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RESULTADO PROVISÓRIO
GABARITO DA PROVA

A Comissão de acompanhamento do Processo Sele vo de Estudantes na Modalidade a Distância do curso de Tecnologia em
Segurança Pública , designada pela portaria nº 1.334 de 10/09/2018, torna público a re ﬁcação do gabarito oﬁcial da prova do
processo sele vo nº 15/2018, publicado em 10/09/2018, re ﬁcado pelo edital nº 21/2018, publicado em 21/09/2018.
1. Onde se lê:
05. A conjunção “porque”, empregada várias vezes no texto, estabelece relação de:
RESPOSTA CORRETA:
explicação.
Outras opções:
conclusão.
adição.
oposição.
alternância.
LEIA-SE:
5 .A conjunção "porque", empregada na frase "Ele nunca ra férias porque não quer!!!", estabelece relação de:
RESPOSTA CORRETA:
explicação.
Outras Opções:
conclusão.
adição.
oposição.
alternância.
2. Onde Se lê:
TEXTO B
Saiba para que serve o furo na tampa da caneta
O furo é, na verdade, uma medida de segurança.
Ao contrário do que alguns especulam, que o furo na tampa da caneta serviria para evitar vazamentos de nta ou não deixá-la secar,
é na verdade uma medida u lizada pensando na segurança, principalmente de crianças. As tampas de caneta têm furo na ponta para
evitar asﬁxia.
Apesar da inicia va parecer exagerada, o Ministério da Saúde do Estados Unidos es ma que cerca de cem pessoas morrem todos os
anos por asﬁxia após engolir tampas de caneta, risco muito maior para crianças.
A Bic idealizou o formato da tampa, que possibilita passagem de ar e diminui os riscos de morte por asﬁxia. Outras fabricantes de
caneta também adotaram a medida e, juntas, tentam exigir que o furo seja obrigatório em todas as canetas.
Fonte: O Povo Online, 23 jul. 2018. Disponível em: <h ps://www.opovo.com.br/no cias/curiosidades/2018/07/saiba-para-queserve-o-furo-na-parte-superior-da-caneta.html>. Acesso em: 29 jul. 2018.
09. A respeito do texto B (Saiba para que serve o furo na tampa da caneta), complete com verdadeiro (V) ou falso (F) as sentenças
abaixo:
(F) Conforme o texto, apenas as canetas da marca Bic possuem furo na tampa da caneta.
(V) Pode-se aﬁrmar que o texto é uma no cia, cujo principal obje vo é a exposição de informações.
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(V) O texto está escrito em terceira pessoa e u liza linguagem clara e obje va.
(V) Apresenta erro de colocação pronominal em “não deixá-la secar”.
(F) Possui teor argumenta vo com a intenção de convencer os leitores a comprarem as canetas da marca Bic.
Assinale a alterna va que apresenta a sequência correta de respostas:
RESPOSTA CORRETA:
F, V, V, V, F.
Outras opções:
V, V, V, F, F.
F, V, V, F, F.
F, F, V, V, V.
V, V, F, F, V.
LEIA-SE:
TEXTO B
STF mantém idade mínima para ingresso no ensino fundamental
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu hoje (1º) manter a validade da norma que deﬁniu a idade mínima em que crianças podem
ser matriculadas no ensino fundamental nas escolas públicas e par culares. A questão foi julgada a par r de ques onamentos da
Procuradoria-Geral da República (PGR) e do estado do Mato Grosso do Sul.
Por maioria de votos, a Corte julgou cons tucional resoluções editadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), em 2010. As
regras deﬁniram que a matrícula no primeiro ano do ensino fundamental só pode feita se a criança ver completado 6 anos de idade
até o dia 31 de março do ano da matrícula. Dessa forma, se ainda ver 5 anos, a criança deve con nuar na educação infan l até
completar o critério.
Fonte: Agência Brasil. Disponível em: <h p://agenciabrasil.ebc.com.br/ jus ca/no cia/2018-08/s -mantem-idade-minima-paraingresso-no-ensino-fundamental>. Acesso em: 30 ago. 2018 (adaptado)
9 . A respeito do texto B (STF mantém idade mínima para ingresso no ensino fundamental), complete com verdadeiro (V) ou falso (F)
as sentenças abaixo:
( ) Conforme o texto, apenas nas escolas par culares será permi da a matrícula de crianças menores de seis anos no ensino
fundamental.
( ) Pode-se aﬁrmar que o texto é uma no cia cujo principal obje vo é a exposição de informações.
( ) O texto está escrito em terceira pessoa e u liza linguagem clara e obje va.
( ) As vírgulas u lizadas na úl ma frase do texto são desnecessárias.
( ) O texto possui teor argumenta vo com a intenção de convencer os leitores a protestarem contra a deﬁnição da idade mínima para
matrícula no ensino fundamental.
Assinale a alterna va que apresenta a sequência correta de respostas, de cima para baixo.
RESPOSTA CORRETA:
F, V, V, F, F.
Outras Opções:
F, V, V, V, F.
V, V, V, F, F.
F, F, V, V, V.
V, V, F, F, V.
3. Onde Se lê:
19. (ENEM 2016)
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Relacionando as informações do mapa com o processo de ocupação brasileiro, a área de maior precariedade estão associadas
RESPOSTA CORRETA:
a baixos investimentos públicos em equipamentos urbanos.
Outras opções:
ao fenômeno da marcha para o oeste.
à divergência de poderes políticos locais.
ao processo de ocupação imigratória tardia.
à presença de espaços de baixo potencial produtivo.
LEIA-SE:
19. (ENEM 2016)

Relacionando as informações do mapa com o processo de ocupação brasileiro, a área de maior precariedade está associada
RESPOSTA CORRETA:
a baixos inves mentos públicos em equipamentos urbanos.
Outras opções:
ao fenômeno da marcha para o oeste.
à divergência de poderes polí cos locais.
ao processo de ocupação imigratória tardia.
à presença de espaços de baixo potencial produ vo.
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4. O prazo para Interposição de Recurso ﬁca estendido até às 12h do dia 25 de Outubro de 2018.
Curi ba, 24 de Outubro de 2018
Comissão de Acompanhamento do Processo Sele vo Edital nº 15/2018
Portaria nº 1.334 de 10/09/2018
Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ROBERTO AMORIM SOUZA, Presidente, em 24/10/2018, às 11:45,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Suelem Andressa Brugnolo, Servidor Técnico Administra vo em Educação, em
24/10/2018, às 11:46, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.
Documento assinado eletronicamente por KRISCIE KRISCIANNE VENTURI, DIRETOR(a), em 24/10/2018, às 11:50, conforme horário
oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0055829 e o código CRC 6A920291.
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