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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 

 
1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 40. 
 
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 
                                                                                                                                                                                          � 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Anote o seu gabarito.                                       
  
 
 
 
 
 

 

 

N.º DO CARTÃO NOME (LETRA DE FORMA)  

ASSINATURA  

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

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  
EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

  
  

1. Quanto à Segurança Contra Incêndio e Pânico 
aplicada às edificações, no Estado do Paraná, aplica-
se a seguinte legislação: 

 
I. A Norma Regulamentadora NR 23 – Proteção 

Contra Incêndios. 
II. O Código de Prevenção de Incêndios do Corpo 

de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná. 
III. Normas Brasileiras da ABNT – Associação 

Brasileira de Normas Técnicas. 
 

A) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
B) Todas as assertivas estão corretas. 
C) Apenas a assertiva III está correta. 
D) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
E) Apenas a assertiva II está correta. 

 
 
 

2. O fosfato monoamônico é um agente extintor 
utilizado: 

 
A) Nos extintores ABC. 
B) Nos extintores de Pó Químico Seco - PQS. 
C) Nos extintores de Dióxido de Carbono – CO2. 
D) Nos extintores de Água Pressurizada - AP. 
E) Nos extintores sobre rodas de PQS, com 20 kg. 

 
 
 

3. A proteção por extintores leva em conta, quanto ao 
seu dimensionamento: 

 
I. A classificação da edificação quanto à ocupação. 
II. A área da edificação, em metros quadrados, bem 

como a distância máxima a ser percorrida até o 
encontro de uma unidade extintora. 

III. A existência de riscos específicos, tais como 
centrais de gases combustíveis, casas de 
máquinas de elevadores, casa de bombas, 
central de força. 

IV. A quantidade de pessoas que precisarão ser 
protegidas. 

 
 

A) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
B) Apenas a assertiva III está correta. 
C) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 

D) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
E) Apenas a assertiva I está correta. 

 
 

4. Para efetuar a proteção por extintores numa 
edificação ocupada por escritórios, contendo 
computadores, papéis e móveis, poderiam ser 
considerados, independentemente da quantidade, os 
seguintes extintores como obrigatórios, levando-se 
em conta a classe de incêndio desses materiais: 

 
 

A) Extintores de Pó Químico Seco - PQS. 
B) Extintores de Água Pressurizada - AP. 
C) Extintores de Gás Carbônico – CO2. 
D) Extintores de Espuma Mecânica. 
E) Extintores de Água Pressurizada - AP e Gás 

carbônico - CO2. 
 
 
 

5. Observando as portas abaixo é possível concluir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Os dispositivos instalados nas portas 
denominam-se travas antipânico. 

II. A edificação possui capacidade de público 
mínima de 200 pessoas. 

III. Uma das funções do dispositivo é permitir que as 
pessoas saiam de forma rápida do local. 

IV. Essas portas podem ser utilizadas como 
componentes de saídas de emergência. 

 
 

A) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
B) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
C) Apenas a assertiva I está correta. 
D) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
E) Apenas a assertiva IV está correta. 
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6. O sistema fixo de proteção por hidrantes, nas 

edificações, possui o reservatório de água que pode 
ser elevado ou não. Porém, um componente que não 
pode faltar é o que aparece na figura a seguir.  
Dado esse contexto, considere as alternativas que 
seguem e assinale a CORRETA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. A peça se chama barrilete e sua função é impedir 
que a água desça para os hidrantes. 

II. O sextavado da tubulação, uma espécie de 
registro que regula a pressão do sistema fixo de 
proteção por hidrantes. 

III. A válvula de retenção, cuja ausência pode 
inviabilizar a utilização de um sistema fixo de 
proteção. 

IV. Sua função é impedir que, em caso de 
pressurização, a água chegue ao reservatório, 
uma vez que permite apenas a passagem de 
água num sentido. 
 

A) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
B) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
C) Apenas as alternativas III e IV estão corretas. 
D) Apenas a assertiva I está correta. 
E) Apenas a assertiva III está correta. 

 
 
 

7. Quanto às saídas de emergência numa edificação: 
 

I. Podem permanecer trancadas desde que haja 
alguém responsável por abri-las caso seja 
necessário. 

II. Corredores, escadas, rampas também são 
componentes das saídas de emergência. 

III. Quando a capacidade de público for igual ou 
superior a 200 pessoas, será necessária a 
instalação de  dispositivo de abertura antipânico 
nas portas das saídas de emergência. 

IV. A largura mínima de uma porta de emergência 
será de 1,10m. 

 
A) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
B) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
C) Apenas a assertiva I está correta. 

D) Apenas a assertiva IV está correta. 
E) Apenas a assertiva II está correta. 

 
 

8. Quanto à necessidade de implementação do sistema 
de proteção por hidrantes em edificações, avalie as 
assertivas abaixo: 
 
I. Quando classificadas como antigas, o sistema 

fixo de proteção por hidrantes a ser instalado 
chama-se “adaptado”. 

II. Edificações que possuem hidrantes estão 
dispensadas da instalação do sistema móvel de 
proteção. 

III. A depender da distância entre as áreas de risco, 
é incorporação de risco, sendo que o resultado 
dessa soma de áreas pode ser considerado 
como requisito para a implementação do sistema 
fixo de proteção por hidrantes, caso o resultado 
dessa somatória seja igual ou superior ao mínimo 
estabelecido em função da classificação das 
edificações. 

IV. O reservatório de água utilizado no sistema fixo 
de proteção por hidrantes precisa ser dotado de 
reserva técnica na ordem de 2/3 do volume total. 
 

A) Apenas a assertiva II está correta. 
B) Apenas a assertiva III está correta. 
C) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
D) Apenas a assertiva IV está correta. 
E) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 

 
 
 

9. Ao se considerar as classes de fogo, de acordo com 
o contido na NR 23: 

 
I. Classe A - são materiais de fácil combustão, com 

a propriedade de queimarem em sua superfície e 
profundidade, e que deixam resíduos, como 
tecidos, madeira, papel, fibra etc. 

II. Classe B - são considerados inflamáveis os 
produtos que queimam somente em sua 
superfície, não deixando resíduos,  como óleo, 
graxas, vernizes, tintas, gasolina etc. 

III. Classe C - quando ocorrem em equipamentos 
elétricos energizados, como motores, 
transformadores, quadros de distribuição, fios 
etc. 

IV. Classe D - elementos pirofóricos como magnésio, 
zircônio e titânio. 

 
Assinale a alternativa que aplica CORRETAMENTE 
os extintores de incêndio, a partir das suas 
características: 
 
A) A classe B exige o uso de água pressurizada. 
B) Para classe A o extintor de água pressurizada é 

indicado. 
C) A classe C admite o uso de água pressurizada. 
D) O pó químico seco é indicado para a classe A. 
E) O extintor de espuma pode ser usado na classe 

C. 
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10. Quanto aos Equipamentos de Proteção Individual – 
EPI -, considere as assertivas abaixo: 

 
I. Cabe ao empregador a aquisição do 

equipamento de proteção individual adequado 
para a atividade. 

II. A higienização e a manutenção dos 
equipamentos cabem ao empregador. 

III. O mau uso do EPI é responsabilidade do 
empregador, mesmo após a orientação e 
treinamento quanto à forma correta de utilização.  

IV. Cabe aos empregados verificar se o EPI 
fornecido possui CA – Certificação de Aprovação. 

 
Assinale a alternativa que aplica CORRETAMENTE 
os extintores de incêndio, a partir das suas 
características: 
 
A) Apenas a assertiva I está correta. 
B) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
C) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
D) Todas as assertivas estão corretas. 
E) Apenas a assertiva II está correta. 

 
11. Quanto ao PPRA – Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais: 
 

I. O PPRA precisa estar articulado com o PCMSO – 
Programa Médico de Saúde Ocupacional. 

II. Deve conter o planejamento anual com o 
estabelecimento de metas, prioridades e 
cronograma. 

III. No PPRA os agentes ambientais químicos podem 
ser tratados com menor importância devido ao 
fato de serem menos frequentes no ambiente 
industrial.  

IV. Apenas as instalações com maior grau de risco 
precisam elaborar o PPRA, enquanto que 
aquelas que possuírem mais de 10 (dez) 
empregados e com até 20 (vinte) estão 
dispensadas da sua elaboração. 

 
Assinale a alternativa que aplica CORRETAMENTE 
os extintores de incêndio, a partir das suas 
características: 
 
A) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
B) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
C) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
D) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
E) Apenas a assertiva III está correta. 

 
 

12. Na NR 23, existe o apontamento sobre o que todos 
os locais de trabalho deverão possuir: proteção 
contra incêndio; saídas suficientes para a rápida 
retirada do pessoal em serviço, em caso de incêndio; 
equipamentos suficientes para combater o fogo em 
seu início; pessoas adestradas para o uso correto 

desses equipamentos. Quanto à aplicação prática 
desses itens extraídos da NR 23:   

 
I. Atualmente o adestramento de pessoas pode ser 

entendido como a capacitação e treinamento 
para a utilização dos equipamentos exigidos. A 
formação do brigadista pode ser considerada 
uma forma de cumprir esse requisito. 

II. A proteção contra incêndio se resume à 
exigência de extintores e hidrantes em 
quantidade suficiente e com distribuição 
adequada no local. 

III. É plenamente possível adequar uma edificação 
para ser vistoriada pelo Corpo de Bombeiros, no 
Paraná, cumprindo apenas os requisitos da NR 
23.  

IV. Os critérios definidos como padrão para o correto 
dimensionamento das saídas de emergência 
estão contidos em norma específica, voltada à 
Saída de Emergência em Edifícios. 

 
Assinale a alternativa que aplica CORRETAMENTE 
os extintores de incêndio, a partir das suas 
características: 
 
 
A) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
B) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
C) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
D) Apenas a assertiva I está correta. 
E) Apenas a assertiva III está correta. 

 
 

13. Segundo a ABNT NBR 14276/2006 – Programa de 
Brigada de Incêndio, são apresentadas algumas 
funções e suas prerrogativas quando da composição 
e formação de uma brigada de incêndio: 

 
I. O responsável pela brigada de incêndio é o 

responsável pela ocupação da planta ou quem 
ele designar. 

II. A vítima se define como qualquer pessoa ou 
animal que sofra qualquer tipo de lesão ou dano. 

III. O brigadista é o responsável pela preparação da 
brigada. 

IV. O instrutor de incêndio é o profissional com 
formação em prevenção e combate a incêndio e 
abandono de área, com carga mínima de 60h e 
100h, para os riscos baixo, médio e alto, 
respectivamente. 

 
Assinale a alternativa que aplica CORRETAMENTE 
os extintores de incêndio, a partir das suas 
características: 
 
A) Apenas a assertiva III está correta. 
B) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
C) Apenas a assertiva IV está correta. 
D) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
E) Apenas a assertiva II está correta. 
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14. Ao observar uma edificação, o Técnico em 

Segurança do Trabalho percebe que o piso que 
recobre uma rampa que conduz a um mezanino o 
qual possui guarda-corpo com 80 cm de altura, 
possui rachaduras e desníveis. 
Considere essa descrição e, aplicando-se os 
conceitos da NR 8 – Edificações, analise as 
afirmativas abaixo: 

 
I. O piso não pode apresentar saliências que 

prejudiquem a circulação de pessoas e materiais. 
II. As rampas precisam ter material antiderrapante, 

mas não seria um detalhe obrigatório, pois 
normalmente sua inclinação favorece a 
segurança dos seus usuários. 

III. Os guarda-corpos possuem altura mínima na NR 
23 de 90 cm, mas a NBR 14718/2008 – Guarda- 
corpos para edificações –, estabelece altura 
mínima de 1,05m; logo, aplica-se a referida NBR. 

 
A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
C) Apenas a afirmativa I está correta. 
D) Apenas a afirmativa III está correta. 
E) Todas as afirmativa estão corretas.  

15. Quanto aos critérios básicos para seleção de 
candidatos a brigadista: 

 
I. Permanecer na edificação durante seu turno de 

trabalho. 
II. Possuir boa condição física e boa saúde. 
III. Possuir bom conhecimento das instalações.  
IV. Não há necessidade de ser alfabetizado. 
V. Ser voluntário para atuar como brigadista. 
 
A) Apenas as assertivas II e V estão corretas. 
B) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
C) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
D) Apenas a assertiva II está correta. 
E) Apenas a assertiva V está correta. 

 
 

16. A brigada de incêndio é de suma importância numa 
planta industrial. No organograma a seguir, analise 
as funções que faltam e marque a alternativa que 
contemple CORRETAMENTE os itens faltantes. 

 

 
A) Chefe Geral da Brigada; supervisor líder; 

brigadista. 
B) Brigadista chefe; líder do setor nº 3; brigadista. 
C) Coordenador Geral da Brigada; brigadista líder e 

brigadista. 
D) Coordenador de brigada; líder do setor nº 3; líder. 
E) Coordenador Geral da Brigada; líder do setor    nº 

3; brigadista. 
 
 

17. Entre os procedimentos abaixo, alguns são 
considerados de emergência. Analise-os e assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
I. É recomendável que em caso de incêndio na 

edificação a pessoa suba até o pavimento mais 
elevado enquanto aguarda socorro. 

II. Nunca utilizar o elevador, salvo por orientação da 
brigada. 

III. Ao utilizar as escadas, dar sempre passagem 
para as equipes de emergência, oferecendo o 
lado interno das escadas. 

IV. Antes de abrir uma porta, verificar se ela não está 
quente. 
 

A) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
B) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
C) Apenas as assertivas  II e III estão corretas. 
D) Apenas a assertiva IV está correta. 
E) Apenas a assertiva I está correta. 

 
18. A elaboração de um plano de emergência contra 

incêndio deve ser realizada por um profissional que 
atenda a um determinado perfil, que o torna 
habilitado.  

 
Em relação a esse perfil, avalie as assertivas abaixo 
e marque a alternativa CORRETA: 

 
I. Formação em prevenção e combate a incêndio e 

abandono de área, primeiros socorros e análise 
de risco. 

II. Os brigadistas que atuam na estrutura da 
empresa, preferencialmente os líderes. 

III. Profissional que tenha elaborado nos últimos 5 
anos planos de emergência contra incêndio 
confirmados por atestado de capacitação técnica, 
emitido por instituição ou empresa de notório 
conhecimento no Brasil.  

IV. Bombeiros, mesmo que não comprovem 
atendimento às cargas horárias mínimas 
estabelecidas pela Norma Brasileira específica. 

 
A) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
B) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
C) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
D) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
E) Apenas a assertiva IV está correta. 
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19. Considerando a edificação a seguir e suas 
características, analise as assertivas e aponte a 
CORRETA: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Considerando F-8 (1 pessoa / m2) 
C= 100 
 
Cálculo da população: 
P = 680 x 1 = 680 pessoas 
 
Cálculo da saída: 
 
N=P/C  
N= 680/100, logo, N=6,8 UP  
 

 
6,8 x 0,55m = 3,74m 

I. A porta precisaria ter sua largura aumentada em 
2,74m. 

II. O cálculo está errado, pois não se utiliza o valor 
N sem arredondá-lo para o próximo número 
inteiro. 

III. A porta precisa ter aumento de 2,85m de largura. 
IV. A quantidade de pessoas não exige barra 

antipânico.  
 
A) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
B) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
C) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
D) Apenas a assertiva IV está correta. 
E) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 

 
 

20. Em relação à central de Gás Liquefeito de Petróleo, 
representada na figura abaixo, os itens 7, 1 e 12 
referem-se, respectivamente, aos seguintes 
requisitos: 

 

A) Mureta de proteção contra abalroamento, 
platimbanda com altura de 50 cm e proteção 
contra intempéries para os extintores. 

B) Anteparo da central de GLP, paredes em material 
resistente ao fogo e suporte para extintores. 

C) Platimbanda, mureta da central de gás e 
extintores. 

D) Muro de contenção, parede traseira da central e 
proteção contra intempéries para os extintores. 

E) Mureta de proteção contra abalroamento, suporte 
da central e extintores de CO2. 

 

  
  

LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  
 
 

AS VIAS PÚBLICAS DE CURITIBA 
 

A questão do trânsito em Curitiba não é uma 
discussão nova. Desde a reestruturação do antigo 
plano Agache, que dividia a cidade em setores, duas 
grandes vias foram construídas para que o trânsito 
fluísse sem a necessidade de se passar pela região 
do centro. Entretanto, às vistas do motorista, por que 
o trânsito parece crescer a cada ano? A resposta não 
está na organização, mas na quantidade de carros 
que circula em Curitiba.  
Estima-se que, a cada ano, um percentual de 6% de 
novos veículos é acrescentado ao trânsito da cidade. 
Um número que não parece tão impactante, mas, ao 
se considerar que, em cinco anos, segundo os dados 
do DETRAN/PR, a frota cresceu em 1.080.959 novos 
veículos no Paraná, os dados aumentam de 
proporção. Só em Curitiba, 900 mil veículos são 
registrados pelo mesmo órgão.  
Como ignorar o fato de que os veículos crescem nas 
ruas a cada ano, mas a estrutura permanece a 
mesma desde a década de 70? A solução para essa 
questão não está na retirada de 400 vagas de 
estacionamento no centro em horário de pico, mas no 
uso indiscriminado desses veículos.  
Além de o trânsito absorver a cada ano uma grande 
quantidade de veículos, tornando a movimentação 
pela cidade difícil, há ainda a questão ambiental. 
Com uma frota de 907.154 veículos (dados do 
DETRAN/PR de 2005), o meio ambiente sofre com a 
questão da poluição do ar e sonora. Os carros 
liberam, pela queima do combustível, o gás 
carbônico, que traz inúmeros impactos ambientais 
como o efeito estufa, a chuva ácida e diversos danos 
à saúde humana e animal.  
Pensando nisso, a prefeitura promoveu duas edições 
da Jornada Internacional do Dia sem Carro , em 
2003 e 2006. Na primeira edição observou-se uma 
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diminuição de 42% dos veículos nas ruas, enquanto 
na segunda edição houve uma redução de 12% 
somente durante o horário de maior movimento. 
  
Ações como essa convidam a população a refletir 
sobre o uso do carro de forma indiscriminada. 
Entretanto, apesar da orientação aos motoristas nas 
ruas para aderirem ao Dia Sem Carro , é muito pouco 
em termos de ação efetiva. 
(Texto adaptado) Fonte: www.jornalcomunicacao.ufpr.br/redacao3/node/68. 

Acesso em 07/03/2010. 

 
 

  
21.  “Atualmente, com o grande aumento de carros nas 

ruas, passou-se a discutir o trânsito na capital 
paranaense. Portanto, esse fenômeno de colocar o 
trânsito como um problema a ser resolvido começou 
a ser pensado em nossos dias.” 

 
A afirmação feita: 
 
A) É perfeitamente lógica. 
B) É desconexa. 
C) É esdrúxula. 
D) É correta. 
E) Está incorreta. 

 
 
 

22.  Lendo-se o texto: 
 

“Percebe-se que o curitibano a cada dia mais se 
conscientiza e cada vez participa mais intensamente 
de movimentos que visam à diminuição do problema 
na cidade”. 
 
A afirmação feita: 

 
A) É completamente absurda. 
B) Está coerente com o desejo das autoridades de 

trânsito. 
C) Está correta.  
D) Está incorreta. 
E) É coesa, mas paradoxal. 

 
 
 

23.  Observe a frase e a interprete de acordo com o 
significado que ela adquire dentro do texto: 

 
“Um número que não parece tão impactante”. 
 
Significa que: 
 

A) O número não tem importância alguma. 
B) É um dado previsível, mas que as autoridades de 

trânsito não pensaram nele.  
C) É um número absurdo considerando-se a 

população de Curitiba. 
D) É um dado que nada diz para as autoridades de 

trânsito da capital. 
E) O dado parece não ser tão importante, mas na 

realidade é. 
 
 
 
24.  Observe os exemplos seguintes: 
 

1º  Como ignorar o fato de que o número de veículos 
cresce nas ruas. 

2º  Como não saber que as crianças crescem e 
ficam mais fortes a cada dia. 

3º  Como ignorar que as discussões sobre o trânsito 
sempre cresceram. 

4º  Por que as fábricas de carro sempre crescem de 
tamanho? 

 
Nos quatro exemplos aparecem formas do verbo 
crescer . 

 
O verbo crescer  é sinônimo: 
 
A) No 1º e no 3º exemplos. 
B) No 2º e no 3º exemplos. 
C) No 3º e no 4º exemplos. 
D) No 1º e no 4º exemplos. 
E) No 2º e no 3º exemplos. 

 
 
 
25.  No texto, quando se passa de um parágrafo para 

outro, surgem palavras ou expressões, por exemplo: 
Como  (no 3.º parágrafo); Além de  (no 4.º parágrafo); 
Pensando nisso  (no 5.º parágrafo); e Ações como 
essa (no 6.º parágrafo). 
Essas palavras ou expressões que fazem a ligação, 
uma espécie de “amarração” entre as partes do texto, 
são os elementos de: 
 
A) Coerência. 
B) Incoerência. 
C) Ortografia. 
D) Coesão. 
E) Acentuação. 
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26.  Com a leitura do artigo AS VIAS PÚBLICAS DE 
CURITIBA , percebe-se que o texto flui com 
naturalidade. Essa fluência da leitura deve-se a um 
dos fatores da textualidade. Esse fator recebe o 
nome de: 
 
A) Coesão. 
B) Coerência. 
C) Conexão. 
D) Nexo. 
E) Elisão.  
 
 

27. No texto, observe a acentuação das palavras de 
acordo com a norma gramatical. 

 
As duas palavras na mesma alternativa que estão 
CORRETAMENTE acentuadas de acordo com uma 
mesma regra da acentuação gráfica são: 

 
A) “construídas” – “fluísse” (no 1º parágrafo). 
B) “Paraná” – “Só” (no 2º parágrafo). 
C) “década” – “horário” (no 3º parágrafo). 
D) “Além” – “gás” (no 4º parágrafo). 
E) “combustível” – “saúde” (no 4º parágrafo). 

 
 
 
 
 
 
28. Observe no texto as palavras discussão e 

reestruturação  (ambas no 1º parágrafo): 
 
 
As duas estão corretamente grafadas. A primeira se 
escreve com ss  e a segunda com ç. 

 
  Afirma-se: 
  Sílabas com o sufixo ão, quando a consoante ou o 

grupo de consoantes que o antecedem têm o som de 
cê (como em discussão  e em reestruturação ), só 
podem ser grafadas com ss  ou ç, ou seja, nenhuma 
outra consoante com o som cê pode vir antes do 
sufixo ão. 
 
A) A afirmativa está correta. 
B) A afirmativa não é coerente. 
C) A afirmativa é absurda. 
D) A afirmativa é incorreta. 
E) A afirmativa é paradoxal. 

 
 
29. Sobre a concordância verbal, observe este fragmento 

do texto: 

 
  “Entretanto, às vistas do motorista, por que o trânsito 

parece crescer a cada ano? A resposta não está na 
organização, mas na quantidade de carros que 
circula em Curitiba.” 

 
  A forma do verbo circular , que aparece no exemplo, 

está concordando com: 
 
A) Às vistas do motorista. 
B) Quantidade de carros. 
C) Carros. 
D) O trânsito parece crescer. 
E) Organização. 

 
 
30. Sobre pontuação e classificação de orações, observe 

o excerto do texto: 
 

“Desde a reestruturação do antigo plano Agache, 
que dividia a cidade em setores, duas grandes vias 
foram construídas para que o trânsito fluísse sem a 
necessidade de se passar pela região do centro.” 

 
 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 
A)  A oração “que dividia a cidade em setores” 

encontra-se entre vírgulas por ser subordinada 
adjetiva explicativa. 

B)  A oração “que dividia a cidade em setores” não 
deve vir entre vírgulas por tratar-se de uma 
subordinada adjetiva restritiva. 

C)  A oração “que dividia a cidade em setores” 
encontra-se entre vírgulas por tratar-se de uma 
subordinada adjetiva explicativa. 

D)  Na oração “duas grandes vias foram construídas 
para que o trânsito fluísse sem a necessidade de 
se passar pela região do centro”, deve-se colocar 
obrigatoriamente uma vírgula após “construídas” 
para separar a oração principal da coordenada 
“para que o trânsito fluísse”. 

E)  Em “duas grandes vias foram construídas para 
que o trânsito fluísse...”, deve-se colocar 
obrigatoriamente uma vírgula antes da palavra 
“que” por tratar-se de uma oração subordinada. 
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MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  
 

  
31. Seja a figura geométrica plana a seguir, em que 

todos os ângulos são retos: 

 
 
É CORRETO afirmar que: 

 
A)  Se x = 2 m e y = 3 m, o perímetro é 22 m e a 

área é 20 m². 
B)  Se x = 2 m e y = 3 m, o perímetro é 12 m e a 

área é 16 m². 
C)  Se x = 1 m e y = 3 m, o perímetro é 16 m e a 

área é 18 m². 
D)  Se x = 1 m e y = 3 m, o perímetro é 17 m e a 

área é 8 m². 
E)  Se x = 1 m e y = 3 m, o perímetro é 18 m e a 

área é 8 m². 
 
 
32. Gabriel, Teresa e Luiz matricularam-se na escola de 

idiomas Blablablá, no nível básico de inglês. A escola 
tem três turmas nesse nível, e os alunos são 
direcionados aleatoriamente para qualquer uma 
delas. A probabilidade de que os três fiquem na 
mesma turma é igual a: 

 
A)  11,11% 
B)  12,50% 
C)  33,33% 
D)  37,50% 
E)  50,00% 
 

 
33. Maria toma, diariamente, 15 gotas de um 

medicamento diluídas em um pouco de água. É 
CORRETO afirmar que: 

 
A)  Se cada gota corresponde a 1,2 ml e Maria tomar 

o medicamento em 50 ml de água, a concentração 
do medicamento será de 6 para 25. 

B)   Se cada gota corresponde a 1,5 ml e Maria tomar 
o medicamento em 60 ml de água, a concentração 
do medicamento será de 1 para 3. 

 
C)  Se cada gota corresponde a 1 ml e Maria tomar o 

medicamento em 75 ml de água, a concentração 
do medicamento será de 3 para 10. 

D)  Se cada gota corresponde a 1 ml e Maria tomar o 
medicamento em 50 ml de água, a concentração 
do medicamento será de 3 para 10. 

E)  Se cada gota corresponde a 1,2 ml e Maria tomar 
o medicamento em 75 ml de água, a concentração 
do medicamento será de 4 para 25. 

 
 

34. Em um terreno foram plantados uma amoreira (A), 
uma bananeira (B) e um cajueiro (C), de modo que 
as bases dessas árvores formam o triângulo 
representado na figura a seguir. 

 
Sabe-se que a distância entre a base da amoreira e a 
base da bananeira é 8,4 m, que Sen A = 0,9 e que 
Sen C = 0,6. 

A

B

C

a

b

c

 
É CORRETO afirmar que a distância da base da 
bananeira até a base do cajueiro vale: 

 
A)  5,60 m 
B)  10,80 m 
C)  12,60 m 
D)  14,00 m 
E)  15,56 m 

 
 
35. Sejam as funções f(x) = x + 3, e g(x) = 2.x – 4.  

É CORRETO afirmar que: 
 
A)  f(g(x)) = g(f(x)) 
B)  f(g(–1)) = –(f(g(1))) 
C)  –(f(g(–2))) = g(f(4)) 
D)  f(g(0)) = g(f(0)) 
E)  g(f(–2)) = g(3) 
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36. As raízes da equação x² + x + 1 = 0 são: 
 

A)  i
2
3

2
1 −  e i

2
3

2
1 +  

B)  i
2
3

2
1 −−  e i

2
3

2
1 +−  

C)  
2
3

2
1 −−  e 

2
3

2
1 +−  

D)  
2
3

2
1 −  e 

2
3

2
1 +  

E)  Essa equação não tem raízes. 
 
 
 
37. Sete atletas disputam a final de um torneio de 

natação. Considerando que não há favoritos, de 
quantas maneiras diferentes podem ser atribuídas  
as medalhas de ouro, prata e bronze? 
 
A)  35 
B)  21 
C)  343 
D)  210 
E)  2187 
 
 
 

38.  Seja o sistema de equações lineares dado por: 
 









=−+
−=+−
=++−

02.

2

52

cbam

cba

cba

 

 
Assinale a alternativa que corresponde a uma 
solução do sistema: 
 
A)   (–1, 2, 1), se m=4. 
B)  (–1, 2, 1), se m=3. 
C)   (1, 2, –1), se m=3. 
D)  (1, –2, 1), se m=4. 
E)  O sistema não tem solução. 

 
 
 
39. Um estudo farmacêutico foi efetuado com um grande 

grupo de voluntários, a fim de testar a eficácia de três 
novos medicamentos para o tratamento de certa 
enfermidade. Os 300 voluntários foram distribuídos 
em grupos de modo que: 

 
• 110 tomaram o medicamento ALFA 
• 110 tomaram o medicamento BETA 
• 130 tomaram o medicamento GAMA 

• 35 tomaram os medicamentos ALFA e GAMA 
• 30 tomaram os medicamentos GAMA e BETA 
• 25 tomaram os medicamentos BETA e ALFA 
• 15 tomaram os três medicamentos 
• Houve mais um grupo que tomou placebo 
 
 
O número de voluntários que tomou placebo é igual 
a: 
 
A)  25 
B)  40 
C)  65 
D)  15 
E)  Faltam dados para determinar o tamanho do 

grupo que tomou placebo. 
 
 
 

40. Seja a função exponencial dada por:  
 

11 28)( −− ⋅= XXxf  
 

Para que 256)( =xf , o valor de x deve ser igual a: 

 
A)  0 
B)  1 
C)  -3 
D)  –1 
E)  –2 
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