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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! 
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EXIGÊNCIAS DA VIDA MODERNA 
 
Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por causa do ferro. E uma banana pelo potássio. E também uma 
laranja pela vitamina C. Uma xícara de chá verde sem açúcar para prevenir a diabetes. Todos os dias deve-se tomar ao 
menos dois litros de água. E uriná-los, o que consome o dobro do tempo. Todos os dias deve-se tomar um Yakult pelos 
lactobacilos (que ninguém sabe bem o que é, mas que aos bilhões, ajudam a digestão). Cada dia uma Aspirina, previne 
infarto. Uma taça de vinho tinto também. Uma de vinho branco estabiliza o sistema nervoso. Um copo de cerveja, 
para... não lembro bem para o que, mas faz bem. O benefício adicional é que se você tomar tudo isso ao mesmo tempo e 
tiver um derrame, nem vai perceber. 
Todos os dias deve-se comer fibra. Muita, muitíssima fibra. Fibra suficiente para fazer um pulôver. 
Você deve fazer entre quatro e seis refeições leves diariamente. E nunca se esqueça de mastigar pelo menos cem vezes 
cada garfada. Só para comer, serão cerca de cinco horas do dia... 
E não esqueça de escovar os dentes depois de comer. Ou seja, você tem que escovar os dentes depois da maçã, da 
banana, da laranja, das seis refeições e enquanto tiver dentes, passar fio dental, massagear a gengiva, escovar a língua e 
bochechar com Plax. Melhor, inclusive, ampliar o banheiro e aproveitar para colocar um equipamento de som, porque 
entre a água, a fibra e os dentes, você vai passar ali várias horas por dia.  
Há que se dormir oito horas por noite e trabalhar outras oito por dia, mais as cinco comendo são vinte e uma. Sobram 
três, desde que você não pegue trânsito. As estatísticas comprovam que assistimos três horas de TV por dia. Menos 
você, porque todos os dias você vai caminhar ao menos meia hora (por experiência própria, após quinze minutos dê 
meia volta e comece a voltar, ou a meia hora vira uma). E você deve cuidar das amizades, porque são como uma planta: 
devem ser regadas diariamente, o que me faz pensar em quem vai cuidar delas quando eu estiver viajando. Deve-se 
estar bem informado também, lendo dois ou três jornais por dia para comparar as informações. Ah! E o sexo! Todos os 
dias, tomando o cuidado de não se cair na rotina. Há que ser criativo, inovador para renovar a sedução. Isso leva tempo 
- e nem estou falando de sexo tântrico. Também precisa sobrar tempo para varrer, passar, lavar roupa, pratos e espero 
que você não tenha um bichinho de estimação. Na minha conta são 29 horas por dia. A única solução que me ocorre é 
fazer várias dessas coisas ao mesmo tempo! Por exemplo, tomar banho frio com a boca aberta, assim você toma água e 
escova os dentes. Chame os amigos junto com os seus pais. Beba o vinho, coma a maçã e a banana junto com a sua 
mulher... na sua cama. Ainda bem que somos crescidinhos, senão ainda teria um Danoninho e se sobrarem 5 minutos, 
uma colherada de leite de magnésio. 
Agora tenho que ir. É o meio do dia, e depois da cerveja, do vinho e da maçã, tenho que ir ao banheiro. E já que vou, 
levo um jornal... 
Tchau! 
Viva a vida com bom humor!!! 

 Luís Fernando Veríssimo 
 
Nessa crônica, nos é proposto uma reflexão da vida, do cotidiano agitado das pessoas. Releia o texto e responda 
as questões abaixo. 
 
01 - Segundo o texto, assinale a alternativa correta: 
a) O sedentarismo está presente na vida das pessoas, pois são tantas tarefas que elas desempenham que não sobra tempo 
para exercitar-se. 
b) Bebidas alcoólicas fazem bem a saúde e devem serem consumidas diariamente, pois além de ajudarem o coração, 
ainda alegram o sujeito. 
c) As mulheres são as que dão conta de tudo e ainda estão lindas e maravilhosas. 
d) O momento histórico atual, exige que as pessoas se estruturem de forma diferente, pois desempenha-se muitas 
funções, principalmente a mulher. 
 
02 - O que o escritor quer dizer com a frase conclusiva de sua crônica: “Viva a vida com bom humor”: 
a) Que a vida é uma palhaçada, onde os palhaços modernos precisam criar para conseguir o sorriso de sua plateia. 
b) Que nem tudo sai do jeito que planejamos e por isso é impossível ser feliz em meio a tantas preocupações e afazeres. 
c) Que mesmo na correria é possível encontrarmos tempo para alegrar-nos, e que as pessoas modernas mais felizes são 
as que não se preocupam com nada. 
d) Que numa sociedade moderna, onde o cotidiano das pessoas é repleto de compromissos, é preciso encontrar meios 
para tornar a vida prazerosa. 
 
03 - A pontuação tem sua importância num texto, com objetivos de reproduzir pausas e entonação da fala. 
Encontramos no texto reticências, assinale a alternativa referente a sua significação e  utilização no texto: 
a) Utilizada para explicar melhor algo que foi dito ou fazer uma indicação. 
b) Separar orações intercaladas, desempenhando as funções da vírgula e dos parênteses. 
c) Colocar em evidência uma frase, expressão ou palavra. 
d) Utilizada para indicar supressão de um trecho, interrupção ou dar ideia de continuidade. 
 
04 - O grau é a propriedade que o substantivo tem de exprimir as variações de aumentativo e diminutivo, no 
texto temos a presença desses dois fenômenos, assinale a alternativa em que aparecem palavras fora dos 
fenômenos citados: 
a) muitíssimo, crescidinho, tacinha, rochedo.  c) vinho, pedrona, homenzinho, cavalinho. 
b) pouquíssimo, bocarra, vidrinho, mureta.   d) pezão, pratão, ratinho, antiquíssimo, feiíssimo. 
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05 - Na frase: “Todo dia deve-se tomar ao menos dois litros de água”, a partícula “se” indica: 
a) Pronome reflexivo: funciona como objeto direto, indireto e sujeito do infinitivo. 
b) Partícula apassivadora: quando se liga verbos transitivos diretos a intenção de apassivá-los. 
c) Partícula expletiva: não desempenha função sintática nenhuma ao se associar ao verbo. 
d) Partícula integrante do verbo: ligada a verbos pronominais. 
 
06 - O verbo dever aparece na crônica desempenhando uma função, assinale a alternativa que contraria essa 
função proposta pelo escritor: 
a) Função de obrigatoriedade. 
b) No sentido de necessidade. 
c) Na função de espontaneidade. 
d) No sentido de criatividade. 
 
07 - Num grupo de 39 amigos, 25 gostam de axé, 28 gostam de funk e 3 não gostam de axé nem de funk. O 
número de pessoas desse grupo que gostam de axé e funk é igual a: 
a) 14. 
b) 15. 
c) 17. 
d) 20. 
 
08 - A vazão de água em 6 torneiras, abertas por um período de 3/4 de hora é de 621 litros. Se fossem 5 torneiras, 
abertas por um período de 1 hora, a vazão de água seria de: 
a) 690 litros. 
b) 660 litros. 
c) 630 litros. 
d) 580 litros. 
 
09 - O dobro do quadrado de um número, adicionado de seu triplo é igual a 90. Esse número é: 
a) 8. 
b) 6. 
c) 4. 
d) 3. 
 
10 - Janice recortou dois quadrados cujas áreas de cada um mede 36 cm2 e os colocou um ao lado do outro, 
formando um retângulo. A diagonal desse retângulo mede: 
a)  cm. 

b)  cm. 

c)  cm. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
11 - Uma caixa de sapatos em formato de paralelepípedo reto-retângulo possui dimensões de 15 cm, 22 cm e 4 
dm. O volume de uma pilha contendo 350 dessas caixas é igual a: 
a) 0,462 m3. 
b) 4,62 m3. 
c) 46,2 m3. 
d) 462 m3. 
 
12 - Bruno e Adão foram na lanchonete “Ki Delícia”. Bruno pagou por 2 lanches e 1 refrigerante o valor de R$ 
13,40 enquanto que Adão pagou por 1 lanche e 2 refrigerantes o valor de R$ 10,60. O valor que se paga por 1 
lanche e 1 refrigerante nessa lanchonete é igual a: 
a) R$ 6,00. 
b) R$ 7,00. 
c) R$ 8,00. 
d) R$ 9,00. 
 
13 - As alternativas abaixo apresentam sequencialmente o resumo de uma decisão do TCE, publicada no site 
Bem Paraná. Assinale o trecho onde existe uma afirmativa INCORRETA: 
a) A remuneração dos vereadores dos 399 municípios paranaenses não pode ser fixada em percentual sobre o que 
recebem os deputados estaduais. 
b) A vinculação é ilegal, de acordo com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). 
c) Atualmente, muitas Câmaras usam essa norma como base para fixação dos salários dos vereadores. 
d) Por conta disso, eles estipulam como limite de remuneração dos parlamentares municipais o percentual de até 70% 
do que recebem os deputados estaduais, o que representa hoje R$ 20 mil mensais. 
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14 - Em que ano foi inaugurada a iluminação elétrica de Paranaguá? 
a) 1.892. 
b) 1.902. 
c) 1.912. 
d) 1.922. 
 
15 - Em que ano o Distrito de Matinhos foi elevado a categoria de Município? 
a) 1.947. 
b) 1.957. 
c) 1.967. 
d) 1.977. 
 
16 - Em que cidade do Estado do Paraná, ocorreu no último dia 12 um assalto ao Fórum que resultou em 
dezenas de armas roubadas? 
a) Araruna. 
b) Luiziana. 
c) Mamborê. 
d) Peabiru. 
 
17 - Um grande tema debatido pela Sociologia se refere à relação entre indivíduo e sociedade. Sobre este tópico, 
analise as alternativas abaixo e assinale a ÚNICA verdadeira: 
a) Os sociólogos são unânimes ao afirmar que as ações dos indivíduos não dependem de suas vontades ou dos 
significados que lhes emprestam. Pelo contrário, a maior parte do que fazemos é resultado de forças sociais que estão 
fora de nosso controle.  
b) Segundo as teorias clássicas da Sociologia, o entendimento da noção de “indivíduo” enquanto ser que escolhe e 
controla ativamente as condições de sua própria vida atende apenas aos interesses burgueses e liberais. 
c) Karl Marx foi fortemente criticado por ressaltar os componentes ativos e criativos do comportamento humano e não 
considerar os limites impostos ao mesmo pela estrutura social.  
d) Émile Durkheim entendia que a estrutura social tem primazia sobre o ser individual. Para o autor, a sociedade tem 
uma realidade própria e ela constrange os indivíduos a adotarem determinados modos de agir, pensar ou sentir. 
 
18 - Com base nos seus conhecimentos sobre as análises de Karl Marx acerca dos temas capitalismo, trabalho e 
alienação, considere as afirmativas a seguir: 
I - Segundo Marx, o fenômeno da alienação não ultrapassa o processo produtivo. O sistema político, as 
atividades de lazer assim como as religiões sofrem menor influência da ideologia burguesa e, por isso, constituem 
espaços fundamentais para a tomada de consciência de classe.  
II - Alienação se refere, entre outras coisas, ao processo de não identificação do trabalhador com o produto de 
seu trabalho. A mercadoria é separada do trabalhador que a criou e colocada no comércio muitas vezes por um 
valor inacessível ao trabalhador. 
III - No capitalismo, os diferentes trabalhadores se vêem como indivíduos isolados e não se percebem como classe 
social produtora da riqueza e das mercadorias. 
IV - Nas mercadorias e na sua publicidade ficam explícitos as relações de classe e todo o processo de produção 
que as originou. 
Selecione a alternativa abaixo que contém a(s) afirmativa(s) falsa(s): 
a) Apenas I, II e III. 
b) Apenas I e II e IV. 
c) Apenas I e IV. 
d) Apenas a IV. 
 
19 - Sobre o mundo do trabalho e suas transformações recentes, podemos afirmar, EXCETO:  
a) No “toyotismo” o trabalho deve ser realizado em equipe, o que exige um trabalhador com conhecimentos 
especializados para executar tarefas específicas e repetitivas. 
b) Juntos, o “fordismo” e o “taylorismo” viabilizaram, através do gerenciamento racional do trabalho, a produção em 
massa de mercadorias padronizadas. Já o “toyotismo” foca a produção conforme a demanda, ou seja, de acordo com a 
necessidade do mercado consumidor.   
c) No “fordismo” há uma forte hierarquia na empresa, ou seja, as pessoas que executam as tarefas são supervisionadas 
de perto. Já o “toyotismo” quebra essa hierarquia, chamando o trabalhador de colaborador e convidando-o a 
compartilhar das decisões sobre os projetos e a participar dos lucros da empresa.  
d) A flexibilização da produção notada nas últimas décadas foi acompanhada em muitos casos pela flexibilização da 
legislação trabalhista e a implantação da terceirização ou subcontratação. O que, por sua vez, implicou em instabilidade 
e condições precárias de trabalho. 
 
20 - A partir do governo de Getúlio Vargas, estabeleceu-se o que os cientistas sociais chamam de “Estado 
Varguista” ou “nacional-desenvolvimentista”. Considere as afirmativas a seguir sobre esse tema. 
I - Percebe-se uma forte tendência liberal no Estado Varguista pela sua fraca atuação como núcleo organizador 
da sociedade; 
II - O Estado Varguista buscou funcionar como alavanca para o desenvolvimento entendido como a construção 
de um capitalismo industrial, por meio da substituição de importações; 
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III - Um dos traços marcantes do Estado Varguista foi sua colocação como escudo protetor da indústria nacional 
ante a competição externa. 
IV - O Estado Varguista também se caracterizou pelo fenômeno que foi denominado pelos cientistas sociais de 
populismo. Em síntese, o populismo significou políticas de forte repressão aos trabalhadores e de favorecimento 
apenas da elite industrial através de fraca legislação trabalhista. 
As afirmativas verdadeiras são:  
a) Apenas I, II e III. 
b) Apenas I e II e IV. 
c) Apenas II e III. 
d) Apenas III e IV. 
 
21 - Entre meados dos anos 80 até o governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), o Estado toma nova forma, 
qual seja, neoliberal. Analise as afirmativas abaixo e assinale a ÚNICA que NÃO se refere às características do 
Estado neoliberal: 
a) Suspensão das barreiras tarifarias à importação. 
b) Redução do papel do Estado no incentivo à indústria doméstica. 
c) Efetivação de programa de privatizações. 
d) Aumento dos impostos com vistas à garantir o bem-estar social. 
  
22 - Assinale a ÚNICA alternativa que sintetiza o debate teórico da Sociologia sobre os Meios de Comunicação 
de Massa:  
a) Os Meios de Comunicação de Massa não contribuem para a integração da sociedade, já que eles não vinculam 
conteúdos ideológicos nem tendências políticas. 
b) As teorias sociológicas são unânimes ao avaliar criticamente a passividade dos telespectadores diante dos Meios de 
Comunicação de Massa e ao afirmar que os mesmos apenas reforçam o fetichismo da mercadoria. 
c) As teorias sociológicas são unânimes ao avaliar de forma positiva o papel educativo e emancipador dos Meios de 
Comunicação de Massa, sobretudo com relação à disseminação do consumo consciente. 
d) O debate sociológico critica a promoção de ideologias dominantes pelos Meios de Comunicação de Massa, mas 
também reconhece o componente ativo do comportamento dos sujeitos que se apropriam das informações disseminadas 
por esses meios.  
 
23 - Em 1871, Edward Tylor sistematizou pela primeira vez o conceito científico de cultura, ancorado pelas 
teorias evolucionistas da época. A concepção de cultura de Tylor foi denominada de universalista. O primeiro 
antropólogo a desenvolver uma concepção particularista de cultura e realizar pesquisas in situ para observação 
direta e prolongada das então chamadas “culturas primitivas” foi: 
a) Lewis Morgan. 
b) Edmund Leach. 
c) Franz Boas. 
d) Claude Lévi-Strauss. 
 
24 - A corrente teórica conhecida por entender cada cultura como um todo coerente ou um sistema 
coerentemente integrado de relações sociais onde todos os elementos se harmonizam uns aos outros e nada 
ocorre ao acaso recebeu o nome de: 
a) Evolucionismo. 
b) Funcionalismo. 
c) Estruturalismo. 
d) Pós-estruturalismo. 
 
25 - A noção de “relativismo cultural” tornou-se central no desenvolvimento e revisão do conceito de cultura nas 
ciências sociais. Segundo esta noção, as diferentes sociedades deveriam ser entendidas a partir de suas próprias 
categorias e não através de leis universais de funcionamento das culturas humanas, aplicadas em uma escala 
evolutiva onde o fim seria sempre a sociedade do observador.  O “etnocentrismo”, por outro lado, pode ser 
definido como: 
a) Uma visão segundo a qual levamos em conta a diversidade cultural e a consciência de que não existe a cultura, no 
singular, mas as culturas, no plural. 
b) Uma visão segundo a qual os valores e princípios éticos devem ser pensados sempre como relativos e culturalmente 
situados. 
c) Uma visão segundo a qual não existe um grupo humano melhor ou pior do que outro. 
d) Uma visão segundo a qual nosso próprio grupo é o centro de todas as coisas e todos os outros grupos são medidos e 
avaliados em relação a ele. 
 
26 - Analise as seguintes afirmações acerca dos Movimentos Sociais:  
I - O termo “movimentos sociais” se refere a qualquer ação coletiva com um objetivo de mudar ou manter uma 
determinada situação. 
II - Os movimentos sociais podem durar de dias até anos ou décadas; podem ser locais, regionais, nacionais ou 
mesmo internacionais. 
III - São exemplos de movimentos sociais os movimentos feministas, estudantis, ambientalistas, de luta por 
melhores condições de vida e até mesmo os de luta por acesso a terra. 
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IV - Devido à enorme variabilidade dos movimentos sociais, cada um deles possui suas particularidades e, 
portanto, para compreendê-los, é necessário analisa-los separadamente procurando entender suas motivações, 
ideologia e modo de organização. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I, III e IV. 
b) II e IV. 
c) I e III. 
d) Todas estão corretas. 
 
27 - O termo aculturação é criado por volta de 1880 pelo antropólogo americano J.W Powell que o utilizava para 
denominar a transformação dos modos de vida e de pensamento dos imigrantes ao contato com a sociedade 
americana. Nos anos 1930 houve um aprofundamento teórico do conceito e muitas críticas acabaram por revelar 
a fragilidade de pensar uma sociedade como aculturada e outra não. Dentre as seguintes opções, assinale a 
alternativa que NÃO representa um problema do conceito: 
a) A ideia de aculturação pressupõe que a situação de contato opera como pura e simples conversão de uma cultura à 
outra, reificando a cultura e desconhecendo sua dinamicidade. 
b) A aculturação é um processo normal na vida das sociedades. 
c) A ideia de aculturação muitas vezes não relativiza a dicotomia natureza e cultura, como se a cultura pudesse ser 
tomada como uma “segunda natureza” do indivíduo, da qual ele tem poucas chances de escapar. 
d) Grande parte das análises propostas por estudos de aculturação se concentraram sobre “traços” culturais tomados 
isoladamente, esquecendo-se de pensar a cultura como um todo, como sistema. 
 
28 - Sobre a análise sociológica da sexualidade humana, assinale a alternativa que contém todas as afirmações 
corretas: 
I - Os homens tendem a ser mais promíscuos que as mulheres porque são biologicamente inclinados a fecundar 
tantas mulheres quanto possível, enquanto as mulheres querem parceiros estáveis para proteger a herança 
biológica investida em seus filhotes. 
II - Em todas as sociedades existem normas sexuais que aprovam certas práticas, enquanto desencorajam e 
condenam outras. Os tipos aceitos de comportamento sexual variam nas diferentes culturas, o que nos permite 
saber que a maioria das respostas sexuais são aprendidas, e não inatas. 
III - A homossexualidade, orientação das atividades sexuais ou dos sentimentos em relação a outras pessoas do 
mesmo sexo, existe em todas as culturas. 
IV - A sexualidade humana é complicada demais para ser inteiramente atribuível a traços biológicos. Deve ser 
entendida no sentido das significações sociais nas quais os seres humanos estão inscritos. 
a) Apenas I. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas II, III e IV. 
d) Todas estão corretas. 
 
29 - Sobre o positivismo marque a alternativa correta: 
a) O positivismo é uma maneira de pensar baseada na suposição de que é possível descobrir, através de métodos 
científicos, as leis e princípios básicos que governam a vida social. 
b) Segundo a perspectiva positivista, não é possível afirmar algo sobre o significado de alguma coisa partindo somente 
da própria coisa. Temos que examinar também o contexto no qual ela foi produzida e o contexto no qual estamos nesse 
momento tentando extrair sentido da mesma. 
c) O positivismo é um método geral para compreender o que fazemos em termos do significado que atribuímos ao nosso 
comportamento e ao do nosso semelhante. 
d) O positivismo supõe que a vida social é moldada por grupos e indivíduos que concorrem entre si por recursos e 
recompensas variados, do que resultam distribuições peculiares de riqueza, poder e prestígio. 
 
30 - Assinale a alternativa que define corretamente o conceito de política pública: 
a) Política pública é o conjunto de ações desencadeadas pelo Estado com vistas ao atendimento a determinados setores 
da sociedade civil. Elas podem ser desenvolvidas em parcerias com organizações não governamentais e com a iniciativa 
privada. 
b) Política pública é o conjunto de ações populares voltadas para a garantia dos direitos do Estado. Expressa a 
transformação daquilo que é do âmbito público em ações individuais no espaço público. 
c) Políticas públicas é o conjunto de comportamentos das empresas públicas e privadas no sentido de resolver 
problemas sociais internos e externos. 
d) Política pública é o conjunto de ações e procedimentos que visam à resolução pacífica de conflitos em torno de 
conceitos sociológicos. 
 




