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10 de Julho de 2010 

 
 

 PROVA 1 
  

 CONHECIMENTOS GERAIS  
  

  
  

 
   

 

 
 

INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 
 
1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 20 e 1 redação. 
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 : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta 
- Preencher totalmente o espaço           correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão 

 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS. 

 

 
 
 

Duração total da prova: 3 horas e 30 minutos 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Anote o seu gabarito.                                       
  
 
 
 
O gabarito será disponibilizado no dia 12/07/2010. 
As dúvidas referente às questões devem ser encaminhadas para o e-mail processoseletivo@pucpr.br  

 

 

N.º DO CARTÃO NOME (LETRA DE FORMA)  

ASSINATURA  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
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1. Em um hospital todos os médicos passaram por uma 
avaliação física, e todos que os que tinham mais que 
50 anos apresentaram necessidade de atividade 
física.  
Podemos concluir: 

 
A) Para contratar um médico que passou no exame 

físico, basta considerar um médico com menos 
de 50 anos. 

B) Os médicos, quando chegam aos 50 anos, têm 
problemas físicos. 

C) A prática da medicina é prejudicial ao 
condicionamento físico. 

D) Os médicos com 60 anos têm condicionamento 
ainda pior que os de 50 anos. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
 
2. Com relação a quatro funcionários de um hospital: 
 

I. Mauricio é mais alto que Rogério. 
II. Marcelo é mais alto que Edson. 
III. Rogério é mais baixo que Marcelo. 
IV. Rogério é mais alto que Edson. 

 
Ao se avaliarem as quatro assertivas acima, 
podemos concluir: 

 
A) Rogério é o mais baixo. 
B) Mauricio é o mais alto. 
C) Marcelo é o mais alto. 
D) Edson é o mais baixo. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
 
3. Hoje, 4 de julho de 2010, Mauricio completa 45 anos. 

Coincidentemente seus filhos também nasceram no 
dia 4 de julho. Eles têm 9 e 11 anos, 
respectivamente. Daqui a quantos anos a idade de 
Mauricio será igual à soma das idades de seus 
filhos? 

 
A) 23 
B) 24 
C) 25 
D) 26 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
 
4. Um cubo com 20 cm de aresta tem a massa de        

100 Kg. Um outro cubo do mesmo material, com       
2 cm de aresta, tem a massa de: 

 
A) 10 kg 
B) 5 kg 
C) 500 g 
D) 100 g 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

5. Uma torneira enche uma caixa d´água em 3 horas; 
outra enche  em 2 horas; e outra a esvaziaria em 4 
horas.  
Considerando que a caixa está vazia e que as três 
torneiras estão abertas, em quanto tempo a caixa 
estará cheia? 

 
A) Nunca, pois uma torneira sempre estará 

esvaziando. 
B) Entre 1 hora 30 minutos e 1 horas e 40 minutos. 
C) Entre 1 hora e 40 minutos e 1 hora e 45 minutos. 
D) Entre 1 hora e 45 minutos e 1 hora e 50 minutos. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
 
6. Marque a alternativa que nega (completamente) a 

frase:  
 

“Mauricio gosta de futebol e cerveja.” 
 

A) Mauricio não gosta de futebol e não gosta de 
cerveja. 

B) Mauricio não gosta de futebol nem de cerveja. 
C) Mauricio não gosta de futebol, mas gosta de 

cerveja. 
D) Mauricio gosta de futebol ou gosta de cerveja. 
E) Mauricio não gosta de futebol ou não gosta de 

cerveja. 
 
 
7. Três amigas, Marisol, Paula e Tati, estão usando 

vestido. Uma está de azul, outra de vermelho e a 
outra de preto, não nesta ordem obrigatoriamente. 

 
- Marisol disse: “Tati está de preto e eu de vermelho”. 
- Tati disse: “Eu estou de vermelho e Paula de preto”. 
- Paula disse: “Eu estou de azul e Marisol de 

vermelho”. 
 

Sabendo que cada uma disse uma verdade e uma 
mentira, podemos afirmar: 

 
A) Paula está de vestido preto. 
B) Tati está de vestido preto. 
C) Marisol está de vestido preto. 
D) Tati está de vestido azul. 
E) Paula está de vestido vermelho.  

 
 
8. Rogério não tem dinheiro suficiente para completar o 

tanque de seu carro com álcool. Sabe-se que a 
gasolina é mais cara que o álcool. A partir dessas 
informações, é CORRETO afirmar: 

 
A) Rogério não tem dinheiro para comprar meio 

tanque de gasolina. 
B) Rogério tem dinheiro para comprar, em gasolina, 

um quarto do que falta no tanque. 
C) Rogério não tem dinheiro para completar o 

tanque com gasolina.  
D) Rogério tem dinheiro para comprar, em álcool, 

metade do que falta no tanque. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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9. Em um restaurante, Rogério, Mauricio e Marcelo 
pagaram a conta com trinta reais (dez de cada um). 
O garçom voltou com o troco de R$ 5,00. Eles 
pediram o troco em moedas de um real. Assim, cada 
um recebeu R$ 1,00 de troco e dois eles deram-no 
ao garçom de gorjeta. Marcelo fez a seguinte conta:     
R$ 9,00 gasto individual, num total de R$ 27,00, mais 
R$ 2,00 da gorjeta do garçom, totalizando R$ 29,00.  
Desse contexto pode-se afirmar: 

 
A) A conta de Marcelo está certa e falta um real. 
B) Rogério ficou com um real a mais. 
C) Mauricio ficou com um real a mais. 
D) Rogério ficou com um real a mais. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
 
10. Considerando as afirmativas abaixo, marque a única 

opção logicamente possível: 
 

I. Assinale a alternativa A, com o número 10, se a 
resposta for 50, da alternativa E, estiver correta. 

II. Assinale a alternativa C, com o número 30, se a 
alternativa B, com o número 20, for incorreta. 

III. A alternativa E, com o número 50, será o 
gabarito, se D, com o número 40, for a opção 
correta. 

IV. Se a alternativa D, com o número 40, estiver 
correta, a alternativa B, com o número 20, 
também estará. 

 
A) 10   
B) 20   
C) 30   
D) 40   
E) 50 

 
 
11. 6 laranjas têm o mesmo valor de 4 maçãs; 8 maçãs 

têm o mesmo valor de 6 peras; e 3 peras têm o 
mesmo valor de duas mangas.  

 
Com isto podemos afirmar: 

 
A) Com o valor de 15 laranjas, podemos comprar 6 

mangas. 
B) Com o valor de 15 laranjas, podemos comprar 5 

mangas. 
C) Com o valor de 15 laranjas, podemos comprar 12 

maçãs. 
D) Com o valor de 15 laranjas, podemos comprar 8 

peras. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
 
 
 
 

12. Geraldo dispõe de 240 pessoas trabalhando para 
preparar a festa de aniversário de sua esposa. Das 
pessoas que estão trabalhando, é CORRETO afirmar 
(com certeza): 

 
A) Pelo menos 21 delas fazem aniversário no 

mesmo mês. 
B) Pelo menos 5 são mulheres. 
C) Pelo menos 10 têm altura superior a 1,70m. 
D) Pelo menos 3 são parentes de Geraldo. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
 
13. Duas barras de metal têm a massa de 3 kg mais 

meia barra. Qual a massa de uma barra e meia? 
 

A) 1 kg. 
B) 1,5 kg 
C) 2 kg 
D) 3 kg 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
 
14. Identifique o valor de x que completa a sequência:  
 
 

2; 8; 26; x; 242; 728 
 
 

A) 70 
B) 76 
C) 80 
D) 86 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
 
15. Em uma clínica 90 pessoas foram vacinadas: 
 

• 45 pessoas receberam a vacina A. 
• 35 pessoas receberam a vacina B. 
• 60 receberam a vacina C. 
• 15 pessoas receberam as vacinas A e B. 
• 20 receberam as vacinas A e C. 
• 25 pessoas receberam as vacinas B e C. 

 
Quantas pessoas receberam as vacinas A, B e C? 

 
A) 25 pessoas. 
B) 27 pessoas. 
C) 12 pessoas. 
D) 10 pessoas. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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16. Tenho quatro camisas: “A, B, C e D”. Uma é amarela, 
uma é cinza, uma é azul e outra é preta, não 
necessariamente nesta ordem. Considere que 
somente uma das afirmações abaixo é FALSA : 

 
• A é amarela. 
• B não é amarela. 
• C não é azul. 
• D não é preta. 

 
Quais as cores das camisas A, B, C e D, nesta 
ordem? 

 
 

A) Preta, cinza, amarela e azul. 
B) Cinza, azul, amarela e preta. 
C) Azul, cinza, amarela e preta. 
D) Preta, amarela, cinza e azul. 
E) Amarela, azul, preta e cinza. 

 
 

17. Marcelo saiu de casa e fez compras em seis lojas, 
cada uma num bairro diferente. Em cada uma, gastou 
a metade do que possuía, e, bem como, pagou        
R$ 4,00 de estacionamento ao sair de cada uma 
delas. Se no final ainda lhe sobraram R$ 23,50, que 
quantia tinha Marcelo ao sair de casa? 

 
A) R$ 3.004,00 
B) R$ 3.008,00 
C) R$ 2.050,00 
D) R$ 2.008,00 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
 
18. Admitindo como falsa a proposição “Nenhum aluno 

que “cola” é honesto”, o que poderá inferir-se da 
verdade ou falsidade de cada uma das proposições 
seguintes? 

 
I. Alguns alunos que “colam” são honestos. 
II. Alguns alunos que “colam” não são honestos. 

III. Todos os alunos que “colam” são honestos. 
 

A) Apenas a assertiva I é verdadeira. 
B) Apenas a assertiva II é verdadeira. 
C) Apenas a assertiva III é verdadeira. 
D) As três assertivas são verdadeiras. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
 

19. Dadas as premissas “Todos os camarões são 
crustáceos” e “peixe não é camarão”, pode-se 
concluir: 
 
A) Peixe não é crustáceo. 
B) Peixe é um anfíbio. 
C) Não pode existir crustáceo que seja peixe. 
D) Peixe pode viver em água doce. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
 

20. Duas grandezas “x e y” são tais que “se x = 5, então 
y = 8”. Assim, pode-se concluir que: 

 
A) Se x ≠ 5, então y ≠ 8. 
B) Se y = 8, então, x = 5. 
C) Se y ≠ 8, então, x ≠ 5. 
D) Se x = 4, então, y = 4. 
E) Nenhuma das conclusões anteriores é válida. 
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      RREEDDAAÇÇÃÃOO  

TEXTO 
 

“O Câncer não é um monstro” 
 

Hebe Camargo diz que enfrenta a doença "toda serele pe". E, poucas semanas depois de sair da quimiotera pia, já 
voltou a comer bem - e a tomar seu vinhozinho. 
 
Em janeiro, a apresentadora Hebe Camargo, de 81 anos, recebeu o diagnóstico de um câncer no peritônio, membrana que 
envolve os órgãos da região abdominal. A apresentadora sentiu os sintomas da doença durante o Ano-Novo, em Miami. 
"Minha barriga inchou tanto que parecia uma bola. E perdi o apetite", conta Hebe. O drama da apresentadora, cuja 
trajetória se confunde com a da televisão, comoveu os brasileiros: estudo da consultoria MídiaB mostra que ela foi a 
celebridade de maior destaque nos meios de comunicação nos cinco primeiros meses do ano. Algumas semanas depois de 
enfrentar a última de cinco sessões de quimioterapia, Hebe recebeu VEJA em sua casa, em São Paulo. Falou sobre o 
impacto da doença em sua vida, da devoção por suas santas e de seu otimismo inabalável. . 
 
A senhora comemorou recentemente o fim das sessões de quimioterapia. Qual foi o impacto do câncer em s ua 
vida?   
Descobri que a doença não é o monstro de que tanto falam. Muitas pessoas tremem só de ouvir a palavra câncer. Até 
algum tempo atrás, aliás, eu conhecia gente que falava, no máximo, "ca". É preciso acabar com essas besteiras. Hoje, a 
ciência está tão evoluída que, em muitos casos, é possível se tratar com boas chances de cura. E não há por que temer o 
tratamento. Eu tirei a quimioterapia de letra.  
 

                                                                                                        Fonte: MARTHE, Marcelo. Veja, ed. 2168, 9.jun.2010, p. 120. 

 
                                              

 
 

 

Proposta de Redação 
Escreva um texto dissertativo sobre o que afirma a apresentadora Hebe Camargo e, principalmente, respo nda à 
questão:  
AFINAL, O CÂNCER É, OU NÃO, UM MONSTRO?  

 

 
 

 
 

SOBRE A REDAÇÃO 
 

1. Estruture o texto da sua redação com um mínimo de 15  e um máximo de 20 linhas . 
2. Faça o rascunho no espaço reservado. 
3. Transcreva o texto do rascunho para a FOLHA DE REDAÇÃO que lhe foi entregue em separado. 
4. Não há necessidade de colocar título. 
5. Não coloque o seu nome, nem a sua assinatura na FOLHA DE REDAÇÃO, nem faça marcas nela. A FOLHA DE 
REDAÇÃO já se encontra devidamente identificada. 
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RREEDDAAÇÇÃÃOO  ––  RRaassccuunnhhoo  

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
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