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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) quatro, 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
6

Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).

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.

Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.
serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de
11 Não
uma resposta, emenda ou rasura.
12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local
13 Depois
de prova.
caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de
14 O
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da
15 É
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

QUESTÕES 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Último hambúrguer do McDonald’s vendido na
Islândia está intacto há 10 anos
No dia 31 de outubro de 2009, o islandês
Hjortur Smarason comprou um hambúrguer e
batatas fritas da última unidade do McDonald’s
que fechava na Islândia. Mas ele não comprou
o lanche para comer: o seu plano era guardálo para provar que ele não iria se decompor.
Dez anos depois, o lanche mudou bem
pouco e está exposto no hostel SnotraHouse, ao
sul do país, com transmissão em tempo real na
internet para que todos acompanhem a evolução
— ou não. “Ouvi algo sobre o McDonald’s nunca
se decompor, então só queria descobrir se isso era
verdade ou não”, diz Smarason no site do hostel.
O hambúrguer e as fritas já se deslocaram
bastante pela Islândia. Quando comprou o lanche,
Smarason deixou guardado em uma sacola
plástica em sua garagem para ver quão rápida
seria sua decomposição, mas ele não notou
nenhuma mudança. Em 2012, ele entregou o
hambúrguer ao Museu Nacional da Islândia.
Depois de alguns anos no museu, um
especialista dinamarquês devolveu o item
para Smarason alegando que eles não tinham
condições de preservar um hambúrguer. “Acho
que ele estava errado porque esse hambúrguer
se preserva”, diz Smarason. Inclusive, alguns
visitantes confiam tanto na preservação que até
chegaram a comer algumas das batatas. Coragem!
(Revista Galileu. 04/11/2019. https://revistagalileu.
globo.com/Sociedade/Curiosidade/noticia/2019/11/
ultimo-hamburguer-do-mcdonalds-vendido-naislandia-esta-intacto-ha-10-anos.html)
01.
Assinale a alternativa CORRETA a respeito
das informações do texto.
a) O islandês Smarason guardou o lanche como
uma recordação.
b) Smarason queria construir um museu dos produtos
do McDonald’s.
c) O objetivo era comprovar a hipótese sobre o
apodrecimento do lanche.
d) Após 10 anos ninguém mais se interessa pelo
experimento de Smarason.
_________________________________________
02.
O objetivo do texto é:
a) Convencer o leitor de que o lanche é perigoso
para consumo humano.
b) Esclarecer sobre o processo de decomposição de
alimentos.
c) Estimular as pessoas a acompanharem o
experimento pela internet.

d)Apresentar um fato curioso a respeito de um
alimento consumido mundialmente.
_________________________________________
03.
“[...] não comprou o lanche para comer: o seu
plano era guardá-lo para provar que ele não iria se
decompor.”
Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE
os termos que retomam “o lanche”.
a) -lo, ele
b) que, ele
c) ele, se
d) –lo, se
_________________________________________
04.
“Acho que ele estava errado PORQUE esse
hambúrguer se preserva.”
Assinale a alternativa em que a substituição do
termo destacado torna a afirmação incoerente,
considerando o contexto.
a)Acho que ele estava errado, portanto esse
hambúrguer se preserva.
b)Acho que ele estava errado, contudo esse
hambúrguer se preserva.
c)Acho que ele estava errado, pois esse hambúrguer
se preserva.
d)Acho que ele estava errado à medida que esse
hambúrguer se preserva.
_________________________________________
05.
“Dez anos depois, o lanche mudou bem
pouco [...]”
No trecho destacado acima, a vírgula está empregada
para:
a)Marcar uma pausa na leitura.
b) Isolar um adjunto adverbial antecipado.
c) Marcar que o período não está em ordem direta.
d) Isolar um vocativo.
_________________________________________
06.
Assinale a alternativa em que o acento no
verbo “ter” está empregado de forma INCORRETA.
a)Alguns visitantes têm coragem de comer um
pedaço de batata frita.
b)O povo islandês têm curiosidade sobre a
preservação do lanche.
c) O McDonald’s afirma que o lanche não tem muitos
conservantes.
d) As batatas fritas e o hambúrguer já têm 10 anos.
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07.
Assinale a alternativa em que as palavras
estão acentuadas seguindo a mesma regra de
islandês e hambúrguer, respectivamente.

45 carros. Considerando um mês de 31 dias, qual
a estimativa de quantos carros passam por esse
estacionamento?

a) três - âncora
b) número - quíntuplo
c)armazém - notável
d) egoísta - crítica
_________________________________________
08.
Assinale a alternativa em que a palavra está
escrita de forma INCORRETA.

a) 135 carros.
b) 310 carros.
c) 450 carros.
d) 465 carros.
_________________________________________
12.
Um quadrado de lado 4 cm circunscreve
um círculo, como na figura abaixo. Qual a área do
círculo? (Considere π=3,1)

a) expressão
b) contenção
c) suspensão
d)manutensão
_________________________________________
Observe a tirinha abaixo para responder às questões
9 e 10.

(Will Tirando. Disponível em:http://www.willtirando.
com.br/tirando-da-cabeca-do-leitor-44/)
Diálogo da tirinha:
Quadro 1: Mãe, traga mais bolo!
Quadro 2: Moleque! Se você comer mais bolo você
vai explodir!
Quadro 3: Então traga e saia de perto.
09.
Assinale a alternativa que indica corretamente
a figura de linguagem presente nono segundo
quadroda tirinha acima.

a) 8,4 cm².
b) 12,4 cm².
c) 19,22 cm².
d) 24,8 cm².
_________________________________________
13.
Qual o valor de x na equação 8x-3=2x+15 ?
a) 3.
b) 4.
c) 5.
d) 6.
_________________________________________
14.
Qual o montante acumulado por um
investidor que aplicasse R$5000,00 em um fundo de
investimento que rendesse 1% ao mês, no regime de
juros simples, ao longo de um ano?

a)Hipérbole
b) Ironia
c) Eufemismo
d) Personificação
_________________________________________
10.
Considerando o contexto, assinale a
alternativa que indica CORRETAMENTE o modo
verbal dos verbos presentes na fala do menino no
primeiro e terceiro quadro da tirinha.

a)R$ 550,00.
b)R$ 560,00.
c)R$ 600,00.
d)R$ 650,00.
_______________________________________
15.
Considere uma progressão geométrica de
termo inicial 4 e razão 3. Qual o sexto termo dessa
progressão?

a) Indicativo
b)Imperativo
c)Subjuntivo
d) Infinitivo
_________________________________________
QUESTÕES
11 A 15
MATEMÁTICA

a)72.
b)324.
c) 972.
d)2916.
________________________________________
QUESTÕES 16 A 30 - CONHECIMENTOS GERAIS

11.
A quantidade de carros que entra em um
estacionamento a cada 3 dias é, em média, de

16.
O Prêmio Nobel da Paz é concedido
anualmente a pessoas que tenham contribuído
2

decisivamente para a manutenção da paz no mundo.
A este respeito, marque a alternativa que indica a
personalidade premiada em 2019 com o Nobel da
Paz.
a) Abiy Ahmed Ali, por sua atuação a favor da paz
na Etiópia.
b) Greta Thunberg, por sua militância em prol do
meio ambiente.
c) Donald Trump, por sua política imigratória nos
Estados Unidos.
d) Papa Francisco, pela renovação operada na
hierarquia da Igreja Católica.
_________________________________________
17.
Leia a notícia a seguir, publicada em novembro
deste ano, a respeito de um recente acontecimento
político no Brasil, e marque a alternativa que
preenche CORRETAMENTE a lacuna.
“Por seis votos a cinco, o Supremo Tribunal
Federal decidiu derrubar a decisão que permitia o
cumprimento de pena após _________________.
Pelo novo entendimento do Supremo, um condenado
só passará a cumprir pena após trânsito em julgado,
ou seja, quando a possibilidade de recurso for
esgotada. A decisão alterou a jurisprudência que
vigorava desde 2016 e que era considerada um dos
pilares da Operação Lava Jato”.
(Portal Deutsche Welle, 08/11/19, com adaptações).
a) parecer favorável do Congresso
b) condenação em segunda instância
c) decisão do juízo de primeiro grau
d) comprovação documentada de inocência
_________________________________________
18.
Ainda com base na notícia reproduzida na
questão anterior, a referida decisão do Supremo
Tribunal Federal teria o potencial de beneficiar cerca
de cinco mil presos. Além do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, foi beneficiado diretamente pela
decisão:
a) Sérgio Moro, atual ministro da Justiça.
b) José Dirceu, ex-ministro do governo Lula.
c) Itamar Franco, ex-presidente da República.
d) Aécio Neves, deputado federal por Minas Gerais.
_________________________________________
19.
Considere a notícia a seguir, relativa a
um recente fato político transcorrido na América
Latina, e marque a alternativa que preenche
CORRETAMENTE a lacuna.
“O comandante das Forças Armadas da Bolívia
fez uma conferência de imprensa este domingo
‘exigindo’ ao presidente a sua renúncia. O presidente
_________, que de manhã tinha anunciado novas
eleições devido a indícios de fraude, acabou por
anunciar sua renúncia, após treze anos no poder. O
seu vice fala de ‘golpe”.
(Diário de Notícias, 10/11/19, com adaptações).

a) Evo Morales
b) Nicolás Maduro
c) Alberto Fernández
d) Manuel López Obrador
_________________________________________
20.
Dentre os símbolos da República do Brasil,
referidos no texto constitucional, conta-se o nosso
Hino Nacional. Em relação a esse, identifique a
alternativa que NÃO contém um verso do Hino
Nacional Brasileiro.
a) Brasil, meu Brasil brasileiro!
b) E diga o verde-louro desta flâmula.
c) Fulguras, ó Brasil, florão da América.
d) Nem teme, quem te adora, a própria morte!
_________________________________________
21.
De acordo com a organização proposta
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), o território brasileiro pode ser dividido em
cinco grandes regiões. A esse respeito, identifique a
alternativa INCORRETA.
a) O Estado do Paraná se localiza na Região Sul.
b) O Estado de Goiás se localiza na Região Nordeste.
c) O Estado do Amazonas se localiza na região
Norte.
d) O Estado de São Paulo se localiza na Região
Sudeste.
_________________________________________
22.
O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
foi criado para avaliar a qualidade do Ensino Médio
no país. A esse respeito, analise as alternativas a
seguir e assinale a que indica o tema da redação do
ENEM aplicado este ano.
a) Combate à depressão na sociedade brasileira.
b) Democratização do acesso ao cinema no Brasil.
c) Importância da preservação do meio ambiente.
d) Perigo da escassez da água no Brasil.
_________________________________________
23.
O sociólogo Gilberto Freyre é reconhecido por
ter refletido sobre a questão da identidade brasileira.
Analise a sua afirmação a seguir, sobre as primeiras
décadas da história do Brasil, e marque a alternativa
que preenche CORRETAMENTE a lacuna.
“Às exigências do novo regime de trabalho, o agrário,
o índio não correspondeu, envolvendo-se em uma
tristeza de introvertido. Foi preciso substituí-lo pela
energia moça, tesa, vigorosa do _______, este um
verdadeiro contraste com o selvagem americano
pela sua extroversão e vivacidade”.
a) europeu
b) judeu
c) muçulmano
d) negro
_________________________________________
24.
Examine atentamente a matéria jornalística
a seguir e assinale a alternativa que preenche
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CORRETAMENTE a lacuna.
“O governo no Brasil custa caro, entrega pouco
e tem contas insustentáveis. Foi com base nesse
diagnóstico que a equipe do ministro da Economia,
____________, preparou um pacote de medidas
entregue pelo presidente Jair Bolsonaro nesta
semana às lideranças do Congresso. O plano prevê
a mais profunda reestruturação da máquina pública
brasileira desde a promulgação da Constituição
Federal de 1988”. (Revista Época, 09/11/19, com
adaptações).
a) Augusto Heleno
b) Onyx Lorenzoni
c) Paulo Guedes
d) Sérgio Moro
_________________________________________
25.
De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, e para os efeitos dessa lei, considerase adolescente a pessoa entre doze e dezoito anos
de idade. Contudo, a mesma lei define que, nos
casos expressos em lei, o Estatuto pode ser aplicado
excepcionalmente a pessoas entre:
a) dezoito e vinte e um anos de idade.
b) vinte e um e vinte e cinco anos de idade.
c) vinte cinco e trinta anos de idade.
d) trinta e trinta e cinco anos da idade.
_________________________________________
26.
De acordo com o Estatuto do Idoso, prevenir
a ameaça ou violação aos direitos do idoso é dever:
a) de todos.
b) exclusivo do Estado.
c) dos mais jovens apenas.
d) privativo dos seus familiares de primeiro grau.
_________________________________________
27.
Considere as alternativas a seguir e assinale
a que NÃO apresenta um dos artigos do Estatuto da
Pessoa com Deficiência.
a) Compete ao poder público garantir a dignidade da
pessoa com deficiência ao longo de toda a vida.
b) A pessoa com deficiência poderá ser obrigada a se
submeter a intervenção clínica ou cirúrgica em casos
específicos.

c) É dever de todos comunicar à autoridade
competente qualquer forma de ameaça ou de
violação aos direitos da pessoa com deficiência.
d) Toda pessoa com deficiência tem direito à
igualdade de oportunidades com as demais pessoas
e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.
_________________________________________
28.
Analise as opções a seguir e marque a
que NÃO indica um dos símbolos do Município de
Maringá, expressos na Lei Orgânica Municipal.
a) O hino.
b) A catedral.
c) O brasão.
d) A canção “Maringá”.
_________________________________________
29.
A bandeira do Município de Maringá é formada
por três faixas horizontais, cada uma com uma cor
própria, dotada de um sentido simbólico. Marque a
alternativa que NÃO indica uma das cores utilizadas
nas faixas da bandeira de Maringá.
a) Azul.
b) Branco.
c) Amarelo.
d) Vermelho.
_________________________________________
30.
Leia a seguinte narrativa, a respeito da
origem do nome do Município de Maringá, e assinale
a alternativa que contém o nome que preenche
CORRETAMENTE a lacuna.
“A canção ‘Maringá, Maringá’ surgiu no ano de 1931,
época em que Rui Carneiro, oficial de gabinete
do Ministro da Aviação,sugeriu ao compositor
____________ que fizesse uma música abordando
o drama da seca do nordeste. O compositor pediu
então uma relação das cidades assoladas pela seca,
e entre elas estava a de Ingá. Imaginou, então, uma
cabocla de nome Maria, que seria a Maria do Ingá, e
surpreso ficou ao notar a sonorização da contração
Maringá”.
(Portal da Prefeitura de Maringá, com adaptações).
a) Libero Badaró
b) Demétrio Ribeiro
c) Saldanha Marinho
d) Joubert de Carvalho
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 16/12/2019.
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