
 

 
 

EDITAL Nº 72/2011/IFPR 
 

 PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS TÉCNICOS 
DE NÍVEL MÉDIO, NAS MODALIDADES INTEGRADO E CONCOMITANTE 

 

11/12/2011 
 
 

CURSOS INTEGRADOS E CONCOMITANTES 
 

INSTRUÇÕES 
 

1. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 
2. Escreva seu número de inscrição, nome por extenso e assine no local indicado. 
3. Esta prova é constituída de 40 (quarenta) questões objetivas, sendo 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões 
de Matemática, 10 questões de Ciências Naturais, 05 questões de História e 05 questões de Geografia. 
4. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de 
Prova. 
5. Nesta prova, as questões são de múltipla escolha, com cinco alternativas cada uma, sempre na sequência a, b, c, d, 
e, das quais somente uma deve ser assinalada. 
6. Ao receber a folha ou cartão de respostas, transcreva a opção que julgar correta em cada questão, preenchendo a 
opção correspondente com caneta de tinta preta ou azul. Não ultrapasse o limite do espaço destinado para cada 
marcação. 
7.    Escreva o seu nome e assine a folha ou cartão de respostas. 
8. Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou por rasuras feitas pelo candidato. A 
marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão resultará na perda da questão pelo candidato. 
9. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de livros, 
apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não), inclusive relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a 
exclusão do candidato deste concurso. 
10. Os aparelhos celulares deverão ser DESLIGADOS. Caso essa exigência seja descumprida, o candidato será excluído 
do concurso. 
11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Aplicador de Prova. Aguarde autorização para devolver 
o caderno de provas e o cartão-resposta, devidamente assinados. 
12. O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido na duração desta prova. 
13. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
14. A duração desta prova é de 3h30 (três horas e trinta minutos). 
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LÍNGUA PORTUGUESA  
 
O texto a seguir servirá de base para as questões de 1 a 5. 
 
Inferno nacional  
  
 A historinha abaixo transcrita surgiu no folclore de Belo Horizonte e foi contada lá, numa versão política. Não é o 
nosso caso. Vai contada aqui no seu mais puro estilo folclórico, sem maiores rodeios. 
 Diz que uma vez um camarada que abotoou o paletó. Em vida, o falecido foi muito dado à falcatrua, chegou a ser 
candidato a vereador pelo PTB, foi diretor de instituto de previdência, foi amigo do Tenório, enfim... ao morrer, nem conver-
sou: foi direto ao Inferno. Em chegando lá, pediu audiência a Satanás e perguntou:  
 - Qual é o lance aqui? Satanás explicou que o inferno estava dividido em diversos departamentos, cada um adminis-
trado por um país, mas o falecido não precisava ficar no departamento administrado pelo seu país de origem. Podia ficar no 
departamento do país que escolhesse. Ele agradeceu muito e disse a Satanás que ia dar uma voltinha para escolher o seu depar-
tamento.  
 Está claro que saiu do gabinete do Diabo e foi logo para o departamento dos Estados Unidos, achando que lá devia ser 
mais organizado o inferninho que lhe caberia para toda a eternidade. Entrou no departamento dos Estados Unidos e perguntou 
como era o regime ali.  
 - Quinhentas chibatadas pela manhã, depois passar duas horas num forno de duzentos graus. Na parte da tarde: ficar 
numa geladeira de cem graus abaixo de zero até as três horas e voltar ao forno de duzentos graus.  
 O falecido ficou besta e tratou de cair fora, em busca de um departamento menos rigoroso. Esteve no da Rússia, no do 
Japão, no da França, mas era tudo a mesma coisa.  Foi aí que lhe informaram que tudo era igual: a divisão em departamento 
era apenas para facilitar o serviço no Inferno, mas em todo lugar o regime era o mesmo: quinhentas chibatadas pela manhã, 
forno de duzentos graus durante o dia e geladeira de cem graus abaixo de zero, pela tarde.  
 O falecido já caminhava desconsolado por uma rua infernal, quando viu um departamento escrito na porta: Brasil. E 
notou que a fila à entrada era maior do que a dos outros departamentos. Pensou com suas chaminhas: "Aqui tem peixe por 
debaixo do angu". Entrou na fila e começou a chatear o camarada da frente, perguntando por que a fila era maior e os enfileira-
dos, menos tristes. O camarada da frente fingia que não ouvia, mas ele tanto insistiu que o outro, com medo de chamarem aten-
ção, disse baixinho:  
 - Fica na moita, e não espalha não. O forno daqui está quebrado e a geladeira anda meio enguiçada. Não dá mais de 
trinta e cinco graus por dia.  
 - E as quinhentas chibatadas? - perguntou o falecido.  
 - Ah... O sujeito desse serviço vem aqui de manhã, assina o ponto e cai fora.  
  
Fonte: PORTO, Sérgio. Dois amigos e um chato. São Paulo: Moderna, 2008. 
 
01 - Em se tratando de gêneros textuais, o texto pode ser classificado como: 
a) Um poema. 
b) Um diário pessoal. 
c) Um romance. 
d) Uma notícia. 
e) Uma anedota. 
 
02 - O texto deixa claro que: 
a) Há apenas quatro departamentos no inferno. 
b) Todos os departamentos mencionados são rigorosamente iguais quanto ao modo de funcionamento do regime adotado. 
c) Dos departamentos mencionados, quatro são diferentes em relação ao regime de tortura previsto no inferno. 
d) Apenas um departamento no inferno tem o modo de funcionamento do regime diferenciado. 
e) As pessoas que frequentavam o departamento brasileiro eram necessariamente brasileiras. 
 
03 - Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir: 
O falecido, citado no texto, ficou muito admirado: 
a) Com a qualidade do tratamento ofertado pelo departamento italiano. 
b) Com a rigidez do tratamento oferecido pelo departamento que ele julgara ideal. 
c) Com a rigidez do tratamento oferecido pelo departamento onde se lia: Brasil. 
d) Com a quantidade de departamentos no inferno. 
e) Com a rapidez com que conseguiu audiência com Satanás. 
 
04 - A respeito do texto lido, considere as seguintes afirmativas: 
1) Quando vivo, o personagem principal era corrupto.  
2) O inferno era dividido em departamentos. 
3) Ficou evidenciado no texto que todos os departamentos possuíam o mesmo modo de funcionamento do regime. 
4) O departamento brasileiro era o mais rígido. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 



c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.  
 
05 - Pode-se compreender através do termo “Aqui tem peixe por debaixo do angu.” o seguinte: 
a) Que o departamento brasileiro servia como refeição peixe e angu. 
b) Que o falecido já estava desconsolado e com fome. 
c) Que havia alguma coisa errada no departamento brasileiro. 
d) Que o fato de a fila em frente do departamento brasileiro ser maior revelava o bom humor dos brasileiros. 
e) Que o regime adotado ali era mais rígido. 
 
06 - Com relação à pontuação, marque a alternativa que apresenta incorreção: 
a) O ex-presidente brasileiro Lula, está enfrentando problemas de saúde. 
b) O ex-presidente brasileiro, Lula, está enfrentando problemas de saúde. 
c) Os atletas brasileiros, que participaram dos Jogos Pan Americanos, receberão uma recompensa em dinheiro. 
d) Os atletas brasileiros que participaram dos Jogos Pan Americanos receberão uma recompensa em dinheiro. 
e) Não há como negar que aquele aluno é brilhante. 
 
Leia a tirinha para responder a questão 7:  
 

 
Fonte: Disponível em: < http://clubedamafalda.blogspot.com/2007_03_01_archive.html> Acesso em:01/11/2011 
 
07 - De acordo com o texto escrito e as ilustrações, assinale a alternativa falsa: 
a) A expressão “temos uma filha que já vai para a escola”, no segundo quadrinho, retoma o termo “ É maravilhoso”. 
b) Nos dois primeiros quadrinhos, os pais de Mafalda demonstram satisfação. 
c) No terceiro quadrinho, os pais de Mafalda se revelam pensativos. 
d) O termo “mesmo”, no segundo quadrinho, reforça uma ideia. 
e) Os pais de Mafalda não sentem que estão ficando velhos.   
 
08 - Assinale a única frase, onde a vírgula foi empregada de maneira perfeita, de acordo com a norma padrão da língua portu-
guesa: 
a) Amanhã pela manhã todos deverão estar na escola. 
b) A sílaba tônica, é a mais forte na palavra. 
c) - Você utilizou, esse livro? 
d) - João, Marcos está esperando por você. 
e) O Brasil maior país da América do Sul está, crescendo cada vez mais. 
 
09 - Uma das definições dadas pelo míni dicionário Aurélio para o termo “ambíguo” é a seguinte: “ que se pode tomar em 
mais de um sentido”. Tomando por base essa definição para o termo ambíguo, assinale a frase a seguir que não apresenta am-
bigüidade. 
a) O nervoso atendente recebeu o cliente. 
b) A criança viu o incêndio do parque. 
c) Arthur falou para o Leandro que seu pai estava vindo buscá-lo. 
d) Tom é um ladrão de arte internacional. 
e) Aconteceu o que parecia impossível há cinco anos. 
 
10 - Utilizando-se, corretamente, POR QUE, PORQUE, POR QUÊ e PORQUÊ de acordo com a norma padrão da língua por-
tuguesa, teremos como verdadeira (s) a (s) seguinte (s) frase (s): 
1) - Por que você não foi à escola hoje? 
2) - Eu não fui à escola por quê choveu muito. 
3) - Não vejo o porquê de tanta confusão. 
4) - Gostaria de saber porque motivo a loja está fechada. 
a) Somente as frases 1 e 3 estão corretas. 
b) Somente as frases 1 e 4 estão corretos.  



c) Somente a frase 4 está correta. 
d) Somente a frase 3 está correta. 
e) Somente a frase 2 está correta. 
 
 
MATEMÁTICA  
 
11 - O ranking THE (Times Higher Education), um dos mais respeitados no cenário internacional, foi criado há oito anos e 
avalia as Universidades do mundo, adotando uma combinação de 13 critérios. Na pesquisa de 2011, entre os destaques da THE, 
os Estados Unidos têm 75 universidades entre as 200 melhores; os norte-americanos são seguidos pelos britânicos, com 32 
instituições na lista. Entre países emergentes, China e Coreia do Sul têm três universidades cada, a África do Sul tem uma, 
Índia e Rússia não aparecem. A USP, universidade brasileira, está em 178º lugar e é a única instituição da América Latina 
presente na lista. No ano passado, a USP aparecia na posição número de 232. 
 

 
 

Fonte: EUA têm as melhores universidades do mundo; USP está em 178º - 05/10/2011. 
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/saber/986236-eua-tem-as-melhores-universidades-do-mundo-usp-esta-em-
178.shtm>. Acesso em 26/10/2011. 
De acordo com o texto e com o mapa, identifique a única afirmação verdadeira: 
a) A USP subiu no ranking 64 posições. 
b) A instituição que lidera o ranking é do Canadá. 
c) A América é o continente com a maior quantidade de universidades entre as 200 melhores. 
d) A América Latina e a África possuem, cada uma, 1 universidade listada no ranking das 200 melhores. 
e) Entre as 200 melhores universidades do mundo, mais de 50% pertencem à Europa. 
 

12 - A soma das raízes de uma equação do segundo grau é e o seu produto -1. De acordo com estas informações, a única 

alternativa correta é: 

a) A equação que representa esta função é  

b) A equação que representa esta função é  

c) As raízes desta equação são  e  .  

d) A equação que representa esta função é  



e) A equação que representa esta função é  

 
13 - Em uma determinada escola, as notas ao longo do ano são distribuídas em quatro bimestres, sendo que em cada bimestre a 
nota máxima equivale a 100 pontos. O aluno para ser aprovado no final do ano, precisa que a média aritmética dos bimestres 
seja igual ou superior a 60 pontos em cada disciplina. A tabela abaixo informa o desempenho anual de um aluno, em três 
disciplinas: 

Disciplina 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre Média final 
A 50 55 65 70 x 
B 70 70 y 80 75 
C 55 75 80 z 75 

De acordo com estas informações, os valores de x, y e z respectivamente, são:  
a) 60, 80, 90 
b) 60, 70, 80 
c) 90, 80, 60 
d) 70, 80, 90 
e) 60, 90, 80 
 
14 - Júnior deseja construir uma pipa (ou papagaio de papel). Para isso dispõe de duas varetas (uma com 48 cm de 
comprimento e a outra com 55 cm de comprimento), 145 cm de fio para montar o esquadro da pipa (fio que liga todas as pontas 
das varetas para afixar o papel de seda), cola e 1,5 m2 de papel de seda para cobrir a pipa.  
Júnior dispôs as varetas perpendiculares entre si, de tal forma que a vareta menor fique na horizontal fixada exatamente no seu 
centro e a 10 cm do topo da vareta vertical (despreze as espessuras das varetas). 
Sendo assim, é correto afirmar que:  
a) É possível construir a pipa, e sobrarão 9 cm de fio do esquadro da pipa. 
b) É possível construir a pipa, e sobrarão 18 cm de fio do esquadro da pipa. 
c) É possível construir a pipa, e sobrarão 27 cm de fio do esquadro da pipa. 
d) Não será possível construir a pipa, pois faltarão 9 cm de fio para montar o esquadro da pipa.  
e) Não será possível construir a pipa, pois faltarão 18 cm de fio para montar o esquadro da pipa. 
 
15 - Joana decidiu reformar o banheiro de sua casa que possui 5 m2 de piso e 12 m2 de parede. Chegando à loja de materiais de 
construção ela efetuou a compra dos materiais listados pelo seu pedreiro. Depois de muita pesquisa, Joana se interessou por um 
revestimento para o piso no valor de R$ 10,99 o metro quadrado e um revestimento de parede no valor de R$ 25,99 o metro 
quadrado. Para assentar os revestimentos foram adquiridos 8 sacos de argamassa, cujo valor unitário é de R$ 21,00. Sabendo-se 
que ela tem um salário mensal de R$ 1.975,00, a reforma representa aproximadamente quantos por cento da sua renda mensal?   
a) 15 % do salário. 
b) 27 % do salário. 
c) 38 % do salário. 
d) 55 % do salário. 
e) 73 % do salário. 
 
16 - Amélia ganhou do seu avô um aquário em formato de um paralelepípedo reto-retângulo, onde a medida interna da base é 
50 cm por 20 cm. Amélia preencheu o aquário de água até certa altura, e resolveu decorar o aquário com uma pedra que ficou 
totalmente submersa. Ela percebeu que ao colocar a pedra dentro do aquário, o nível da água subiu em 0,6 cm. De acordo com 
o enunciado, qual o volume dessa pedra?   
a) 100 cm3.  
b) 400 cm3.  
c) 600 cm3.  
d) 800 cm3.  
e) 1200 cm3. 
 
17 - Rafael decidiu construir um muro de 2 metros de altura por 7,5 metros de comprimento.   Para isso, Rafael foi comprar 
tijolos, chegando a olaria o vendedor informou que as dimensões do tijolo são 20 cm X 15 cm X 10 cm. A quantidade de tijolos 
necessários para construir o muro, de forma a obter o melhor aproveitamento do tijolo, (despreze o espaçamento do rejunte), é 
de: 
a) 400 tijolos 
b) 500 tijolos 
c) 600 tijolos 
d) 700 tijolos 
e) 800 tijolos 
 
 
 
 
 
 



18 - Um terreno triangular foi dividido em três terrenos menores conforme a figura.  

 
Então: 
a) A área do terreno A1 é 1/3 da área do terreno A2. 
b) A área do terreno A2 é o dobro da área do terreno A3. 
c) A área do terreno A1 é igual à área do terreno A2. 
d) A área do terreno A1 é maior do que a área do terreno A3. 
e) A área do terreno A1 é maior do que a área do terreno A2. 
 

19 - Dois ângulos  e  ( > ) são suplementares. Um deles é o quíntuplo do outro. A diferença  -  vale: 

a) 120º 
b) 135° 
c) 130°                
d) 145° 
e) 160° 
 
20 - A figura abaixo mostra a trajetória percorrida por um estudante para ir do ponto A ao ponto F, caminhando em um terreno 
plano e sem obstáculos.  

 
Se ele tivesse usado o caminho mais curto para ir de A até F, teria percorrido: 
a) 9 
b) 13  
c) 10  
d) 12                                
e) 11  
 
 
 
 



CIÊNCIAS NATURAIS  
 
21 - Sobre os movimentos lunares é correto afirmar:  
a) A lua é o único satélite lunar do nosso planeta. É um astro iluminado que gira em torno da Terra em uma órbita circular. 
b) O movimento de rotação é aquele que a Lua realiza em torno do Sol acompanhando a Terra. 
c) O movimento de translação é aquele que a Lua realiza em torno da Terra. 
d) Os principais movimentos que a Lua realiza são rotação, revolução e translação. 
e) Os dois movimentos, que a Lua realiza, rotação e translação fazem com que ela apresente suas duas faces para os habitantes 
da Terra.  
 
22 - O sistema digestório do ser humano é constituído por um longo tubo musculoso. Nele, estão associados órgãos e glându-
las que auxiliam na digestão. São eles: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. De acor-
do com essas afirmações, assinale a alternativa INCORRETA.  
a) A boca é uma abertura pela qual o alimento entra no tubo digestivo. Nela encontram-se a língua e os dentes que têm a 
função de preparar os alimentos para a deglutição. 
b) As enzimas agem sobre os alimentos com a função de quebrar as estruturas dos alimentos ingeridos.  
c) O esôfago é o canal que liga a boca ao estômago e está situado entre os pulmões, na frente do coração.  
d) O estômago é uma bolsa de parede musculosa que liga o esôfago ao intestino delgado e sua função principal é digerir 
alimentos. 
e) O fígado tem as funções de secretar a bile, degradar álcool e destruir outras substâncias tóxicas.  
 
23 - Um ecossistema pode ser enorme, como por exemplo, o oceano. Pode, também, ser bem pequeno como uma poça 
d’água. Assim, um ecossistema pode ser definido como:  
a) O conjunto de todos os seres vivos de mesma espécie que vivem num mesmo lugar. 
b) Condições que permitem a vida de vários seres vivos diferentes. 
c) O conjunto de seres vivos e condições ambientais de um local e as suas interrelações. 
d) É sinônimo do que chamamos informalmente de “natureza”. 
e) O conjunto de seres vivos que interagem na cadeia alimentar de um lugar, garantindo sua sobrevivência. 
 
24 - Podem ser considerados como evidências da evolução dos seres vivos: 
a) Fósseis e bactérias. 
b) Dinossauros, rochas e vulcões. 
c) Semelhanças genéticas entre seres vivos e rochas. 
d) Vulcões e alterações climáticas no planeta. 
e) Fósseis e semelhanças genéticas entre seres vivos. 
 
25 - A lua realiza três movimentos principais: translação, rotação e revolução. Dois desses movimentos tem a mesma 
periodicidade. Assinale a alternativa que contem a periodicidade e os nomes desses dois movimentos:  
a) 26 dias e 8 horas, translação e rotação. 
b) 27 dias e 8 horas, rotação e revolução. 
c) 30 dias, translação e revolução. 
d) 30 dias e 5 horas, translação e rotação. 
e) 30 dias e 6 horas, rotação e revolução. 
 
26 - O movimento dos planetas em torno do Sol pode ser explicado através de uma lei física. Assinale a alternativa que contem 
o nome dessa lei: 
a) Lei do Movimento do Sol. 
b) Lei da Conservação da Massa. 
c) Lei da Gravitação Universal. 
d) Lei dos Períodos. 
e) Lei do Movimento Circular. 
 
27 - Os eclipses são fenômenos naturais que ocorrem devido ao alinhamento de três astros. Esse alinhamento causa um 
ocultamento parcial ou total de um dos astros, devido à interposição de um outro astro. No caso de um eclipse solar, o 
alinhamento entre os astros ocorre na seguinte ordem: 
a) Terra, Sol, Lua. 
b) Sol, Lua, Terra. 
c) Sol, Terra, Lua. 
d) Lua, Terra, Sol. 
e) Lua, Sol, Terra. 
 
28 - Altas quantidades de íons Al3+ dissolvidos em um lago podem acarretar em morte de seres aquáticos. Esta espécie vem das 
rochas próximas aos lagos e estudos envolvendo esse íon podem ajudar a prevenir impactos ambientais. Assinale a alternativa 
correta referente ao íon citado no texto: (dados do alumínio: Z=13, A=27). 
a) Seu o número de nêutrons é 13. 
b) Trata-se de um ânion trivalente. 



c) Possui no total 10 elétrons. 
d) Seu número de prótons é igual ao número de nêutrons. 
e) Trata-se de um átomo neutro. 
 
29 - Ernest Rutherford foi um físico que descobriu a existência de duas regiões distintas no átomo: o núcleo e a eletrosfera. 
Entretanto, a organização dos elétrons no átomo começou a ser melhor compreendida principalmente após os estudos do 
dinamarquês Niels Bohr, que comprovou a existência de camadas de energia a partir de evidências teórico-experimentais 
associados a espectros luminosos. Hoje conhecemos melhor a estrutura dos átomos e, com base nisso, assinale a alternativa 
incorreta: 
a) Num átomo há basicamente sete níveis de energia. 
b) Uma camada pode possuir qualquer quantidade de elétrons. 
c) No núcleo estão presentes os prótons e nêutrons. 
d) Elétrons possuem carga elétrica negativa, enquanto os prótons são positivos. 
e) Quanto mais afastado do núcleo, maior a energia do elétron. 

 
30 - As propriedades funcionais da matéria classificam-na em quatro grandes grupos de compostos que apresentam 
propriedades similares. A alternativa que apresenta apenas estes quatro grupos é: 
a) Cor, impenetrabilidade, óxidos e brilho. 
b) Ácidos, bases, sais e óxidos. 
c) Sabor, odor, inércia e divisibilidade. 
d) Brilho, bases, elasticidade e massa. 
e) Impenetrabilidade,  divisibilidade, ácidos e sais. 

 
 
HISTÓRIA 
 
31 - Tendo por base os conhecimentos referentes ao período varguista, bem como, nas informações possíveis de serem 
compreendidas nos cartazes abaixo é possível perceber que as duas imagens se referem ao período do: 

 
Fonte: FGV – CPDOC. Acesso em 27.10.2011. Link: 
<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos3745>/DireitosSociaisTrabalhistas/IdeologiaTrabalhismo). 
a) Café-com-Leite 
b) Governo Provisório (1930-1934) 
c) Governo Constitucional (1934-1937) 
d) Estado Novo (1937-1945) 
e) Governo Democrático (1951-1954) 

 
32 - Sobre a questão do sigilo dos documentos oficiais, leia o texto abaixo: 
“O texto prevê ainda a criação de uma comissão com membros do Executivo, Legislativo e Judiciário, responsável pela 
classificação dos documentos em três tipos: reservado (mantidos em segredo por 5 anos), secreto (15 anos) e ultrassecreto (25 
anos). Hoje, o documento ultrassecreto fica guardado por 30 anos, mas esse prazo pode ser prorrogado sucessivamente. Com a 
nova lei, o prazo de 25 anos poderá ser prorrogado apenas uma vez. A contagem do prazo começa a partir da produção do 
documento. 
(...) 
"A grande vitoria é que haverá publicação imediata, inclusive do presente, de todos os atos dos gestores públicos. Abre-se 
agora o acesso à história. O cidadão vai poder acessar seu passado e acompanhar online", disse o relator do projeto no Senado 
(...)  



Documentos relativos a violação dos direitos humanos, inclusive aqueles produzidos durante o regime militar (1964-1988), não 
poderão ficar sob sigilo. 
Fonte: Disponível em: http://g1.globo.com/politica/noticia/2011/10/senado-aprova-fim-do-sigilo-eterno-de-documentos.html . 
Acesso em: 28.10.2011. 
A partir da leitura do texto acima é possível afirmar: 
a) O prazo máximo de sigilo para um documento governamental é de 60 anos; 
b) Na nova lei o prazo máximo de sigilo para um documento governamental ultrassecreto é de 50 anos; 
c) Apenas documentos da ditadura militar serão regidos pela nova legislação; 
d) A nova lei prejudica o cidadão pois obriga aos governantes publicar os atos administrativos e financeiros dos órgãos do 
Estado; 
e) Os documentos ultrassecretos não podem ser mostrados a público, em hipótese alguma. 
 
33 - Leia o texto abaixo: 
 “Efetivamente, ao Norte do Paraná, o contato cada vez maior com a cafeicultura paulista e a expansão das ferrovias entre os 
dois estados havia criado o que pode ser chamada a “corrida do café”, concluída às margens do rio Paraná em meados da 
década de 1930, configurando o povoamento de um território que passaria a chamar-se Norte Novo. Em função dessa 
atividade, entre 1940 e 1960, a participação do Paraná na produção cafeeira aumentou de 7% para 52%, fenômeno que 
trouxe ao Estado um grande aporte de capitais, não só para agricultura como para a indústria. Essa prosperidade, com raízes 
na economia paulista, organizou-se a partir de excedentes de um sistema de produção adaptável aos férteis terrenos 
paranaenses, da construção de uma rede de estradas de ferro que ampliou as fronteiras de ocupação (...) 
Se, no século XIX, a diversificação do Paraná deu-se, sobretudo, devido à contribuição da cultura notadamente camponesa, 
trazida pelos imigrantes, nesse momento o mosaico cultural ampliava-se, em função do deslocamento de mineiros e paulistas 
em direção ao Norte do Paraná.” 
Fonte: ANDREAZZA, M.L.; TRINDADE, E.M.C. Cultura e Educação no Paraná. Curitiba: SEED, 2001. p.96. 
A partir da leitura do texto acima e dos conhecimentos sobre a história e cultura do Paraná ao longo do século XX é possível 
afirmar que: 
1. A economia paranaense passou a sofrer grande influência do café a partir dos anos 30; 
2. A região norte do Paraná possui uma influência cultural forte de mineiros e paulistas em virtude desse deslocamento geográ-
fico causado pela economia cafeeira; 
3. O Paraná continua possuindo uma forte influência do café, mantendo-se esse produto como a base da economia paranaense 
em pleno século XXI; 
4. Terras férteis e trens são fatores que favoreceram o desenvolvimento da região norte. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente as alternativas 1 e 2 estão corretas. 
b) Somente as alternativas 1, 2 e 4 estão corretas. 
c) Somente a alternativa 1 está correta. 
d) Somente as alternativas 1 e 3 estão corretas; 
e) Somente a alternativa 4 está correta. 
 
34 - Leia as seguintes afirmações a respeito do Imperialismo:  
I - Teve início no século XIX e constitui o conjunto de práticas e teorias na qual as metrópoles, países capitalistas 
industrializados, utilizaram para controlar outros territórios denominados colônias, áreas essas fornecedoras de matérias primas 
e ao mesmo tempo constituindo grandes mercados consumidores dos produtos industrializados produzidos nas metrópoles.  
II - Fundamentou-se na defesa, por parte dos países dominantes, da suposta superioridade técnica, científica e cultural da 
Europa e da raça branca frente aos demais povos, como os africanos e asiáticos, por exemplo. 
III - Foi um movimento que beneficiou econômica e socialmente as nações africanas e asiáticas e ainda teve a preocupação de 
preservar e respeitar as tradições culturais destes povos.  
Assinale: 
a) se apenas a afirmação I for correta; 
b) se apenas a afirmação II for correta; 
c) se as afirmações I e II forem corretas; 
d) se as afirmações II e III forem corretas; 
e) se todas as afirmações forem corretas. 

 
35 - De acordo com o dicionário Houaiss o termo “quilombola" significa escravo que fugiu para o quilombo referindo-se ao 
período da escravidão no Brasil. Atualmente os quilombolas são habitantes de comunidades remanescentes de quilombos. 
Sobre a realidade dessas comunidades nos dias de hoje é correto afirmar:  
1. no Congresso Nacional não existe nenhuma representação parlamentar em defesa dos direitos dos quilombolas; 
2. com o fim da escravidão muitas famílias afrodescendentes continuaram a viver em áreas de quilombos preservando os cos-
tumes e a cultura de seus antepassados; 
3. a totalidade das comunidades quilombolas já possui o título de posse de seus territórios reconhecidos pelos órgãos oficiais e 
por toda a sociedade civil brasileira;  
4. existem mais de 1.500 comunidades espalhadas pelo território nacional que são reconhecidas por entidades oficiais; 
5. o estado do Paraná conta com mais de 30 comunidades quilombolas localizadas em municípios como Guaraqueçaba, Lapa e 
Adrianópolis, dentre outras. 
São corretas as alternativas: 



a) 1 – 2 – 3; 
b) 1 – 3 – 5; 
c) 2 – 4 - 5;  
d) 2 – 3 – 4; 
e) Todas as alternativas. 
 
 
GEOGRAFIA 
 
36 - As formas de organização do campo brasileiro, apresentam uma dinâmica chamada agricultura familiar. Neste sistema, não 
apenas o trabalho, mas todas as demais atividades relacionadas à produção agrícola estão centralizadas e são realizadas pelos 
membros da família, proprietários ou não da terra. No Brasil, um tipo de agricultura familiar ainda muito praticada em diversas 
regiões é aquela voltada às necessidades imediatas de consumo alimentar dos próprios agricultores. Esse modo de organização 
é denominado como:  
a) Agricultura patronal 
b) Agricultura de plantation 
c) Agricultura de subsistência 
d) Agricultura monocultora 
e) Agricultura agroecológica 

 
37 - As consequências do crescimento demográfico, concomitante ao aumento das atividades econômicas, tiveram um efeito 
impactante sobre o ambiente natural, provocando alterações significativas no clima e nas condições de vida do planeta. Em 
1922, a população mundial era de  2 bilhões de habitantes, hoje, 2011, já somos 7 bilhões. Segundo a  ONU (Organização das 
Nações Unidas), ainda que o  ritmo do crescimento diminua, para 2050 é esperada uma população de 9,1 bilhões de habitantes.   
O crescimento demográfico de uma determinada área seja ela um bairro, cidade, estado, país ou continentes, relacionam-se a 
dois fatores básicos, sendo eles:  
a) Mortalidade e natalidade 
b) Mortalidade e emigração 
c) Natalidade e imigração 
d) Emigração e imigração 
e) Crescimento vegetativo e taxa de migração 

 
38 - Os Sistemas de Posicionamento Global (GPS) correspondem a tecnologias que, durante os últimos anos, vem sendo 
amplamente popularizadas. Hoje, qualquer pessoa munida de um aparelho GPS, consegue obter informações relativamente 
precisas sobre sua localização na superfície terrestre, bem como consultar rotas e mapas de todas as localidades do globo. A 
localização é dada pelo cruzamento de um meridiano e de um paralelo,  linhas imaginárias cujo ângulo formado refere-se a 
longitude e latitude de um ponto.  As latitudes e longitudes de qualquer ponto na superfície terrestre são denominadas de:  
a) Sensoriamento remoto 
b) Mapas de localização 
c) Projeção cartográfica 
d) Coordenadas geográficas 
e) Rede de posicionamento geodésico 

 
39 - As estruturas que formam a superfície do planeta refletem os eventos geológicos da história física da Terra, cujo início está 
registrado a mais de 4,5 bilhões de anos, na era Pré-Cambriana. São estruturas ou arcabouços geológicos que no seu conjunto e 
de acordo com sua gênese,  estão divididos em dobramentos modernos, bacias sedimentares e escudos cristalinos. No território 
brasileiro registra-se a ocorrência de quais estruturas geológicas: 
a) Escudos cristalinos e dobramentos modernos 
b) Dobramentos modernos e bacias sedimentares 
c) Escudos cristalinos e bacias sedimentares 
d) Apenas as Bacias sedimentares 
e) Apenas os Escudos cristalinos 
 
40 - A expansão das atividades industriais resultou num aumento descontrolado das cidades e  desencadeou uma migração sem 
precedentes em direção aos grandes centros urbanos do Brasil e do mundo. Uma das mais significativas e exploradas 
conseqüências dessa dinâmica, refere-se às alterações climáticas, ocasionada principalmente, pela rápida retirada da vegetação 
e pelo aumento das áreas impermeabilizadas.  Em nosso país, um exemplo muito estudado é o da cidade de São Paulo, cuja 
temperatura média, em 1920, era de 17,7° e em 1980 era de 19° (ROSS, 2009).  As alterações do clima, observadas 
principalmente nos grandes centros urbanos recebem a denominação de:  
a) Aquecimento urbano 
b) Efeito estufa 
c) Ilhas de calor 
d) Impermeabilização de solos 
e) Seqüestro de carbono em áreas urbanas 


