
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
            
 
 
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 3 (três) horas de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, 

deverá assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá trinta questões de múltipla escolha, avaliadas na escala de 00 a 100; 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse 

caso será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o 

material recebido, exceto o folheto fornecido aos candidatos que desejarem anotar suas 

respostas; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
Vista Cansada 
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Otto Lara Resende 

 

 Acho que foi o Hemingway quem disse que olhava cada coisa à sua volta como se a visse pela última vez. 

Pela última ou pela primeira vez? Pela primeira vez foi outro escrito quem disse. Essa idéia de olhar pela última 

vez tem algo de deprimente. Olha de despedida, de quem não crê que a vida continua, não admira que o 

Hemingway tenha acabado como acabou. Fugiu enquanto pôde do ____________ que o roía – e daquele tiro 

brutal. 

 Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, disse o poeta. Um poeta é só isto: um certo modo de 

ver. O diabo é que, de tanto ver, a gente ________ o olhar. Vê não-vendo. Experimente ver pela primeira vez o 

que você vê todo dia, sem ver. Parece fácil, mão não é. O que nos cerca, o que nos é familiar, já não desperta 

_______________. O campo visual da nossa rotina é como um vazio. 

 Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que é que você vê no seu 

caminho, você não sabe. De tanto ver, você não vê. Sei de um profissional que passou 32 anos a fio pelo mesmo 

hall do prédio do seu escritório. Lá estava sempre, pontualíssimo, o mesmo porteiro. Dava-lhe bom-dia e às vezes 

lhe passava um recado ou uma correspondência. Um dia o porteiro cometeu a descortesia de falecer. 

 Como era ele? Sua cara? Sua voz? Como se vestia? Não fazia a mínima idéia. Em 32 anos, nunca o viu. 

Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um dia no seu lugar estive uma girafa, cumprindo o rito, pode 

ser também que ninguém desse por sua ausência. O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Mas há sempre 

o que ver. Gente, coisas, bicho. E vemos? Não, não vemos. 

 Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos atentos e para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz 

de ver pela primeira vez o que, de fato, ninguém vê. Há pai que nunca viu o próprio filho. Marido que nunca viu 

a própria mulher, isso existe às pampas. Nossos olhos são opacos, se gastam no dia-a-dia. É por aí que se instala 

no coração o monstro da indiferença. 

 

Jornal Folha de S. Paulo, 23 fev. 1992. 

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) dezespero – banalisa – curiozidadi. 
b) dizespero – banaliza – curiozidade. 
c) desespero – banaliza – curiosidade. 
d) dizespero – banalisa – curiosidadi. 
 
02 - Analise as afirmações quanto à acentuação gráfica e assinale a alternativa incorreta: 
a) As paroxítonas “prédio”, “escritório” e “ausência” são acentuadas porque são  terminadas em ditongo. 
b) As palavras “roía”, “idéia” e “aí “obedecem à mesma regra de acentuação. 
c) As palavras “última”, “hábito” e “espetáculo” são acentuadas porque são proparoxítonas. 
d) Os monossílabos tônicos “lá”, e “só” são acentuados porque terminam em a, e o. 
 
03 - Analise as afirmações: 
I – Notado tem como sinônimo – reparado, conhecido. 
II – Cumprimento e Comprimento são palavras parônimas. 
III – Em “Tem olhos atentos e límpidos” e “Nossos olhos são opacos...” (5º parágrafo) os termos sublinhados são 
antônimos. 
Assinale a alternativa em que as afirmações estejam corretas: 
a) apenas I e II. 
b) apenas I e III. 
c) apenas II e III. 
d) I, II e III. 
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04 - Em “– Mas há sempre o que ver...”  (4º parágrafo) O termo sublinhado é um fator de coesão que determina 
uma relação de sentido de: 
a) oposição. 
b) explicação. 
c) adição. 
d) causa. 
 
05 - Analise as afirmativas quanto ao gênero dos substantivos e assinale a incorreta: 
a) Os substantivos “criança” e “gente” são sobrecomuns – um só gênero para masculino e feminino. 
b) O substantivo “poeta” é comum de dois gêneros – o poeta = a poeta. 
c) “Girafa” é um substantivo epiceno. Girafa macho – girafa fêmea. 
d) Os substantivos “pai” e “marido” formam o feminino com radical diferente do masculino – mãe / esposa. 
 
06 - Atente para as afirmações: 
I – O autor do texto compartilha com a opinião de Hemingway sobre a maneira de olhar as coisas. 
II – Para o autor o poeta tem um modo todo peculiar de ver o mundo. Consegue captar muita coisa da vida 
rotineira que passa despercebida para a grande maioria das pessoas. 
III – Segundo o autor é difícil ver as coisas que estão ao nosso redor como se fosse pela primeira vez porque no 
campo visual nossa rotina não existe. 
Assinale a alternativa em que as afirmações relacionadas ao texto estão corretas: 
a) apenas I e II. 
b) apenas I e III. 
c) apenas II e III. 
d) I, II e III. 
 
07 - Um fio foi esticado do topo de um prédio até a base de outro, conforme indica a figura abaixo. O valor mais 
próximo da medida do comprimento do fio é de: 

 
a) 34,5 cm 
b) 35,05 cm 
c) 36,05 cm 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - Um senhor tem um terreno retangular cujo perímetro é de 104 m. Se diminuirmos do comprimento o triplo 
da largura sobraram 4 m. Quais são as dimensões do terreno que ele tem? 
a) 12 m e 40 m 
b) 18 m e 34 m 
c) 16 m e 36 m 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
09 - Determine dois números inteiros negativos que sejam consecutivos e cuja soma dos quadrados seja 365. 
a) -13 e -14 
b) -15 e 16 
c) -17 e -18 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - No triângulo abaixo estão indicadas as medidas de um ângulo e de um cateto. Utilizando a relação tangente, 
calcule o valor de x. 

 
a) 1,5 


 
 
  





 4 

b) 3 
c) 4,5 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
11 - O atual Presidente da Assembléia Legislativa do Paraná é: 
a) Hermas Brandão 
b) Nelson Justus 
c) Nelson Garcia 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
12 - São símbolos do Município de Arapongas: 
a) Bandeira do Município, Brasão do Município e Hino Municipal 
b) Bandeira do Município, Hino Estadual e Brasão do Município 
c) Brasão do Município, Bandeira do Município e Escudo do Município 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
13 - O descobrimento do Brasil foi fruto da investida de povos vindo de qual País? 
a) Espanha 
b) Alemanha 
c) Itália 
d) Nenhuma das alternativas anteriores  
 
14 - As cores da Bandeira do Município de Arapongas são: 
a) azul, amarela e com pombinhas brancas 
b) verde, amarela e com pombinhas brancas 
c) marrom, amarela e com pombinhas brancas 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
15 - Constituem-se como princípios da Política Nacional do Idoso (Lei n. 8.842, de 04 de janeiro de 1994), exceto: 
a) o processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser objeto de conhecimento e informação 
para todos. 
b) as diferenças econômicas, sociais, regionais e, particularmente, as contradições entre o meio rural e o urbano do 
Brasil deverão ser observadas pelos poderes públicos e pela sociedade em geral, na aplicação da lei. 
c) deverá ser implementado um sistema de informações que permita a divulgação da política, dos serviços oferecidos, 
dos planos, programas e projetos em cada nível de governo. 
d) a família, a sociedade e o estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo sua 
participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida. 
 
16 - Com relação ao Benefício de Prestação Continuada – BPC previsto na Lei Orgânica de Assistência Social - 
LOAS (Lei n. 8.742 de 07/12/1993), assinale a alternativa correta: 
a) A situação de internado prejudica o direito do idoso ou do portador de deficiência ao benefício. 
b) O benefício não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de 
outro regime, salvo o da assistência médica. 
c) A concessão do benefício ficará sujeita a exame médico pericial e laudo realizados pelos serviços de perícia médica 
do Sistema Único de Saúde. 
d) Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per 
capita seja inferior a 1/2 (meio) salário mínimo. 
 
17 - São objetivos da assistência social de acordo com a Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS (Lei n. 8.742 
de 07/12/1993), exceto: 
a) a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. 
b) a promoção da integração ao mercado de trabalho. 
c) o amparo às crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual. 
d) a garantia de 01 (um) salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não 
possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 
 
18 - A Promoção, Defesa e Controle são os três eixos fundamentais do: 
a) Sistema de garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
b) Plano de Atendimento à criança e ao adolescente vítima de abandono e exclusão social. 
c) Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. 
d) Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. 
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19 - A doutrina da proteção integral tem como fundamento a concepção de que crianças e adolescentes são 
sujeitos de direitos, frente à família, à sociedade e ao Estado, em contraposição a doutrina presente no antigo 
Código de menores, denominada de: 
a) doutrina da situação irregular. 
b) doutrina do menor abandonado. 
c) doutrina da situação de abandono. 
d) doutrina da desproteção do menor. 
 
20 - A medida sócio-educativa prevista no Estatuto da Criança e Adolescente – ECA (Lei n. 8.069 de 13/07/1990) 
que consiste em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada, é denominada de: 
a) medida de obrigação de reparar o dano. 
b) medida de advertência. 
c) medida de repressão verbal. 
d) medida de internação. 
 
21 - “(...) são ações coletivas de caráter sociopolítico, construídas por atores sociais pertencentes a diferentes 
classes e camadas sociais. Eles politizam suas demandas e criam um campo político de força social na sociedade 
civil. Suas ações estruturam-se a partir de repertórios criados sobre temas e problemas em situações de: 
conflitos, litígios e disputas”. (GOHN 1995, p. 44). O texto acima se refere ao conceito de: 
a) redução de danos. 
b) redes movimentalistas. 
c) redes sociais. 
d) movimentos sociais. 
 
22 - Entende-se por Educação Especial a modalidade de educação escolar oferecida: 
a) aos alunos matriculados na Educação Básica e que pretendem trabalhar no estrangeiro. 
b) a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente nas instituições especializadas de ensino para 
educandos portadores de necessidades especiais. 
c) para jovens e adultos que não completaram o Ensino Fundamental. 
d) a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores 
de necessidades especiais. 
 
23 - Os sistemas municipais de ensino compreendem, dentre outros: 
a) as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público estadual. 
b) os órgãos municipais, estadual e federal de educação. 
c) as instituições de educação infantil criadas e mantidas apenas pelo poder público. 
d) as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. 
 
24 - Em relação às atribuições do Conselho Tutelar é correto afirmar que: 
a) pode-se requisitar serviços públicos na área de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. 
b) deve orientar, apoiar e acompanhar prioritariamente os casos de crianças com faixa etária entre 03 a 10 anos de 
idade. 
c) deve elaborar proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente. 
d) a notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente deve ser 
encaminhada à Delegacia de Polícia do município. 
 
25 - Assinale a alternativa correta com relação à garantia de direitos da infância e adolescência no Brasil: 
a) a emenda constitucional de 1980 definiu criança e adolescente como prioridade absoluta na formulação de políticas 
públicas. 
b) o sistema de garantia de direitos contempla a proteção de menores abandonados e vitimizados, mas não inclui os 
adolescentes infratores. 
c) os programas destinados aos adolescentes autores de atos infracionais devem ser desenvolvidos no bojo de políticas 
de direitos. 
d) a infância e adolescência no Brasil sempre foram alvo de cuidado e proteção por parte do Estado, da família e da 
sociedade. 
 
26 - É definido(a) pelo Estatuto da Criança e Adolescente – ECA (Lei n. 8.069 de 13/07/1990) como “(...) órgão 
permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos 
da criança e do adolescente”. A definição acima se refere ao: 
a) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
b) Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
c) Conselho Tutelar. 
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d) Sistema de garantia de direitos a crianças e adolescentes. 
 
27 - É considerado como criança pelo Estatuto da Criança e Adolescente – ECA (Lei n. 8.069 de 13/07/1990) a 
pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre: 
a) doze e dezesseis anos de idade. 
b) doze e dezoito anos de idade. 
c) doze e vinte e um anos de idade. 
d) doze e vinte e quatro anos de idade. 
 
28 - O conceito de redução de danos relativo ao consumo de drogas psicoativas, já existe informalmente há muito 
tempo e se refere a estratégias que minimizam os danos associados ao consumo dessas substâncias. A partir dessa 
nova estratégia – redução de danos – os usuários de drogas são vistos como: 
a) indivíduos não capazes de modificar o comportamento por longos períodos. 
b) cidadãos capazes de modificar seus comportamentos e podem desempenhar um papel importante tanto no 
planejamento como na própria implementação de programas de prevenção. 
c) sujeitos que são capazes de modificar seus comportamentos, mas que não podem desempenhar um papel em 
programas de prevenção. 
d) cidadãos que não devem possuir durante o tratamento o direito à liberdade de escolha, pois a tendência ao vício se 
prevalece ao do tratamento. 
 
29 - O Estatuto da Criança e Adolescente – ECA (Lei n. 8.069 de 13/07/1990) em seu artigo 104 prevê que os 
menores de dezoito anos são penalmente _________________. 
Complete corretamente a frase: 
a) impunes da prática de ato infracional. 
b) imputáveis. 
c) desresponsabilizados pelos seus atos. 
d) inimputáveis. 
 
30 - Considera-se idoso, para os efeitos da Política Nacional do Idoso (Lei n. 8.842, de 04 de janeiro de 1994) a 
pessoa maior de: 
a) sessenta anos de idade. 
b) sessenta e cinco anos de idade. 
c) setenta anos. 
d) setenta e cinco anos de idade. 
 


 
 
  




