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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 08 - CONHECIMENTOS GERAIS
________________________________________

01. Analise as alternativas a seguir e assinale 
a que NÃO contém um dos princípios que devem 
embasar o sistema educacional brasileiro, segundo 
a Constituição Federal.

a) Existência exclusiva de instituições públicas de 
ensino.
b) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar o pensamento, a arte e o saber.
c) Pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas.
d) Valorização dos profissionais da educação 
escolar.
________________________________________

02. Leia a seguinte notícia jornalística, publicada 
em 5 de abril deste ano, e assinale a alternativa que 
preenche corretamente a lacuna.

“O ex-presidente _________________ está mais 
perto da prisão. Por seis votos a cinco, em uma 
sessão que durou quase onze horas, o Supremo 
Tribunal Federal rejeitou, na madrugada desta 
quinta-feira, o habeas corpus pedido pela defesa 
do réu. Assim, ele pode se tornar o primeiro ex-
presidente a ser preso desde a redemocratização”. 
(Jornal O Globo, 05/04/18, com adaptações).

a) Fernando Collor de Mello
b) Luiz Inácio Lula da Silva
c) Fernando Henrique Cardoso
d) José Sarney
________________________________________

03. Em relação à estrutura administrativa da 
República do Brasil, assinale a alternativa que indica 
o órgão responsável pela formulação e execução 
da sua política econômica.

a) Casa Civil.
b) Ministério da Fazenda.
c) Câmara dos Deputados.
d) Supremo Tribunal Federal.
________________________________________

04. Considere a seguinte reflexão sobre a 
cultura brasileira e assinale a alternativa que melhor 
define o conceito de “miscigenação”.

“A cultura brasileira, em sua essência, é composta 
por uma diversidade cultural, fruto da aproximação 
que se desenvolveu desde os tempos coloniais entre 
diferentes povos. Se é verdade que portugueses, 
indígenas e africanos estiveram em permanente 
contato, também é fato que essa aproximação foi 
marcada pela exploração e pela violência impostas 

a índios e negros pelos colonizadores, os quais 
buscavam impor seus valores, sua religião e seus 
interesses”. (RIBEIRO, Paulo. Cultura brasileira: da 
diversidade à desigualdade. In: Brasil Escola, com 
adaptações).

a) Fusão e integração entre diferentes sociedades 
e culturas.
b) Repugnância a pessoas e coisas provenientes 
de países estrangeiros.
c) Sociedade que considera a sua cultura superior 
às demais.
d) Teoria segundo a qual toda cultura é resultado de 
um processo evolutivo.
________________________________________

05. Analise a seguinte descrição sobre um 
relevante mecanismo tecnológico da atualidade e 
assinale a alternativa que indica do que se trata.

“É um site de compartilhamento de vídeos enviados 
pelos seus usuários através da Internet. A ideia é 
semelhante à da televisão, em que existem vários 
canais disponíveis. A diferença é que os canais 
são criados pelos próprios usuários, onde podem 
compartilhar vídeos sobre os mais variados temas. A 
popularidade alcançada por alguns vídeos caseiros 
levam pessoas desconhecidas a se tornarem 
famosas, sendo consideradas celebridades 
instantâneas”. (Portal Significados, 13/04/18, com 
adaptações).

a) Facebook.
b) Google.
c) Youtube.
d) WhatsApp.
________________________________________

06.  Em relação ao modelo brasileiro de geração 
de energia elétrica, analise as alternativas a seguir e 
assinale a que apresenta informação INCORRETA.

a) A maior parte da energia elétrica produzida no 
Brasil é de origem nuclear.
b) O modelo brasileiro de geração de energia é 
essencialmente hidrelétrico.
c) As hidrelétricas, apesar de geraram impactos 
ambientais, são pouco poluentes.
d) Utilizam-se também usinas termelétricas, 
nucleares e fontes alternativas.
________________________________________

07. O MERCOSUL é uma iniciativa de 
integração regional da América Latina, surgida no 
contexto da redemocratização e reaproximação dos 
países da região no final da década de 80. Assinale 
a alternativa que NÃO indica um dos seus países-
membros.
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a) Argentina.
b) Brasil.
c) Canadá.
d) Uruguai.
________________________________________

08. De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, considera-se criança, para os efeitos 
dessa lei, a pessoa com:

a) Menos de seis anos de idade.
b) Até doze anos de idade incompletos.
c) Mais de doze anos completos.
d) Até vinte e quatro anos completos.
________________________________________
QUESTÕES 09 A 14 - LÍNGUA PORTUGUESA

 Leia o texto abaixo para responder as 
questões 09 a 14.

Sair da caixa é emergencial

Quando permanecemos por longo tempo com os 
mesmos sistemas de vida, com as mesmas formas 
de analisarmos os fatos e não nos conscientizamos 
que esta “robotização” de hábitos nos impede 
de assimilar novas ideias, tornando-nos inábeis 
para perceber uma situação sob outros ângulos. 
Apegados a um determinado padrão de conduta, 
invariavelmente encontraremos dificuldades para 
solucionar impasses.

Assim, devemos refletir sobre nossas atitudes frente 
aos desafios: se temos ousadia, se agimos com 
espírito investigativo, se exercitamos a iniciativa e 
a criatividade, se percebemos possíveis limites em 
nosso desempenho, se assumimos uma postura 
mais contributiva para o alcance de resultados. Isto 
tudo significa ir além do convencional e descortinar 
atalhos para impasses. A rigor, significa pensar e 
agir fora da caixa.

A flexibilidade é a característica do milênio, uma 
atitude imperativa de predispor nossa mente para 
uma realidade de mudanças rápidas. Sendo assim, 
pratiquemos o pensar e o agir fora da caixa, no 
mínimo aumentamos substancialmente as chances 
de nos realizarmos pessoal e profissionalmente.

(Texto adaptado. Gerente de carreiras do IBMEC-
RJ, O Estado de São Paulo, 11 Novembro 2012. 
Disponível em:  http://economia.estadao.com.
br/noticias/geral,sair-da-caixa-e-emergencial-
imp-,958774. Acessado em: 15/04/2018)

09. De forma resumida, a expressão “sair da 
caixa” significa: 

a) Sair do lugar comum e buscar novas alternativas, 
ideias para alcançar os objetivos desejados.
b) Sair do emprego que aprisiona, limita a 
capacidade do profissional.
c) Sair da zona de conforto e encarar desafios sem 
refletir a respeito das ações realizadas.
d) Sair de situações desconfortáveis e procurar um 
lugar seguro para as suas expectativas profissionais.
________________________________________

10. O termo “robotização” está empregado de 
forma coerente no texto, porque:

a) O texto fala de tecnologia e avanços da 
mecanização.
b) Significa a incapacidade do indivíduo de refletir 
de forma ampla em determinadas situações.
c) Indica a capacidade do homem de se adequar a 
diferentes situações de forma rápida.
d) Representa a habilidade do indivíduo de realizar 
um trabalho de forma mecânica e perfeita.
________________________________________

11. Assinale a alternativa que justifica 
corretamente a falta de acento na palavra “ideias”.

a) Não são acentuadas proparoxítonas terminadas 
em: as.
b) As paroxítonas plurais não recebem acento.
c) Trata-se de um descuido do escritor, portanto um 
erro gramatical.
d) As paroxítonas com ditongo “ei” aberto perderam 
o acento.
________________________________________

12. Assinale a alternativa em que o verbo NÃO 
está flexionado em primeira pessoa:

a) Não nos conscientizamos.
b) Invariavelmente encontraremos dificuldades para 
solucionar impasses
c) Isto tudo significa ir além do convencional.
d) Devemos refletir sobre nossas atitudes.
________________________________________

13. Assinale a alternativa em que o elemento de 
coesão destacado marca uma relação de condição.

a) SENDO ASSIM, pratiquemos o pensar e o agir 
fora da caixa.
b) SE assumimos uma postura mais contributiva 
para o alcance de resultados.
c) QUANDO permanecemos por longo tempo com 
os mesmos sistemas de vida.
d) ASSIM, devemos refletir sobre nossas atitudes 
frente aos desafios.
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14. “(...) no mínimo aumentamos 
substancialmente as chances de nos realizarmos 
pessoal e profissionalmente.” 

Do trecho acima, qual palavra pode ser retirada, 
sem afetar a compreensão, por ser um termo 
acessório da oração.

a) Aumentamos
b) Chances
c) Substancialmente
d) De
________________________________________
QUESTÕES 15 A 20 -  MATEMÁTICA

15. Num bairro de uma cidade onde 
residem 2000 habitantes, 400 fazem compra no 
supermercado X, 300 no supermercado Y e 200 em 
ambos. Selecionando-se uma pessoa ao acaso,
qual a probabilidade dessa pessoa fazer compra no 
supermercado X ou Y?

a) 15%
b) 20%
c) 25%
d) 50%
________________________________________

16. Um grupo de 8 professores de português 
demorou 18 dias para corrigir as provas de 
redação de um concurso. Considerando a mesma 
intensidade, quantos dias levarão 24 professores 
para corrigir as provas?

a) 3
b) 6
c) 8
d) 10
________________________________________

17. Área de uma figura plana está relacionada 
com o conceito de sua extensão em duas dimensões. 
Utilizamos a área do quadrado de lado unitário 
como referência de unidade de área, conhecido por 
metro quadrado sua unidade de medida no sistema 
internacional. Ao aumentarmos a medida dos lados 
de um quadrado em 5% a sua área fica aumentada 
de:
a) 10,25%
b) 12,50%
c) 15,15%
d) 20,00%

18. A Progressão Aritmética caracteriza uma 
sequência numérica em que seus elementos são 
espaçados sempre por um mesmo valor. Temos em 
uma progressão aritmética de razão positiva a soma 
dos três primeiros termos igual a 18 e o produto dos 
três primeiros termos igual a 162, então o quinto 
termo dessa progressão é igual a:

a) 5
b) 7
c) 12
d) 15
________________________________________

19. Um pai deseja dividir entre seus dois filhos 
a quantia de R$ 1.200,00 que recebeu do programa 
Nota Paraná. Sabendo que as crianças, uma com 9 
anos e a outra com 11 anos receberão  uma quantia 
diretamente proporcional à sua respectiva idade, o 
valor que o mais velho terá direito é de:

a) R$ 500,00
b) R$ 550,00
c) R$ 660,00
d)R$ 730,00
________________________________________

20. O valor da expressão   é igual a:

a) 2
b) 3
c) 4
d) 8
________________________________________
QUESTÕES 21 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

21. A Lei 3384 de 2007 de Zoneamento de 
uso e ocupação do solo urbano de Francisco 
Beltrão, define “Empreendimentos de Impacto” e no 
artigo 50 elenca algumas situações consideradas 
como tal, independente da área construída. Leia 
as alternativas a seguir e selecione aquela que 
contenha apenas empreendimentos de impacto 
independente da área construída: 

a) Shopping-centers, cemitérios e presídios.
b) Cemitérios, escolas e hipermercados.
c) Presídios, igrejas e cinemas.
d) Restaurantes, centrais de carga e terminais de 
transporte.
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22. De acordo com a Lei 3384 de 2007 de 
Zoneamento de uso e ocupação do solo urbano de 
Francisco Beltrão, a largura do lote voltado para a 
via pública é definido como:

a) Pé direito.
b) Fachada.
c) Planta baixa.
d) Testada.
________________________________________

23. De acordo com a Lei 3384 de 2007 de 
Zoneamento de uso e ocupação do solo urbano 
de Francisco Beltrão, o documento expedido pela 
Prefeitura que autoriza o funcionamento de uma 
determinada atividade é definido como:

a) Licença de Construtibilidade.
b) Alvará de Localização e Funcionamento.
c) Alvará do habite-se permanente.
d) Registro do imóvel.
________________________________________

24. De acordo com a Lei 3384 de 2007 de 
Zoneamento de uso e ocupação do solo urbano 
de Francisco Beltrão, os procedimentos a serem 
adotados para reduzir o impacto negativo da 
instalação de atividades são definidos como: 

a) Medidas supressoras.
b) Medidas mitigadoras.
c) Ações de uso e ocupação do solo.
d) Ações de reparo ambiental.
________________________________________
25. Leia as três sentenças a seguir com 
conceitos extraídos da Lei Municipal 3.352/2007 
Hierarquização e traçado básico do sistema viário 
de Francisco Beltrão. 

I - São as vias que fazem ligação entre bairros, 
coletando e distribuindo o tráfego local e de 
passagem, são preferenciais, abrigando os 
itinerários das linhas de transporte coletivo.
II - São as vias destinadas à ligação entre os 
principais bairros, para a distribuição dos maiores 
fluxos, são preferenciais, definidas como principais 
vias de comércio e serviços.
III - São as vias que permitem o acesso às 
propriedades privadas ou a áreas de atividades 
específicas.

Selecione a alternativa que contenha a sequência 
CORRETA das nomenclaturas correspondentes 
aos conceitos descritos, de cima para baixo.

a) Vias arteriais, vias coletoras, vias vicinais.
b) Vias coletoras, vias arteriais, vias locais.
c) Vias arteriais, vias locais, vias coletoras.
d) Vias coletoras, vias vicinais, vias locais.

26. De acordo com a Lei 3352 de 2007 de 
Hierarquização e traçado básico do sistema viário de 
Francisco Beltrão, o espaço destinado à circulação 
de pedestres, situado entre o alinhamento predial e 
o início da caixa de rolamento é definido como:

a) Passeio.
b) Ciclovia.
c) Canteiro central.
d) Pista de rolamento.
________________________________________

27. A Lei 3352 de 2007 de Hierarquização e 
traçado básico do sistema viário de Francisco 
Beltrão estabelece alguns critérios para implantação 
de vias. Leia as sentenças a seguir e selecione 
aquela que contenha informação em DESACORDO 
com o estabelecido pela lei.

a) A implantação das vias deverá ser a mais 
adequada às condições locais do meio físico, 
em especial quanto à otimização das obras de 
terraplanagem necessárias à abertura das vias e 
implantação de edificações.
b) As vias deverão acompanhar as curvas de nível 
do terreno e evitar a transposição de linhas de 
drenagem naturais ou córregos.
c) Deve ser estimulada a remoção de vegetação 
e implantação de obras de terraplanagem junto a 
córregos e linhas de drenagem natural.
d) Entende-se por linhas de drenagem natural 
as feições topográficas em que ocorre uma 
concentração de fluxo das águas pluviais, 
independentemente do fluxo de caráter permanente 
ou não.
________________________________________

28. A Lei 3360 de 2007 dispõe sobre a Política 
Ambiental de Meio Ambiente de Francisco Beltrão 
e elenca alguns instrumentos desta política. Leia 
as sentenças a seguir e selecione a alternativa 
que NÃO contenha um instrumento desta política 
municipal.

a) Conselho Federal de Meio Ambiente.
b) Zoneamento ambiental.
c) Avaliação de impactos ambientais e análises de 
risco.
d) Educação ambiental.
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GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 21/05/2018.

29.  A Lei 3360 de 2007 dispõe sobre 
a Política Ambiental de Meio Ambiente de 
Francisco Beltrão e estabelece a necessidade de 
atendimento de algumas condições ambientais 
nas edificações. Leia as sentenças a seguir e 
selecione a alternativa que contenha uma das 
condições ambientais estabelecida pela Lei 
3360.

a)  É possível a construção em fundos de vale 
desde que as edificações tenham projeto de 
captação de água de chuva e equipamentos de 
energia solar.
b) As edificações deverão obedecer aos 
requisitos sanitários de higiene e segurança 
indispensáveis à proteção da saúde e ao bem 
estar de seus ocupantes, a serem estabelecidos 
no regulamento desta lei, e em normas técnicas 
estabelecidas pelo Conselho Municipal de Meio 
Ambiente.
c) Os consumidores deverão encaminhar os 
produtos potencialmente perigosos ao meio 
ambiente nos vários LCL Locais de Coletas de 
Lixo distribuídos pelo município.
d) O atendimento das condições ambientais do 
município de Francisco Beltrão são definidos 
pelo vice prefeito, autoridade competente para 
deliberar sobre o assunto.

30. A Lei 3360 de 2007 dispõe sobre a Política 
Ambiental de Meio Ambiente de Francisco Beltrão 
e estabelece alguns princípios fundamentais. Leia 
as sentenças a seguir e selecione a alternativa que 
contenha um princípio fundamental estabelecido 
pela Lei 3360.

a) Reparação do dano ambiental.
b) Prevalência do interesse particular em 
detrimento do interesse público.
c) Preservar as margens de rios e córregos com 
parques infantis e bibliotecas públicas.
d) Manutenção do equilíbrio urbanístico e da flora 
intestinal.


