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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três 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 Assine o cartão resposta no verso.  

 

Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 






 2

REPÓRTER POLICIAL 
 
1º O repórter policial, tal como o locutor esportivo, é um camarada que fala uma língua especial, imposta pela 
contingência: quanto mais cocoroca melhor. Assim como o locutor esportivo jamais chamou nada pelo nome comum, 
assim também o repórter policial é um entortado literário. Nessa classe, os que se _______ nunca ___________ um 
hospital de hospital. De jeito nenhum. É nosocômio. Nunca, em tempo algum, qualquer vítima de atropelamento, 
tentativa de morte, conflito, briga ou simples indisposição intestinal ____ parar num hospital. Só ____ para o 
nosocômio. 
2º E assim sucessivamente. Qualquer cidadão que vai à Polícia prestar declarações que possam ajudá-la numa 
diligência (apelido que eles puseram no ato de investigar), é logo apelidado de testemunha-chave. Suspeito é Mister X, 
advogado é causídico, soldado é militar, marinheiro é naval, copeira é doméstica e, conforme esteja deitada, a vítima de 
um crime - de costas ou de barriga pra baixo - fica numa destas duas incômodas posições: decúbito dorsal ou decúbito 
ventral. 
3º  Num crime descrito pela imprensa sangrenta a vítima nunca se vestiu. A vítima trajava. Todo mundo se veste, 
... porém basta virar vítima de crime, que a rapaziada sadia ignora o verbo comum e mete lá: “A vítima trajava terno 
azul e gravata do mesmo tom”. Eis, portanto, que é preciso estar acostumado ao métier para morar no noticiário policial. 
Como locutores esportivos, a Delegacia do Imposto de Renda, o guarda de trânsito, a mulher dos outros, o repórter 
policial nasceram para complicar a vida da gente. Se um porco morde a perna de um caixeiro de uma dessas casas da 
banha, por exemplo, é batata... a manchete no dia seguinte tá lá: “Suíno atacou comerciário”. 
4º Outro detalhezinho interessante: se a vítima de uma agressão morre, tá legal, mas se - ao contrário - em vez de morrer 
fica estendida no asfalto, está indefectivelmente prostrada. Podia estar caída, derrubada ou mesmo derribada, mas um 
repórter de crime não vai trair a classe assim à toa. E castiga na página: “Naval prostrou desafeto com certeira facada”. 
Desafeto - para os que são novos na turma - devemos explicar que é inimigo, adversário, etc. E mais: se morre na hora, 
tá certo; do contrário, morrerá invariavelmente ao dar entrada na sala de operações. 
 

 (Stanislaw Ponte Preta. Primo Altamirando e Elas. Rio, Ed. do Autor, 1962. p. 62/4.) 

 
01 - Obedecendo a norma padrão da Língua Portuguesa quanto à concordância verbal, assinale a alternativa 
que preenche corretamente as lacunas do 1º parágrafo do texto: 
a) prezam - chamaria - foram - vão. 
b) prezam - chamariam - foram - vão. 
c) prezam - chamariam - foi - vai. 
d) preza - chamaria - foi - vai. 
 
02 - Analise as afirmativas sobre o texto e em seguida assinale a incorreta: 
a) O autor se dirige aos locutores esportivos e repórteres policiais num tom de humor. 
b) Segundo o autor o repórter policial deforma as informações que deve fornecer. 
c) De acordo com o autor, para que possamos entender o noticiário policial é necessário que estejamos acostumados à 
linguagem dos repórteres. 
d) Segundo o autor, se o repórter policial e o locutor esportivo não se expressarem em uma língua especial o povo não 
os entenderia. 
 
03 - Os elementos coesivos destacados nos trechos retirados do texto estão associados a uma determinada 
interpretação. Assinale a alternativa em que a interpretação do elemento coesivo destacado está incorreto: 
a) “Assim como o locutor esportivo jamais chamou nada pelo nome”. (1º parágrafo) - comparativa. 
b) “Porém basta virar vítima de crime, que a rapaziada sadia ignora o verbo”... (3º parágrafo) - oposição. 
c) “Eis, portanto, que é preciso estar acostumado”... (3º parágrafo) - conclusão. 
d) “Se o porco morde a perna de um caixeiro”. (3º parágrafo) - consequência. 
 
04 - Em “mas um repórter de crime não vai trair a classe”... (4º parágrafo) o elemento coesivo poderia ser 
substituído sem prejuízo algum para a frase, por qualquer um dos mencionados abaixo, exceto: 
a) conquanto.   c) contudo. 
b) todavia.   d) entretanto. 
 
05 - Em “Suíno atacou comerciário”. (3º parágrafo). As aspas foram empregadas para: 
a) Realçar ironicamente as palavras utilizadas pelo repórter policial. 
b) Destacar os termos que o repórter policial utilizou na escrita da manchete. 
c) Explicar uma circunstância mencionada incidentalmente. 
d) Marcar suspensões do pensamento, provocado por hesitação do repórter policial. 
 
06 - De acordo com o Censo 2.010, do IBGE, qual é a população do nosso município? 
a) 5.178 habitantes. 
b) 5.187 habitantes. 
c) 5.718 habitantes. 
d) 5.871 habitantes. 
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07 - O primeiro prefeito de Salto do Itararé foi escolhido: 
a) Através do voto direto da população. 
b) Através do voto indireto dos vereadores. 
c) Pelo Governador do Estado. 
d) Por aclamação pública. 
 
08 - Quanto tempo se passou entre a criação e a instalação do Município de Salto do Itararé? 
a) Aproximadamente 3 meses. 
b) Aproximadamente 6 meses. 
c) Aproximadamente 9 meses. 
d) Mais de um ano. 
 
09 - Quem era o Governador do Paraná quando da criação do Município de Salto do Itararé? 
a) Bento munhoz da Rocha Neto. 
b) Moyses Lupion. 
c) Nei Braga. 
d) Paulo Cruz Pimentel. 
 
10 - Qual era a nacionalidade de Narciso Marinho, um dos primeiros proprietários de terras na região onde mais 
tarde foi criado o município de Salto do Itararé? 
a) Argentina. 
b) Espanhola. 
c) Italiana. 
d) Portuguesa. 
 

How green is your house? 

 

As the UK’s cities expand rapidly, problems are being caused for councils who have to meet the demand for housing. In 
addition to this, energy prices and pollution levels continue to increase. A solution has been developed by the Peabody 
Trust who has worked with environmental experts to build the Beddington Zero Energy housing development 
(BedZED) in Sutton, England. This unique development is an environmentally-friendly community of a hundred homes 
including gardens, offices, and childcare facilities with plenty of surrounding green areas. BedZED’s designers have 
created an attractive, affordable, urban village whose unique features benefit instead of harm the local community and 
environment. BedZED is a ‘zero energy’ development – no fossil fuels (coal and gas) are used and homes do not waste 
energy. Building materials are mostly natural, renewable or recycled. Houses face the south so that they get plenty of 
sunlight and their roofs are also fitted with solar panels, which change the sun’s energy into electricity. The windows 
consist of three layers of glass to stop heat from escaping. The homes are also fitted with the most modern energy-
saving appliances. It is estimated that families’ electricity bills could be reduced by up to 60% whilst heating bills could 
be reduced by as much as 90%. Developers hope to achieve a 50% reduction in fossil fuel use by residents’ cars over 
the next decade by reducing the need to travel. Some residents will have the opportunity to work within walking 
distance of their homes. The Peabody Trust also aims to set up Internet shopping so that food can be delivered by local 
supermarkets. As the need for environmentally friendly, low-energy housing increases, BedZED may change from 
being a unique model, to a model for all future houses. 

 

(Adapted from: The Article History – Environment - The Guardian, January 29
th

, 2004) 

 

a) According to the text, choose the best alternatives: 
 
11 - Councils are having problems because ______: 
a) there are too many houses. 
b) there aren’t enough houses. 
c) houses cost too much to build. 
d) houses are not big enough. 
 
12 - The Peabody Trust ______ an answer to the housing problem: 
a) has found. 
b) will find. 
c) may have found. 
d) has to find. 
 

13 - The BedZED development consists of ______: 
a) 100 homes. 
b) houses and public buildings only. 
c) shops and factories. 
d) houses, public buildings and parks. 
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14 - The designers have created houses which are ______: 
a) quite expensive. 
b) reasonably priced. 
c) over priced. 
d) very cheap. 
 

15 - The homes ______: 
a) don’t use more energy than they need. 
b) don’t use any energy. 
c) use more energy than they need. 
d) use some fossil fuel energy. 
 
16 - ______ of the materials used in the buildings are environmentally-friendly: 
a) some. 
b) all. 
c) nearly all. 
d) none. 
 
17 - Specially-designed ______ keep heat inside the houses: 
a) appliances. 
b) solar panels. 
c) windows . 
d) roofs. 
 
18 - ______ bills could be cut by as much as 60%: 
a) heating. 
b) electricity. 
c) fossil-fuel. 
d) gas. 
 
19 - In the next decade some residents will be able to ______: 
a) work at home. 
b) take the bus to work. 
c) walk to work. 
d) drive to work. 
 
20 - Developers are hoping that BedZED will ______: 
a) remain unique. 
b) not change. 
c) become a town. 
d) be a model for future housing development. 
 

b) Choose the best answer to complete the sentences: 
 
21 - I ______ the gym on Thursday evenings: 
a) go usually to. 
b) always go. 
c) often go to. 
d) frequent. 
 

22 - He couldn’t remember where he ______ his car: 
a) had parked. 
b) was parking. 
c) has parked. 
d) was parked. 
 
23 - We ______ work tomorrow: 
a) haven’t to. 
b) don’t have to. 
c) must to. 
d) don’t must . 
 
24 - ‘I don’t want to rent a horror film.’ ‘______ do I.’: 
a) So.   c) Even. 
b) Either.  d) Neither. 
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25 - I don’t have ______ money left, because I bought a new jacket: 
a) much. 
b) many. 
c) lots. 
d) some. 
 
26 - ‘Daisy and Martin are on holiday in Sicily this week.’ ‘They ________ be. I’ve just seen Daisy in town.’: 
a) shan’t. 
b) mustn’t. 
c) ought not to. 
d) can’t. 
 
27 - He ________ such a dangerous job unless he enjoyed it: 
a) wouldn’t do. 
b) won’t do. 
c) didn’t do. 
d) mustn’t do. 
 
28 - If you ________ for a pay rise, you won’t get one: 
a) won’t ask. 
b) ask. 
c) asked. 
d) don’t ask. 
 
29 - That’s the boy ________ brother is a professional footballer: 
a) who. 
b) that . 
c) whose. 
d) which. 
 
30 - Most of the pollution in city centers ________ by traffic jams: 
a) are caused. 
b) is caused. 
c) caused. 
d) causes. 
 
 
 







