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INSTRUÇÕES  
� Você está recebendo do fiscal um Caderno de Prova com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova 

 objetiva. 

� Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva. 

 

ATENÇÃO

1- É proibido folhear o Caderno de Prova antes da 

autorização do fiscal. 

2- Após autorização, verifique se o Caderno de Prova está 

completo, sem falhas de impressão e se a numeração está 

correta. Confira também se sua prova corresponde ao 

cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer 

divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente. 

3- Confira seu nome completo, o número de seu documento e 

o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso 

encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal 

para as devidas providências. 

4- Você deverá transcrever as respostas das questões 

objetivas para a Folha de Respostas, que será o único 

documento válido para a correção das provas. O 

preenchimento da Folha de Respostas é de inteira 

responsabilidade do candidato.  

5- Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta 

esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta. 

6- Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na 

Folha de Respostas, a opção que a responda 

corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de 

Resposta:    

7- A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, 

rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos 

destinados às respostas. 

8- Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 

(zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais 

de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda 

que legível.  

9- Você dispõe de 03h30 (três horas e trinta minutos) para 

fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de 

Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu 

tempo. 

10- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de 

prova após 60(sessenta) minutos de seu início. Caso 

queira levar o caderno de prova, só poderá sair da sala 

após o termino da prova, devendo, obrigatoriamente, 

devolver ao fiscal a Folha de Respostas devidamente 

assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da 

FAFIPA (www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação 

do Gabarito Preliminar. 

11- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair 

juntos, após a conferência de todos os documentos da sala 

e assinatura da ata. 

12- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de 

consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a 

utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou 

anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, 

pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, gravador ou 

qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses 

objetos causará eliminação imediata do candidato. 

13- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares,    

 deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o 

 término da prova e entrega da Folha de Respostas ao 

 fiscal.  

14- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em 

imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as 

medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos 

envolvidos. 
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FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO  
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VIGIA 3 
 

 

PORTUGUÊS 
 

Uma droga brutal 
 
 “... O crack é uma droga especialmente perigosa. 

Provoca acelerada degradação física e mental e causa 
dependência rapidamente. Com o uso regular, vem a 
paranoia, a sensação de estar sob constante ameaça. 
A reação a esse quadro é violenta. O crack brutaliza. 
Põe em risco quem se vicia e, frequentemente, as 
pessoas que estão à sua volta. Por isso, as famílias 
que enfrentam esse drama sofrem agudamente com a 
precariedade da rede pública de atendimento, onde é 
difícil conseguir vaga para internação e são raras as 
unidades ambulatoriais preparadas para lidar com 
viciados nessa droga...” 
                                    (Revista Veja, 4 de novembro 2009, pág. 66- 

Ronaldo Soares e Sílvia Rogar) 
 
Questão 01 
 Ao lermos o texto, percebemos a preocupação com 

uma das mais perigosas drogas que é 
(A) a maconha. 
(B) a cocaína. 
(C) o crack. 
(D) o LSD. 
(E) o êxtase. 
 
Questão 02 
 O uso do crack entre outras degradações causa 
(A) dependência lenta e gradual. 
(B) dependência rápida e intensa. 
(C) dependência familiar. 
(D) dependência social. 
(E) dependência salarial. 
 
Questão 03 
 O texto salienta que há dificuldades para tratar o 

usuário de crack por que 
(A) não existe tratamento na rede pública. 
(B) o usuário rejeita o tratamento para dependentes. 
(C) a família não procura tratamento para o usuário. 
(D) são raras as unidades de tratamento na rede pública. 
(E) o usuário consegue curar-se sem tratamento especial. 
 
Questão 04 
 O usuário de crack se torna violento, por isso põe 

em risco 
(A) a família. 
(B) a sociedade em geral. 
(C) os amigos. 
(D) a rua onde mora. 
(E) o local de trabalho.  
 
Questão 05 
 Assinale a alternativa que apresenta a definição do  

termo paranóia . 
(A) Medo de altura. 
(B) Crises de loucura. 
(C) Medo de engordar.  
(D) Ideia fixa de perseguição. 
(E) Ideia fixa de traição. 
 
Questão 06 
 Na frase: O crack brutaliza. O termo em destaque é 
(A) substantivo. 
(B) adjetivo. 
(C) pronome. 
(D) numeral. 
(E) verbo. 
 
 
 

Questão 07 
 A expressão “O desafio é mundial”, dá ideia de 
(A) presente. 
(B) pretérito. 
(C) futuro. 
(D) pretérito imperfeito. 
(E) imperativo. 
 
Questão 08 
 As palavras vaga, epidemia e saúde  são nomes. Os 

nomes são chamados de 
(A) adjetivos. 
(B) verbos. 
(C) conjunções. 
(D) artigos. 
(E) substantivos. 
 
Questão 09 
 Os adjetivos materno, protéico e lácteo  significam 

de 
(A) proteção, de manhã, de leite. 
(B) mãe, de proteína, de leite. 
(C) manhã, de prótese, de láctea. 
(D) mãe, de pele, de leite. 
(E) marfim, de proteína, de lago. 
 
Questão 10 
 Na frase “O jovem  tornou-se violento  e frio ”. As 

palavras em destaque são, respectivamente, 
(A) adjetivo, verbo , verbo. 
(B) substantivo, adjetivo, adjetivo. 
(C) substantivo, verbo adjetivo. 
(D) adjetivo, pronome, verbo. 
(E) verbo, verbo, verbo. 
 
Questão 11 
 Assinale a alternativa correta quanto ao termo 

pluralizado. 
(A) Beijas-flores. 
(B) Autos-elogios. 
(C) Sempre-vivas. 
(D) Fogões-a- gases. 
(E) Mulas-sem-cabeças. 
 

Observe a frase e responda às questões 12 e 13. 
 
 “O crack  e a maconha  são consideradas drogas 

ilícitas.” 
 
Questão 12 
 As palavras em destaque são 
(A) verbos. 
(B) adjetivos. 
(C) substantivos. 
(D) pronomes. 
(E) advérbios. 
 
Questão 13 
 O adjetivo “ilícitas” significa 
(A) uso permitido por lei. 
(B) drogas benéficas à saúde. 
(C) uso permitido em locais públicos. 
(D) drogas importadas. 
(E) uso proibido por lei. 
 
Questão 14 
 Os modos verbais são três. Indique a alternativa 

correta. 
(A) Indicativo, imperfeito, futuro. 
(B) Presente, pretérito, futuro. 
(C) Conjuntivo, subjuntivo, indicativo. 
(D) Indicativo, subjuntivo, imperativo. 
(E) Indicativo, explicativo, subjuntivo. 
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Questão 15 
 Os substantivos amor  e ódio  quanto ao significado 

são 
(A) antônimos. 
(B) sinônimos. 
(C) iguais. 
(D) reais. 
(E) irreais. 
 
Questão 16 
 O tempo verbal que expressa basicamente 

processos tidos como certos ou prováveis, mas 
que ainda não se realizaram é o 

(A) futuro do pretérito. 
(B) presente. 
(C) pretérito imperfeito. 
(D) pretérito perfeito. 
(E) futuro do presente. 
 
Questão 17 
 O modo verbal que exprime ordem, pedido, súplica 

ou conselho é o 
(A) indicativo. 
(B) subjuntivo. 
(C) imperativo. 
(D) presente. 
(E) pretérito. 
 
Questão 18 
 Assinale a alternativa correta quanto ao plural do 

adjetivo composto. 
(A) Saia verdes-escura. 
(B) Saias verdes-escuras. 
(C) Saias verde-escura. 
(D) Saia verdes-escuras. 
(E) Saia verde-escuras. 
 
Questão 19 
 Assinale a opção em que todos os substantivos 

NÃO se flexionam em gênero. 
(A) Cônjuge, indivíduo, criatura. 
(B) Mestre, cadela, órfão. 
(C) Profeta, freguesa, leão. 
(D) Cliente, mártir, modelo. 
(E) Testemunha, jornalista, rei. 
 
Questão 20 
 Assinale a opção que preenche corretamente as 

lacunas e, em seguida assinale a alternativa corret a. 
 

I. _________________dois dias que ela partiu. 
 
II. _________________casas e apartamentos 

novos. 
 
III. _________________três representantes 

municipais. 
 
(A) fazem, alugam-se, haviam 
(B) faz, alugam-se, haviam 
(C) fazem, aluga-se, havia 
(D) faz, aluga-se, havia 
(E) faz, alugam-se, havia 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 
Questão 21 
 Numa classe de 40 alunos foram arrecadados         

R$ 2.750,00 para as comemorações da formatura.  
As despesas foram as seguintes: R$ 756,00 para o 
conjunto musical, R$ 284,00 para os enfeites da 
igreja e R$ 800,00 para os enfeites do salão de bai le. 
A sobra foi repartida igualmente entre os alunos 
dessa classe. Quanto cada aluno recebeu? 

(A) R$ 22,75. 
(B) R$ 22,00. 
(C) R$ 23,25. 
(D) R$ 24,75. 
(E) R$ 25,00. 
 
Questão 22 
 Numa certa maratona, um atleta percorre 30 km em 

3 horas. Mantendo o mesmo ritmo, em quanto 
tempo esse atleta percorrerá 50 km? 

(A) 4 horas. 
(B) 5 horas. 
(C) 6 horas. 
(D) 7 horas. 
(E) 8 horas. 
 
Questão 23 
 Resolva a seguinte expressão:  

   ( )[ ]{ }218105 +−−−+  

(A) 28. 
(B) 15. 
(C) 10. 
(D) 20. 
(E) 26. 
 
Questão 24 
 No supermercado Paraná há um determinado tipo 

de chocolate a venda. Na parte da manhã, foram 
vendidos 3,2 kg desse chocolate, e na parte da 
tarde, foram vendidos 1,7 kg. Quantos quilogramas 
desse chocolate o supermercado vendeu neste dia? 

(A) 4,9 kg. 
(B) 5,0 kg. 
(C) 5,2 kg. 
(D) 5,7 kg. 
(E) 6,3 kg. 
 
Questão 25 
 A prefeitura de uma determinada cidade sorteou 160 

apartamentos num sistema de casas populares. 
Três grupos inscreveram-se nesse programa: Grupo 
A de funcionários da prefeitura; grupo B de 
moradores com renda mensal abaixo de 2 salários 
mínimos; grupo C moradores com renda mensal de 

2 a 4 salários mínimos. Desse total, 
4
1

 dos 

apartamentos foi destinado para o grupo C e 
8
1

para 

o grupo A. Sabendo que o restante era para o grupo 
B, qual o total de apartamentos do grupo B? 

(A) 50. 
(B) 60. 
(C) 70. 
(D) 80. 
(E) 100. 
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Questão 26 
 Resolva a seguinte expressão: 

 ( )[ ]{ }70315811 ,, +−+−  

(A) -1. 
(B) 0. 
(C) 1. 
(D) 2. 
(E) 3. 
 
Questão 27 
 O shopping Brasil está em promoção. Bianca 

comprou 3 camisetas de mesma marca numa certa 
loja e pagou R$ 120,00. Quanto ela pagaria se 
comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e mesmo 
preço? 

(A) R$ 100,00. 
(B) RS 140,00. 
(C) R$ 150,00. 
(D) R$ 200,00. 
(E) R$ 250,00 
 
Questão 28 
 João e Maria, dois irmãos, brincando descobriram 

que a cada dia que passava uma pequena aranha, 
que morava no celeiro, aumentava em dois 
centímetros sua teia. Então, João propôs um 
desafio a Maria: contando a partir de hoje, daqui a  
13 dias a aranha terá construído uma teia de 
quantos centímetros, sabendo-se que hoje a teia 
mede seis centímetros?  

(A) 26 cm. 
(B) 28 cm. 
(C) 18 cm. 
(D) 32 cm. 
(E) 6 cm. 
 
Questão 29 

 A expressão ( )[ ]055054 ÷− ,.   é igual a 

(A) 0. 
(B) 1. 
(C) 2. 
(D) 0,5. 
(E) 1,5. 
 
Questão 30 
 Márcio, Marcos e Mário, três irmãos, foram a um 

rodízio de pizza. Márcio comeu 3 pedaços de pizzas,  
enquanto Marcos comeu o dobro de pedaços que 
Márcio. Mário, o mais guloso, comeu o triplo de 
pedaços que Marcos comeu. Quantos pedaços de 
pizzas Mário comeu? 

(A) 6. 
(B) 8. 
(C) 9. 
(D) 10. 
(E) 18. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS E 
ATUALIDADES 

 
Questão 31 
 O Brasil é um dos maiores produtores de etanol do 

mundo. Aqui, este combustível é feito 
principalmente a partir do(a) 

(A) cana de açúcar 
(B) arroz 
(C) mamona 
(D) feijão 
(E) soja 
 
 
 

Questão 32 
 O cargo de presidente da República, chefe do 

governo da União e do Estado brasileiro, pertence 
ao poder 

(A) Legislativo. 
(B) Judiciário. 
(C) Executivo. 
(D) Moderador. 
(E) Teocrático. 
 
Questão 33 
 Quando um único indivíduo ou instituição tem 

domínio completo do mercado de um determinado 
bem ou serviço, configura-se 

(A) cartel. 
(B) monopólio. 
(C) concorrência. 
(D) oligarquia. 
(E) privatização. 
 
Questão 34 
 Por Estado laico entende-se 
(A) aquele que adota uma religião oficial. 
(B) aquele que não interfere na economia. 
(C) aquele que oferece uma educação religiosa gratuita. 
(D) aquele que não possui uma religião oficial, mantendo-

se neutro no que se refere aos temas religiosos. 
(E) aquele que proíbe a liberdade de expressão. 
 
Questão 35 
 Fazem parte da região sul do Brasil os estados 
(A) Paraná, São Paulo e Santa Catarina. 
(B) Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso. 
(C) Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
(D) Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. 
(E) São Paulo, Mato Grosso e Bahia. 
 
Questão 36 
 A República Socialista de Cuba é governada por 
(A) Hugo Chaves. 
(B) Raul Castro. 
(C) Ernesto Che Guevara. 
(D) Álvaro Uribe. 
(E) Manoel Zelaya. 
 
Questão 37 
 Recentemente o governo federal deu início às obras 

de transposição das águas do rio 
(A) Amazonas. 
(B) Paranapanema. 
(C) Solimões. 
(D) Madeira. 
(E) São Francisco. 
 
Questão 38 
 A figura abaixo representa 
 

 
 
(A) o Símbolo da Energia Atômica. 
(B) o Símbolo da Defesa da Amazônia. 
(C) o Símbolo Internacional da Reciclagem. 
(D) o Símbolo da União dos Povos. 
(E) o Símbolo do Cooperativismo Brasileiro. 
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Questão 39 
 O Congresso Nacional é bicameral, sendo 

composto por duas casas: o Senado Federal e a 
Câmara dos Deputados, que estão, 
respectivamente, sob a     presidência de 

(A) José Sarney e Michel Temer 
(B) José Sarney e Valdir Colatto 
(C) José Sarney e José Genuíno 
(D) José Sarney e Ciro Gomes 
(E) José Sarney e Mauro Mariani 
 
Questão 40 
 O Estado de Santa Catarina apresenta uma 

característica econômica forte, centrada no(a) 
(A) diversificação econômica, com potencial regional. 
(B) agronegócio, valorizando a cultura da soja. 
(C) indústria do leite e seus derivados. 
(D) exportação do pescado. 
(E) exportação têxtil. 
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