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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de quatro horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que 
acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 O candidato poderá levar consigo o caderno de prova se sair no transcorrer dos últimos 60 (sessenta) 
minutos de aplicação da prova. 
 
13         O candidato que sair antes dos últimos 60 (sessenta) minutos não poderá retornar a sala para retirar seu 
caderno de prova. 
 
14         Assine o cartão resposta no local indicado.    
 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 
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O Traje 
 
1º Nunca nos lembramos desse nosso traje cotidiano que é a linguagem. Muitos a usam como trapos mas, se 
tomassem consciência disso, ligeiro tratariam de melhorar, caprichar, conseguir uma vestimenta mais adequada. 
2º ___________ será que somos displicentes com esse instrumento tão nosso, o que mais empregamos, aquele 
que até crianças e analfabetos manejam a vida inteira? 
3º Talvez nos tenhamos acostumado demais com ele. É demasiadamente nosso como um braço, um olho, e nunca 
chegamos a nos dar realmente conta de que esse braço é meio curto, o olho meio vesgo, ou míope... 
4º Não falo na linguagem oral, nessa comunicação espontânea que obedece as leis próprias, que vai do menor 
esforço à coerção social. Falo na linguagem escrita, essa que os analfabetos não manejam, mas que muito doutor 
esgrime como se não soubesse além da cartilha... 
5º Nem precisamos procurar os mais ignorantes. Abre-se jornal, abre-se revista (de cultura também, sim 
senhores!) e os monstrinhos nos saltam aos olhos. 
6º Pontuação! Ninguém sabe. Virgulas parecem derramadas pela página por algum duende maluco, que brinca de 
fazer ambíguas, pensamentos tortos, expressões esmolambadas. 
7º Vermos? “Detei-vos”, “intervido”, “mantesse”, são mimos constantes. Não ___ sujeito que concorde com 
verbo numa página de fio a pavio. Lá pelas tantas um ouvido deseducado, um escriba relaxado, solta as maiores 
heresias.  
8º E a ortografia? Acreditem ou não, ainda agora ouço universitários e professores afirmando que “acento, 
___________, não existe mais!” 
9º Pobres alunos de tão desanimados ou iludidos mestres: lá vêm as crianças para casa trocando acentos como os 
bêbados trocam pernas. 
10 Todas essas pessoas: estudantes, professores, jornalistas, intelectuais, morreriam de vergonha se fossem 
apanhados em público de cuecas ou trapos. Mas, olhe lá, a linguagem escrita de muita gente boa por aí não vai além de 
uma tanguinha de Adão, e muito mal colocada... deixa à mostra um pedaço de vergonha. 
 

Lya Luft. Matéria do Cotidiano. Porto Alegre, Grafosul/IELRS, 1978. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) Porque – há – para eu.   c) Por que – há – para mim.  
b) Porquê – a – para mim.   d) Por quê – à – para eu.  
 
02 - Analise as afirmativas sobre o texto: 
I - A autora vê a linguagem oral com indiferença, porque é espontânea e usada de forma descuidada. 
II - Segundo a autora as pessoas não melhoram sua linguagem por falta de consciência de que a usam mal. 
III - O descuido com a linguagem aparece em todas as classes sociais e em todos os níveis de escolaridade. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Somente I e II.   c) Somente I e III. 
b) Somente II e III.  d) Todas afirmativas estão corretas. 
 
03 - Assinale a alternativa em que não haja sinônimo adequado para palavra do texto: 
a) displicentes (2º parágrafo) = negligentes.  c) mimos (7º parágrafo) = primores. 
b) esgrime (4º parágrafo) = maneja.  d) escriba (7º parágrafo) = aluno. 
 
04 - Em “Não falo na linguagem oral, nessa comunicação espontânea que obedece as leis próprias, que vai do 
menor esforço a coerção social”. O trecho retirado do texto apresenta erros de: 
a) Regência verbal e concordância verbal.  c) Regência nominal e acentuação gráfica. 
b) Ortografia e concordância nominal.  d) Regência nominal e concordância nominal. 
 
05 - Assinale as afirmativas relacionadas às palavras do texto e em seguida assinale a alternativa que contém 
afirmação correta: 
a) “Mas que muito doutor esgrime” (4º parágrafo) o elemento coesivo mas introduz uma ideia de oposição. 
b) Os vocábulos “vírgulas e ambígua” obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. 
c) Os substantivos “estudantes e jornalistas” quanto ao gênero se classificam em sobrecomuns. 
d) O plural de jornal e doutor no diminutivo é jornaiszinhos e doutoreszinhos. 
 
06 - A figura abaixo representa uma caixa em formato de paralelepípedo reto-retângulo cujas medidas estão 
especificadas na mesma. A área lateral dessa caixa mede: 

 
a) 24x2 + 3x – 3.   c) 48x2 + 12x – 6. 
b) 36x2 + 6x – 6.   d) 48x2 + 12x – 12. 
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07 - Denis nasceu quando Alaor tinha 20 anos. Sabe-se que daqui a 5 anos, Alaor terá o dobro da idade de Denis. 
A idade de Denis é: 
a) 20 anos.   c) 15 anos. 
b) 18 anos.   d) 12 anos. 
 
08 - Em um grupo de 18 turistas, o número de pessoas que falam alemão excede o número de pessoas que falam 
francês em 2 unidades. Sabe-se que 4 pessoas desse grupo falam alemão e francês. O número de pessoas que 
falam apenas francês é: 
a) 4.   c) 6. 
b) 5.   d) 7. 
 
09 - A diagonal de um cubo mede  cm. O volume desse cubo equivale a: 
a) 18 ml.   c) 192 ml. 
b) 189 ml.   d) 216 ml. 
 
10 - Quinze máquinas produzem 1200 peças em 5 dias. Considerando-se o mesmo ritmo de produção, se fossem 
10 máquinas, após 7 dias a produção seria de: 
a) 1120 peças.   c) 920 peças. 
b) 1020 peças.   d) 880 peças. 
 
11 - Nosso Estado possui 12 “Delegacias da Mulher”, uma delas aqui em Campo Mourão. De acordo com os 
dados divulgados no início deste mês, em relação à 2.010, as denúncias de violência contra mulheres em 2.011: 
a) Aumentaram em cerca de 19%.  
b) Diminuíram em cerca de 19%.  
c) Dobraram. 
d) Mantiveram-se estáveis. 
 
12 - O Brasil possui 26 Estados e um Distrito Federal, divididos em 5 Regiões Geográficas. Quais Regiões 
possuem a maior quantidade de Estados? 
a) Nordeste e Norte. 
b) Nordeste e Sudeste. 
c) Norte e Sudeste. 
d) Sudeste e Sul. 
 
13 - O que foi criado em nossa região no ano de 1.921? 
a) A Inspetoria do Departamento de Terras em nossa região. 
b) O Distrito de Campo Mourão. 
c) O Distrito Policial de Campo Mourão. 
d) O Município de Campo Mourão. 
 
14 - Qual dos prefeitos de Campo Mourão abaixo relacionados, ficou por mais tempo no cargo? 
a) Augustinho Vecchi. 
b) José Pochapski. 
c) Rubens Bueno. 
d) Tauillo Tezelli. 
 
15 - Sobre o Estado do Tocantins é INCORRETO afirmar que: 
a) É o resultado da divisão do Estado de Goiás. 
b) Está localizado na Região Centro-Oeste. 
c) Foi criado pela Constituição de 1.988. 
d) Sua capital é Palmas. 
 
16 - Assinale a alternativa que completa corretamente o artigo 2º da Lei nº. 8.069/90 – ECA: 
Assinale a alternativa que completa corretamente o artigo 2º da Lei nº. 8.069/90 – ECA __________________, e 
adolescente aquela entre, doze e dezoito anos de idade. 
a) 10 anos de idade completos. 
b) 12 anos de idade incompletos. 
c) 9 anos de idade completos. 
d) 12 anos de idade completos. 
 
17 - Considere as afirmativas abaixo: 
I - A criança e o adolescente têm direito a proteção, à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais 
públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. 
II - É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento 
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 
III - É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, salvo na condição de aprendiz. 
IV - É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. 
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De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – é correto o que se afirma em: 
a) I e II apenas. 
b) II e III apenas. 
c) III e IV apenas. 
d) I, II e IV apenas. 
 
18 - De acordo com o ECA – artigo 54, é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, exceto: 
a) ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. 
b) atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 
c) atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a três anos de idade. 
d) oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador. 
 
19 - Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia. Nas 
brincadeiras as crianças podem desenvolver algumas capacidades importantes, tais como atenção, a imitação, a 
memória, a imaginação. Amadurecem também algumas capacidades de socialização, por meio da interação e da 
utilização e experimentação de regras e papéis sociais. Sobre o brincar (brinquedo) atribua para cada assertiva 
V (verdadeiro) ou F (falso): 
(  ) O brincar é um meio efetivo para estimular o desenvolvimento da linguagem e a inovação no uso da 
linguagem. 
(   ) Ao brincar de faz-de-conta, as crianças buscam imitar, imaginar, representar e comunicar de uma forma 
especifica que uma coisa pode ser outra, que uma pessoa pode ser uma personagem, que uma criança pode ser 
um objeto ou um animal, que um lugar “faz-de-conta” que é outro. 
(   ) O brincar não é um meio de aprendizagem. 
(   ) Brincadeiras que envolvam o canto e o movimento, simultaneamente, possibilitam a percepção rítmica, a 
identificação de segmentos do corpo e o contato físico. 
Assinale a alternativa que representa a sequência correta, de cima para baixo: 
a) V - V - F - V.   c) V - V - V - V. 
b) V - F - V - F.   d) V - F - F - V. 
 
20 - Considera-se acidente do trabalho: 
I - Doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a 
determinada atividade constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério da Previdência Social. 
II - Doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que 
o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da respectiva relação elaborada pelo 
Ministério da Previdência Social. 
III - Doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva constante da 
respectiva relação elaborada pelo Ministério da Previdência Social.  
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
21 - Identifique como V (verdadeiro) e F (falso) para as seguintes afirmativas: 
(  ) Segurança no trabalho pode ser entendida como os conjuntos de medidas que são adotadas visando 
minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais bem como proteger a integridade e a capacidade de 
trabalho do trabalhador. 
(  ) Acidente de trabalho é aquele que acontece no exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão 
corporal ou perturbação funcional podendo causar morte, perda ou redução permanente ou temporária, da 
capacidade para o trabalho. 
(  ) Todas as empresas devem possuir proteção contra incêndio; saídas para retirada de pessoal treinado e 
equipamentos. As empresas devem observar as normas do corpo de Bombeiros sobre o assunto. 
(   ) Todo estabelecimento deve atender as condições sanitárias e de conforto nos locais do trabalho. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo: 
a) V - F - V - F.   c) F - V - F - F. 
b) V - V - V - V.   d) V - V - F - V. 
 
22 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) A higiene pessoal é extremamente importante. As mãos, por exemplo, devem ser sempre higienizadas antes de iniciar 
suas atividades. 
b) As bactérias se multiplicam em resíduos que permanecem nos utensílios, nos equipamentos e no ambiente de 
trabalho. Portanto, higiene é fundamental e ela começa na organização. 
c) Os equipamentos e utensílios devem ser higienizados após o uso e nunca podem ser colocados diretamente sobre o 
piso ou bancada suja. 
d) Os utensílios devem ser de material de fácil lavagem. Podem ser utilizadas colheres de pau e tábuas de carne de 
madeira, já que estas não são porosas e não há acumulo de sujeira e facilitam sua correta lavagem e desinfecção, 
dificultando o desenvolvimento de microorganismos. 
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23 - Atribua para cada assertiva V (verdadeiro) ou F (falso): 
(   ) A criança nasce com parte de sua personalidade formada, trazendo traços genéticos herdados dos pais, que 
determinam alguns aspectos físicos e comportamentais. Esses fatos não são permanentes por toda a sua vida, eles 
mudam de acordo com o meio em que a criança vive e as relações que ela estabelece com o mundo. Diante desse 
fato comprovado cientificamente, fica demonstrado que, podemos interferir no processo da formação da 
personalidade da criança, dando oportunidades para que ela conviva em um ambiente onde sinta-se amada, 
respeitada e estimulada a desenvolver seu potencial de forma tranquila. 
(  ) Toda brincadeira, é ao mesmo tempo uma atividade da criança, uma expressão em si e um aspecto das 
relações sociais, isto é, uma expressão de condições objetivas de ação e desenvolvimento, em que não se nega à 
criança o direito e o prazer de brincar, uma atividade carregada de significados e que acompanha as fases do 
desenvolvimento infantil compreendendo a relação entre infância e personalidade. 
(  ) A brincadeira, de acordo com Leontiev, não é instintiva, mas sim objetiva carregada de significados, tendo 
como referencia sua percepção do mundo dos objetos e símbolos humanos, os quais determinam a forma e o 
próprio conteúdo de seu brincar, propiciando que a criança, por meio dessa atividade lúdica, seja capaz de se 
apropriar do mundo. 
(  ) As fases do desenvolvimento psicológico de cada criança não são apenas fruto da maturação, devem ser 
consideradas também os resultados de inúmeras experiências e intervenções realizadas na escola. Então, é 
adequado afirmar que na escola é importante considerar a criança com um ser frágil que precisa de cuidados e 
atenção para o pleno desenvolvimento físico e psicológico, pois sua capacidade de aprender depende apenas do 
adulto. 
Assinale a alternativa que representa a sequência correta, de cima para baixo: 
a) V - F - V - V.   c)  V - V - V - F. 
b) V - F - V - F.   d) F - V - F - V. 
 
24 - De acordo com o ECA, artigo 119, inciso I, em caso de criança ou adolescente em “Liberdade Assistida”, 
entre outros encargos, estabelece que cabe ao orientador: 
a) promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se necessário, em 
programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social. 
b) oferecer-lhe a liberdade assistida, advertindo-os e inserindo-os em programas de atendimento a menores carentes. 
c) advertindo-os e não apresentar o relatório do caso. 
d) advertindo-os com severidade, se necessário, aplicar como sanção trabalhos na comunidade durante um prazo 
indeterminado. 
 
25 - De acordo com o ECA, o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos, exceto: 
a) ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. 
b) brincar, praticar esportes e divertir-se. 
c) participar da vida familiar e comunitária, com discriminação. 
d) buscar refúgio, auxílio e orientação. 
 
26 - No tocante à boa qualidade do atendimento ao público, é correto afirmar que: 
a) Atitudes de civilidade, cortesia e afabilidade são desejáveis, mas não obrigatórias. 
b) A prestação do atendimento baseia-se na concessão da informação correta e independe do modo como é realizada. 
c) A qualidade do atendimento deve variar de acordo com o tipo de cliente. 
d) O bom atendimento pode implicar a busca de informações adicionais, objetivando atender à necessidade do cliente. 
 
27 - Conforme preceituam os conhecimentos básicos de atendimento ao público, é correto: 
a)  Ignorar a causa de eventuais antipatias. 
b)  Procurar definir o sentido das palavras, para evitar interpretações equivocadas. 
c)  Tomar para si as responsabilidades dos outros. 
d)  Interromper a fala do cliente para apresentar a informação requisitada. 
 
28 - No sistema operacional Microsoft Windows os arquivos possuem extensões após seu nome (exemplo.abc) a 
extensão varia de acordo com o tipo de conteúdo do arquivo. As seguintes extensões são relacionadas a arquivos 
de TEXTO, exceto: 
a) .txt   c) .rtf 
b) .doc   d) .bmp 
 
29 - A figura que segue ilustra os botões (ícones) que estão presentes em janelas de aplicativos do Microsoft 
Windows (XP, Vista, 7).  A Função de cada um destes botões é, respectivamente: 

 
a) Minimizar / Maximizar / Fechar. 
b) Maximizar / Minimizar / Fechar. 
c) Fechar / Maximizar / Minimizar. 
d) Fechar / Minimizar / Maximizar. 
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30 - A figura abaixo corresponde ao ícone do seguinte aplicativo presente no sistema operacional Microsoft 
Windows (XP, Vista, 7): 

 
a) Bloco de Notas. 
b) Wordpad. 
c) Word. 
d) Office. 
 
 




