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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 

 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre 

e se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas 
(a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso 
o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma 
divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido; 

 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações 
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao 
fiscal de sala para corrigir em Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material 

de prova e ao preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta; 
 NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos 

eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, 
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou 
qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, 
códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente 
permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer 
espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como 
chapéu, boné, gorro etc; 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os 
permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se 

retirar da sala de aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e 

o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. Você poderá 
levar consigo o caderno de questões, desde que permaneça na sala até o final 
de período das 3 (três) horas; 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 
presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação 
da sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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Texto base para as questões de 1 a 5. 
 
(...) Ah! As viagens! Você já reparou que só nós 
parecemos estar trabalhando, enquanto os outros 
tomam uma taça de vinho com vista para uma praça 
europeia? Os que não estão lá fazem trilhas 
incríveis, nadam com golfinhos ou brindam num 
paraíso caribenho. Há também a turma que passa 
temporadas no exterior, para relaxar, estudar ou criar, 
estes para mim os mais invejados. E nós em um 
engarrafamento, com um café morno de consolo. 
Todos se divertem, casam, formam-se, batizam, 
debutam. Nas enfadonhas fotos de grupos, vemos 
gente vestida de forma incômoda, com seus 
melhores sorrisos estudados. Os casais estão 
apaixonados, a família, unida, netos e avós se 
entendem, há muitos sobrinhos, os filhos são fofos, 
os cachorros são adequados, os gatos, simpáticos. 
Os protagonistas mais apreciados em postagens 
edulcoradas são os filhotes, humanos ou animais. 
Não quer dizer que eu deixe de colocar tudo isso: 
filhas, festas, viagens. Cada um a seu tempo, Bilbo, o 
cachorro babão, e a arisca gatinha Cora têm sido 
vedetes da parte pública da minha vida. 
 
01) Do fragmento: “(...) Ah! As viagens! Você já 
reparou que só nós parecemos estar trabalhando, 
enquanto os outros tomam uma taça de vinho 
com vista para uma praça europeia?”. O termo 
em destaque dá indicação de: 
 
(A) Tempo. 
(B) Condição. 
(C) Consequência. 
(D) Finalidade. 
(E) Proporcionalidade. 
 
02) No excerto em destaque: “Os casais estão 
apaixonados, a família, unida, netos e avós se 
entendem, há muitos sobrinhos, os filhos são 
fofos, os cachorros são adequados, os gatos, 
simpáticos”. O verbo haver em destaque pode 
ser substituído por: 
 
(A) Têm. 
(B) Existem. 
(C) Existe. 
(D) Tem. 
(E) hão. 
 
03) Neste trecho: “Não quer dizer que eu deixe de 
colocar tudo isso: filhas, festas, viagens”. A 
palavra destacada é: 
 
(A) Substantivo. 
(B) Verbo. 
(C) Pronome. 

(D) Advérbio. 
(E) Conjunção. 
 
04) Os verbos: “relaxar, estudar ou criar” são 
verbos do: 
 
(A) Indicativo. 
(B) Subjuntivo. 
(C) Infinitivo. 
(D) Gerúndio. 
(E) Particípio. 
  
05)  O pronome estes do excerto: “Há também a 
turma que passa temporadas no exterior, para 
relaxar, estudar ou criar, estes para mim os mais 
invejados”. Refere-se a: 
 
(A) Aos que vão relaxar. 
(B) Aos que vão relaxar e estudar. 
(C) Aos que vão estudar ou criar. 
(D) Aos que vão estudar. 
(E) Aos que vão criar. 
 
06) Determine o valor de x, sabendo que x é um 
valor real. E que a equação é três quartos de x 
subtrair um oitavo mais sete terços igual a um 
nono de x: 
 
(A) 477/138 
(B) 312/145 
(C) 397/124 
(D) 878/135 
(E) 514/165 
 
07) Entrevistando uma população de 2500 
pessoas sobre duas marcas de camisetas. Destas 
pessoas 1524 usam a marca A e 346 não tem 
preferência entre a marca A ou B, ou seja usam 
as duas marcas. Quantas pessoas usam somente 
a marca B? 
 
(A) 635 
(B) 763 
(C) 827 
(D) 878 
(E) 976 
 
08) Dada a sequência 12, 144, 1728, ... Qual o 
próximo elemento? 
 
(A) 18645 
(B) 19378 
(C) 20736 
(D) 21524 
(E) 22362 
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09) Em uma obra um pedreiro gastou dois terços 
da sua jornada de trabalho para colocar o piso 
em uma casa. Se este pedreiro trabalha 6 dias da 
semana 9 horas diárias. Quantas horas ele 
trabalhou no piso? 
 
(A) 30 
(B) 33 
(C) 36 
(D) 39 
(E)  42 
 
10) Dona Maria vai comprar uma geladeira que 
custa R$ 1530,00 a vista. Mas como ela não pode 
comprar à vista vai parcelar em 8 vezes com um 
acréscimo de 12% no valor à vista.  Qual o valor 
da parcela que Dona Maria pagará?  
 
(A) R$ 183,60 
(B) R$ 214,20 
(C) R$ 230,50 
(D) R$ 244,10 
(E) R$ 271,30 
 
11) Data de instalação do município de 
Mariópolis: 
 
(A) 01 de julho de 1955. 
(B) 01 de julho de 1960. 
(C) 28 de agosto de 1966. 
(D) 31 de dezembro  de1963. 
(E) 28 de novembro de 1961. 
 
12) Dentre os municípios abaixo, qual NÃO está  
localizado no Estado do Paraná: 
 
(A) Kaloré. 
(B) Fênix. 
(C) Curitibanos. 
(D) Piên. 
(E) Ampére. 
  
13) O Ministério Público do Paraná, juntamente 
com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao 
Crime Organizado – GAECO, desenvolve 
investigação visando elucidar supostos crimes 
praticados na Delegacia da Receita Estadual de 
Londrina, com desdobramento também em 
outros municípios. Esta operação recebeu o 
nome de: 
 
(A) Lava Jato. 
(B) Publicano. 
(C) Bala de Prata. 
(D) Sonegadores. 
(E) Receita Bomba. 
 
 
 

14) Em regra, o período de vigência de um Plano 
Plurianual – PPA, elaborado pelo Poder 
Executivo, é: 
 
(A) Três últimos anos de um governo e alcança o 
primeiro ano do mandato seguinte. 
(B) Do primeiro ao último ano do mesmo período 
de mandato. 
(C) Do terceiro ano de mandato ao segundo ano 
do mandato seguinte. 
(D) Do quarto ano de mandato ao terceiro ano do 
mandato seguinte. 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

READ THE TEXT CAREFULLY AND MARK THE 
CORRECT ITEM: 

 
          Bill  Fuller,  the postman, whistled cheerfully as 
he  pushed  his bicycle up the hill towards old Mrs. 
Dunley's house. His work for  the day was almost 
finished; his bag, usually quite heavy when he set 
 out  
on his round, was empty now except for the letter that 
he had to deliver  to Mrs. Dunley. She lived over a 
mile from the village  so  that, when Bill had a letter 
for her, he always finished his day's work much later. 
He did not mind this, however, because she never 
failed to ask him in for a cup of tea. 
 
          When Bill entered the gate of Mrs. Dunley's 
house, he was  surprised not to find her working in 
her garden. She usually spent most  afternoons there 
when the weather was fine. Bill went straight round 
 to the back of the house, thinking that she might be 
in kitchen. The door was  locked and the curtains 
were drawn. Puzzled, he returned  to  the front of the 
house and knocked hard on the door. There was no 
 answer. Bill thought that this was very strange 
because he knew that Mrs. Dunley rarely left the 
house. 
 
          Just then he noticed that her bottle of milk, 
which was  delivered early in the morning, was still on 
the doorstep. This worried him.  If Mrs.  Dunley  had 
not taken in her milk, perhaps she  was  ill.  Bill 
walked round the house until he found an open 
window. It was  small, but  he just managed to 
squeeze through. He went into the hall.  There he 
almost  fell over Mrs. Dunley, who was lying at the 
foot  of  the stairs, unconscious. Realizing that there 
was little he could do for her, Bill rushed out of the 
house, stopped a passing car and told  the driver to 
telephone for an ambulance as soon as he got to the 
village. 
 
(Intermediate Comprehension Passages - DONN 
BURNE) 
 
15) "When Bill entered the gate…" 
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(A) opened 
(B) went into 
(C) arrived at 
(D) shut 
(E) stopped at 
 
16) "... he returned to the front of the house..." 
 
(A) came back 
(B) reached 
(C) called up 
(D) gave back 
(E) ran 
 
17) "... perhaps she was ill." 
 
(A) sad 
(B) sorrowful 
(C) sleepy 
(D) asleep 
(E) sick 
 
18) The story is told 
 
(A) completely in the present 
(B) chiefly in the future 
(C) not totally in the future 
(D) completely in the past 
(E) sometimes in the present 
 
19) Bill Fuller went to Mrs. Dunley's house 
because: 
 
(A) he lived there 
(B) he had a letter for her 
(C) he had finished his work 
(D) she called him up 
(E) she asked him to do so 
 
20) He was startled because: 
 
(A) she left a message for him at the door 
(B) she was not at home 
(C) he saw her working in the garden 
(D) the front door was open 
(E) She was not in the garden as usual 
 
21) Bill was puzzled because: 
 
(A) he knew she seldom left the house 
(B) he knew she rarely stayed at home 
(C) she said she would be waiting for him 
(D) all the windows were shut 
(E) he knew she was very ill 
 
22) Bill worried when 
 
(A) he saw the daily newspaper at the door 

(B) he didn't see her dog 
(C) he saw the bottle of milk 
(D) he found an open window 
(E) a tramp left the house quickly 
 
23) When Bill entered the house 
 
(A) Mrs. Dunley was sitting in an armchair near the 
fire 
(B) Mrs. Dunley was answering the telephone 
(C) Mrs. Dunley was lying on the top of the stairs 
(D) Mrs. Dunley was preparing her dinner 
(E) Mrs. Dunley was lying near the stairs 
 
24) When Bill entered the gate Mrs. 
Dunley___________the front door. 
 
(A) has already opened 
(B) opens 
(C) had already opened 
(D) will open 
(E) is opening 
 
25) I'm going to the party___________ I finish my 
household chores. 
 
(A) unless or not 
(B) whether 
(C) because 
(D) whether or not 
(E) since 
 
26) Mrs. Arias called to her children, ___________ 
please turn off the radio! 
 
(A) anybody 
(B) somebody 
(C) everybody 
(D) no one 
(E) everyone 
 
27) Joe's wallet___________ on the bus 
yesterday. 
 
(A) is stolen 
(B) gets stole 
(C) stolen 
(D) got stolen 
(E) get stolen 
 
28) Professor Abrams ______________ to speak 
at the conference. 
 
(A) has invited 
(B) was inviting 
(C) invited 
(D) was invited 
(E) will invite 
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29) I finally __________ after waiting for one hour 
in the restaurant. 
 
(A) serve 
(B) got 
(C) get served 
(D) got served 
(E) gets served 
 
30) Alicia told me that she ________________. 
 
(A)  would stay 
(B)  stay 
(C)  would stayed 
(D)  staying 
(E)  will stay 
 
 




