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Pode, contudo, levar consigo o caderno de provas, onde é permitido anotar as respostas dadas (para, depois, conferir 
com o gabarito a ser fornecido pela Unioeste).

6. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 40 questões que deve conter.
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__________________________ ______________________________
NOME DO FISCAL ASSINATURA DO FISCAL



PORTUGUÊS
Lendas e contos populares do Paraná

As lendas  e  contos  populares  apresentam como principal  característica  a  oralidade,  ou  seja,  as  narrações 
realizadas durante uma conversa, buscando, na maioria das vezes, explicar um fenômeno inexplicável. Em geral,  
recorre-se a imaginação para criar as lendas que relatam maldições, assombrações e manifestações de santos como 
resposta aos acontecimentos.

No Paraná, essas lendas tiveram início com os diversos povos que formaram o Estado. São comuns as lendas e 
contos de origem indígena, relacionadas aos escravos, padres jesuítas ou ao movimento do Tropeirismo. Buscando  
reunir todos esses contos, a Secretaria Estadual da Cultura do Paraná (SEEC) organizou no ano de 2005 uma vasta 
pesquisa que resultou no terceiro caderno do projeto “Paraná da Gente”, denominado “Lendas e Contos Populares do 
Paraná”. Selecionando mais de 200 histórias entre 97 municípios, os contos são divididos pelos seguintes temas: 19  
lendas  do  monge  João  Maria;  13  manifestações  de  santos  e  santas;  6  maldições,  pragas  e  maledicências;  43 
assombrações, noivas e outras aparições; 5 benzimentos, curas e milagres; 12 sobre cemitérios e caixões; 11 sobre  
heróis, bandidos, escravos e aventuras; 11 lendas indígenas; 29 lendas de lobisomens, demônios, monstros e outros  
seres fantásticos; 22 lugares e coisas encantadas; 22 tesouros escondidos e 20 sobre a origem e nomes de localidades 
e cidades.

Entre as lendas mais conhecidas do Paraná, algumas encaixam-se nos seguintes temas e são apresentadas  
abaixo:

1. Lendas do monge João Maria
Lenda de São João Maria (Prudentópolis): Durante o início do século XIX, era comum encontrar pelas cidades 

paranaenses um monge de nome João Maria que tinha a aparência de um andarilho, com roupas desgastadas, pés 
descalços  e  barba  por  fazer.  Alimentando-se  somente  com ervas,  o  monge  era  conhecido  também por  realizar  
milagres como curar uma doença ou atrair chuvas. Em Prudentópolis, o monge acampou próximo a um olho d'água 
e, a partir disso, as pessoas começaram a creditar poderes de cura e batizar suas crianças no pequeno córrego. Além  
disso, João Maria também realizou previsões como a de uma estrada preta que traria muitas mortes, ou seja, o  
asfalto.

2. Manifestações de santos e santas
A lenda da mudança (Paranaguá): Essa lenda retrata a história da santa da vila de Paranaguá que, por decisão  

da classe mais abastada do município, foi levada ao altar  da igreja matriz.  Porém, no dia seguinte, ela sempre  
desaparecia, sendo encontrada em seu altar no Rocio. Após muitas tentativas, os poderosos foram convencidos de  
que a santa havia escolhido o lugar onde queria ficar e nunca mais a removeram do Rocio.

3. Lendas indígenas
Lenda das Cataratas do Iguaçu (Foz do Iguaçu): Para muitos paranaenses a formação das Cataratas do Iguaçu  

está relacionada à fuga de Naipi, uma índia da tribo Kaigangue prometida ao deus M'boi, com o guerreiro Tarobá. Ao 
saber que sua amada havia sido roubada pelo índio, M'boi, com seu formato de grande serpente, entrou pelas rochas  
e criou a fenda que dá origem as cataratas. Dessa forma, o casal indígena que fugia em uma pequena canoa foi  
engolido pelas águas do rio Iguaçu. A lenda diz que Naipi transformou-se em uma rocha e Tarobá em uma palmeira  
situada sobre a Garganta do Diabo. Debaixo dessa palmeira, M'boi esconde-se em uma gruta onde mantém vigília 
sobre o casal.

4. Tesouros escondidos
Tesouro do Capão da Onça (Ponta Grossa): Na fazenda do coronel Jordão Ribas da Silva, um jovem agricultor 

polonês avistou a figura de um padre jesuíta que o chamava. Ao aproximar-se o padre pediu que o lavrador o  
seguisse, pois ele iria lhe mostrar o local onde um grande tesouro estava escondido. Após muito caminharem o padre  
apontou um certo local e orientou para que o jovem cavasse ali e que o tesouro encontrado fosse utilizado para o  
bem. Dessa forma, o padre desapareceu. O polonês retornou à sua casa para buscar seus equipamentos, mas ao voltar  
ao local indicado e cavar, nada encontrou. Pensando ter se enganado, cavou em outros lugares, porém sem encontrar 
uma pedra de ouro. Buscando o lugar correto, o jovem enlouqueceu e até hoje exploradores buscam o tesouro do 
padre jesuíta no local conhecido atualmente como Capão da Onça.

5. Origem e nome de localidades e cidades
Lenda de Vila Velha (Ponta Grossa):  Há muitos anos havia um lugar denominado como Abaretama, cujo 

significado era  “terra  dos  homens”.  Nesse local,  vivia  a  tribo dos  Apiabas,  que  deveria  proteger  o  tesouro  de 
Itaimmareru. Desfrutando de muitas regalias, os índios não deviam se envolver com mulheres, pois elas trariam a  
desgraça revelando o segredo do tesouro às tribos inimigas. Sabendo disso, uma tribo rival enviou a jovem Aracê  
Poranga para seduzir o guerreiro Dhui, porém o casal se apaixonou verdadeiramente, provocando a ira de Tupã. A 



revolta do Deus indígena gerou um grande terremoto que deu origem às furnas. Os jovens foram transformados em 
pedra junto a uma taça que representava sua traição, e o tesouro derreteu, dando origem à Lagoa Dourada.

Esses são apenas alguns exemplos do imaginário paranaense que é recriado visando dar explicações fantásticas  
a fenômenos que seriam, muitas vezes, facilmente decifrados por áreas como a Geografia, a Física ou a Química,  
mas que criadas e adaptadas geração após geração representam a identidade cultural e popular do Paraná.

Texto adaptado do site - http://www.sppert.com.br/Brasil/, visualizado em 11 de junho de 2013.

1. Em  buscando, na maioria das vezes, explicar um fenômeno inexplicável, só NÃO é possível afirmar sobre as 
lendas, segundo o texto, que

A. significam uma mentira ou uma verdade absoluta, são narrativas transmitidas pela tradição oral através dos  
tempos.

B. apresentam um caráter  maravilhoso em que um fato histórico se amplifica e transforma sob o efeito da  
evocação poética ou da imaginação popular.  

C. apresentam caráter  fantástico  e/ou  fictício,  combinam fatos  reais  e  históricos  com fatos  irreais  que  são  
meramente produto da imaginação aventuresca humana.

D. é  o  conhecimento  ou  um sistema  de  conhecimentos  que  abarca  verdades  as  mais  gerais  e  abrangentes  
possíveis bem como a aplicação das leis científicas derivadas.

E. fornecem explicações plausíveis, e até certo ponto aceitáveis, para coisas que não têm explicações científicas  
comprovadas, como acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. 

2. Em Porém, no dia seguinte, ela sempre desaparecia... (2ª lenda), a conjunção pode ser substituída, sem alterar o 
sentido do texto, apenas por

A. pois.

B. logo.

C. portanto.

D. não obstante.

E. por conseguinte.

3. Por que as pessoas começaram a batizar suas crianças no pequeno córrego (lenda 1)? 

A. em virtude do monge atrair chuvas.

B. em virtude do monge se alimentar somente com ervas.

C. em virtude do monge ter acampado próximo a uma olho d'água.

D. por conta das previsões do monge sobre as mortes que uma estrada preta traria.

E. principalmente por causa da aparência de andarilho do monge e de suas roupas desgastadas.

4. Sobre a lenda número 5, NÃO é é possível afirmar que

A. o enviou da jovem Aracê Poranga para seduzir o guerreiro Dhui, não produziu o efeito esperado, já que o  
casal se apaixonou verdadeiramente.  

B. em um lugar denominado Apiabas, cujo significado era “terra dos homens”. A tribo dos Abaretamas deveria 
proteger o tesouro de Itaimmareru.

C. o casal de índios foi  transformado em pedra junto a uma taça que representava sua traição, e o tesouro  
derreteu, dando origem à Lagoa Dourada.

D. é recorrente no imaginário popular o mito da mulher sedutora, aquela que através de sua beleza e juventude  
atrai o homem para um caminho de desventuras.

E. a condição para não se perder o tesouro era a de que os índios não se envolvessem com mulheres, pois elas  
trariam a desgraça revelando o segredo do tesouro às tribos inimigas .



5.  Em porém o casal se apaixonou verdadeiramente, (lenda 5) a palavra casal refere-se, no texto, a

A. Apiabas e Tupã.

B. Itaimmareru e Tupã.

C. Abaretama e Apiabas.

D. Dhui e Aracê Poranga.

E. Abaretama e Itaimmareru.

6. Em Sabendo disso, disso refere-se, no texto (lenda 5),  

A. à provável ira de Tupã. 

B. às muitas regalias desfrutadas pelos índios. 

C. ao grande terremoto que deu origem às furnas. 

D. ao enviou a jovem Aracê Poranga para seduzir o guerreiro Dhui.

E. à possibilidade de ser revelado o segredo do tesouro às tribos inimigas.

7.  De acordo com a lenda 4, a loucura do jovem pode ser atribuída

A. à busca do jovem polonês pelo lugar correto.

B. à revelação do local onde o tesouro estava escondido. 

C. à exploração que aconteceu a partir da busca do tesouro do padre jesuíta.

D. à crença do jovem polonês por pensar que o padre não passava de uma imaginação.

E. ao tempo perdido já que o polonês precisou retornar à sua casa para buscar seus equipamentos. 

8. A origem das cataratas se deve a uma série de acontecimentos sucessivos, com EXCEÇÃO, 

A. da fuga de Naipi com o guerreiro Tarobá.

B. de M'boi entrar pelas rochas e criar a fenda que dá origem as cataratas.

C. de M'boi esconder-se em uma gruta onde mantém vigília sobre o casal. 

D. de Naipi pertencer a tribo Kaigangue e Tarobá ser uma espécie de palmeira.

E. das transformações de Naipi em uma rocha e Tarobá em uma palmeira situada sobre a Garganta do Diabo. 

9. Segundo o texto acima, NÃO se poderia afirmar sobre essas lendas que

A. constituem o imaginário do povo paranaense.

B. representam a identidade cultural e popular do Paraná.

C. foram criadas pela última geração do Estado do Paraná.

D. poderiam ser facilmente explicadas pelas áreas, tais como a Geografia, a Física ou a Química.

E. recriam explicações fantásticas para fenômenos seriam explicados por outras áreas do conhecimento.

10.  Em  pois ele iria lhe mostrar o local onde um grande tesouro estava escondido  (lenda 4), a conjunção pode ser 
substituída, sem alterar o sentido, apenas por,

A. porque.

B. embora.

C. todavia.

D. conquanto.

E. no entanto.



MATEMÁTICA
11. Uma determinada prefeitura pretende dividir R$ 80.000,00 entre duas escolas do município. Esta divisão será 
diretamente proporcional ao número de alunos de cada escola. Sabendo que a Escola A tem 1350 alunos e a Escola B  
tem 1850 alunos, então é correto afirmar que a Escola A receberá

A. R$ 33.750,00.

B. R$ 33.770,00.

C. R$ 33.780,00.

D. R$ 33.790,00.

E. R$ 33.800,00.

12.  Segundo informações  vinculadas  recentemente  na imprensa,  nas  12 principais  capitais  do Brasil  a  frota  de 
veículos aumentou em média 77% nos últimos dez anos. Se uma cidade que possuía, a dez anos, uma frota de 
300.000 veículos acompanhou este aumento, então é correto afirmar que hoje esta cidade possui uma frota de  

A. 458.000 veículos.

B. 510.000 veículos.

C. 523.500 veículos.

D. 525.000 veículos.

E. 531.000 veículos.

13. Para construir uma casa de 120 m2  um engenheiro estima um custo de R$ 132.000,00. Assim, se a proporção se 
manter, para construir uma casa de 140m2  o custo será de

A. R$ 140.000,00.

B. R$ 150.000,00.

C. R$ 152.000,00.

D. R$ 154.000,00.

E. R$ 155.000,00.

14. Maria planejou uma viagem e gastou R$ 966,00 em 7 diárias de hotel. Ela resolveu prolongar a viagem em mais  
4 dias, assim ela deverá pagar mais 4 diárias de hotel e também R$ 48,50 para remarcar a passagem. Assim é correto  
afirmar que o aumento nos gastos (com as diárias e a remarcação da passagem) será de

A. R$ 138,00.

B. R$ 552,00.

C. R$ 600,50.

D. R$ 612,00.

E. R$ 648,50.



15. O gráfico abaixo apresenta os gastos de uma determinada família, em 2012, com alimentação. Com base nas 
informações do gráfico é correto afirmar que

A. O consumo médio mensal foi de R$ 1.000,00.

B. a moda foi R$ 1.200,00.

C. o consumo médio mensal foi inferior ao consumo registrado em fevereiro. 

D. considerando o primeiro semestre, o mês que houve maior gasto com alimentação foi junho.

E. nos meses de abril e agosto os gastos foram de R$ 900,00. 

16. José pretende comprar alguns materiais de construção e pagar daqui 3 meses, para isso ele fez dois orçamentos,  
na Loja A e na Loja B. A Loja A orçou em R$ 3.055,00 e não cobrará juros. A Loja B orçou em R$ 2.800,00 e 
cobrará juros compostos à 3% ao mês. Assim é correto afirmar que

A. a diferença entre o valor que será cobrado pela Loja A em relação a Loja B é maior do que R$ 4,00.

B. se José comprar na Loja A ele economizará R$ 38,00. 

C. a diferença entre o valor que será cobrado pela Loja A em relação a Loja B é R$ 3,00. 

D. os juros cobrados pela Loja B é maior do que R$ 265,00.

E. do ponto de vista financeiro, para José é mais vantajoso comprar na Loja B.

17. Carlos comprou 1200 ações, de uma determinada empresa, à R$ 6,50 cada ação. Hoje cada ação vale R$ 6,80.  
Levando em consideração que Carlos pagou 1%, sobre seu lucro, de taxa de administração, então é correto afirmar  
que Carlos obteve um lucro de 

A. R$ 343,40.

B. R$ 356,40.

C. R$ 358,60.

D. R$ 359,30.

E. R$ 360,00.
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18.  Uma  empresa  comercializa  um  determinado  produto,  denominado  Produto  A.  A  expressão 
U=−1200m2+14400m−300  representa a quantidade mensal,  U , de unidades vendidas do Produto A no ano 

passado em função de  m , onde  m  representa o mês (janeiro = 1, fevereiro = 2, ...). Assim, é correto afirmar a  
maior quantidade mensal vendida pela empresa foi
A. 300 unidades.

B. 1200 unidades.

C. 14400 unidades.

D. 15900 unidades.

E. 42900 unidades.

19. Na figura abaixo ABCD é um retângulo, onde AB mede 24 cm, BC mede 7,5 cm. Denotemos por A1  é a área 

do triângulo ADE e A2  é a área do quadrilátero ABCE. Sabe-se ainda que a área do triângulo ADE é 
1

16  da área 

do retângulo ABCD. Assim, é correto afirmar que A2  é igual a

A. 11,25cm2 .

B. 168,75cm2 .

C. 169,25cm2 .

D. 170,25cm2 .

E. 180cm2 .

20. Foi feito uma pesquisa em uma cidade com 100.000 habitantes sobre a preferência pela modalidades de esporte:  

futebol e voleibol. Sabe-se que 
1
2  dos habitantes gostam somente de futebol, 

1
5  gostam somente de voleibol e 

1
8  

gostam de futebol e voleibol. Assim, é correto afirmar que a quantidade de pessoas que não gostam nem de futebol  
nem de voleibol é

A. 15.000.

B. 16.500.

C. 17.000.

D. 17.500.

E. 18.000.



CONHECIMENTOS GERAIS
21. A fundação da Colônia militar de Foz do Iguaçu significou a exploração, ocupação e colonização de 
uma imensa área situada a Oeste dos campos de Guarapuava, a partir da abertura de picadas e da formação 
de fazendas de criação. Qual é considerado oficialmente o ano de fundação da referida Colônia.
A. 1850.
B. 1898.
C. 1878.
D. 1910.
E. 1930.

22. "Na época da construção, Foz do Iguaçu era uma cidade com apenas duas ruas asfaltadas e cerca de 20 
mil habitantes. Em dez anos, a população se multiplicou para 101.447 pessoas. Os números da obra, que 
levou 10 anos para ser concluída, são impressionantes: aglutinou cerca de 40 mil trabalhadores; mais de 50 
milhões de toneladas de terra e rocha foram escavadas para ser feito o deslocamento do curso do rio 
Paraná, o sétimo maior do mundo; a quantidade de concreto usado para construir a usina seria suficiente 
para erguer 210 estádios do tamanho do Maracanã; seria possível levantar 380 Torres Eiffel com o total de 
ferro e o aço utilizados no empreendimento; mais de 35 mil animais que viviam na área a ser inundada pelo 
lago da usina foram removidos". 

IPEA

Tomando como base a citação acima, assinale a alternativa INCORRETA.
A. Na língua indígena, Itaipú significa "pedra que canta".
B. A Usina Hidrelétrica de Itaipu foi construída no leito do Rio Paraná, no Oeste do Paraná.
C. Numa extensão total de aproximadamente 200 quilômetros quadrados, o Lago de Itaipu serve de 

divisa entre o Brasil e o Paraguai, adquirindo assim, em termos de Direito Internacional, a qualidade 
jurídica de “rio binacional”.

D. A Itaipu foi construída durante os anos do “Milagre Econômico Brasileiro” que caracterizou o Brasil 
pós-1964.

E. A construção da Hidrelétrica de Itaipu Binacional foi iniciada em 1964.

23. Acerca da História e da Geografia do Paraná, é INCORRETO afirmar que
A. a ligação do Estado do Paraná com o Paraguai se dá pelo Ponte da Amizade.
B. a bacia do rio Paraná é uma das doze regiões hidrográficas do território brasileiro.
C. Foz do Iguaçu está entre as três cidades mais populosas do Paraná, segundo o senso do IBGE de 

2010.
D. a emancipação política do Paraná ocorre no ano de 1853.
E. Foz do Iguaçu é considerada uma das cidades mais multiculturais do Brasil, espaço de fixação de 

diversos  grupos  étnicos  de  tamanho  expressivo,  sendo  os  principais  de  origem italiana,  alemã, 
libanesa, hispânica (argentinos e paraguaios), Chinesa, ucraniana e japonesa.

24. Em maio, completou-se 40 anos da criação oficial da área de informações ambientais do IBGE. Acerca 
das questões ambientais no Brasil, pode-se afirmar que
A. segundo informações do Ministério  do Meio Ambiente,  nossa biodiversidade não é  a  maior  do 

mundo. 
B. a Constituição Federal de 1988 não protege a diversidade e o patrimônio genético do país.
C. nossa Constituição reconhece no artigo 225, parágrafo 4, três biomas: Floresta Amazônica, Mata 

Atlântica e Serra do Mar.
D. a Carta das Nações Unidas de 1992 e totalmente ratificada na Conferência  de 2012, aponta 27 

princípios estabelecidos para nortear as grandes questões ambientais no mundo, calcadas sobre o 
tripé da economia, da ecologia e do direito.

E. São Paulo, Paraná e Santa Catarina possuem a maior extensão de vegetação de restinga da Mata 
Atlântica.



25. “Dez meses após publicar o decreto que institui a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental 
de Terras Indígenas, o governo federal anunciou em 19 de abril, Dia Nacional do Índio, a criação do comitê 
responsável por coordenar e monitorar as ações necessárias para garantir a melhoria da qualidade de vida e  
as condições plenas de reprodução física e cultural dos povos indígenas”. In: Estudos em Geociência e do 
Direito. 17/06/2013. Sobre as questões indígenas no Brasil, é INCORRETO afirmar que
A. estima-se que, quando da chegada dos Europeus no Brasil, havia uma população nativa de mais de 5 

milhões de habitantes.
B. a conquista histórica dos direitos na Constituição promulgada em 1988 mudou substancialmente o 

destino dos povos indígenas do Brasil.
C. segundo os dados da FUNASA, a população indígena está dispersa por todo o território brasileiro,  

sendo que na região Sudeste concentra-se o maior contingente populacional indígena, com 49%, e 
na região Norte está o menor contingente populacional indígena do país, com apenas 2%.

D. os  povos  indígenas  vivem  atualmente  um  momento  especial  de  sua  história  no  período  pós-
colonização. Línguas vêm sendo reaprendidas e praticadas na aldeia, na escola e nas cidades. Rituais 
e  cerimônias  tradicionais  há  muito  tempo  não  praticados  estão  voltando  a  fazer  parte  da  vida 
cotidiana dos povos indígenas.

E. os povos indígenas são grupos étnicos diversos e diferenciados,  da mesma forma que os povos 
europeus
(alemão, italiano, francês, holandês) são diferentes entre si.

26. A atual legislação que rege a regularização fundiária – sua aplicação, efeitos e eficácia na regularização 
fundiária  urbana,  resultado da conversão da Medida Provisória  nº  459,  de 25 de março de 2009, que 
inaugurou  o  “Programa  Minha  Casa,  Minha  Vida  –  PMCMV”,  trouxe  inovações  no  campo  da 
regularização fundiária.  Sobre as questões de “Mobilidade Social  e Direito a Moradia” no Brasil,  são 
corretas as afirmações abaixo, EXCETUANDO-SE,
A. dados  do  Ministério  das  Cidades,  afirmam que  há  menos  de  um século  as  cidades  brasileiras 

abrigavam apenas 10% da população do país. 
B. na década de 1970, 56% da população estavam nas cidades, ao passo que 44% permaneciam no 

interior.
C. atualmente, a população urbana representa 82% de todo o país, resultado do fluxo migratório dos 

habitantes do campo para os centros urbanos.
D. a  prevalência  da  população  urbana  sobre  a  do  campo até  meados  do  século  XX revela  que  a 

economia, como fonte geradora de riqueza, estava centralizada na agropecuária e em atividades a 
ela correlatas. 

E. em torno de sete milhões de famílias (praticamente 28 milhões de pessoas) não possuem moradia. 
Daí  a  multiplicação  de  favelas  em municípios  de  porte  e  realidade  econômica  diferentes,  fato 
agravado pela deficiência do sistema de saneamento básico e transporte, dentre outros serviços de 
infraestrutura mínima.



27.  A Ecologia  é  uma  ciência  multidisciplinar,  que  envolve  biologia  vegetal  e  animal,  taxonomia, 
fisiologia, genética, comportamento,  meteorologia, pedologia, geologia,  sociologia, antropologia, física, 
química, matemática e eletrônica. Quase sempre se torna difícil  delinear a fronteira entre a ecologia e 
qualquer dessas ciências, pois todas têm influência sobre ela. A mesma situação existe dentro da própria 
ecologia.  Assinale a alternativa correta.
A. Chamamos de Ecologia Humana o ramo da ecologia que estuda as relações existentes entre os 

indivíduos e entre as diferentes comunidades da espécie humana, bem como as suas interações com 
o ambiente em que vivem.

B. O Brasil é o país com a menor Biodiversidade do mundo, contando com um número estimado entre 
10 e 20 % do número total de espécies do planeta. 

C. O Brasil conta com a menos diversa flora do mundo, com mais de 55.000 espécies descritas (22% 
do total mundial.

D. As leis que tratam do meio ambiente no Brasil estão entre as menos completas e menos avançadas 
do mundo.

E. O desmatamento não autorizado ainda não é crime e o infrator não está sujeito a nenhum tipo de 
penalidade ou multas. 

28. Leia o texto abaixo:
“OS ESPAÇOS PÚBLICOS PODEM E DEVEM SER OCUPADOS”

Os  recentes  protestos  não  deveriam  ser  razão  de  tanto  espanto,  a  ponto  de  causar  reações 
indignadas vindas de setores mais conservadores ou mesmo acomodados da sociedade brasileira (tão pouco 
acostumadas a manifestações cidadãs de revolta e rebeldia). Nesse sentido estivemos durante muitos anos - 
aliás,  desde  o  estabelecimento  da  ditadura  -  desacostumados  a  grandes  demonstrações  civis  de 
descontentamento generalizado. Com exceções de algumas delas cobertas de consenso como as Diretas Já 
ou  o  Fora  Collor,  as  concentrações  estiveram  sempre  ligadas  a  setores  específicos  como  greves  de 
professores, metroviários que atuavam especificamente nas questões salariais e melhorias nas condições de 
trabalho.  Muito  diferente  é  quando  surgem  nas  telas  da  tevê  milhares  de  pessoas  em  marcha  pelas 
principais  avenidas  de São Paulo  acompanhadas  de imagens  de lixos  revirados,  vidraças  quebradas  e 
cabines policiais incendiadas. Parece o fim dos tempos. A clara distorção ao não mostrar o outro lado 
contribui  para que muitos  tenham a sensação de estarmos cercados de baderneiros.  A verdade nesses 
tempos  de  smartphones,  facebooks  e  comunicações  instantâneas  não tardam a  aparecer  e  derrubar  os 
argumentos  de  mídias  conservadoras  que  insistem  em  colocar  os  manifestantes  na  fácil  alcunha  de 
“vândalos”, “baderneiros sem causa” e outras adjetivações, inclusive de baixo calão. Na vã tentativa de 
criar uma realidade paralela baseada em condomínios fechados, carros blindados e saúde privatizada, a 
nossa pretensa elite tenta se manter distante e alheia à construção de uma sociedade mais equilibrada, justa 
e sustentável.Os espaços públicos que deveriam servir a todos acabam sendo paulatinamente “roubados” 
da sociedade em nome do progresso ou abandonados e deteriorados. Parece que às nossas autoridades será 
melhor que as pessoas frequentem os paraísos de compras, os conhecidos shopping centers, do que passar 
um belo domingo de sol em parques e praças públicas. No lugar da integração fica a exclusão com todo o 
mal que trás as relações sociais. Mas as inúmeras manifestações que vêm ocorrendo em todo o mundo,  
pelas mais diversas razões, carregam em seu íntimo o inconformismo de muitos pelo direito à liberdade de  
expressão. E aqui não poderia ser diferente, mesmo que tivesse demorado a chegar. Os problemas das 
metrópoles  brasileiras  estão  aí  expostos  para  quem quiser  ver  e  é  praticamente  impossível  negá-los: 
dificuldades de mobilidade cada vez maiores (incentivo ao uso e compra do automóvel em detrimento do 
transporte público); deterioração de bairros e regiões inteiras (em nome da especulação imobiliária); falta 
de segurança; a ausência, enfim, de políticas públicas que busquem efetivamente contemplar a maior parte 
da população e só faz agravar as consequências dos desequilíbrios. Os jovens e os não tão jovens que 
decidiram agora  ocupar  os  espaços  públicos  estão  resgatando  o  óbvio:  em  primeiro  lugar,  o  direito 
inalienável de se manifestar.  Já a nossa polícia,  ainda sob os resquícios  de tempos tristes e obscuros, 
demonstra não estar preparada para receber a incumbência de proteger os manifestantes, mas de reprimi-
los a todo custo, pois em sua formação militar o espaço público possui a mera função de se manter livre e 
desimpedida,  apenas  para  a  circulação,  o  fluxo  “ordeiro”  determinado  por  seus  superiores.  Quando 
milhares de pessoas tomam as ruas, nossos policiais passam a encará-los como verdadeiros combatentes 
inimigos,  uma turba  selvagem a corromper  a  ordem e o progresso.  Entre  esses  “adversários  do mal” 



também se encontram jornalistas como o colega desta Carta Capital, Piero Locatelli, preso por de portar 
uma poderosa e ameaçadora garrafa de vinagre. Assim como em outros países, as manifestações só estão 
começando. Os tais 20 centavos de aumento para um transporte público de má qualidade foi apenas o 
estopim para outras, que certamente virão. Nossas autoridades, antes de condenar alguns poucos atos de 
pretenso “vandalismo”, devem estar atentas às reivindicações e priorizar o interesse coletivo. Tratar a todos 
com respeito e buscar o diálogo trarão mais benefícios do que o enfrentamento irracional.

Reinaldo Canto — Revista Carta Capital, publicado 17/06/2013

Tomando como base o texto acima, assinale a alternativa INCORRETA. 
A. O autor do texto condena os protestos realizados pelo país.
B. O protesto  se  restringiu  ao  aumento  de  vinte  centavos  nos  preços  das  passagens  do  transporte 

público
C. Para o autor, as manifestações populares no Brasil são raras, e grandes reivindicações não ocorriam 

desde as Diretas Já e o fora Collor.
D. Uma  mídia  conservadora  vê  nos  protestos  ocorridos  no  país,  apenas  a  ação  de  baderneiros  e 

arruaceiros.
E. O autor do texto apoia as manifestações dos jovens brasileiros.

29. Sobre os conflitos que se assistem atualmente na Síria, pode-se afirmar que
A. o atual governo Sírio está constituído sob a liderança do ditador Assad.
B. a manutenção do regime sírio conta com a ajuda financeira e anuência do fundamentalismo islâmico 

do Irã, além do apoio da China e Rússia.
C. os  reflexos  da  guerra  na  Síria,  escancara  para  o  mundo  a  marcante  dificuldade  da  chamada 

“Primavera Árabe” livrar a região de ditaduras regionais.
D. o atual regime sírio conta com o apoio de importantes órgãos internacionais, tais como a ONU.
E. o  mundo  árabe,  em processo  de  reestruturação  e  manifestações  libertárias,  enfrenta  as  grandes 

dificuldades de países teocráticos, principalmente os governados pelas correntes islâmicas radicais.

30. “A idéia de que existe um conjunto de direitos inalienáveis que todo e cada um dos seres humanos 
possui pelo simples fato de ser humano tem uma longa tradição na história do pensamento. No entanto, é 
apenas a partir da segunda metade do século XX que o reconhecimento desses direitos passa a ser afirmado 
internacionalmente  pela  elaboração  de  cartas  de  direitos,  tratados  e  convenções  internacionais,  e  da 
incorporação da temática dos direitos humanos na elaboração da política externa de diversos estados”. 
Rossana Rocha Reis. 

Acerca de acontecimentos importantes ao longo do século XX, assinale a alternativa INCORRETA.
A. O papel das ONGs foi fundamental para a criação da Organização das Nações Unidas.
B. A atuação da ONU foi considerada de bastante relevância para o fim do regime do  apartheid  da 

África do Sul bem como para as investigações sobre desaparecidos políticos na América Latina.
C. A assinatura da Carta de fundação da Organização das Nações Unidas (ONU) (1945), a carta de 

fundação do Tribunal de Nuremberg (1945-1946) e a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(1948) são consideradas os marcos fundadores do direito internacional dos direitos humanos.

D. Em 1998,  a  Organização  do  Tratado  do  Atlântico  Norte  (OTAN)  bombardeia  a  Sérvia  com o 
objetivo de pôr fim à guerra do Cosovo e acabar com o massacre de civis.

E. O Conselho de Segurança é formado pelas cinco principais potências mundiais, que são membros 
permanentes com poder de veto, e por doze membros rotativos.



31. Assinale a alternativa Verdadeira. Para a Implantação de Empreendimentos no âmbito do PNHU – Programa 
Nacional de Habitação Urbana, deverão ser observados:

I. Localização do terreno na malha urbana ou em área de expansão que atenda aos requisitos estabelecidos 
pelo Poder Executivo federal, observado o respectivo plano diretor quando existente;
II. adequação ambiental do projeto;
III. a facilidade da produção ou reforma do imóvel residencial;
IV. Infraestrutura básica que inclua vias de acesso, iluminação pública e solução de esgotamento sanitário e  
de drenagem de águas pluviais e permita ligações domiciliares de abastecimento de água e energia elétrica;
V. a existência ou compromisso do poder público local de instalação ou de ampliação dos equipamentos e  
serviços relacionados à educação, saúde, lazer e transporte público;
VI. observar se os lotes destinados à construção de moradias são objetos de remembramento;

A. Estão incorretas somente as afirmações II, III e VI.
B. Estão incorretas somente as afirmações I, III e VI.
C. Estão corretas somente as afirmações I, II, IV e V.
D. Estão corretas somente as afirmações I, IV, V e VI.
E. Estão corretas somente as afirmações I, IV e VI.

32. Sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, é correto afirmar que
A. sua finalidade é criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de novas unidades habitacionais ou 

produção ou reforma somente de habitações urbanas.
B. serão assegurados no PMCMV condições de acessibilidade a todas as áreas públicas e de uso comum.
C. a regularização fundiária poderá ser promovida somente pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e 

pelos Municípios.
D. os contratos e registros no âmbito do PMCMV serão formalizados somente em nome da mulher.
E. a regularização fundiária de interesse específico depende da análise e da aprovação do projeto e fica isenta  

da emissão das respectivas licenças urbanísticas e ambiental.

33.  Assinale  a  alternativa  INCORRETA sobre  critérios  e  diretrizes  para  o  licenciamento  ambiental  de  novos  
empreendimentos destinados à construção de habitações de interesse social do CONAMA – Conselho Nacional do 
Meio Ambiente estabelecidos por meio da resolução no. 412/2009.
A. Estabelece  que  os  procedimentos  de  licenciamento  ambiental  de  novos  empreendimentos  destinados  à 

construção de habitações de interesse social com pequeno potencial de impacto ambiental em área urbana  
ou de expansão urbana, nos termos da legislação em vigor, sejam realizados de modo simplificado.

B. A supressão da vegetação em APP, quando couber, só poderá ser realizada quando do início das obras civis  
para a implantação do empreendimento e deverá seguir critérios estabelecidos pela resolução do CONAMA 
369/2006, que dispõe sobre os casos excepcionais de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto  
ambiental.

C. O prazo máximo para  análise conclusiva sobre o pedido de licença ambiental é de 30 (trinta) dias, contados  
a partir da entrega de toda a documentação obrigatória.

D. Um dos critérios e diretrizes no licenciamento ambiental simplificado para empreendimentos habitacionais 
de interesse social é a coleta e disposição adequada de resíduos líquidos e manejo de águas pluviais que 
contemple a retenção, captação, infiltração e lançamento adequado dessas águas;

E. O órgão ambiental  licenciador, mediante decisão motivada,  assegurado o contraditório e ressalvadas as 
situações de emergência ou urgência, poderá, a qualquer tempo, modificar as condicionantes e as medidas 
de controle e adequação do empreendimento, suspender ou cancelar a licença expedida, quando houver  
alteração da destinação socioeconômica do empreendimento.



34. É correto afirmar que, de acordo com a lei complementar 115/2006 de Foz do Iguaçu – PR, a função social da  
propriedade será cumprida quando o exercício dos direitos a ela inerentes se submeterem aos interesses coletivos, e 
a mesma cumprirá com sua função social quando conjuntamente atender,

I. às determinações constantes no Plano Diretor e demais legislações correlatas;
II. aos objetivos e estratégias de desenvolvimento definidos no Plano Diretor;
III.  à  preservação,  à  proteção  e  à  recuperação  do  meio  ambiente  e  do  patrimônio  cultural,  histórico,  
paisagístico e arqueológico, compatíveis com a segurança e saúde de seus usuários e das propriedades  
vizinhas;
IV. aos parâmetros urbanísticos definidos pelo ordenamento territorial determinado no Plano Diretor e na  
Lei  Municipal  de  Uso  e  Ocupação  do  Solo,  garantindo  que  a  intensidade  de  uso  seja  adequada  à 
disponibilidade da infra-estrutura urbana, de equipamentos e serviços públicos.

A. II e IV.
B. I e IV.
C. I e III.
D. II e III.
E. Todos os itens.

35. De acordo com a Lei Complementar 115/2006, O Plano Diretor de Foz do Iguaçu – PDMFOZ/2006, é correto  
afirmar que
A. seu objetivo é exigir, quando da liberação de toda e qualquer obra pública ou privada, a observância das 

necessidades e dos direitos das pessoas deficientes ao acesso e uso de ambientes e equipamentos adaptados 
às suas limitações.

B. promover  o aumento da eficácia  econômica  do município,  de  forma a  ampliar  os  benefícios  sociais  e 
consequentemente o aumento dos custos operacionais para os setores públicos e privado.

C. fortalecer  o  setor  privado,  valorizando  as  funções  de  planejamento,  articulação  e  controle,  inclusive 
mediante o aperfeiçoamento das ações administrativas.

D. os  objetivos  para  o  desenvolvimento  do  município  estão  ordenados  em  três  principais  enfoques:  I.  
Desenvolvimento  socioeconômico;  II.  Desenvolvimento  educacional  e  de  saúde;  III.  Desenvolvimento 
Institucional.

E. a  Política  de  desenvolvimento  socioeconômico  tem  como  objetivos  promover  a  vinculação  entre  o 
subdesenvolvimento e as políticas de inclusão social e distribuição de renda.

36. A Zona de Interesse Social – ZEIS, compreende as áreas onde há interesse público em ordenar a ocupação por  
meio  de  urbanização  e  regularização  fundiária,  em  implantar  ou  complementar  programas  habitacionais  de 
interesse  social,  e  que  se  sujeitam  a  critérios  especiais  de  parcelamento,  uso  e  ocupação  do  solo.  Na  lei  
complementar 147/2007 de Foz do Iguaçu, é INCORRETO afirmar que
A. enquadram-se nas definições de ZEIS, os terrenos desocupados e/ou ocupados por favela.
B. enquadram-se as habitações coletivas precárias e os imóveis utilizados como cortiço.
C. enquadram-se os conjuntos habitacionais regulares ocupados por moradores de baixa renda.
D. enquadram-se as edificações deterioradas.
E. enquadram-se os parcelamentos de solo e loteamentos irregulares ocupados por moradores de baixa renda.

37. Assinale a alternativa correta sobre incentivo denominado Solo Criado para a cidade de Foz do Iguaçu.
A. O Solo Criado terá como objetivos, viabilizar programas de habitação popular, bem como a produção de  

lotes urbanizados, destinados à melhoria das condições de moradia da população carente do município.
B. O incentivo Solo Criado deverá ser utilizado exclusivamente para a confecção das unidades habitacionais,  

não podendo ser estendida para as obras de infra-estrutura e equipamentos vinculados aos programas de  
habitação.

C. O Solo Criado é um incentivo que o poder legislativo municipal poderá instituir, resultando no aumento de 
potencial  construtivo,  ocorrendo  o  aumento  no  coeficiente  de  aproveitamento  máximo  e  altura  da 
edificação.

D. O Solo Criado terá como objetivos, viabilizar a ocupação de áreas consideradas de incentivo à ocupação e  
controlar as áreas de fragilidade ambiental.

E. Nenhuma das alternativas é correta.



38. Assinale a alternativa INCORRETA sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV.
A. Os Estados, Municípios e Distrito Federal que aderirem ao PMCMV serão responsáveis pela execução do 

trabalho técnico e social pós-ocupação dos empreendimentos implantados.
B. O Programa Nacional  de Habitação Rural – PNHR, poderá por intermédio de operações de repasse de  

recursos facilitar a produção ou reforma do imóvel residencial.
C. A regularização fundiária de interesse social poderá ser realizada em assentamentos irregulares ocupados  

predominantemente, por populações de baixa renda, no caso em que a área ocupada, de forma mansa e  
pacífica, há pelo menos cinco anos.

D. No ato do registro do auto de demarcação urbanística, do título de legitimação e de sua conversão em título  
de propriedade e dos parcelamentos oriundos da regularização fundiária de interesse social haverá a redução 
de 80% nas custas e emolumentos.

E. O município poderá, por decisão motivada, admitir a regularização fundiária de interesse social em Áreas  
de Preservação Permanente, ocupadas até 31 de dezembro de 2007 e inseridas em área urbana consolidada, 
desde que estudo técnico comprove que esta intervenção implica em melhoria das condições ambientais em 
relação à situação de ocupação irregular anterior.

39. O Zoneamento no Município de Foz do Iguaçu, que é definida como áreas com funções específicas, como  
aquelas destinadas ao turismo, à regularização fundiária, a proteção dos recursos naturais e meio ambiente, ou que  
sejam especiais do ponto de vista jurídico, como as institucionais, podendo ou não ter outros usos. Esse zoneamento 
é denominado de
A. Zonas Mistas.
B. Zonas de Interesse Estratégico.
C. Zonas Turísticas.
D. Zonas Especiais.
E. Zonas Especiais de Proteção.

40. Assinale a alternativa Correta em relação à classificação dada no uso do Solo da cidade de Foz do Iguaçu para  
as habitações.

I. Habitação unifamiliar é aquela destinada a habitação permanente ou transitória de uma só família.
II. Habitação coletiva é a edificação destinada a servir de moradia a mais de uma família em unidades  
conjuntas e superpostas – prédio com apartamentos.
III.  Habitação  em série  é  aquela  com mais  de  três  unidades  autônomas  de  residências  unifamiliares,  
agrupadas contíguas e horizontais, paralelas ou transversais ao alinhamento predial;
IV. Habitação transitória é aquela edificação com unidades habitacionais destinadas ao uso transitório,  
onde se recebem hóspedes mediante remuneração.
V. Habitação Geminada é aquela edificação destinada a servir de moradia a mais de uma famílias em  
unidades conjuntas e contíguas e de forma horizontal.

A. Estão corretas as alternativas I, IV e V.
B. Estão incorretas as alternativas I, II e V.
C. Estão corretas as alternativas III, IV e V.
D. Estão corretas as alternativas II, III e IV.
E. Estão incorretas as alternativas I, III e V.


