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INSCRIÇÃO 
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ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:  
ORDEM 
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INSTRUÇÕES
1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as 
páginas. 

3. A prova desta fase é composta de 40 questões objetivas e 2 discursivas. 

4. Nesta prova, as questões são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na sequência a, 
b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores 
de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 
irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar 
o limite do espaço para cada marcação. A questão discursiva deverá ser resolvida no caderno de provas e transcrita 
NA ÍNTEGRA para a folha de versão definitiva, com caneta preta. 

Serão consideradas para correção apenas as respostas que constem na folha de versão definitiva. 

8.  A duração da prova é de 5 horas e 30 minutos. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das 
respostas para o Cartão-Resposta e para Folha de Versão Definitiva. 

9. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógio e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou objeto identificável pelo detector de metais. 
Tais aparelhos deverão ser DESLIGADOS e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, que deverá 
ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas. 

b) Usar boné, gorro, chapéu ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas, ressalvado o disposto nos itens 
6.6.3 e 6.6.3.1 do Edital. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido quando 
indicado para o atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, réguas de cálculo, 
impressos ou qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação médica, devendo o 
candidato, então, respeitar o subitem 6.6.5 do Edital. 

h) Emprestar ou tomar emprestados materiais para a realização das provas. 

i) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, antes do tempo mínimo de permanência 
estabelecido no item 9.19 ou ainda não permanecer na sala conforme estabelecido no item 9.20 do Edital. 

j) Fazer anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído deste processo seletivo. 

10. Será ainda excluído deste Processo Seletivo o candidato que: 

a) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas. 

b) Ausentar-se da sala de provas portando o Cartão-Resposta e/ou o Caderno de Questões, conforme os itens 9.19 
e 9.21 b e c do Edital. 

c) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos e/ou agir com descortesia em relação a qualquer dos 
examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes. 

d) Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões da prova e no Cartão-Resposta. 

e) Não permitir a coleta de sua assinatura. 

f) Não se submeter ao sistema de identificação por digital e detecção de metal. 

11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para 
entregar o Caderno de Questões da prova, o Cartão-Resposta e a Folha de Versão Definitiva. 

12. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o 
consigo. 
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LEGISLAÇÃO 
 
01 - De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello (2019), “serviço público é toda atividade de oferecimento de utilidade 

ou comodidade material destinada à satisfação da coletividade em geral, mas fruível singularmente pelos 
administrados, que o Estado assume como pertinente a seus deveres e presta por si mesmo ou por quem lhe faça as 
vezes, sob um regime de direito público”. Nos termos da Lei Orgânica de Curitiba: 

 

a) O Município prestará diretamente, ou sob regime de permissão ou concessão, sempre por meio de licitação, os serviços 
públicos de sua competência, organizando-os mediante decreto regulamentar autônomo. 

►b) O regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de 
sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão de concessão ou permissão, serão 
estabelecidos por lei municipal. 

c) Segundo disposição da Lei Orgânica municipal, o transporte coletivo urbano poderá ter garantida a gratuidade para 
maiores de sessenta anos, nos termos de Decreto regulamentar de competência do Prefeito. 

d) A competência municipal para o estabelecimento dos direitos dos usuários e a política tarifária dos serviços públicos 
municipais afasta a competência legislativa da União sobre proteção e defesa do usuário dos serviços públicos. 

e) Diferentemente do caso da permissão, é vedada por lei a encampação dos serviços públicos municipais concedidos, ainda 
que executados em desconformidade com o contrato, sendo necessário o ingresso de ação judicial para a caracterização 
da irregularidade e respeito ao devido processo legal. 

 
 
02 - Segundo Irene Patrícia Nohara (2019), “os bens públicos abrangem coisas corpóreas (móveis ou imóveis) ou 

incorpóreas (direitos, obrigações ou ações) pertencentes a entes ou entidades estatais que a Administração deve 
gerenciar em função do interesse público”. Nos termos da Lei Orgânica de Curitiba no que diz respeito a bens públicos: 

 

a) classificam-se os bens públicos em: de uso especial do povo, de uso comum integral e domiciliares. 
b) é vedada ao município a concessão de direito real de uso de imóveis, sendo preferencial a sua venda nos casos de 

interesse público devidamente justificado e desde que precedida de licitação. 
c) o uso dos bens públicos pode ser gratuito ou oneroso, conforme disposto em lei complementar. 
►d) a alienação de bens públicos municipais imóveis dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa quando se tratar 

de bens da Administração direta, autárquica e fundacional. 
e) para o caso de investidura, deverá ser realizada licitação na modalidade pregão. 

 
 
03 - Considerando a Lei nº 8.666/93, no que diz respeito ao desenvolvimento nacional sustentável, assinale a alternativa 

correta. 
 

a) Em 2012, foi publicada Emenda Constitucional que impôs uma alteração na redação da Lei nº 8.666/93, a fim de incorporar 
a ela uma terceira finalidade de licitação: o desenvolvimento nacional sustentável. 

b) Em igualdade de condições, como critério de desempate da Lei nº 8.666/93, será assegurada preferência aos bens e 
serviços produzidos por empresas que promovam o desenvolvimento sustentável. 

c) É permitido aos agentes públicos prever, nos atos de convocação, cláusulas que restrinjam o seu caráter competitivo em 
face da sede ou domicílio dos licitantes, desde que fundadas no interesse público ou na proteção da sustentabilidade 
ambiental. 

d) Os princípios expressos básicos do processamento e julgamento da licitação pública no Brasil são: a legalidade, a 
hierarquia, a tipicidade, a eficiência, a objetividade, a economicidade, a transparência, o controle, a vinculação ao 
instrumento convocatório e o desenvolvimento nacional sustentável. 

►e) A licitação no regime jurídico administrativo brasileiro atual visa garantir a isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa 
para a Administração, além do desenvolvimento nacional sustentável. 

 
04 - A respeito das regras expressas a serem observadas nos processos administrativos regidos pela Lei nº 9.784/99, 

considere as seguintes afirmativas: 
 

1. É permitida a renúncia parcial de poderes ou competências, desde que por intermédio da delegação, salvo 
vedação legal específica. 

2. É dispensável a indicação dos pressupostos de fato quando presentes os pressupostos de direito que 
determinarem a decisão. 

3. É proibida a cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei. 
4. É permitida a mudança de orientação administrativa, sendo vedada a sua aplicação retroativa. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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05 - Considerando o texto da Lei nº 10.520/2002, assinale a alternativa correta. 
 

►a) Na definição do objeto a ser licitado, os padrões poderão ser definidos por meio de especificações usuais de mercado. 
b) A fase preparatória do pregão dispensa a indicação das sanções por inadimplemento. 
c) No processo licitatório do pregão, é dispensável constar a justificativa das definições do objeto, bem como os elementos 

exclusivamente técnicos, haja vista o princípio da simplificação procedimental. 
d) A equipe de apoio do pregão poderá ser integrada em sua maioria por servidores ocupantes de cargo em comissão ou 

emprego da administração. 
e) A fase externa do pregão será realizada antes da convocação dos interessados e observará como regra fundamental a 

fixação de prazo não inferior a 5 dias úteis para a apresentação das propostas. 
 
 
06 - Considerando a redação do Regimento Interno da Câmara Municipal de Curitiba, assinale a alternativa correta. 
 

a) A Câmara Municipal de Curitiba é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito público. 
b) A Câmara Municipal de Curitiba tem sua sede no Palácio Rio Branco, sendo vedada a possibilidade de funcionamento ou 

reunião em outro local. 
c) No ambiente de reuniões do Plenário, não poderão ser afixados símbolos que impliquem propaganda político-partidária 

ou ideológica, entretanto é expressamente permitida a colocação do crucifixo como símbolo cristão. 
►d) A Câmara Municipal de Curitiba exerce função típica de elaboração de leis, além de exercer competência efetivamente 

julgadora no caso de apreciação de infrações político-administrativas ou ético-parlamentares cometidas pelo Prefeito, 
Vice-prefeito ou por Vereadores. 

e) A gestão de assuntos relativos à administração interna da Câmara será realizada em observância a lei complementar, que 
deverá ser editada anualmente para esse fim. 

 
 
07 - A respeito do Poder Legislativo brasileiro, assinale a alternativa correta. 
 

►a) O número total de Deputados será estabelecido por lei complementar. 
b) O Poder Legislativo detém a função típica de legislar e é exercido pela Câmara dos Deputados, com legislatura de cinco 

anos. 
c) A Câmara dos Deputados é o órgão de soberania composto de representantes do povo, eleitos pelo sistema majoritário 

ou distrital, que exercerão a função legislativa infraconstitucional. 
d) Nenhuma unidade da federação deve ter menos de 10 ou mais de 50 deputados. 
e) O Senado Federal e a Câmara dos Deputados possuem como função precípua o controle recíproco do exercício de suas 

funções, nesse caso deliberando por maioria absoluta dos votos de cada Casa, presente a maioria dos seus membros. 
 
 
08 - A respeito dos agentes públicos nos termos da Constituição Federal de 1988, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A União, os Estados e os Municípios manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos 
servidores públicos. 

2. O subsídio de membro de Poder e detentor de mandato eletivo deverá ser fixado em parcela única, sendo vedados 
acréscimos, tais como gratificações, adicionais e abonos, mas estando expressamente permitido o pagamento do 
auxílio-moradia como uma forma de complementação substitutiva da revisão geral remuneratória. 

3. Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração 
dos cargos e empregos públicos. 

4. A Constituição prevê a possibilidade de o servidor público estável perder o cargo em virtude de procedimento de 
avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 

09 - A respeito das Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) conforme o Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Curitiba, assinale a alternativa correta. 

 

a) A CPI tem poderes de julgamento próprios do Poder Judiciário, ainda que não tenha a prerrogativa de fazer coisa julgada. 
b) A CPI tem a prerrogativa de apurar fatos que podem ou não ser determinados, considerando os diferentes escopos 

possíveis a partir da sua criação. 
c) O Presidente da CPI será o vereador mais idoso entre os componentes da comissão. 
d) A CPI será responsável pela aplicação de processo instaurado em face de denúncia contra Vereador, por infração punível 

com perda do mandato, e em caso de sentença criminal que não tenha determinado a perda do mandato. 
►e) Na composição da CPI, os líderes indicarão os membros que as integrarão, observada a proporcionalidade partidária ou 

dos blocos parlamentares com assento na Casa. 
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10 - A respeito dos direitos individuais e coletivos, segundo a Constituição Federal, assinale a alternativa correta. 
 

a) É livre a locomoção no território nacional em qualquer tempo, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, 
permanecer ou dele sair com seus bens. 

►b) No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao 
proprietário indenização ulterior, se houver dano. 

c) É plena a liberdade de associação de caráter paramilitar. 
d) A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas depende de autorização, sendo vedada a interferência 

estatal em seu funcionamento. 
e) O direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder é assegurado 

mediante pagamento de taxa. 
 

 
 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
O texto a seguir é referência para as questões 11 e 12. 
 
A “protuberância occipital externa” tem 2 cm e parece um chifre virado __________, na parte __________ da cabeça, logo 
__________ da nuca. Ela costuma aparecer em idosos, cuja musculatura enfraquecida deixa a cabeça inclinada __________ (o 
que força os ligamentos e tendões do pescoço, gerando essa saliência). Mas está cada vez mais comum em adultos. Isso foi 
constatado pela primeira vez em 2016, quando cientistas da Universidade de Sunshine Coast, na Austrália, examinaram 218 pessoas 
de 18 a 30 anos e viram que 41% delas tinham um esporão de 1 a 3 cm na base do crânio. Em 2018, refizeram o estudo com 1.200 
participantes de 18 a 60 anos e constataram que o chifrinho havia se tornado mais comum em jovens do que entre os idosos. “Nossa 
hipótese é que a protuberância possa estar ligada à má postura associada com o uso de smartphones e tablets”, disse David Shahar, 
líder dos dois estudos. 

(Revista Superinteressante, ed. 408, outubro 2019.) 
 
11 - Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) abaixo – atrás – acima – à frente. 
b) para baixo – de traz – em cima – para frente. 
c) abaixo – de atrás – em cima – de frente. 
►d) para baixo – de trás – acima – para a frente. 
e) em baixo – atraz – por cima – em frente. 

 
12 - Com base no texto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A argumentação dos pesquisadores se fundamenta no raciocínio indutivo. 
2. Na segunda linha, o termo “cuja” introduz uma oração com função restritiva. 
3. O segmento “Mas está cada vez mais comum em adultos” (3ª linha) liga-se ao segmento anterior pelo processo 

de coordenação. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
 

O texto a seguir é referência para as questões 13 e 14. 
 

Trocando os pés pelas mãos 
 

Usamos as mãos para quase tudo. Por isso, cada um dos nossos dedos possui uma região correspondente no cérebro. Esse 
mapeamento cerebral superespecífico torna o controle de todos os pedacinhos articulados da mão muito mais preciso. Mas o que 
acontece com quem não tem esses membros? Um estudo mostrou que, em pessoas que precisam usar os pés para tarefas diárias, 
como escovar os dentes (e até pintar, no caso de artistas), os dedos do pé acabam substituindo os das mãos, ocupando a mesma 
área cerebral. Mas só com muito treino: é preciso desenvolver a percepção sensorial de cada dedo do pé, individualmente. 

 

(Revista Superinteressante, ed. 408, outubro 2019.) 
 
13 - No título desse texto, temos um caso de: 
 

a) polissemia. 
b) analogia. 
►c) trocadilho. 
d) sentido figurado. 
e) metáfora. 
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14 - Quanto à estrutura argumentativa do texto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. No último período do texto, “é preciso desenvolver a percepção sensorial de cada dedo do pé, individualmente” 
constitui uma premissa, e “só com muito treino” é uma conclusão. 

2. No segmento “Esse mapeamento cerebral superespecífico torna o controle de todos os pedacinhos articulados 
da mão muito mais preciso”, “mapeamento cerebral superespecífico” é uma premissa, e “controle de todos os 
pedacinhos articulados da mão muito mais preciso” é uma conclusão. 

3. No segmento “Usamos as mãos para quase tudo. Por isso, cada um dos nossos dedos possui uma região 
correspondente no cérebro”, “cada um dos nossos dedos possui uma região correspondente no cérebro” é uma 
premissa, e “usamos as mãos para quase tudo” é uma conclusão. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
O texto a seguir é referência para as questões 15 e 16. 
 

No início de agosto, um vulcão subaquático próximo ao reino de Tonga, na Polinésia, entrou em erupção depois de passar 18 
anos adormecido. Ninguém deu muita bola, até que um enorme aglomerado de pedra-pomes (que é um tipo de rocha magmática) 
apareceu no oceano, boiando com a corrente. Quem pode ter ganhado a sorte grande com isso é a Grande Barreira de Corais 
Australiana. 

Por lá, o embranquecimento de corais é um problema sério: o aumento da temperatura nos oceanos fez com que muitas das 
algas que alimentam os corais morressem. Sem nutrientes, _____ perdem as cores e ficam em um estado zumbi. 

A pedra-pomes gigante, que mede 150 quilômetros quadrados de superfície (8 mil campos de futebol!), pode levar de carona 
bilhões de organismos marinhos, entre eles, corais saudáveis que podem ajudar a repopular a Grande Barreira. A rocha chega à 
Austrália dentro de 8 a 12 meses. 

(Revista Superinteressante, ed. 408, outubro 2019.) 
 
15 - Quanto à estrutura sintática do texto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. No início do segundo parágrafo, “lá” refere-se a Tonga. 
2. O termo que preenche corretamente a lacuna no 2º parágrafo é “elas”. 
3. Na segunda linha, “até” introduz uma oração que estabelece com o segmento anterior uma relação temporal. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
►b) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
16 - Com base no texto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O texto relata uma iniciativa antrópica para socorrer a Grande Barreira de Corais Australiana. 
2. Predomina no texto o tom informal. 
3. O texto relata uma situação que já se concluiu. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
17 - Em relação ao padrão ortográfico vigente da língua portuguesa, considere as seguintes sentenças: 
 

1. Mariana não pôde por na poupança o dinheiro que recebeu de casamento. 
2. O voo que trouxe os passageiros de Londres a São Paulo sofreu um atraso de 2 horas. 
3. A matéria-prima usada para fazer o bolo foi importada da Itália. 
4. A microrregião da Chapada dos Veadeiros possui 21.337,58 km2 de área total e 62.656 habitantes (2,94 de 

densidade populacional), distribuídos em 8 municípios. 
5. A Educação a Distância é uma forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem. 

 

Segue(m) as normas da nova ortografia a(s) sentença(s): 
 

a) 3 apenas. 
b) 1 e 5 apenas. 
►c) 2, 3 e 4 apenas. 
d) 1, 2, 4 e 5 apenas. 
e) 1, 2, 3, 4 e 5.  



7/14 
 

18 - O texto a seguir apresenta o trecho de uma entrevista dada por Nuno Crato, matemático e Ministro da Educação de 
Portugal e autor do livro O “Eduquês” em Discurso Direto: uma Crítica da Pedagogia Romântica e Construtivista. 
(Entrevista disponível em: https://www.alfaebeto.org.br/blog/ministro-da-educacao-de-portugal-concede-entrevista-a-revista-veja/) 

 

 Numere a coluna da direita, relacionando as respostas com as respectivas perguntas. 
 

1. O senhor provocou debate acirrado 
entre educadores do mundo todo ao 
afirmar que a escola moderna é vítima 
do “eduquês”. Por que o assunto 
causou tanto barulho? 

2. Quais boas práticas exatamente essa 
ala de educadores rejeita? 

3. Quais são esses pilares? 

(   ) Muitos batem na tecla de que prova faz mal. Acham que ela 
submete o aluno a um alto grau de stress, sem necessidade. Vão 
aí na contramão do que afirmam os grandes pesquisadores. [...] 
Também a disciplina é um ponto em que a condescendência e a 
leitura enviesada de velhas teorias ofuscam a razão. 

(   ) Um mestre tem o dever de transmitir a seus alunos os conteúdos 
nos quais se graduou. E, sim, precisa ter objetivos bem claros e 
definidos sobre o que vai ensinar. É ingênuo achar que o 
estudante vai descobrir tudo por si mesmo e ao seu ritmo, 
quando julgar interessante.  

(   ) Minha crítica bate de frente com uma linha muito celebrada nas 
escolas de hoje. É uma corrente que dá ênfase excessiva às 
atitudes e à formação cívica do aluno e deixa em segundo plano 
o conhecimento propriamente dito. Pergunto: como investir em 
formação cívica se o estudante não consegue nem ler o jornal? 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 3 – 1 – 2. 
b) 3 – 2 – 1. 
c) 1 – 3 – 2. 
►d) 2 – 3 – 1. 
e) 2 – 1 – 3. 

 
19 - Considere o seguinte trecho inicial de um texto extraído da revista Superinteressante (edição 408, out. 2019): 
 

Sabemos pouco sobre os hábitos de amamentação dos seres humanos muito, muito antigos. Afinal, não é fácil inferir quanto 
tempo um ser vivo mamou no peito da mãe a partir de um fóssil. 

 

 Os trechos a seguir dão continuidade a essa ideia inicial, mas estão fora de ordem. Numere os parênteses, indicando 
a sequência que dá ordem lógica ao texto. 

 

(   ) A amamentação seguia por um intervalo enorme, durando entre três e quatro anos por criança. Os cientistas 
acreditam que estudos desse tipo ajudam a explicar os comportamentos diferentes desses hominídeos antigos – 
especialmente quando o assunto é estrutura familiar. 

(   ) Por isso, cientistas da Universidade de Bristol resolveram investigar a composição de 40 dentes de diferentes 
antepassados humanos. Isso porque a proporção de diferentes isótopos de cálcio nos dentes depende do tipo de 
comida que alguém consome ao longo da vida. 

(   ) A amamentação longa tende a promover intervalos maiores entre as gravidezes da mãe, favorecendo famílias 
menores – o que torna cada bebê especialmente valioso, já que é uma das poucas chances da mãe de passar seus 
genes adiante. 

(   ) Já no segundo grupo de dentes, de espécies antigas do gênero Homo que apareceram há mais ou menos 3 
milhões de anos, o cenário se inverteu. 

(   ) Primeiro, eles estudaram a dentadura de australopitecos surgidos há cerca de 4 milhões de anos. A análise de 
cálcio indicou que, para eles, a amamentação era curta: poucos meses depois do nascimento, os filhotes comiam 
“comida de adulto”. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo. 
 

a) 1 – 2 – 5 – 4 – 3. 
►b) 4 – 1 – 5 – 3 – 2. 
c) 3 – 1 – 2 – 4 – 5. 
d) 4 – 2 – 1 – 3 – 5. 
e) 3 – 4 – 1 – 5 – 2. 

 
 
20 - Com base na imagem ao lado, é correto afirmar que a figura de 

linguagem utilizada pela personagem é: 
 

a) hipérbole. 
b) metáfora. 
c) paradoxo. 
d) analogia. 
►e) eufemismo. 
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O texto a seguir é referência para as questões 21 a 25. 
 

O futuro é dos pirralhos 
 

A tendência para negligenciar a capacidade intelectual e de mobilização dos mais jovens marcou a História desde os primórdios 
da Humanidade até aos anos 1950. 

Provavelmente por isso, ou na sequência do fim dessa realidade que durante séculos serviu de travão ao arrojo e ao risco, o 
Mundo avançou tanto nos últimos 30 anos como nos dois mil anteriores. Perante o que me parece uma evidência, surpreende-me 
que tanta gente se preocupe mais em achincalhar do que em compreender novas tendências, preocupações e projetos de um futuro 
diferente para melhor. 

A onda de reprovação que envolveu Greta Thunberg nos últimos meses insere-se neste quadro de negação, de complexo de 
avestruz que, de forma mais aberta ou dissimulada, vai marcando muitos discursos, da Imprensa à política. 

Depois de Donald Trump, a imitação barata brasileira, Jair Bolsonaro, chamou “pirralha” à jovem ativista sueca, classificação 
que, admito, deve merecer aprovação junto de um conclave de líderes mundiais populistas cujo enquadramento ideológico, a existir, 
representa um recuo de cem anos. 

O estilo de Greta Thunberg não me seduz. Mas isso não me impede de perceber que representa, provavelmente, milhões de 
jovens por esse mundo fora, e que, sem filtros, como quase todos os adolescentes, atira para a discussão verdades que mais 
ninguém consegue dizer a uma classe política estagnada e egoísta cujo filão programático se esgota nas bíblias da alta finança. 
Tivessem os políticos a capacidade mobilizadora da adolescente sueca, e um dos grandes problemas da democracia não seria, 
seguramente, a escassa participação das populações nos atos eleitorais. 

 

(Disponível em: https://www.jn.pt/opiniao/vitor-santos/o-futuro-e-dos-pirralhos-11608999.html) 
 
21 - O último período do texto constrói-se em torno de uma relação de: 
 

►a) condicionalidade. 
b) causalidade. 
c) temporalidade. 
d) finalidade. 
e) adversatividade. 

 
22 - Os diferentes gêneros textuais exercem uma função social específica e apresentam uma intenção comunicativa 

definida. Partindo desse pressuposto, é correto afirmar que o gênero discursivo que melhor define o texto acima é: 
 

a) Relatório científico. 
►b) Editorial. 
c) Notícia. 
d) Crônica. 
e) Conto. 

 
23 - No penúltimo parágrafo, o termo em destaque (“deve”) tem o sentido de: 
 

a) obrigação. 
b) necessidade. 
c) fatalidade. 
d) conveniência. 
►e) eventualidade hipotética. 

 
24 - A intenção do autor neste texto é: 
 

a) fazer a defesa do estilo da ativista Greta Thunberg. 
b) chamar a atenção para a velocidade dos avanços a partir de 1950. 
c) ressaltar o esforço dos líderes mundiais para a aprovação de medidas importantes para o futuro do planeta. 
►d) enaltecer a capacidade inovadora dos jovens como forma de alcançarmos um futuro melhor. 
e) criticar a falta de filtro dos jovens para separar a verdade da mentira. 

 
25 - Assinale a alternativa em que o trecho retirado do texto apresenta ambiguidade. 
 

a) “... atira para a discussão verdades que mais ninguém consegue dizer a uma classe política estagnada e egoísta”. 
b) “Depois de Donald Trump, a imitação barata brasileira, Jair Bolsonaro, chamou “pirralha” à jovem ativista sueca”. 
►c) “... o Mundo avançou tanto nos últimos 30 anos como nos dois mil anteriores”. 
d) “... surpreende-me que tanta gente se preocupe mais em achincalhar do que em compreender novas tendências, 

preocupações e projetos de um futuro diferente para melhor”. 
e) “... complexo de avestruz que, de forma mais aberta ou dissimulada, vai marcando muitos discursos, da Imprensa à 

política”. 
 
26 - As Figuras de Linguagem são recursos da Língua Portuguesa que criam novos significados para as expressões, ao 

trabalhar com o sentido conotativo em vez do literal. A partir do exposto, assinale a alternativa que exemplifica uma 
catacrese. 

 

►a) Combine alguns tipos de queijo, em especial os duros, como o parmesão ou pecorino com um fio de azeite. 
b) “Santos Dumont: Primeiro trailer da série traz o pai da aviação fazendo história fora do Brasil”. 
c) A Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870, gerou diferentes interpretações por parte dos brasileiros, argentinos, paraguaios 

e uruguaios e gerou grandes perdas humanas ao Paraguai, onde é conhecida como “Guerra Grande”. 
d) Marcela devorou três livros no final da semana. 
e) “Vamos fazer assim / Melhor não me procurar / Porque eu morro de medo de te perdoar”.  
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27 - Assinale a alternativa corretamente pontuada, de acordo com a língua escrita padrão. 
 

a) Com o aumento da expectativa de vida da população, tem sido, cada vez maior, a prevalência de doenças neurológicas, 
atualmente uma importante causa de mortalidade no mundo, apesar dos rápidos avanços na tecnologia médica e na 
compreensão de como funciona o cérebro humano. Várias doenças neurológicas como as de Alzheimer e Parkinson e 
tumores cerebrais, permanecem sem um tratamento eficaz. 

►b) Com o aumento da expectativa de vida da população, tem sido cada vez maior a prevalência de doenças neurológicas, 
atualmente uma importante causa de mortalidade no mundo. Apesar dos rápidos avanços na tecnologia médica e na 
compreensão de como funciona o cérebro humano, várias doenças neurológicas, como as de Alzheimer e Parkinson e 
tumores cerebrais, permanecem sem um tratamento eficaz. 

c) Com o aumento da expectativa de vida da população, tem sido cada vez maior a prevalência de: doenças neurológicas, 
atualmente uma importante causa de mortalidade no mundo. Apesar dos rápidos avanços na tecnologia médica e na 
compreensão de como funciona, o cérebro humano, várias doenças neurológicas, como as de Alzheimer e Parkinson e 
tumores cerebrais permanecem sem um tratamento eficaz. 

d) Com o aumento da expectativa de vida da população, tem sido cada vez maior. A prevalência de doenças neurológicas 
atualmente, uma importante causa de mortalidade no mundo apesar dos rápidos avanços, na tecnologia médica e na 
compreensão de como funciona o cérebro humano. Várias doenças neurológicas como as de Alzheimer e Parkinson e 
tumores cerebrais, permanecem sem um tratamento eficaz. 

e) Com o aumento da expectativa de vida da população, tem sido cada vez maior a prevalência de doenças neurológicas. 
Atualmente, uma importante causa de mortalidade no mundo, apesar dos rápidos avanços na tecnologia médica e na 
compreensão de como funciona o cérebro humano, várias doenças neurológicas como as de Alzheimer e Parkinson e 
tumores cerebrais, permanecem sem um tratamento eficaz. 

 
 

28 - Com base no Manual de Comunicação Escrita Oficial da Prefeitura Municipal de Curitiba, numere a coluna da direita, 
relacionando os tipos de documento com as respectivas definições. 

 

1. Declaração. 
2. Certidão. 
3. Despacho. 
4. Decreto. 
5. Atestado. 

(   ) Ato administrativo da competência dos chefes do Executivo (presidente da República, 
governadores, prefeito), utilizado para determinar o cumprimento de uma resolução. 

(   ) Decisão ou nota de autoridade pública em petições, requerimentos, etc., deferindo ou 
indeferindo caso submetido à sua apreciação. 

(   ) Documento que pode ser utilizado por qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou 
privada, para afirmar a existência ou inexistência de fatos, o conhecimento ou 
desconhecimento de algo. 

(   ) Documento pelo qual se afirma a veracidade de um fato ou a existência de uma obrigação. 
É emitido por pessoa que exerce cargo ou função e que, com sua autoridade, se 
responsabiliza pelo que está afirmando. 

(   ) Documento fornecido por autoridade competente a partir de solicitação ou requisição 
formal do interessado. Destina-se a comprovar a existência ou inexistência de fatos, 
dados ou atos que se encontram registrados ou arquivados em poder do expedidor. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

►a) 4 – 3 – 1 – 5 – 2. 
b) 3 – 2 – 5 – 1 – 4. 
c) 3 – 1 – 5 – 4 – 2. 
d) 4 – 2 – 3 – 1 – 5. 
e) 2 – 3 – 1 – 5 – 4. 

 
 

 
O texto a seguir é referência para as questões 29 e 30. 
 

[...] Em suma, a política está colérica e os relacionamentos nas redes sociais ou mesmo fora delas são o seu retrato mais bem 
acabado. Um triste retrato de chorar lágrimas de esguicho. No ambiente amistoso ou não das mesas de bar não falávamos o que 
regurgitamos nesses ambientes. Conforme questionava Monteiro Lobato em A luz do baile, “como (o que mudou), se era a mesma 
gente?”. [...] 

É necessário que ____________ ao inferno do autoconhecimento e ____________ a própria alma. É preciso que 
____________ ao outro o que ____________ de receber. Mas nem as crianças, nem os idosos, nem os desvalidos, nem sequer o 
luto dos que sofrem, expressão máxima da dignidade humana, são respeitados mais. A urgência deve ser o amor ao próximo, não 
o ódio sem proximidade. A reação é do instinto humano, mas no ambiente álgido de hoje muitos contra-atacam sem serem 
importunados pelo simples prazer de atingir alguém. Ou mesmo por puro comportamento de manada – uma maneira estranha de 
ser aceito ou mesmo aplaudido em suas bolhas, em geral, formada por pessoas que abominam o contraditório. [...] 

 

(Disponível em: https://istoe.com.br/o-maniqueismo-que-nos-alimenta--e-o-amor-que-nos-falta/. Adaptado.) 
 

 
29 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) desçamos – desvelássemos – oferecemos – gostaremos. 
b) descêssemos – desvelemos – oferecêssemos – gostamos. 
c) descêssemos – desvelássemos – oferecêssemos – gostamos. 
►d) desçamos – desvelemos – ofereçamos – gostaríamos. 
e) descemos – desvelaríamos – ofereçamos – gostaríamos. 
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30 - Em relação ao padrão ortográfico vigente da língua portuguesa, considere as seguintes sentenças: 
 

1. No primeiro parágrafo, a expressão em destaque (“nesses ambientes”) refere-se a “mesas de bar”. 
2. No primeiro parágrafo, o autor contrapõe comportamentos do passado e do presente. 
3. No segundo parágrafo, a expressão máxima da dignidade humana é o respeito ao luto de quem sofre. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
 
31 - A respeito da regência verbal na língua portuguesa, assinale a alternativa correta. 
 

a) O medo da volta da inflação e do desemprego influenciava na vida dos mais jovens. 
►b) As novas medidas do Hospital dos Trabalhadores impactaram o atendimento dos pacientes. 
c) O ponto de vista dos alunos das escolas corrobora com o dos professores. 
d) Exceder o limite de velocidade implica em multas e eventual perda da licença para dirigir. 
e) As medidas não agradaram a base eleitoral do presidente, que exigiu mudanças. 

 
 
32 - Considere o seguinte texto: 
 

Entendeu o juiz federal relator ser o álibi do recorrente pouco provável, visto que os veículos eram de sua propriedade e haviam 
sido alterados com a colocação de fundos falsos para o transporte de cigarro, não sendo crível que a modificação tivesse sido 
feita sem o conhecimento e a anuência do locador. Mesmo diante dessa situação, haveria dolo eventual, pois diversas 
circunstâncias indicariam o transporte de mercadorias ilícitas, tendo o apelante persistido na atividade sem aprofundar seu 
conhecimento sobre a natureza da carga. 

(Lucchesi, G. B., 2018) 
 

Com base no texto, pode-se depreender que o recorrente: 
 

1. Fez transporte ilícito de cigarros. 
2. Era proprietário dos veículos utilizados no transporte ilícito de cigarros. 
3. Alegou desconhecimento da natureza da mercadoria. 
4. Foi inocentado de participação no transporte ilícito de cigarros. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente o item 1 é verdadeiro. 
b) Somente os itens 1 e 4 são verdadeiros. 
►c) Somente os itens 2 e 3 são verdadeiros. 
d) Somente os itens 2, 3 e 4 são verdadeiros. 
e) Os itens 1, 2, 3 e 4 são verdadeiros. 

 
 
33 - Considere o seguinte conjunto de informações: 
 

- Dez pacientes foram internados apresentando síndrome nefroneural aguda. 
- A ingestão do composto químico dietilenoglicol leva a sintomas compatíveis com essa síndrome. 
- Três entre os dez pacientes internados apresentaram esse composto no sangue. 

 

Avalie as seguintes possibilidades de união dessas informações num único período: 
 

1. Três pacientes, entre os dez internados, apresentaram no sangue sintomas compatíveis com a síndrome 
nefroneural aguda causada pelo composto químico dietilenoglicol após a sua ingestão. 

2. O composto químico dietilenoglicol, cuja ingestão leva a sintomas compatíveis com a síndrome nefroneural aguda 
apresentada pelos dez pacientes internados, foi encontrado no sangue de três desses pacientes. 

3. A síndrome nefroneural aguda apresentada pelos dez pacientes internados foi causada pela ingestão do composto 
químico dietilenoglicol encontrado no sangue de três desses pacientes. 

4. A ingestão do composto químico dietilenoglicol, que foi encontrado no sangue de três dos dez pacientes 
internados, leva a sintomas compatíveis com a síndrome nefroneural aguda apresentada por todos os dez 
pacientes. 

 

O sentido original é mantido no(s) período(s): 
 

a) 1 apenas. 
b) 2 e 3 apenas. 
►c) 2 e 4 apenas. 
d) 1, 3 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 
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34 - Com base no Manual de Comunicação e Escrita Oficial da Prefeitura Municipal de Curitiba, considere as seguintes 
afirmativas com relação à assinatura de documentos: 

 

1. Não deve constar linha no local da assinatura. 
2. Não se deve antepor título ao signatário (por exemplo, Dra. Fulana ou Cel. Sicrano), devendo ser usado apenas o 

nome do signatário. 
3. Quando duas pessoas assinam um documento, a superior assina à esquerda e a responsável pelo documento 

assina à direita. No caso de assinaturas dispostas verticalmente, a de cargo superior assina antes. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
35 - Considere o seguinte texto: 
 

O problema central da assistencia contemporanea a saude e o conceito biomedico de doença, de acordo com o qual as doenças 
são entidades bem definidas que envolvem mudanças estruturais em nivel celular e tem raizes causais unicas. Esse modelo 
deixa margem a varias especies de fatores causativos, mas a tendencia dos pesquisadores e aderir a doutrina de “uma doença, 
uma causa”. A teoria microbiana foi o primeiro exemplo de causação especifica de doença. As bacterias e, mais tarde, os virus 
passaram a ser a causa provavel de, virtualmente, toda e qualquer doença de origem desconhecida. 

 

Quantas palavras nesse texto deveriam ter sido acentuadas e não foram? 
 

a) 16. 
b) 17. 
c) 18. 
►d) 19. 
e) 20. 

 
 
A versão 6.3.1 do LibreOffice Writer é referência para as questões 36 a 40. 
 
36 - Considere o seguinte trecho: 
 

 
 

 Considerando que o trecho “Institui o Regimento Interno da Câmara Municipal de Curitiba” foi selecionado, o recurso 
que permite configurá-lo à direita do documento é: 

 

a) Mover para a direita. 
b) Alinhar à direita. 
c) Definir entrelinha. 
d) Diminuir recuo. 
►e) Aumentar recuo. 

 
37 - O recurso do Writer que impede a quebra de linha entre duas palavras é chamado de Inserir: 
 

►a) espaço inseparável 
b) agrupamento inseparável. 
c) quebra incondicional. 
d) quebra opcional sem largura. 
e) quebra condicional. 
 

38 - O uso de estilos permite que diversas formatações sejam aplicadas a um documento de forma automatizada. São tipos 
de estilos disponíveis no LibreOffice Writer: 

 

a) Parágrafo, Caractere, Tabela. 
b) Apresentação, Quadro, Página. 
c) Lista, Célula, Quadro. 
►d) Parágrafo, Lista, Tabela. 
e) Caractere, Apresentação, Página. 
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39 - Considere o seguinte trecho: 
 

 
 

 Para incluir a indicação das páginas de cada título, conforme demonstrado no trecho acima, utiliza-se o recurso: 
 

a) “Organizador”, encontrado no menu “Formatar”, opção “Página”. 
►b) “Sumário, Índice ou Bibliografia”, encontrado no menu “Inserir”, opção “Sumário e Índice”. 
c) “Número da Página”, encontrado no menu “Inserir”, opção “Sumário”. 
d) “Índice”, encontrado no menu “Formatar”, opção “Marcadores e Numerações”. 
e) “Lista numerada”, encontrado no menu “Formatar”, opção “Listas”. 

 
 
40 - A respeito dos recursos utilizados para a revisão de textos, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. São registradas as mudanças feitas por um revisor, tais como adições, exclusões, alterações de texto e 
formatação normal. 

2. As alterações realizadas num documento podem ser aceitas individualmente ou todas de uma só vez. 
3. Se uma pessoa alterar as modificações que outra pessoa realizou, a mais recente será mantida e as anteriores, 

removidas. 
4. A revisão pode ser ativada clicando-se em Editar > Registrar alterações > Registrar. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
 

 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS 
 

 

 
Leia o texto abaixo, publicado na revista Superinteressante. 
 

Numa época em que a conservação da natureza é um tema central em nossas vidas, a caça gera inquietação em muitas 
pessoas, principalmente naquelas que vivem em centros urbanos. Para essa parcela da população, caçar é sinônimo de destruição 
da fauna, uma espécie de esporte macabro sem nenhum propósito a não ser o de aniquilar a vida de diversas espécies de animais, 
contribuindo para destruir o pouco que resta da diversidade de vida no planeta. 

O que boa parte dessas pessoas não sabe é que, em vez de ameaçar a natureza, a caça tem servido como um eficiente 
instrumento de gestão ambiental em diversos países. Desde que regulamentada e fiscalizada pelos órgãos públicos, ela pode 
garantir o desenvolvimento sustentável de reservas ambientais e controlar populações de diversas espécies animais. 

Afinal, a grande ameaça à sobrevivência da fauna silvestre não é a caça amadora, mas a expansão das fronteiras agrícolas. 
A utilização de reservas naturais para a agricultura tende a destruir os habitats das espécies. Nesse cenário, a caça contribui 
diretamente para a proteção do meio ambiente, uma vez que representa uma alternativa de uso sustentável da natureza, gerando 
recursos para sua conservação. Com o pagamento de taxas específicas durante o licenciamento do caçador e com o arrendamento 
de áreas naturais para essa prática o governo pode investir na proteção ao meio ambiente. 

Não é à toa que em regiões com gestão ambiental rígida, como na Europa, a caça vem sendo praticada há centenas de anos, 
sem ameaçar a extinção das espécies. Na América do Sul, países como Chile, Uruguai e Argentina conseguiram proteger sua fauna 
ainda que a caça seja praticada desde a colonização. Os chamados cotos de caza argentinos, fazendas de caça, atraem milhares 
de turistas para o país vizinho. 

Nos Estados Unidos, a caça movimenta cerca de 25 bilhões de dólares segundo dados da revista inglesa The Economist. E 
a arrecadação de impostos incidida sobre os caçadores, a indústria e o comércio associados à caça, é destinada à manutenção e 
ampliação dos chamados “refúgios naturais de vida selvagem”, de acordo com a lei americana Pitman-Robertson e Ducks Unlimited. 
No total, caçadores e pescadores americanos contribuem com mais de 75% dos recursos destinados a programas de conservação 
da vida selvagem. 
  

QUESTÃO 01 
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RASCUNHO

No Brasil, o Estado do Rio Grande do Sul é um bom exemplo de como a caça organizada pode proteger nossas reservas 
naturais. No final do século XIX, os solos de várzeas do Estado totalizavam 5,3 milhões de hectares, dos quais não devem restar 
mais que 40%, seriamente ameaçados. O arrendamento ou aquisição dessas áreas por caçadores tem ajudado a diminuir o ritmo 
da devastação, tornando-se uma alternativa econômica à agricultura para os proprietários rurais. 

Antes de cada temporada de caça amadora, a Fundação Zoobotânica do Estado faz pesquisas sobre a fauna e encaminha 
os resultados ao Ibama. Com esses dados em mãos, o Ibama tem como dizer quais espécies de animais podem ser liberadas e 
estabelece as quotas máximas de abate dentro de áreas delimitadas. Além da fiscalização federal exercida pelo Ibama, o Estado 
criou o Batalhão de Polícia Ambiental e suas unidades municipais, as Patrulhas Ambientais, que garantem que a fauna não será 
ameaçada. Isso para não falar da fiscalização dos próprios proprietários rurais – que dependem dessa conservação para que suas 
terras possam, no futuro, continuar recebendo caçadores. Afinal, não existe caça sem fauna protegida. 

Infelizmente, o Rio Grande do Sul é uma exceção no Brasil. Nos demais Estados do país, a caça amadora é proibida desde 
1981. E, como você já deve ter notado, essa proibição não tem garantido o respeito à fauna silvestre dessas regiões. Se a caça 
amadora fosse legalizada nesses Estados, poderia ser mais fácil (até financeiramente) manter o que ainda resta da diversidade 
vegetal e animal brasileira. 

Numa sociedade cada vez mais urbana e distante da natureza, poucas pessoas estão tão próximas do nosso patrimônio 
natural quanto o caçador amador. É essa convivência que o torna um dos mais ferrenhos inimigos da caça clandestina e o primeiro 
a reivindicar melhor fiscalização e controle da nossa fauna. Afinal, ele sabe que a caça amadora é uma atividade sadia, lucrativa e 
uma das únicas formas realistas de garantir, a longo prazo, a conservação da biodiversidade do planeta. 
 

(Vitor Nora, diretor da Federação Gaúcha de Caça e Tiro, 2018. Disponível em: https://super.abril.com.br/opiniao/cacar-para-proteger/) 
 
Faça um resumo desse texto, de no mínimo 8 e no máximo 12 linhas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
  

Limite máximo 

Limite mínimo 

 
Vide questão 02 no verso 
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Tomando como referência a questão anterior, escreva um texto em que você dialogue com a opinião manifestada por Vitor 
Nora. Seu texto deve: 

• contextualizar o tema; 
• definir seu posicionamento em relação a ele; 
• apresentar as justificativas de seu posicionamento; 
• abordar aspectos que ficaram de fora das considerações de Vitor Nora; 
• ter entre 10 e 15 linhas. 
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