
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                        INFORMAÇÕES E INSTRUÇÕES: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

               URBS – URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A. 
              CONCURSO PÚBLICO – Edital n. 003/2014. 

 
Prova Objetiva – 10/08/2014 

 

 

1. Verifique se a prova está completa de acordo com as orientações dos fiscais. 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais não  
poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do cartão-resposta Prova Objetiva: 
 

• Preencher para cada questão apenas uma resposta. 
• Preencher totalmente o espaço            correspondente, conforme o modelo:  
• Para qualquer outra forma de preenchimento, por exemplo,            , o leitor óptico anulará a questão. 
• Usar apenas caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta. Não usar caneta tipo hidrográfica ou tinteiro. 

 
4. Conferir seus dados no Cartão – Resposta da Prova Objetiva e assinar no local indicado. 
 
5. Não haverá substituição do cartão-resposta em caso de rasuras ou emendas. 
 
 

Início da prova: 9 horas. 
Término da prova: 12 horas. 
 
O Gabarito Oficial Provisório da Prova Objetiva estará disponível a partir das 12 horas do dia 11 de agosto no endereço 
eletrônico: http://www.pucpr.br/concursos  menu resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERÁ PERMITIDO LEVAR O CADERNO DE PROVA DEPOIS DE TRANSCORRIDAS 
 1h30min DE PROVA. 

 

 

CÓDIGO DE PROVA: 100 
CARGO: Agente de Fiscalização – Função: Fiscal 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Epidemia 
Dengue em SP cresce 18% em uma semana 

 
O número de casos confirmados de dengue na cidade 
de São Paulo aumentou 18% nos últimos sete dias. 
Segundo dados atualizados da Secretaria Municipal 
da Saúde, a cidade registrou 10.124 notificações da 
doença neste ano — até a última quinta-feira, haviam 
sido totalizados 8.508 casos. Oito pessoas morreram 
por dengue na capital em 2014. 

 
Segundo a Secretaria da Saúde, o pico da doença já 
aconteceu — mais da metade (57%) dos casos regis-
trados na cidade em 2014 ocorreu entre os dias 23 de 
março e 19 de abril. A tendência, segundo o órgão, é 
que o crescimento da dengue desacelere. Na última 
semana, o aumento do total de notificações em São 
Paulo havia sido maior, de 23%. 

 
Os casos de dengue registrados até agora em São 
Paulo já superam as notificações de todo o ano de 
2013 (2.617); de 2012 (1.150); de 2011 (4.191); e de 
2010 (5.866).  
Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/saude/dengue-em-sp-cresce-
18-em-uma-semana>. Acesso em: 13 jun. 2014. 

 
1. Sobre aspectos relacionados à norma culta da língua 

portuguesa, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) A forma verbal haviam, no 1.º parágrafo, justifica-
se pela ocorrência de voz passiva sintética. 

B) A forma verbal aumentou, no 1.º parágrafo, justifi-
ca-se pela concordância com o núcleo do sujeito 
número. 

C) A forma verbal ocorreu, no 2.º parágrafo, justifica-
se por concordar com o percentual entre parênte-
ses. 

D) A forma verbal havia, no 2.º parágrafo, justifica-se 
por ser impessoal nesse contexto. 

E) A forma verbal superam, no último parágrafo, jus-
tifica-se pela concordância estabelecida com noti-
ficações. 

 
2. Morei em Porto Alegre na minha adolescência e usei 

muito o lotação – a palavra é masculina mesmo. Ele 
custa mais do que o ônibus – atualmente, R$ 4,40 e 
R$ 2,95, respectivamente – mas oferece mais como-
didade. Os veículos têm ar-condicionado e poltronas 
do tipo de ônibus executivo. Os lotações circulam em 
rotas fixas, mas o passageiro pode pedir para descer 
em qualquer lugar – “quero parar ali na esquina”, “vou 
ficar na frente do colégio” etc. 
 
Naquela época (como isso foi há 20 anos, a expres-
são é adequada, infelizmente), a passagem era paga 
na hora de descer: levantava com o veículo em movi-
mento e, falando com o motorista, entregava-lhe o di-
nheiro. Algum problema? Em dois anos por lá, nunca 
soube de nenhum. Talvez ocorram alguns incidentes, 
como em qualquer evento cotidiano. O fato é que o 

número de acidentes envolvendo os lotações é muito 
baixo – em média, 1% do total registrado na cidade. 
Disponível em: 
<http://www.gazetadopovo.com.br/colunistas/conteudo.phtml?tl=1&id=147634
0&tit=O-cobrador-sumiu-(2)>. Acesso em: 14 jun. 2014. 

 
Considerando o exemplo relatado no texto, é possível 
inferir que a autora não julga a função de cobrador 
imprescindível no transporte coletivo. Assinale o tre-
cho do texto que confirma essa interpretação. 

 
A)  “Morei em Porto Alegre na minha adolescência e 

usei muito o lotação”. 
B) “Ele custa mais do que o ônibus – atualmente, R$ 

4,40 e R$ 2,95, respectivamente”. 
C) “Os lotações circulam em rotas fixas, mas o pas-

sageiro pode pedir para descer”. 
D) “Naquela época (...) a passagem era paga na hora 

de descer”. 
E) “Algum problema? Em dois anos por lá, nunca 

soube de nenhum”. 
 

3. Se você está no grupo dos estudantes que só usam 
computador ou tablet para anotar as aulas, cuidado, 
pois o conteúdo pode, na verdade, estar passando 
longe do seu cérebro. Segundo um estudo publicado 
em maio deste ano pela revista norte-americana 
Psychological Science, o aluno aprende mais quando 
anota no bom e velho caderno. 

 
“Quando digita, a pessoa se preocupa com a transcri-
ção da fala e não com o conteúdo. A rapidez do aces-
so à informação e a habilidade de responder a dife-
rentes estímulos simultaneamente prejudicam a con-
centração e a retenção do conteúdo”, diz a psicope-
dagoga da clínica Animu Sonia Renner Ferreira. O cé-
rebro humano processa apenas 110 bits por segundo. 
Então, o que é digitado mais rápido do que isso se 
perde na memória em poucos segundos. 
Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/gaz/especiais/retome-o-
caderno-e-de-adeus-ao-computador/>. Acesso em: 14 jun. 2014. 

 
Sobre elementos de sintaxe do texto, é possível afir-
mar que a relação de causa e consequência entre as 
informações, nesta ordem, pode ser identificada em: 

 
A) O cérebro humano processa apenas 110 bits por 

segundo. Então, o que é digitado mais rápido do 
que isso se perde na memória em poucos segun-
dos. 

B) Segundo um estudo publicado em maio deste ano 
(...), o aluno aprende mais quando anota no bom 
e velho caderno. 

C) (...) o aluno aprende mais quando anota no bom e 
velho caderno. 

D) Quando digita, a pessoa se preocupa com a 
transcrição da fala e não com o conteúdo. 

E) Se você está no grupo dos estudantes que só 
usam computador ou tablet para anotar as aulas, 
(...) o conteúdo pode (...) estar passando longe do 
seu cérebro. 
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4. Modos de usar a Via Calma da 7 de Setembro 
 

 
 
                     Motorista/Motociclista 
 
A rua é de todos. Respeitadas as leis de trânsito, o ci-
dadão sobre uma bicicleta tem o mesmo direito de ir e 
vir do que você em seu carro; 
A área demarcada é preferencialmente dos ciclistas. 
Se precisar usá-la, sinalize adequadamente sua in-
tenção; 
O ciclista tem preferência na via e nos cruzamentos. 
Seja gentil e ceda a passagem! 
A velocidade máxima da via calma é de 30 km/h. Se 
estiver com pressa, use os binários nas vias paralelas; 
Respeite a marcação das bici-caixas nos cruzamen-
tos. Essa área é exclusiva dos ciclistas; 
Dê preferência aos pedestres nas travessias eleva-
das. Se alguém for atravessar, pare o carro e dê a 
passagem; 
Entenda: assim como o pedestre, o ciclista não é 
obrigado a usar o capacete. 
Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/ir-e-vir-de-bike/>. 
Acesso em: 14 jun. 2014. 

 
Algumas palavras ou expressões empregadas em um 
texto colaboram para a consolidação da mensagem 
que se deseja transmitir. A alternativa que apresenta 
SOMENTE palavras que comprovam a mensagem de 
orientação dada no texto é: 

 
A) todos / obrigado / sinalize. 
B) entenda / dê / velocidade. 
C) leis / gentil / preferência. 
D) sinalize / seja / ceda / use. 
E) respeite / via calma / passagem. 

 
ORDEM DE SERVIÇO SUCTOF N.º 001, DE 7 DE 

ABRIL DE 2014. 
 

O SUPERINTENDENTE CENTRAL DE TRANSPOR-
TES OFICIAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a 
necessidade de disciplinar a distribuição das quotas 
de combustível, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. A entrega da quota mensal de combustível ao 
órgão participante do sistema de controle de combus-
tível será feita a pessoa credenciada, mediante ofício 
do órgão participante, indicando o quantitativo deseja-
do, que só será liberado após análise desta SUCTOF. 
 

Art. 2º. Esta Ordem de Serviço entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
Rio de Janeiro, 7 de abril de 2014 
 
Fulano de Tal 
Superintendente Central de Transportes Oficiais 
 
Disponível em: <http://biblioteca.planejamento.gov.br/biblioteca-tematica-
1/textos/redacao-oficial-e-normalizacao-tecnica>. Acesso em: 15 jun. (Adap-
tado). 

 
5. Sobre os elementos constitutivos de uma ordem de 

serviço, é CORRETA a informação: 
 

A) O parágrafo que antecede a palavra “RESOLVE” 
denomina-se preâmbulo. 

B) O uso de negrito e das letras maiúsculas é facul-
tativo. 

C) Os artigos são componentes do preâmbulo do do-
cumento. 

D) O título do documento pode apresentar apenas a 
expressão “ORDEM DE SERVIÇO”. 

E) Denomina-se “texto” da ordem de serviço o corpo 
todo do documento. 

 
O canto tecnológico das sereias 

 
Quem acompanhou a evolução do Brasil nos últimos 
15 anos, mesmo que seja um jovem de 22, notou que 
o nosso país mudou muito. Há não mais do que dez 
anos, surgiu e cresceu um novo extrato social. Esta 
nova multidão, identificada com vários títulos, foi alvo 
de estudos que levaram, em sua maioria, a conclu-
sões um tanto óbvias: a “nova classe média” – este é 
mais um dos muitos rótulos – é essencial para a eco-
nomia do país, pois representa mais de 50% da mas-
sa de consumidores existentes. Um destes estudos 
chama esta massa de “classe ABCDE”, por apresen-
tar preferências, atitudes e vocações de cada uma 
das classes sociais existentes, dependendo do mo-
mento em que seus representantes se encontram. 
GANDOUR, Fabio. O canto tecnológico das sereias. Revista da Cultura, n.º 
83, p. 38, jun. 2014. 

 
6. Com base na leitura e interpretação de elementos 

linguístico-discursivos do texto, é CORRETO apenas 
o que se afirma em: 

 

A) A expressão “mesmo que”, no 1.º período do tex-
to, pode ser substituída corretamente pela conjun-
ção “porquanto”. 

B) O núcleo do sujeito de “é essencial para a eco-
nomia do país” é o substantivo “rótulos”. 

C) O sujeito das formas verbais “acompanhou” e “no-
tou”, no 1.º período do texto, é o mesmo. 

D) As aspas empregadas na expressão “a nova clas-
se média” indicam citação de discurso direto. 

E) No último período, a informação iniciada por “de-
pendendo do momento em que seus representan-
tes (...)” indica a consequência para a informação 
inicial do período. 
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7. Em tempos de alta tecnologia, ainda há espaço nos 
céus para os balões. Além de levar turistas para ob-
servar de cima as mais belas paisagens, essas aero-
naves mais leves do que o ar são muito empregadas 
na ciência, por exemplo, em avaliações atmosféricas. 
Agora um projeto coordenado pelo Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (Inpe) pretende usá-las na 
superação de uma enorme limitação: levar internet até 
áreas de difícil acesso e distantes de centros urbanos. 
 
Os grandes problemas envolvidos na tarefa de levar a 
conexão de internet a regiões mais remotas, como o 
interior da Amazônia, são a falta de infraestrutura e de 
interesse comercial para sua instalação. O plano do 
projeto Conectar é manter balões a 400 metros de alti-
tude (acima das torres de transmissão convencionais) 
para receber o sinal de internet de um centro urbano e 
retransmiti-lo por muitos quilômetros ao seu redor – 
permitindo, assim, acesso à rede mesmo em áreas 
afastadas e reduzindo os espaços desconectados do 
país. 
Disponível em: <http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2014/06/missao-
conectar>. Acesso em: 20 jun. 2014. 
 

Sobre o emprego de pronomes que contribuem para a 
coesão textual, assinale a única alternativa CORRE-
TA. 

 
A) Em “pretende usá-las”, no 1.º parágrafo, o prono-

me oblíquo retoma a expressão “belas paisa-
gens”. 

B) Em “para sua instalação”, no 2.º parágrafo, o pro-
nome “sua” retoma o substantivo “Amazônia”. 

C) Em “e retransmiti-lo por muitos quilômetros”, no 
2.º parágrafo, o pronome oblíquo retoma “centro 
urbano”. 

D) Em “para sua instalação”, no 2.º parágrafo, o pro-
nome “sua” retoma “regiões mais remotas”. 

E) Em “pretende usá-las”, no 1.º parágrafo, o prono-
me oblíquo retoma a expressão “essas aerona-
ves”. 

 

8. Nenhum gordo gosta de ser gordo. Sobe na balança e 
tem um incoercível pudor, uma vergonha convulsiva 
do próprio peso. E, no entanto, vejam: — pior do que 
ser gordo é o inverso, quer dizer, pior do que ser gor-
do é ser magro. Digo isto a propósito de Feola*, o 
meu personagem da semana. Ele está em Araxá e eu 
aqui. A despeito da distância, porém, é como se eu o 
estivesse vendo com a doce, a generosa cordialidade 
que é o clima dos gordos de todos os tempos. E aqui 
pergunto: — um Feola magro teria sido melhor para o 
escrete?  
Não creio e explico. É preciso ver os magros com a 
pulga atrás da orelha. São perigosos, suscetíveis de 
paixões, de rancores, de fúrias tremendas. E, até ho-
je, que eu me lembre, todos os canalhas que conheci 
são, fatalmente, magros. Acredito que Feola esteja no 
profundo e amargo arrependimento de ser gordo. 
Mas, se assim for, temos de admitir a sua ingenuida-
de. Pois uma de suas consideráveis vantagens de 
homem e, atrevo-me a dizê-lo, de técnico está nesta 

circunstância, que ele deplora e repudia. Numa terra 
de neurastênicos, deprimidos e irritados, convém ter o 
macio, o inefável humor dos gordos. A banha lubrifica 
as reações, amacia os sentimentos, amortece os 
ódios, predispõe ao amor.  
RODRIGUES, Nelson. À sombra das chuteiras imortais. Seleção e notas de 
Ruy Castro. 3ª reimp. São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 55. 

 
* Vicente Feola foi o treinador da seleção brasileira na Copa 
de 1958. O grosso da imprensa não o levava a sério, acu-
sando-o de cochilar no banco de reservas durante os trei-
nos.  
 
Em relação ao vocabulário do texto, a substituição da 
palavra em destaque por aquela indicada nos parên-
teses mantém o sentido da informação em: 

 

A) São perigosos, suscetíveis de paixões, de ranco-
res, de fúrias tremendas (incapazes). 

B) que ele deplora e repudia (comemora). 
C) Sobe na balança e tem um incoercível pudor (irre-

primível). 
D) convém ter o macio, o inefável humor dos gordos 

(magoado). 
E) amortece os ódios, predispõe ao amor (sobrepõe). 

 
9. O economista americano Eric Maskin, ganhador do 

Prêmio Nobel em Economia em 2007, ao apontar co-
mo a teoria de mecanismos pode ser traduzida em 
aplicações do dia a dia, fez um seminário na Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV) e creditou à educação o 
principal papel na redução da desigualdade social 
brasileira nos últimos dez anos. Maskin, que fez uma 
exposição sobre globalização e desigualdade social, 
disse que o país, ao contrário de outros emergentes 
como Índia e China, que tiveram aumento de desi-
gualdade no período, soube universalizar o acesso de 
estudantes à educação básica, utilizar de forma efici-
ente programas de transferência de renda e que pre-
cisa agora incrementar a qualidade do ensino se qui-
ser continuar a reduzir o ritmo de queda da disparida-
de social. 
Disponível em: <http://oglobo.globo.com/economia/para-premio-nobel-
qualidade-da-educacao-precisa-avancar-para-desigualdade-brasileira-
continuar-cair-11863635#ixzz35EkOz3MI>. Acesso em: 20 jun. 2014. 

 
O vocábulo “que” pode ser empregado com várias 
funções em um mesmo texto e, inclusive, pertencer a 
diferentes classes gramaticais. Assinale a alternativa 
que analisa CORRETAMENTE o emprego dessa pa-
lavra no texto. 

 
A) Em “que tiveram aumento de desigualdade no pe-

ríodo”, o vocábulo “que” é pronome relativo e re-
toma a expressão “outros emergentes”. 

B) Em “Maskin, que fez uma exposição sobre globa-
lização (...)”, o vocábulo “que” é conjunção inte-
grante e retoma o substantivo “Maskin”. 

C) Em “disse que o país”, o vocábulo “que” é prono-
me relativo e introduz uma oração substantiva ob-
jetiva direta. 
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D) Em “que precisa agora incrementar a qualidade”, 
o vocábulo “que” é um pronome relativo e retoma 
o substantivo “programas”. 

E) Em “Maskin, que fez uma exposição sobre globa-
lização (...)”, o vocábulo “que” é conjunção inte-
grante e substitui o substantivo “globalização”. 

 

 
Disponível em: <http://planetasustentavel.abril.com.br/especiais/revista-do-
clima-2.shtml>. Acesso em: 14 jun. 2014. 

 
10. Assinale a única alternativa que NÃO reescreve corre-

tamente as informações da advertência feita pelos ci-
entistas. 

 
A) Caso a temperatura média do planeta suba mais 

de 2ºC, as consequências podem ser desagradá-
veis para todos nós. 

B) As consequências podem ser desagradáveis para 
todos nós caso a temperatura média do planeta 
suba mais de 2ºC. 

C) As consequências podem ser desagradáveis para 
todos nós se a temperatura média do planeta su-
bir mais de 2ºC. 

D) Se a temperatura média do planeta subisse mais 
de 2.ºC as consequências podem ser desagradá-
veis para todos nós. 

E) Com a temperatura média do planeta subindo 
mais de 2.ºC, as consequências podem ser de-
sastrosas para todos nós. 
 

Belas e feras de Hitler 
 

Violência e mulheres: assunto sombrio. Como pensar 
a transformação da bela em fera, quando a violência 
contra as mulheres é permanente? Historiadores sa-
bem, porém, que elas não são e nunca foram tão so-
mente vítimas. E, para estudá-las no papel de carras-
cos, Wendy Lower, professora de história, se debru-
çou sobre sua ação nos campos de extermínio. Se-
gundo ela relata em As Mulheres do Nazismo, meio 
milhão de mulheres participaram do terror do Holo-
causto. E 13 milhões eram filiadas ao Partido Nazista. 
Sem o massivo voto feminino, Hitler não teria chegado 
ao poder. 
Fonte: Revista Veja, 11 jun. 2014, p. 122. 

 
11. Com base na leitura das informações apresentadas 

no texto, é CORRETO afirmar que 

A) a professora Wendy Lower reitera a percepção do 
senso comum sobre a vitimização das mulheres 
no tocante à violência. 

B) o livro escrito pela professora Wendy Lower apre-
senta as mulheres não como vítimas, mas como 
algozes do Nazismo. 

C) o livro da professora Wendy Lower documenta a 
história de meio milhão de mulheres, vítimas da 
violência do Holocausto. 

D) somente os historiadores conhecem a história das 
inúmeras mulheres que sempre são vítimas de 
casos de violência. 

E) os seres mais vulneráveis em qualquer situação 
de guerra são as mulheres, considere-se, sob es-
sa perspectiva, o meio milhão de vítimas do Holo-
causto. 

 
12. Um ano após as manifestações de rua que sacudiram 

o país, apenas 25% dos brasileiros com 16 e 17 anos 
exerceram seu direito e tiraram o título de eleitor para 
votar em outubro. Desde 2006, esse índice registra 
quedas sucessivas. Naquele ano, o grupo de eleitores 
facultativos (com menos de 18 anos) representava 
39% da população nessa faixa etária. Nas eleições de 
2010, ele encolheu para 32%. Agora, segundo cruza-
mento de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
com informações do IBGE, o total de jovens adoles-
centes com título representa apenas um quarto da 
população nessa faixa etária. 
Disponível em: <http://oglobo.globo.com/brasil/somente-25-dos-jovens-com-
16-17-anos-; tiraram-titulo-de-eleitor-12935182#ixzz35Kd9xLMi>. Acesso em: 
21 jun. 2014. 

 
A alternativa que apresenta apenas expressões que 
funcionam como ou acompanham marcas de tempo 
no texto é: 

 

A) desde/naquele/menos/segundo. 
B) após/naquele/segundo/total. 
C) após/desde/naquele/agora. 
D) desde/naquele/segundo/apenas. 
E) naquele/segundo/total/um quarto. 

 
13. A primeira metade do trabalho do escritor é a leitura. 

Ninguém é escritor sem ler. É um vestíbulo que todo 
escritor tem de atravessar. Digo essa obviedade gi-
gantesca porque a toda hora estou conversando com 
pessoas que querem ser escritores, mas dizem que 
“não têm tempo para ler”, ou então folheio nas livrari-
as coisas escritas por pessoas que, na melhor das hi-
póteses, leem livros de receitas, guias de viagem e 
colunas sociais. 
TAVARES, Braulio. A arte de ler. Revista Língua Portuguesa, n.º 102, p. 32, 
abr. 2014. 

 
A expressão do texto que caracteriza um juízo de 
 valor do autor é: 

 

A) vestíbulo. 
B) escritores. 
C) coisas. 
D) obviedade. 
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E) hipóteses. 
 

14. O parágrafo a seguir foi adaptado do jornal “O Estado 
de S. Paulo”, de 23/05/2014. 
 
A questão de direito à igualdade é essencial no que 
se refere às pessoas com deficiência, mas ainda está 
por construir no Brasil. O Estado brasileiro precisa en-
tender que garantir acessibilidade é tornar possível o 
exercício do direito à igualdade. 
 
As três ocorrências de acento grave, indicativo de 
crase, são corretamente mantidas se as expressões 
igualdade/pessoas/igualdade, sem a preocupação da 
manutenção do significado, forem substituídas respec-
tivamente por 

 
A) igualar-se/indivíduos/equidade. 
B) equilíbrio/cadeirantes/paridade. 
C) equidade/mulheres/paridade. 
D) integridade/cidadãos/presteza. 
E) síntese/brasileiros/transformar-se. 

 
15. Com apenas 11 anos, Lily Born pode se considerar 

uma empreendedora por acaso. Para ajudar o avô, 
que sofre de Mal de Parkinson, ela inventou uma ca-
neca que não quebra. 
Ao notar que o avô se atrapalhava na hora de comer, 
Lily criou o objeto que permite que o idoso coma e 
beba sem derrubar o conteúdo do recipiente. 
A ideia inicial foi colocar “pernas” na caneca, deixan-
do-a firme na hora de usar. Assim, surgiu o Kamgaroo 
Cup. 
Após projetos experimentais, a menina busca colabo-
ração para produzir a caneca na versão plástica e em 
escala industrial. O objetivo é levar o produto às mãos 
de pessoas que necessitem de cuidados especiais. 
Fonte: Zero Hora, 20 maio 2014, p. 28. 

 
Os textos dos mais diferentes gêneros apresentam 
uma sequência predominante. No texto anterior, pre-
domina a: 

 
A) argumentação. 
B) informação. 
C) persuasão. 
D) injunção. 
E) enumeração. 

 
16. Assinale o excerto de texto a seguir cuja palavra des-

tacada encontra um sinônimo adequado ao contexto 
expresso pelo vocábulo contido nos parênteses. 

 
A) A melhor novidade é que o Planalto parece enfim 

ter despertado para a necessidade de apoiar a 
área combalida. Folha de S. Paulo, 21/06/14. (en-
fraquecida) 

B) É provável que para seleções de outros países a 
peroração não faça sentido algum. O Globo onli-
ne, 21/06/14. (subjugação) 

C) Até o fechamento desta matéria, 11 jogos da Co-
pa do Mundo haviam sido realizados e as estatís-
ticas se mostraram precisas em nove deles.  Ci-
ência Hoje online, 17/06/14 (necessárias) 

D) Aqui, suas pinturas com cores soturnas ganham 
maior vivacidade. Folha de S. Paulo, 04/05/14. 
(sóbrias) 

E) As camadas médias, antes com massiva partici-
pação, cederam lugar a categorias de trabalhado-
res. O Estado de S. Paulo, 21/06/14. (inócua) 

 

 
        O Estado de S. Paulo, 11 maio 2014. 

 
17. O humor da tira origina-se da enunciação da palavra 

hospitaleira para caracterizar uma família dona de um 
hospital. Embora as duas palavras apresentem o 
mesmo radical, o acréscimo do sufixo-eira muda com-
pletamente o significado do adjetivo, que é correta-
mente expresso por: 

 
A) honesta. 
B) despojada. 
C) segura. 
D) acolhedora. 
E) derradeira. 

 
18. O parágrafo a seguir é a exigência feita pelo Manual 

de Redação Oficial da Presidência da República sobre 
a correção ortográfica em documentos oficiais. 
 
A correção ortográfica é requisito elementar de qual-
quer texto, e ainda mais importante quando se trata 
de textos oficiais. Muitas vezes, uma simples troca de 
letras pode alterar não só o sentido da palavra, mas 
de toda uma frase. O que na correspondência particu-
lar seria apenas um lapso datilográfico pode ter reper-
cussões indesejáveis quando ocorre no texto de uma 
comunicação oficial ou de um ato normativo. Assim, 
toda revisão que se faça em determinado documento 
ou expediente deve sempre levar em conta a correção 
ortográfica. 
Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm#_Toc26002120>. 
Acesso em: 14 jun. 2014. 

 
Supondo que as frases a seguir fossem empregadas 
em documentos oficiais, qual delas deveria ser rees-
crita por apresentar erro ortográfico? 
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A) Na iminência do evento, foram arrecadados mui-
tos donativos. 

B) Não será necessário despender maior tempo para 
o evento. 

C) O evento será realizado em virtude da carestia 
que acomete os atingidos. 

D) A licitação será homologada para suprir os man-
timentos da despensa do setor. 

E) O evento a ser realizado terá caráter exclusiva-
mente beneficiente. 

 
19. A ambiguidade é a possibilidade de se interpretar um 

enunciado em mais de um sentido e, ao ser emprega-
da em textos formais, pode gerar problemas de co-
municação. Todas as sentenças a seguir apresentam 
construções ambíguas e uma forma de reescrita sem 
ambiguidade. Assinale o par de enunciados em que a 
reescrita NÃO obteve sucesso, ou seja, a sentença 
continua com duplo sentido. 

 
 

A) O supervisor saudou o presidente da empresa, 
em seu discurso, e solicitou intervenção. 
Em seu discurso, o supervisor saudou o presiden-
te da empresa e solicitou intervenção. 

B) O responsável pelo setor comunicou a seu super-
visionado que ele seria exonerado. 
O responsável pelo setor comunicou a seu super-
visionado sua exoneração. 

C) Retiraram a mesa do estúdio em que José costu-
mava trabalhar. 
Retiraram a mesa do estúdio no qual José costu-
mava trabalhar. 

D) Sendo insolente, o chefe repreendeu o funcioná-
rio. 
O chefe repreendeu o funcionário porque este era 
insolente. 

E) Depois de examinar os documentos, uma senhora 
chamou o recepcionista. 
Depois que o recepcionista examinou os docu-
mentos, foi chamado por uma senhora. 

 
20. Os trechos de textos a seguir foram adaptados de 

editorial do jornal Gazeta do Povo, da edição de 
22/06/2014. Assinale a adaptação que está em desa-
cordo com a norma padrão em relação às regras de 
concordância. 

 
A) De acordo com os índices da OCDE, o brasileiro 

trabalha mais do que a média dos habitantes de 
países ricos, mas produz menos e ganha remune-
rações mais medíocres. Entre os 36 países avali-
ados, o Brasil tem a pior renda per capita e 11% 
da população com carga horária semanal superior 
à média mundial. 

B) A explicação para tamanha disparidade está na 
instrução. Com menos tempo de exposição à es-
cola, a população brasileira encontra mais dificul-
dade em transformar o tempo gasto na vida pro-
fissional em resultados. 

C) As perspectivas não são muito melhores entre os 
jovens adultos, em tese, com idade de acertar sua 
situação escolar: 57% dos brasileiros entre 25 e 
34 anos concluíram o ensino médio. Entre os de-
senvolvidos, essa estatística supera 80% da po-
pulação na mesma faixa etária. 

D) Os índices educacionais confirmam que o país 
perde – e muito – por causa desse descompasso, 
aspecto que compromete as perspectivas de de-
senvolvimento. Não se têm notícia de país desen-
volvido que tenham quadro semelhante.  

E) Mesmo em situações de crise, países como a Ar-
gentina e a Rússia, para citar dois, se saem me-
lhor, graças à escolaridade. Um engenheiro que 
esteja trabalhando de motorista de táxi, em Bue-
nos Aires, tende não só a melhorar seus serviços 
como a retornar para seu campo de atuação es-
pecífica. 

 

21. Assinale a frase INCORRETA em relação aos sinais 
de pontuação. 

 
A) As bicicletas podem ser uma saída, os ônibus 

também, assim como as mudanças de percurso. 
B) O pior dos problemas de mobilidade urbana, é 

que as pessoas não querem mudar seus hábitos. 
C) O transporte coletivo, com uma boa mudança de 

padrão, pode transforma-se em solução. 
D) Não passaríamos, assim, tão despreocupados 

com a coletividade se fôssemos conscientes. 
E) Na semana passada, por volta das 15h, o ônibus 

que tomei estava limpo como na Europa. 
 

22. Os pronomes oblíquos podem ser empregados como 
complementos verbais e substituem estruturas nomi-
nais. Entretanto, eles devem seguir algumas regras 
para serem empregados antes, depois ou mesmo em 
meio aos verbos. Em relação à colocação dos prono-
mes oblíquos, uma das frases a seguir está em DE-
SACORDO com a norma padrão. Assinale-a. 

 
A) Acalmamo-nos quando tudo foi resolvido. 
B) Não o avisaram, por isso ele não veio. 
C) Não somos obrigados a vê-lo assim. 
D) Corremos para dar-lhe a boa notícia. 
E) Se machucou com um alfinete de colarinho. 

 
Vó Gertrudes 

 
A Vó Gertrudes – interpretada pela atriz catarinense 
Regina Vogue, radicada em Curitiba há mais de 30 
anos – marca presença na cidade falando à popula-
ção sobre a importância do respeito às leis de trânsito 
e dando dicas sobre a boa convivência no trânsito. Al-
gumas dicas forma reproduzidas a seguir. 

 
1. No sinaleiro, deixe a maldita da primeira marcha 
engatada e, quando abrir o sinal, não vacile, arranque! 
Muito provavelmente o motorista de trás não é guarda 
de trânsito e não tem nenhuma obrigação de avisar 
que o sinal está verde. 
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2. Quem não sabe fazer baliza que tenha humildade. 
É preferível parar num estacionamento e não atravan-
car a vida de quem tem mais o que fazer. 
3. Com tantas toupeiras no trânsito, é preciso deixar 
bem claro: se a sorrateira placa do radar diz 60, é 60 
de verdade, não é 20 pra inglês ver. Vale o que está 
escrito e a sinalização não é para fazer de conta. 
4. Acidente de trânsito é para ver no jornal do dia se-
guinte. Ou o desinformado nunca viu uma lanterna 
quebrada? Ninguém precisa ficar olhando com cara 
de otário para qualquer arranhão que sempre aconte-
ce no trânsito, e seguir em frente como se estivesse 
num cortejo fúnebre. 
Disponível em: 
<http://abetran.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=27176&I
temid=143>. Acesso em: 20 jun. 2014. 

 
23. É comum que, para atingir com mais facilidade o pú-

blico-alvo, as campanhas publicitárias façam uso de 
estruturas e expressões informais da língua. No caso 
dos conselhos da Vó Gertrudes, as expressões infor-
mais “não vacile” e “pra inglês ver” podem ser corre-
tamente interpretadas como 

 
A) valorize seu espaço e acelere de verdade. 
B) não seja bobo e só faça de conta. 
C) não seja irresponsável e apenas para fazer de 

conta. 
D) aproveite a oportunidade e para os ricos verem. 
E) acelere e para quem é inteligente ver. 

 
 

 
  Amarildo. Disponível em: <www.chargeonline.com.br>. Acesso em: 25 nov.  
2013. 

 
24. Com base na interpretação da linguagem verbal e não 

verbal da charge, é possível inferir CORRETAMENTE 
que 
 
A) ao colocar o bom senso e a tolerância como pos-

síveis sinais de trânsito, o chargista faz um alerta 
para características escassas no comportamento 
dos motoristas. 

B) o chargista tece um elogio ao comportamento dos 
motoristas em situações adversas, pois sempre 
agem com bom senso e tolerância. 

C) a tolerância e o bom senso são argumentos de 
consenso e, com o emprego feito pelo chargista, 
tornam-se banalizados nas regras de trânsito. 

D) a prática de tolerância e bom senso, embora seja 
muito evidente em outras áreas de convivência 
social, encontra-se escassa no trânsito. 

E) o trânsito é uma situação em que as pessoas sen-
tem-se mais responsáveis por seus atos, por isso 
é preciso elogiar, como faz o chargista, a existên-
cia de bom senso e tolerância. 

 
25. Leia o trecho inicial da coluna publicada por Hélio 

Schwartsman, no jornal Folha de S. Paulo, em 
18/06/14. 
 
Não é apenas o Brasil da Copa que para por causa de 
greves. Na semana passada, grandes cidades euro-
peias enfrentaram engarrafamentos devido a protes-
tos de taxistas contra o aplicativo Uber, que permite 
aos usuários buscar caronas pagas pelo celular. 
 
A alternativa que reescreve as informações em um só 
período sem transgredir as normas gramaticais ou 
modificar o conteúdo do texto é: 

 
A) Assim como em grandes cidades europeias, na 

semana passada o Brasil da Copa parou por cau-
sa de greves e enfrentou engarrafamentos devido 
a protestos de taxistas contra o aplicativo Uber, 
que permite aos usuários buscar caronas pagas 
pelo celular. 

B) O aplicativo Uber, no qual permite aos usuários 
buscar caronas pagas pelo celular, foi o motivo de 
engarrafamentos em grandes cidades europeias 
por causa dos protestos feitos por taxistas, como 
no Brasil da Copa, que para por causa de greves. 

C) Grandes cidades europeias enfrentaram engarra-
famentos na semana passada a exemplo do que 
aconteceu no Brasil da Copa, que para por causa 
de greves e dos protestos feitos por taxistas con-
tra o aplicativo Uber que permite aos usuários 
buscar caronas pagas pelo celular. 

D) Na semana passada, a exemplo do Brasil da Co-
pa que para por causa de greves, grandes cida-
des europeias enfrentaram engarrafamentos por 
causa de protestos feitos por taxistas contra o 
aplicativo Uber, o qual permite aos usuários bus-
car caronas pagas pelo celular. 

E) Protestos de taxistas em favor do aplicativo Uber, 
que permite aos usuários buscar caronas pagas 
pelo celular, fizeram cidades europeias enfrenta-
rem engarrafamentos na semana passada, assim 
como no Brasil da Copa, que para por causa de 
greves. 

 
26. Algumas palavras como bastante e anexo geram vá-

rias dúvidas em qualquer falante de língua portuguesa 
quando precisa empregá-las. Isso não ocorre sem ra-
zão, pois, dependendo das estruturas em que se en-
contram, são palavras que variam em gênero ou nú-
mero, ou são invariáveis. Com base na compreensão 
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de que essas palavras podem assumir várias formas, 
assinale a alternativa em que ambas obedecem às 
regras de concordância da norma padrão da língua 
portuguesa. 

 
A) Os pedidos em anexo poderiam gerar bastante 

dores de cabeça ao destinatário. 
B) As fotos seguiam anexas com bastantes comentá-

rios sobre o evento. 
C) As petições seguem anexo para que você tenha 

bastante tempo de analisar. 
D) Há bastante situações em que as fichas em anexo 

não abrem. 
E) Quando os anexos não vêm, há bastante recla-

mações na repartição. 
 
27. Leia o trecho adaptado da coluna escrita pelo antropó-

logo Roberto Damatta para o jornal O Estado de S. 
Paulo, em 04/06/14. 
 
Mas voltando à Baía de Guanabara, compreendo o di-
lema prático olímpico: como despoluir 80% em dois 
anos? 
 
O acento indicativo de crase seria mantido se a ex-
pressão “Baía de Guanabara” fosse substituída por 

 
A) entrada do condomínio. 
B) Rio de Janeiro. 
C) Curitiba. 
D) discutir o tema. 
E) possibilidades de solução. 

 
28. Assinale a alternativa que apresenta uma continuação 

coerente para o texto a seguir, retirado da edição on-
line do jornal Gazeta do Povo, em 22/06/14. 
 
Certamente você deve se lembrar do nome dos seus 
amigos, da marca do carro que passou pela avenida 
há poucos minutos, do tipo de sapato que está usan-
do. Porém, é muito mais difícil saber de pronto o no-
me daquela árvore da esquina ou da frente da sua ca-
sa. Elas podem até passar despercebidas durante a 
rotina acelerada da semana, mas fica impossível ima-
ginar uma bela paisagem urbana sem elas. 

 
A) A quantidade de histórias da paineira rosa, uma 

das mais antigas moradoras do bairro, levou o 
empresário a lutar por sua sobrevivência.  

B) A relação com a árvore é afetiva: o Jasmim do 
Imperador é um símbolo da terra natal da família – 
a província japonesa de Mianyang. 

C) Andersen entrou com uma ação na Justiça em 
2012 e alegou que não havia motivo para a retira-
da da planta.  

D) A exuberante árvore do bairro Boa Vista viu muito 
casal apaixonado se encontrar debaixo de sua 
copa, vem abrigando passarinhos nos fins de tar-
de de verão e sempre encheu os olhos dos mora-
dores mais velhos. 

E) Embora alguns se preocupem somente com a su-
jeira que as folhas e flores fazem no quintal, ou-
tros estão empenhados em mostrar a importância 
da preservação de cada uma dentro da cidade.  
 

 
 Disponível em: <www.10paezinhos.com.br>. Acesso em 14 jun. 2014. 

 

29. Considerando os elementos linguístico-discursivos 
empregados nos quadrinhos, é CORRETO afirmar 
que, ao empregar os pares compostos por substantivo 
e verbo, o autor explora o recurso da 

 

A) homografia, palavras que são escritas da mesma 
forma, mas são diferenciadas pela pronúncia. 

B) homonímia, palavras escritas e pronunciadas da 
mesma forma, mas que têm significados diferen-
tes. 

C) ambiguidade, já que os elementos não verbais 
não auxiliam na interpretação do conteúdo. 

D) homofonia, palavras pronunciadas da mesma ma-
neira, mas com grafias diferentes. 

E) paronímia, palavras com grafias e pronúncia pa-
recidas, mas com significados diferentes. 

 
30. Apesar de não consumirem frutas, verduras e legu-

mes regularmente, comerem poucos alimentos inte-
grais e ingerirem grandes quantidades de comida in-
dustrializada e fast food, 68% dos brasileiros com 
acesso à internet afirmaram ter uma alimentação é 
saudável. Menos de um terço dos entrevistados afir-
mou ingerir as seis porções de frutas, verduras e le-
gumes por dia que são recomendadas; 59% não co-
mem alimentos integrais mais de três vezes por se-
mana; 47% consomem produtos industrializados co-
mo salgadinhos e refrigerantes mais de três vezes por 
semana; e 23% afirmaram optar pelo fast food mais 
de duas vezes por semana. 
Jornal do Brasil, 21 jun. 2014. (Adaptado) 
 

Assinale a alternativa que contém um título adequado 
ao conteúdo apresentado no texto. 

 
A) Estudo confirma o que a maioria dos brasileiros já 

sabe: eles se alimentam mal. 
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B) Fast Food dá lugar à dieta saudável dos brasilei-
ros e isso é saudável. 

C) Frutas e verduras figuram com mais força no prato 
do brasileiro.  

D) Brasileiro acredita alimentar-se bem, mas estudo 
aponta para o oposto. 

E) Brasileiro que tem acesso à internet se alimenta 
melhor do que os outros. 

 
MATEMÁTICA 

 
31. Uma determinada empresa decide fazer um passeio 

com seus funcionários e, para isso, locaram um ôni-
bus de viagem. A diária cobrada pelo aluguel é R$ 
100,00, acrescida de R$ 2,00 a cada quilômetro roda-
do. Após um dia de passeio, essa empresa pagou o 
valor de R$ 550,00. Quantos quilômetros foram per-
corridos de ônibus nesse passeio?  

 

A) 225 km. 
B) 200 km. 
C) 100 km. 
D) 125 km. 
E) 450 km. 

 
32. Uma empresa fabricante de xampu consultou 200 

pessoas para fazer um levantamento da aceitação de 
seus produtos no mercado. Observe os dados e res-
ponda: quantas pessoas não usam nenhum dos três 
produtos? 
 
Tipos de xampu: 

 
• Cabelos lisos – 66 pessoas 
• Cabelos crespos – 60 pessoas 
• Cabelos oleosos – 80 pessoas 
• Cabelos lisos e oleosos – 44 pessoas 
• Cabelos lisos e crespos – 36 pessoas 
• Cabelos oleosos e crespos – 36 pessoas 
• Cabelos oleosos, crespos e lisos – 20 pessoas 

 

A) 100 pessoas. 
B) 60 pessoas. 
C) 70 pessoas.  
D) 90 pessoas.  
E) 96 pessoas. 

 
33. Certa bactéria é extinta por um antibiótico de acordo 

com a função Q(t) = K. 2 – 0,2 t, em que K é uma cons-
tante, t é o tempo em horas e Q(t) indica a quantidade 
de bactérias no organismo no instante t. Sabe-se que 
a quantidade inicial é de 16384 bactérias. Calcule o 
valor de K e o tempo necessário, respectivamente, pa-
ra que existam apenas 64 bactérias. 

 

A) K = 213 e t = 35 horas. 
B) K = 212 e t = 30 horas. 
C) K = 214 e t = 40 horas. 
D) K = 210 e t = 20 horas. 
E) K = 211 e t = 25 horas. 

34. Sobre as propriedades dos determinantes, é INCOR-
RETO afirmar: 

 
A) Se uma linha ou coluna de uma matriz quadrada 

for combinação linear de outras linhas ou colunas, 
então, o determinante da matriz é nulo. 

B) Se todos os elementos de uma linha ou coluna de 
uma matriz quadrada forem nulos, o seu determi-
nante é zero. 

C) Se trocarmos de posição entre si duas linhas ou 
duas colunas de uma matriz quadrada, o determi-
nante da nova matriz é o oposto do determinante 
da primeira matriz. 

D) O determinante de uma matriz quadrada A é dife-
rente ao determinante de sua transposta At, ou se-
ja, Da ≠ Dat. 

E) Se multiplicarmos todos os elementos de uma li-
nha ou de uma coluna por um número real H, en-
tão o determinante da nova matriz é igual ao de-
terminante da primeira matriz multiplicado por H. 

 

35. Em um bufê são servidos 9 tipos de saladas e 7 tipos 
de carnes. Quero montar um prato com 4 tipos de sa-
ladas e 3 tipos de carnes. Quantas possibilidades dife-
rentes existem para que eu monte este prato? 

 

A) 161 possibilidades. 
B) 126 possibilidades. 
C) 35 possibilidades. 
D) 756 possibilidades. 
E) 4.410 possibilidades. 

 

36. Seja o sistema linear 








−=−+

=−+

=+−
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0
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Então, x + y + z é igual a: 
 

A)  3. 
B)  6. 
C) -2. 
D)  4. 
E)  0. 

 

37. Léo e Bia estão casados há três anos e decidem ter 
filhos. Bia então consulta seu médico, e este lhe expli-
cou que a chance de uma mulher saudável engravidar 
em um mês é de 20%. Então, a chance de Bia engra-
vidar no terceiro mês de tentativa será: 

 

A) 10,24%. 
B) 30%. 
C) 12,8%. 
D) 60%. 
E) 40%. 

 

38. Um aluno colocou em seu estojo de material escolar 5 
canetas esferográficas azuis, 3 lápis e 2 canetas esfe-
rográficas verdes. Se ele retirar apenas um desses 
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materiais, qual a probabilidade de ser uma caneta es-
ferográfica verde? 

 
A) 1 para 5.  
B) 3 para 10.  
C) 1 para 2.  
D) 2 para 5. 
E) 8 para 10.  

 
39. Os temporais, muitas vezes, causam grandes danos 

às ruas, aos comércios e às casas das cidades. Uma 
casa foi destelhada e o proprietário precisou subir no 
telhado e repor as telhas. Ele colocou uma escada in-
clinada à parede da casa, formando um ângulo de 60° 
em relação ao solo. Sabendo que a casa tem 12 me-
tros de altura, calcule o comprimento da escada utili-
zada pelo proprietário. 

 (Considere: sen 60° = 
2

3
; cos 60° = 

2

1
; tang 30° = 3 ). 

 
        

A) 6 metros. 
B) 15 metros. 

C) 4 3 metros.                                    

D) 2 3 metros. 

E) 8 3  metros.    

                                                                        

40. Dado o polinômio P(x) = (a + 5) x² + (2b – 14) x + c, 
calcule o valor de a, b e c para que o polinômio seja 
identicamente nulo. 

 
A) a = 0 ; b = -5 ; c = 2. 
B) a = 5 ; b = -7 ; c = 0. 
C) a = -5 ; b = 7 ; c = 0. 
D) a = 7 ; b = 0 ; c = 5. 
E) a = 0 ; b = 0 ; c = 0. 
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