natureza às 
agressões sofridas acontecem cotidianamente.” Quanto às classes de palavras, as palavras destacadas no trecho 
anterior são, respectivamente: 
A) verbo, artigo, verbo, substantivo, pronome  D) substantivo, artigo, verbo, artigo, advérbio 
B) advérbio, substantivo, verbo, artigo, pronome  E) substantivo, verbo, artigo, advérbio, adjetivo 
C) substantivo, artigo, verbo, substantivo, advérbio 

10) Assinale a alternativa em que a palavra apresentada nos parênteses possui significado contrário ao da palavra 
destacada no trecho: 
A) “...contribuindo para a melhoria da qualidade da vida no mundo.” (colaborando) 
B) “O que resultou dessa ocupação...” (procedeu)
C) “...a população que se fixou aqui realizou grandes transformações ambientais em todas as regiões do estado.” 

(assentou, estabeleceu) 
D) “Em função de todas essas mudanças...” (uso, utilidade) 
E) “Se intensificarmos nossas ações para melhorar o local onde vivemos...” (agravar) 

MATEMÁTICAMMAATTEEMMÁÁTTIICCAA

11) Qual é o valor da soma b + c para que a função f(x)= x2 – bx – c tenha como raízes os números 8 e – 3? 
A) 23                        B) 27                 C) 29                             D) 31                            E) 34 

12) Em um banco existem 6 caixas para atender a uma fila única. Considerando que todos os clientes sejam 
atendidos em intervalos de tempo iguais, e que para atender 4 pessoas, um caixa gasta 10 minutos, assinale o 
tempo necessário para que 252 pessoas sejam atendidas nesse banco: 
A) 1 hora e 28 minutos.      D) 1 hora e 18 minutos. 
B) 1 hora e 45 minutos.      E) 1 hora e 36 minutos. 
C) 1hora e 30 minutos.  

13) Gustavo somou todos os números primos compreendidos entre 40 e 60. Qual das alternativas abaixo está 
correta em relação ao resultado obtido? 
A) É um número menor que 237.     D) É um número primo. 
B) É um número par.      E) É um número divisível por 7. 
C) É um número múltiplo de 3. 

14) Numa escola foram instalados 3 ventiladores de teto em algumas salas. Se o preço total desses ventiladores foi 
de R$1.200,00 e a instalação foi feita em 40% das salas, quanto ainda deverá ser gasto para instalar os 3 
ventiladores em cada uma das salas restantes, ainda desprovidas do aparelho? 
A) R$1.600,00  B) R$1.800,00   C) R$1.500,00   D) R$1.900,00   E) R$2.000,00  

15) César comprou duas canetas e uma lapiseira em uma papelaria e conseguiu um desconto de 20% na compra, 
pagando R$4,00. Cassiano comprou duas lapiseiras e uma caneta, e também conseguiu um desconto de 20%, 
pagando R$4,40. Podemos afirmar que nessa papelaria: 
A) Cada lapiseira custa R$1,80. 
B) O preço da caneta é a metade do preço da lapiseira. 
C) A caneta é R$0,50 mais cara que a lapiseira. 
D) A lapiseira é R$0,50 mais cara que a caneta. 
E) Cada caneta custa R$1,80. 

16) Num aquário em forma de bloco retangular, cuja base tem 3200cm2 encontram-se 96 litros de água. Se a 
distância entre o nível da água e a borda superior do aquário é de 20cm, qual a altura desse aquário? 
A) 40cm                   B) 45cm                 C) 50cm                 D) 60cm                    E) 65cm 
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17) O gráfico de uma função da forma f(x) = ax2 + bx + c apresenta raízes simétricas em relação ao eixo-y e corta o 
mesmo em um ponto, cuja ordenada é negativa. Em relação a essa função, é correto afirmar que: 
A) a < 0, b = 0, c > 0     D) a < 0, b < 0, c = 0 
B) a > 0, b < 0, c > 0     E) a > 0, b = 0, c < 0 
C) a < 0, b > 0, c = 0 

18) Um quadrado cujo lado mede 0,2m foi dividido em 8 partes iguais. Assinale a medida da área de uma dessas 
partes expressa em mm2:
A) 50.000  B) 50   C) 500   D) 500.000  E) 5.000 

19) Patrícia leu dois livros, e gastou durante essa leitura, intervalos de tempo diretamente proporcionais aos seus 
números de páginas, num total de 210. Se o tempo gasto para ler o menor livro foi de 6 horas e a diferença de 
páginas entre os livros é igual a 30, quantas horas Patrícia gastou para ler o maior livro? 
A) 8 horas e 15 minutos.      D) 7 horas e 40 minutos. 
B) 9 horas.        E) 8 horas. 
C) 8 horas e 30 minutos. 

20) Uma planta apresentou num período de 8 semanas consecutivas, um crescimento de 0,4cm por semana. Outra 
planta da mesma espécie, inicialmente mais alta e em condições diferentes de iluminação, apresentou no 
mesmo período, um crescimento de 0,6cm por semana. Se no final do período considerado, as plantas 
apresentavam uma diferença de altura de 6cm entre si, qual era a diferença entre suas alturas no início da 
primeira semana? 
A) 3,8cm       D) 4,6cm 
B) 4,2cm       E) 4,8cm 
C) 4,4cm 

NOÇÕES DE INFORMÁTICANNOOÇÇÕÕEESS DDEE IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA
21) Sobre os procedimentos para realização de Cópia de Segurança em Sistema Operacional Windows, analise as 

afirmativas: 
I. Um backup de arquivo é uma cópia de um arquivo armazenada em um local separado do original. Pode-se ter 

vários backups de um arquivo de períodos diferentes para acompanhar as alterações feitas. 
II. O backup dos arquivos ajuda a impedi-los de serem perdidos ou alterados permanentemente, no caso de exclusão 

acidental, de um ataque de worms ou vírus, ou de falha de software ou hardware. Se alguma dessas situações 
ocorrer e houver backup dos arquivos, estes poderão ser restaurados com facilidade. 

III. Não é preciso fazer backup dos programas porque se podem usar os discos do produto original para reinstalá-los, 
além do fato de os programas normalmente ocuparem muito espaço em disco. 

IV. Se o computador estiver desligado durante o horário programado para o backup, os backups automáticos não serão 
executados. No entanto, da próxima vez que se ativar o computador, poderá fazer o backup dos arquivos e 
continuar a programação de backup normal. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, II, III, IV B) I, II   C) I, II, III  D) I, II, IV  E) I, III, IV 

22) Em relação à organização de Arquivos e Métodos de Acesso em Sistema Operacional Windows, é 
INCORRETO afirmar que: 
A) Tipo de arquivo é uma forma padrão de armazenar informações no computador, para que estas possam ser lidas 

ou exibidas por um programa. Em geral, pode-se descobrir o tipo de arquivo, observando as últimas três letras do 
nome do arquivo. Essas letras são conhecidas como extensão de nome de arquivo. Programas diferentes usam 
extensões diferentes ao salvar arquivos. 

B) Configuração de um arquivo como somente leitura, ajuda a protegê-lo de alterações no seu conteúdo e exclusões 
acidentais. Se um arquivo estiver definido como somente leitura, não há como salvar as alterações, a menos que 
se desative seu status de somente leitura.  

C) Propriedades são partes descritivas de informações que ajudam a encontrar e organizar arquivos. As propriedades 
não estão incluídas no conteúdo real de um arquivo. Na verdade, elas fornecem informações sobre os arquivos. 
Além de marcas, as propriedades personalizadas podem conter qualquer texto que se escolher, e seus arquivos 
incluem várias outras propriedades, incluindo Data de Modificação, Autor e Classificação. 

D) Permissões são regras associadas a um recurso compartilhado em uma rede ou computador, como um arquivo, 
diretório ou impressora. As permissões determinam se pode ou não acessar o recurso e as funções disponíveis. Por 
exemplo, pode-se ter acesso a um documento no compartilhamento da rede, sendo possível somente lê-lo e não 
alterá-lo. Os administradores de rede ou locais podem atribuir permissões aos usuários ou grupos individuais. 

E) Arquivos ocultos são arquivos fundamentais para o funcionamento do sistema operacional, não podem ser 
exibidos por proteção contra exclusão acidental pelos usuários do sistema. 
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23) São categorias de funções do Microsoft Excel (versão 2003/Configuração Padrão), EXCETO: 
A) Financeira.       D) Estatística.   
B) Data e hora.       E) Lógica. 
C) Gráficos.    

� �

24) No Microsoft Internet Explorer pode-se usar os atalhos de teclado para executar diversas tarefas rapidamente 
ou para trabalhar sem o mouse. Assinale a alternativa que descreve corretamente uma função de atalho: 
A) F1 – Atualizar página atual. 
B) F4 – Exibir a Ajuda. 
C) CTRL+P – Imprimir a página atual. 
D) CTRL+F – Adicionar página atual aos favoritos. 
E) CTRL+T – Selecionar todos os itens na página da Web atual. 

25) As ferramentas abaixo são componentes da barra padrão do Microsoft Word (versão 2003). A alternativa que 
descreve corretamente suas funções respectivamente, é: 

A) Bloqueio de internet, Desenho, Calendário, Calendário Excel, Texto centralizado e Formas geométricas. 
B) Tradução, Desenho de células, Calendário, Abrir Excel, Texto centralizado e Desenho. 
C) Inserir webpage, Desenho de formas, Inserir bordas, Tabelas e bordas Excel, Alinhamento e WordArt. 
D) Tradução, Desenho, Calendário, Calendário Excel, Alinhamento e WordArt. 
E) Inserir hiperlink, Tabelas e bordas, Inserir tabela, Inserir planilha do Excel, Colunas e Desenho. 

26) O gerenciador de contas de correio eletrônico, Microsoft Outlook (versão 2003/Configuração Padrão), possui 
recurso de criação de arquivos de dados locais, o que possibilita as seguintes vantagens: 
� Restaurar os dados perdidos ou danificados devido a uma falha de hardware.
� Restaurar dados perdidos devido a eventos inesperados.  
� Mover ou transferir dados para um disco rígido diferente, localizado no mesmo computador ou em um computador 

diferente.
� Mover ou transferir dados de um disco rígido original para um disco rígido localizado em um computador 

diferente.
Assinale abaixo o nome desse recurso: 
A) Ponto de restauração.     D) Armazenamento de ponto de recuperação. 
B) Armazenamento em arquivo PST.   E) Recover. 
C) Restauração de dados. 

27) Sobre os conceitos de redes de computadores, internet e intranet, analise as afirmativas: 
I. Intranet é uma rede dentro de uma organização que usa tecnologias e protocolos da Internet, mas está disponível 

somente para determinadas pessoas, como os funcionários de uma empresa. É também denominada rede privada.  
II. Internet é um vasto conjunto de redes diferentes em escala mundial, que utilizam certos protocolos comuns e 

fornecem serviços comuns (correio eletrônico, logon remoto e transferência de arquivos). 
III. Numa rede local de computadores não é possível a interação entre computadores com diferentes versões do 

Sistema Operacional Windows. 
IV. Redes são grupos de computadores e outros dispositivos, como impressoras e scanners, conectados por um 

vínculo de comunicações, permitindo que todos os dispositivos se interajam.  
Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, II, III, IV B) I, II   C) I, II, III  D) I, II, IV  E) I, III, IV 

28) Sabe-se que no Microsoft Word (versão 2000/Configuração Padrão) há um documento com 100 páginas e é 
necessário imprimir da página 20 a 30, e também da página 50 a 60. O campo páginas da janela de impressão 
deve ser preenchido corretamente da seguinte maneira: 

A) 20:30;50:60 B) 20-30;50-60  C) 20-30:50-60  D) 20-30&50-60 E) 20:30&50:60 
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29) Analise o fragmento de planilha do Microsoft Excel (versão 2000/ Configuração Padrão) abaixo: 

Ao aplicar na célula D4 a fórmula: =SOMA(A1:A3;C1:C3)^2, obtém-se como resultado correto, o seguinte 
valor:
A) 60  B) 90   C) 180   D) 900   E) 2025 

30) Os aplicativos abaixo são navegadores de Internet, EXCETO: 
A) Google Chrome.      D) Mozilla Firefox. 
B) Internet Explorer.     E) Opera. 
C) Linux. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOSCCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOS ES ESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS

31) São atribuições do Auxiliar de Secretaria, EXCETO: 
A) Manter a agenda atualizada.    D) Recomendar a metodologia adequada à idade/série. 
B) Atender telefonemas e anotar os recados.  E) Organizar o local de trabalho. 
C) Manter o arquivo organizado. 

32) Sobre a comunicação telefônica, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) É necessário adotar uma postura amigável e evitar confronto, mesmo que o interlocutor seja agressivo. 
(     ) A voz pausada, firme, traduzindo energia e solicitude facilita a comunicação. 
(     ) Não se deve interromper o interlocutor, pois é impossível ouvir e falar ao mesmo tempo. 
(     ) É importante identificar a ideia central e concentrar-se no assunto. 
A sequência está correta em: 
A) V, V, V, F B) F, V, F, V  C) F, F, F, V  D) V, V, F, V  E) V, V, V, V 

33) Em relação ao sistema de arquivamento, marque a afirmativa INCORRETA: 
A) O arquivo, quando bem organizado, transmite ordens, evita repetições desnecessárias de experiências e racionaliza 

o trabalho. 
B) O sistema de arquivamento deve atender às necessidades da instituição. 
C) O arquivo vivo refere-se aos documentos que se tornaram desnecessários ao movimento cotidiano do 

estabelecimento. 
D) O arquivo deve possibilitar a fácil localização dos documentos, quando se fizer necessária a sua utilização. 
E) Quanto mais simples for o sistema de arquivamento, menores serão as possibilidades de erros e maiores as 

probabilidades de funcionamento eficiente. 
34) Acerca do comportamento profissional, analise as afirmativas: 

I. É necessário ser prestativo e procurar solucionar os problemas. 
II. Deve-se condicionar o comportamento, mostrando controle sobre as situações difíceis: ouvir sem replicar, deixar 

de dizer palavras que possam agravar mais uma situação. 
III. A pontualidade é importante, pois chegar com alguns minutos de antecedência permite a organização do local de 

trabalho.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) II  B) I   C) I, II, III  D) II, III  E) I, II 

35) São regras básicas para redação de atas, EXCETO: 
A) Registrar com clareza, as ocorrências de uma reunião de pessoas para determinado fim. 
B) Deve ser assinada, conforme o caso, pelos participantes da reunião. 
C) Deve ser lavrada em livro próprio, se a lei o determina, ou em folhas soltas, nas dimensões do papel-ofício. 
D) Ordenar o assunto. 
E) Os números fundamentais não devem ser grafados por extenso. 

36) Assinale a afirmativa INCORRETA: 
A) Ao tocar, o telefone deve ser atendido de imediato, identificando-se logo quem atende, declarando o nome e o 

local.
B) Boa dicção e terminologia correta são imprescindíveis e não deve haver intimidade. 
C) O uso do diminutivo é simpático e adequado, denotando cortesia. 
D) É necessário ter sempre à mão, material para anotar recados e para tomar nota das ligações solicitadas. 
E) No caso de chamadas internas, é necessário dizer o seu nome ao atendê-las. 
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37) Sobre a escrituração escolar, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) Deve haver transcrição de todos os dados de forma exata e como constam nos documentos originais, a fim de 

permitir a fidedignidade dos documentos. 
(     ) A apresentação de cópia autenticada não dispensa a apresentação do documento original. 
(     ) A todo documento expedido deverá corresponder uma cópia ou 2ª via no arquivo do estabelecimento. 
A sequência está correta em: 
A) V, V, V       D) F, F, V   
B) V, V, F       E) V, F, V 
C) F, V, F   

38) O comportamento ético é um extraordinário componente da qualidade pessoal, e supõe as seguintes atitudes, 
EXCETO:
A) Dizer a verdade. 
B) Não adiar decisões desagradáveis. 
C) Falar com as pessoas, e não delas. 
D) Divulgar problemas (familiares, pessoais ou de trabalho). 
E) Admitir os erros, sem racionalizá-los ou ocultá-los. 

39) Analise as afirmativas abaixo, de acordo com a Lei Orgânica Municipal de Almirante Tamandaré: 
I. O Prefeito Municipal fará publicar, até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido 

da execução orçamentária.
II. A Câmara Municipal poderá ter sua própria contabilidade.

III. O município de Almirante Tamandaré integra a divisão administrativa do estado do Paraná. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) II  B) III   C) I, II   D) II, III  E) I, II, III 

40) São atribuições do município de Almirante Tamandaré, no âmbito do Sistema Único de Saúde, EXCETO: 
A) Executar serviços de vigilância epidemiológica,vigilância sanitária, alimentação e nutrição. 
B) Planejar a política de insumos e equipamentos para a saúde. 
C) Formar consórcios intermunicipais de saúde. 
D) Gerir hospitais e laboratórios públicos de saúde. 
E) Planejar, organizar, gerir, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde.  

CONHECIMENTOS GERAISCONHECIMENTOS GERAIS
41) No território brasileiro, as reservas de águas subterrâneas em aquíferos são estimadas em 112 trilhões de 

metros cúbicos, e o mais importante deles, é o Aquífero Guarani. Trata-se da principal reserva de água doce 
subterrânea da América do Sul, com 1,19 milhão de quilômetros quadrados, e se estende nos seguintes estados 
do Brasil: 
A) Paraíba, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
B) São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul. 
C) Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia. 
D) Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
E) Mato Grosso do Sul, Roraima, Tocantins, Goiás, Pará, Ceará, Alagoas e Rio Grande do Norte. 

42) O Estado de Israel firma-se como a mais moderna economia do Oriente Médio, mas não consegue superar 
conflitos, que o acompanham desde o seu “nascimento”. O Estado de Israel chegou aos 60 anos de fundação, 
em maio de 2008, tendo se tornado uma economia dinâmica e altamente tecnológica, mas vive desde sua 
criação, em 1948, em constante conflito com o(a): 
A) Egito, devido às possessões hidráulicas.
B) Síria, por conta das divergências étnico-religiosas. 
C) Iraque, por causa das jazidas de petróleo e carvão mineral. 
D) Arábia Saudita, por questões político-econômicas. 
E) Palestina, principalmente por questões territoriais. 

43) “Três universidades federais lideram o ranking de aprovações no exame da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB): a de Brasília (UnB), com 97,2% de aprovação, a da Bahia (95,2%) e a de Santa Catarina (92,1%). Já a 
Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da Universidade de São Paulo (USP), ficou em 11º lugar. Essa 
foi a primeira vez que São Paulo participou da prova unificada nacional, criada em 2007. Por isso, foi possível 
comparar o desempenho das instituições. Até então, o exame era feito regionalmente. A aprovação no exame 
da Ordem, como a prova é conhecida, é requisito obrigatório para que o bacharel exerça a profissão de 
advogado.” (Estado de S. Paulo.Copyright © Agência Estado. Nenhuma das informações contidas neste servidor pode ser reproduzida, 
seja a que título for, sem o acordo prévio da Agência Estado.)
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Em relação aos demais cursos, existem indicadores que avaliam o nível dos cursos superiores do Brasil, sob o 
gerenciamento do MEC (Ministério da Educação e Cultura) e, consequentemente, o nível dos discentes. Uma 
delas é uma prova anual e obrigatória, em que alguns cursos são testados, de forma que em três anos, todos 
sejam avaliados. Trata-se do(a):  
A) SINAES.      D) PROUNI. 
B) ENADE .      E) PROVA BRASIL. 
C) ENEM. 

44) Pedro Butcher explica o cinema da “retomada” em livro da Folha Online
“Termo tão desgastado quanto manipulado, ‘retomada’ é o nome dado ao ‘cinema brasileiro hoje’. Ele designa a 
recuperação da produção cinematográfica no Brasil a partir de 1993-94, em um processo que gerou filmes de grande 
impacto – como ‘Central do Brasil’ e ‘Cidade de Deus’ – e estimulou o surgimento de mais de cem novos cineastas e 
permitiu a continuidade da obra de vários diretores veteranos.”
“O cinema brasileiro contemporâneo tem enfrentado dilemas políticos, econômicos e estéticos na tentativa de 
reconquistar o público e se estabelecer definitivamente no nosso cenário cultural”, diz o autor.  
Dentre os filmes brasileiros que podem ser colocados nessa concepção de “Cinema de Retomada”, podemos 
apontar:
A) Deus e o diabo na terra do sol.    D) Benjamim. 
B) Terra em transe.      E) O dragão da maldade contra o santo guerreiro. 
C) Barravento. 

45) “A Igreja Católica da Colômbia anunciou nesta quarta-feira que pretende liderar um processo, com 
autorização do governo para a pronta libertação de 24 reféns sequestrados pela guerrilha. Trata-se do mais 
recente esforço para a libertação de reféns de caráter político em poder da guerrilha comunista, alguns dos 
quais estão há quase 12 anos sequestrados no meio da floresta. Nas provas de sobrevivência, a maioria dos 
sequestrados pede ao governo que chegue a um acordo com a guerrilha que os permita reconquistar a 
liberdade e colocar fim ao pesadelo que enfrentam todos os dias no cativeiro no meio da floresta.” 
(http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u625017.shtml 17/09/2009 – 09h01 ) 

Os guerrilheiros a que se refere o enunciado fazem parte: 
A) Das FARC.      D) Do movimento TUPAC AMARU. 
B) Da Guerrilha do Araguaia.    E) Das OLPs. 
C) Do Movimento MR8. 

CONHECIMENTOS LOCAISCONHECIMENTOS LOCAIS

46) Sobre a história do município de Almirante Tamandaré, analise as afirmativas: 
I. O município de Almirante Tamandaré tem seu desenvolvimento histórico ligado às explorações auríferas do sertão 

de Curitiba.
II. Os primeiros habitantes do município de Almirante Tamandaré foram os índios Tinguis, silvículas de índole dócil 

e pacífica, que cederam as terras aos brancos exploradores.
III. O município de Almirante Tamandaré é conhecido como “cidade dos minérios”.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) II  B) II, III  C) III   D) I, II, III  E) I, II 

47) Acerca do turismo no município de Almirante Tamandaré, marque V para as afirmativas verdadeiras e F
para as falsas:
(     ) O Parque Ambiental Jardim Mônica possui trilhas, playground e um centro de educação ambiental.
(     ) O Recanto dos Padres é uma área de lazer com bosques, riachos, churrasqueiras coletivas cobertas e 

individuais, campos de futebol e quadra de voleibol.
(     ) O Circuito da Natureza de Turismo Rural se propõe ao resgate do pioneirismo da região e a promoção do 

desenvolvimento sustentável.
A sequência está correta em: 
A) V, V, F  B) F, V, F  C) F, F, V  D) V, V, V  E) V, F, V 

48) Assinale a afirmativa INCORRETA:  
A) A padroeira do município de Almirante Tamandaré é Nossa Senhora da Conceição. 
B) A bandeira de Almirante Tamandaré tem, na cor verde, a representação das riquezas naturais do município e a cor 

azul faz referência ao céu. 
C) O município de Almirante Tamandaré está inserido no domínio da Mata Atlântica. 
D) No setor agrícola, o município de Almirante Tamandaré, aparece como produtor de feijão, arroz, melancia e 

limão.
E) No dia 28 de outubro, comemora-se o aniversário do município de Almirante Tamandaré. 
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49) São municípios limítrofes ao município de Almirante Tamandaré, EXCETO: 
A) Rio Branco do Sul.      D) Curitiba. 
B) Itaperuçu.      E) Jacupiranga. 
C) Campo Magro. 

50) Analise as afirmativas: 
I. O atual prefeito do município de Almirante Tamandaré é Vilson Rogério Goinski.

II. O município de Almirante Tamandaré está situado a sudeste do Paraná e é parte da Região Metropolitana de 
Curitiba, ao norte da capital do estado.

III. A Igreja de Nossa Senhora da Luz foi construída sobre um morro de pedra, no município de Almirante 
Tamandaré, e é conhecida como Igreja do Marmeleiro.

IV. O município de Almirante Tamandaré possui uma estação de rádio, Rádio Barigui.
Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, II  B) I, II, III, IV  C) III, IV  D) I, II, III  E) II, III, IV 







