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O PERU, ESSE DESCONHECIDO 

 

 Nessa alegria toda espalhada pelo mês de dezembro há em descontente: o peru. É impossível que em 

tantos anos de sacrifícios o mártir não se haja dado conta da sua ingrata sina. Sou um humano da estirpe de 

Esopo e de La Fontaine: creio na consciência e no raciocínio dos bichos. 

 Para mim o peru sabe de tudo. Finge que não sabe porque conhece a inutilidade de qualquer reação 

diante da gula comemorativa dos homens. Uma rebelião dos perus em dezembro! Para quê? Acabariam do 

mesmo modo no forno e ainda seriam chamados de desmancha-prazeres e de maus amigos do Menino Jesus. 

 Engordam-nos nas vésperas do holocausto, fazem-lhes todas ás vontades estomacais. As fomes 

desmedidas dos perus em dezembro se assemelham às dos condenados à morte no dia da execução, quando lhes 

dão o direito de organizar o cardápio com suas iguarias prediletas. Comem para não pensar. Há condenados à 

morte que se despedem da vida comendo numa só refeição todos os pratos que nunca puderam digerir, e cuja 

digestão não terão mais tempo de fazer. Os perus dispépticos são desconhecidos no mês mais cristão e mais 

guloso do ano. Diante da certeza da morte eles não fazem das tripas coração; fazem do coração estômago. 

 Discordo do costume de dar parati ao peru, na hora da execução, com o fito _____________ de amolecer-

lhe as carnes. Devia ser um brinde de adeus com uma bebida respeitável e não uma somítica ____________ de 

carnívoros. Champanha seria querer muito, mais um vinhito honesto emprestaria dignidade à despedida, sem 

prejudicar o amolecimento dos despojos. Dignifiquemos, ainda que tarde, nossas _________________ relações 

com os animais comestíveis. 

 

Henrique Pongetti 
 

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) interesseiro – esperteza - monstruosas. 
b) intereceiro – espertesa - monstruosas. 
c) enteresseiro – esperteza - monstruozas. 
d) entereceiro – espertesa - monstruozas. 
 
02 - Assinale a alternativa incorreta quanto à acentuação gráfica: 
a) As palavras “véspera”, “estômago” e “carnívoros” são acentuadas porque são proparoxítonas. 
b) As palavras “sacrifícios”, “consciência” e “raciocínio” são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em 
ditongo. 
c) Os monossílabos “mês”, “quê” e “só” são acentuadas porque são tônicos e terminam em e(s) e o(s). 
d) As palavras “impossível” e “respeitável” são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em el. 
 
03 - Assinale a alternativa em que o plural está correto: 
a) cristães - rebeliães. 
b) corações - cristães. 
c) cristãos - digestões. 
d) digestãos - rebeliães. 
 
04 - Em “... quando lhes dão o direito de...” O termo sublinhado é um fator de coesão que determina uma relação 
de sentido de: 
a) condição. 
b) tempo. 
c) oposição. 
d) causa. 
 
05 - Analise as afirmativas:  
I – O substantivo champanha é masculino. 
II – Guloso tem som de z, mas se escreve com s assim como: batisar e asia. 
III – A divisão silábica de i-gua-ri-a e a-deus estão corretas. 
Estão corretas apenas as afirmativas da alternativa: 
a) I e II. 
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b) II e III. 
c) I e III. 
d) I, II e III. 
 
06 - Atente para as afirmativas relacionadas ao texto, assinale a incorreta: 
a) Por tudo que o autor descreve, conclui-se que o peru encara seu destino com estoicismo (resignação). 
b) Para o autor, os perus se tornariam desmancha-prazeres e maus amigos do Menino Jesus se eles recusassem a morrer 
em dezembro. 
c) As fomes dos perus, como as dos condenados à morte, são compulsórias e anestésicas da mente. 
d) O autor com a frase “Os perus dispépticos são desconhecidos no mês mais cristão e guloso do ano.” Quer dizer que 
em dezembro, aumentam consideravelmente os casos de indigestão e intoxicação, porque as pessoas abusam de peru e 
outros alimentos durante a ceia de Natal. 
 

07 - Henrique aplicou R$ 600,00 em um investimento à taxa de juros simples. Ao final de 4 anos, o montante era 
de R$ 1.032,00. Qual foi a taxa anual de juro simples do investimento que Henrique aplicou? 
a) 15 %  
b) 18 % 
c) 20 % 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - Um paralelepípedo tem 27cm de comprimento, 4,5cm de largura e 6cm de altura. Qual deve ser a medida da 
aresta de um cubo para que tenha o mesmo volume desse paralelepípedo? 
a) 7cm 
b) 9,5cm 
c) 8cm 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
09 - As raízes da equação x²- 7x + 12=0, correspondem as medidas, em centímetros dos catetos de um triângulo 
retângulo. Determine o perímetro desse triângulo: 
a) 10 cm 
b) 12 cm 
c) 16 cm 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - R e S são dois conjuntos quaisquer. Sabe-se que: 
I- (R) = 37 elementos 
II- (RU S) = 55 elementos 

III- (RI S) = 6 elementos 
Quantos elementos têm o conjunto S? 
a) 16 elementos 
b) 18 elementos 
c) 24 elementos 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
11 - Assinale a alternativa correta: 
 O município de Guairá possuí vários pontos turísticos entre eles destacam-se: 
1- Museu Guaira 
2- Igreja de Pedra, Nestro Del Perdon 
3- Cruzeiro das Américas 
4- Locomotiva nº4 
5- Ponte Airton Senna 
Estão corretas: 
a) apenas 1, 2, 3, 4 
b) apenas 2, 3, 4, 5 
c) apenas 1, 3, 4, 5 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
12 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) Guairá está localizada a margem do Rio Paraná, e o trecho ostenta o título de maior arquipélago da América do Sul. 
b) Guairá é considerada o Portal do Pantanal Paranaense. 
c) A Ilha Grande fica totalmente localizada no Município de Guairá. 
d) Guairá pertenceu ao Governo do Paraguai e era habitada por indígenas. Em 1872 com o tratado de Limites e que 
foram demarcados os limites territoriais entre Brasil e Paraguai, ficando Guairá pertencente ao Brasil. 
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13 - Leia as afirmações abaixo descritas e assinale a alternativa correta: 
1- A economia do Brasil tem um mercado livre e exportador. 
2- Segundo o Fórum Econômico Mundial o Brasil foi o país que mais melhorou em competitividade em 2009. 
3- O Brasil é pioneiro nos campos das pesquisas de petróleo em águas profundas, onde grande parte de suas 
reservas são extraídas. 
4- O Brasil é um dos principais produtores mundiais de energia elétrica. 
Estão corretas: 
a) apenas 1, 2, 3 
b) apenas 1, 3, 4 
c) apenas 2, 3, 4 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
14 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) O Paraná é um estado formado por várias etnias, sendo assim, encontra-se em nosso Estado várias culturas e várias 
línguas. 
b) O Porto de Paranaguá é o maior do mundo, também o primeiro em volume de exportação na América Latina, 
ocupando o segundo lugar do país em movimentação. 
c) O Paraná é o segundo pólo automotível do país. 
d) O Paraná ocupa destaque brasileiro na produção de suínos e aves. 
 
15 - Sobre os direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) A todos no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 
garantam a celeridade de sua tramitação. 
b) As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 
c) Os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 
d) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, pela metade dos votos dos respectivos membros, serão tidos como emendas constitucionais. 
 
16 - Sobre os direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa CORRETA: 
a) São considerados brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer 
deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. 
b) São considerados brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República 
Federativa do Brasil há mais de cinco anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade 
brasileira. 
c) Segundo a Constituição Federal são iguais perante a lei os brasileiros natos e naturalizados, não se admitindo, em 
nenhuma hipótese, tratamento distinto entre eles. 
d) Os cargos de oficial das forças armadas e da carreira diplomática podem ser ocupados por brasileiros naturalizados. 
 
17 - Considerando as disposições da Constituição Federal sobre os Municípios, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) O total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da 
receita do Município. 
b) É garantida ao vereador a inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na 
circunscrição do Município. 
c) A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal com auxílio do Tribunal de Contas 
Municipal, especialmente criado para este fim. 
d) A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto 
com o subsídio de seus Vereadores. 
 
18 - Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, 
aplicam-se as seguintes disposições, EXCETO: 
a) Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. 
b) Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua 
remuneração. 
c) Investido no mandato de Vereador, em qualquer hipótese, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, 
sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. 
d) Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado 
para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. 
 
19 - Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Segundo a Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os 
seguintes tributos – impostos, taxas e contribuição de melhoria. 
b) As taxas podem ser instituídas com a mesma base de cálculo própria de impostos. 
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c) As taxas são instituídas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços 
públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. 
d) A contribuição de melhoria decorre da construção de obras públicas. 
 
20 - Sobre a administração pública indireta, assinale a alternativa CORRETA: 
a) As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, constituídas com capital exclusivamente público e 
estruturadas sob qualquer modalidade empresarial. 
b) A criação de subsidiárias de uma empresa pública é vedada pela Constituição Federal. 
c) As empresas públicas e as sociedades de economia mista respondem objetivamente pelos atos praticados por seus 
agentes independentemente de prestarem serviços públicos ou de explorarem atividades econômicas. 
d) Os chamados serviços sociais autônomos (SESI, SENAI), segundo orientação dominante, integram a Administração 
Pública Indireta. 
 
21 - Sobre o ato administrativo, assinale a alternativa CORRETA: 
a) O ato administrativo uma vez praticado, não pode ser revogado. 
b) A revogação é a invalidação do ato administrativo com desvio de finalidade. 
c) O ato administrativo complexo é o que resulta da manifestação de dois ou mais órgãos, cujas vontades se unem para 
formar um ato único. 
d) Licença é o ato unilateral, discricionário, pelo qual a Administração faculta o exercício de alguma atividade material, 
em caráter precário. 
 
22 - Sobre licitação, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) A modalidade do pregão tem como característica essencial a exigência de garantia de proposta pelos licitantes. 
b) O que caracteriza o concurso, como modalidade de licitação, distinguindo-o das demais é a natureza específica do 
objeto a contratar. 
c) A alienação de bens imóveis de empresas estatais depende de avaliação prévia e licitação sob a modalidade 
concorrência. 
d) O leilão, forma de licitação pública, pode ser realizado por leiloeiro oficial ou servidor designado para tal. 
 
23 - Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Trabalhador avulso é aquele que, sindicalizado ou não, presta serviços sem vínculo empregatício a diversas empresas, 
com intermediação obrigatória do sindicato da categoria ou do órgão gestor de mão-de-obra. 
b) Trabalhador autônomo é a pessoa física contratada apenas para trabalhar em certa ocasião específica, sem relação de 
emprego. 
c) Entende-se por relação de emprego a realização de serviços não eventuais, onerosos, subordinados, através de pessoa 
física, tendo como tomador de serviços um empregador. 
d) O contrato entre a empresa de trabalho temporário e a empresa tomadora de serviço ou cliente deverá ser 
obrigatoriamente escrito e dele deverá contar expressamente o motivo justificador da demanda de trabalho temporário, 
assim como as modalidades de remuneração da prestação de serviço. 
 
24 - Segundo o entendimento dominante, é característica do contrato de trabalho ser, exceto: 
a) Gratuito. 
b) Sinalagmático. 
c) Intuitu personae. 
d) Consensual. 
 
25 - O artigo 150, VI, “a” da Constituição Federal, estabelece sobre a imunidade recíproca entre a União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Esta imunidade diz respeito a: 
a) Impostos e taxas. 
b) Contribuições de melhoria e impostos. 
c) Taxas e contribuições de melhoria. 
d) Impostos. 
 
26 - Considerando o que estabelece o Código Civil, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) A simulação é causa de nulidade do negócio jurídico; no entanto, é possível que subsista o negócio que se 
dissimulou. 
b) Ato ilícito é o que se pratica de acordo com a ordem jurídica, mas que viola direito subjetivo individual, apto a causar 
dano material ou moral a outrem. 
c) O abuso de direito, que é uma das fontes de obrigações, caracteriza-se não pela incidência da violação formal a 
direito, mas pela extrapolação dos limites impostos pelo ordenamento jurídico para o seu exercício. 
d)  A deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente não constituem 
atos ilícitos somente quando as circunstâncias os tornarem absolutamente necessários e nem sempre eximem o seu autor 
da obrigação de indenizar. 
 
27 - Assinale a alternativa INCORRETA: 
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a) Quando o pagamento for em quotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a rpesunção 
de estarem solvidas as anteriores. 
b) Importa exoneração do fiador a novação feita sem o seu consenso com o devedor principal. 
c) Se a obrigação tiver por objeto prestação divisível, o credor pode ser obrigado a receber, e o devedor a pagar, por 
partes, mesmo se assim não se ajustou. 
d) Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se o 
contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. 
 
28 - Sobre os contratos  do Direito Civil, assinale a alternativa CORRETA: 
a) O contrato de comodato se caracteriza como empréstimo de consumo, cuja restituição deve ser feita pelo equivalente, 
diferentemente do mútuo, que é empréstimo de uso, porque o bem deve ser restituído em sua individualidade. 
b) A fiança, como contrato acessório que é, admite ser feita em valor inferior, igual ou superior à obrigação principal 
garantida. 
c) As partes, por cláusla expressa no contrato, podem reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. 
d) O prazo prescricional para a rescisão do compromisso de compra e venda de imóvel com base em vício redibitório 
conta-se a partir da tradição do bem e não da data em que o adquirente tomar conhecimento do citado vício. 
 
29 - Assinale a alternativa CORRETA: 
a) O direito de ação é um direito  subjetivo, privado, autônomo e concreto. 
b) Os três pressupostos processuais intrínsecos da ação são a competência, imparcialidade do juízo e citação válida. 
c) Segundo o Código de Processo Civil para propor ou contestar uma ação basta ter legitimidade. 
d) O Juiz não poderá determinar a produção de provas necessárias à instrução do processo se não houver requerimento 
das partes a respeito. 
              
30 - Extingue-se o processo com resolução do mérito, quando: 
a) O autor desistir da ação. 
b) O juiz indeferir a petição inicial. 
c) Ocorrer confusão entre autor e réu. 
d) O autor renunciar ao direito sobre que se funda a ação. 
 







