
 

 
 
 
 

ESTRUTURA DA PROVA OFICIAL E DESTE SIMULADO 
 

 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES SOBRE A PROVA OFICIAL: 
1º) Resolva a prova com caneta PRETA, conforme consta no edital. 
2º) É exigido o acerto mínimo de 60% de toda a prova. 
3º) A disciplina “Código de Normas” foi excluída da prova. 
4º) Regras de desempate: Maior nota em Conhecimentos Específicos, maior 

em Português, maior idade, mais filhos. 
5º) Recursos: Nossos professores analisarão as provas para sugerirem e-

ventuais recursos. Acompanhe tudo pelo site do Curso Sólon (abaixo). 

 

Curso Sólon Concursos 
www.CursoSolon.com.br 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Noções de Direito Constitucional 
Regime Jurídico dos Func. do Poder Judiciário 
Noções de Direito Processual Penal 
Noções de Direito Processual Civil 
 
Prof.Laert Mantovani Jr: 
 
01. São direitos sociais, de acordo com a Constituição 

Federal: 

A) a educação, a saúde, a proteção à maternidade e à 
infância;  

B) o trabalho, a previdência social, o meio ambiente 
saudável e o salário família;  

C) a moradia, o lazer, a segurança e o habeas corpus;  

D) o salário mínimo, o mandado de segurança e a as-
sistência aos desamparados.  

E) As alternativas A e B acima se complementam. 

 

02. Aos trabalhadores urbanos e rurais a Constituição 
Federal de 1988 assegura: 

A) a proibição de trabalho noturno a menores de vinte e 
um anos de idade;  

B) a licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do 
salário, com a duração de cento e oitenta dias;  

C) jornada de oito horas, em regra, para o trabalho rea-
lizado em turnos ininterruptos de revezamento;  

D) ação, quanto aos créditos resultantes das relações 
de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos, 
até o limite de dois anos após a extinção do contrato 
de trabalho.  

E) As alternativas A e B acima se complementam. 

 

03. A Constituição Federal, no seu art. 37, impõe à Admi-
nistração Pública, direta e indireta, a obrigatoriedade 
de obediência a vários princípios básicos, mas entre os 
quais não se inclui a observância da  

A) eficiência.  

B) imprescritibilidade.  

C) impessoalidade.  

D) legalidade.  

E) moralidade.  

 

04. As vedações constitucionais de acumular cargos, 
empregos e funções no setor público excepcionam os 
casos de:  

A) três cargos/empregos de médico.  

B) três cargos/empregos de professor.  

C) dois cargos/empregos de professor.  

D) dois cargos/empregos comissionados de confiança.  

E) dois cargos/empregos técnicos-científicos, que não 
de médico ou professor.  

 

05. Assinale a opção correta.  

A) A Constituição enumera exaustivamente os direitos 
e garantias dos indivíduos, sendo inconstitucional o 
tratado que institua outros, não previstos pelo cons-
tituinte.  

B) A Constituição em vigor admite que um brasileiro 
disponha de dupla nacionalidade.  

C) O estrangeiro naturalizado brasileiro pode exercer 
todos os direitos previstos constitucionalmente para 
os brasileiros natos.  

D) A liberdade de manifestação de pensamento pode 
ser exercida de modo anônimo, se assim o preferir o 
indivíduo.  

E) Pela ofensa à sua honra, a vítima pode receber in-
denização por dano moral, mas não por danos ma-
teriais.  

 

06. A respeito da ação popular é correto dizer:  

A) Toda ação popular contra Ministro de Estado ou 
Presidente da República deve ser ajuizada perante 
o Supremo Tribunal Federal.  

B) O estrangeiro pode ajuizar a ação popular, desde 
que para defender um direito seu, violado pelo ato 
atacado na demanda.  

C) Pode-se propor ação popular visando a anular ato 
administrativo que ofenda, a um só tempo, a morali-
dade administrativa e o patrimônio público.  

D) Os sindicatos e as associações de classe de âmbito 
nacional têm legitimidade para propor ação popular.  

E) Somente o Ministério Público pode propor ação po-
pular.  

 

07. A Constituição Federal, em seu título II, capítulo I, 
prevê os Direitos e Garantias Fundamentais e os direi-
tos e deveres individuais e coletivos e, assim como a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, são enu-
merados os direitos que todos os seres humanos pos-
suem, EXCETO: 

A) Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento 
ou castigo cruel, desumano ou degradante. 

B) Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem 
qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos 
têm direito a igual proteção contra qualquer discri-
minação que viole a presente Declaração e contra 
qualquer incitamento a tal discriminação. 

C) Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens 
sem o devido processo legal. 

D) Todo ser humano tem direito à liberdade de locomo-
ção e residência dentro das fronteiras de cada Esta-
do, mas não tem o direito de deixar qualquer país, 
inclusive o próprio, e a este regressar. 
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E) Conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém 
sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou 
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegali-
dade ou abuso de poder. 

 

08. Sobre os direitos e garantias fundamentais, é correto 
afirmar que: 

A) no sistema de direitos fundamentais adotado pelo 
Brasil, que protege a liberdade de culto, um brasilei-
ro pode invocar motivação religiosa para deixar de 
cumprir obrigação a todos imposta ou a prestação 
alternativa fixada pelo Estado; 

B) a interceptação telefônica somente poderá ser auto-
rizada, por autoridade judiciária, para  Instrução pro-
cessual de qualquer natureza ou para fins de inves-
tigação; 

C) de acordo com a Constituição, as comissões parla-
mentares de inquérito têm os mesmos poderes de 
investigação da autoridade judicial. Nesse sentido, a 
C.P.I pode determinar a interceptação telefônica pa-
ra fins de investigação; 

D) a atividade de uma associação poderá ser suspensa 
compulsoriamente por decisão judicial que ainda 
não transitou em julgado; 

E) nas situações expressamente previstas na Constitu-
ição, para preservar a segurança do Estado ou o 
pleno exercício do Poder de Polícia, poderá ser im-
posta censura aos meios de comunicação. 

 

09. Quanto ao Estatuto dos Funcionários do Poder Judici-
ário do Estado do Paraná, assinale a alternativa corre-
ta. 

A) A investidura em cargo público de provimento efeti-
vo depende de aprovação prévia em concurso pú-
blico de provas ou de provas e títulos, de acordo 
com a natureza e a complexidade do cargo na forma 
prevista em lei, inclusive as nomeações para cargo 
em comissão. 

B) São requisitos básicos para investidura em cargo 
público: I - a nacionalidade brasileira; II - o gozo dos 
direitos políticos; III - a quitação com as obrigações 
militares e eleitorais; IV - o nível de escolaridade e-
xigido para o exercício do cargo; V - a idade mínima 
de 16 (dezesseis) anos;VI - aptidão física e mental. 

C) São formas de provimento de cargo público: I - no-
meação; II - readaptação; III - reversão; IV - aprovei-
tamento; V - reintegração; VI - recondução; VII - re-
moção; VIII - promoção.  

D) O concurso público é de provas ou de provas e títu-
los e terá validade de no mínimo 02 (dois) anos, po-
dendo ser prorrogado uma vez, por igual período.  

E)  Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado 
o direito de se inscrever em concurso público para 
provimento de cargo cujas atribuições sejam compa-
tíveis com a deficiência de que são portadoras, sen-
do-lhes reservadas 10% (dez por cento) das vagas 
oferecidas no concurso. 

 

10. Quanto ao Estatuto dos Funcionários do Poder Judici-
ário do Estado do Paraná, assinale a alternativa corre-
ta. 

A) Ao entrar em exercício, o funcionário nomeado para 
cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio 
probatório por período de 24 (vinte quatro) meses, 
durante o qual a sua aptidão e capacidade serão ob-
jetos de avaliação para o desempenho do cargo.  

B) Seis meses antes de findo o período do estágio pro-
batório, será submetida à homologação da autorida-
de competente a avaliação de desempenho do fun-
cionário, realizada de acordo com o que dispuser a 
lei ou o regulamento.  

C) O funcionário em estágio probatório não poderá e-
xercer quaisquer cargos de provimento em comis-
são ou funções gratificadas.  

D) O funcionário em estágio probatório poderá ser ce-
dido a qualquer outro órgão da administração públi-
ca direta ou indireta.  

E) O funcionário habilitado em concurso público e em-
possado em cargo de provimento efetivo adquirirá 
estabilidade no serviço público ao completar 03 
(três) anos da data em que tomou posse.  

 

11. De acordo com o Estatuto dos Funcionários do Poder 
Judiciário do Estado do Paraná, o funcionário estável 
somente perderá o cargo, exceto: 

A) por sentença judicial transitada em julgado 

B) por decisão em processo administrativo disciplinar 

C) por decisão derivada de processo de avaliação peri-
ódica de desempenho, na forma da lei complemen-
tar federal, assegurada a ampla defesa 

D) para corte de despesas com pessoal conforme dis-
posto na Constituição e legislação federal. 

E) por sentença em processo administrativo  

 

12. Quanto ao Estatuto dos Funcionários do Poder Judici-
ário do Estado do Paraná, assinale a alternativa corre-
ta. 

A) A vacância do cargo público decorrerá apenas da 
remoção e promoção do cargo público. 

B) Poderão ser pagas ao funcionário as seguintes van-
tagens: I - indenizações; II - adicionais; III - gratifica-
ções. 

C) Constituem indenizações apenas a ajuda de custo e 
diárias.  

D)  A ajuda de custo somente será realizada uma vez a 
cada intervalo mínimo de 03 (três) anos, no caso de 
remoções ou promoções, conforme dispuser regu-
lamento a ser editado pelo Presidente do Tribunal 
de Justiça. 

E) O funcionário em serviço que se afastar por ordem 
da Administração Pública da sede de sua lotação, 
em caráter eventual ou transitório para outro ponto 
do território nacional ou para o exterior, não terá di-
reito ao pagamento das passagens e de diárias des-
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tinadas a indenizar as despesas realizadas em ra-
zão do deslocamento.  

 

13. Quanto ao Estatuto dos Funcionários do Poder Judici-
ário do Estado do Paraná, assinale a alternativa corre-
ta. 

A) O funcionário responde somente civil e administrati-
vamente pelo exercício irregular de suas atribuições.  

B) As responsabilidades e sanções civis, penais e ad-
ministrativas não poderão cumular-se. 

C) A responsabilidade civil decorre apenas de ato co-
missivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo 
ao erário público ou a terceiros. 

D) A responsabilidade penal abrange os crimes, mas 
não as contravenções imputadas ao funcionário. 

E) A responsabilidade administrativa do funcionário se-
rá afastada no caso de absolvição criminal que ne-
gue a existência do fato ou de sua autoria.  

 

14. Segundo o Estatuto dos Funcionários do Poder Judi-
ciário do Estado do Paraná, os servidores estão sujei-
tos às seguintes penas disciplinares pelas faltas come-
tidas no exercício de suas funções: 

A) de advertência, aplicada verbalmente em caso de 
mera negligência. 

B) de censura, aplicada por escrito em caso de reinci-
dência de que tenha resultado aplicação de pena de 
suspensão. 

C) de devolução de custas em triplo, aplicada em ca-
sos de cobrança de custas que excedam os valores 
fixados na respectiva tabela, a qual ainda poderá 
ser cumulada com outra pena disciplinar. 

D) de suspensão, aplicada em caso de reincidência em 
falta de que tenha resultado na aplicação de pena 
de advertência.  

E) de demissão, aplicada nos casos de falta ao serviço, 
sem justa causa, por 60 (sessenta) dias alternados 
no período de 12 (doze) meses. 

 

15. Dentre as afirmações abaixo, acerca da condição do 
servidor público estável, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

A) Perderá o cargo em virtude de sentença judicial 
transitada em julgado. 

B) Perderá o cargo se for considerado culpado em pro-
cesso administrativo em que lhe seja assegurada 
ampla defesa. 

C) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, 
tem direito de permanecer em disponibilidade não 
remunerada até ser aproveitado em outro cargo. 

D) Poderá perder o cargo se sua avaliação periódica 
de desempenho for insatisfatória, nos termos da lei, 
assegurada ampla defesa. 

E) A estabilidade será adquirida após três anos de efe-
tivo exercício do servidor no cargo de provimentos 
efetivos. 

 
Profª Gilciane Allen Baretta: 
 

16. Em tema de inquérito policial, é INCORRETO afirmar 
que: 

A) nos crimes de ação pública incondicionada, o inqué-
rito policial poderá ser instaurado a requerimento do 
ofendido; 

B) nos crimes de ação pública incondicionada, o inqué-
rito policial poderá ser instaurado mediante requisi-
ção do Ministério Público; 

C) nos crimes de ação pública condicionada à repre-
sentação, o inquérito policial poderá ser instaurado 
de ofício, pela autoridade policial; 

D) nos crimes de exclusiva ação penal privada, o in-
quérito policial somente poderá ser instaurado a re-
querimento de quem tenha qualidade para intentar a 
citada ação; 

E) nos crimes de ação pública incondicionada, o inqué-
rito policial poderá ser instaurado a partir de notícia 
de qualquer pessoa, verificada se for o caso a pro-
cedência das informações. 

 

17. Assinale a alternativa INCORRETA: 

A) no inquérito policial podem requerer diligências: o 
Ministério Público, o indiciado, o ofendido ou seu re-
presentante legal; 

B) se o Ministério Público não oferecer denúncia no 
prazo legal, permitindo o ajuizamento de ação penal 
privada subsidiária, poderá o Promotor de Justiça 
repudiar a queixa, oferecendo denúncia substitutiva; 

C) tendo sido o arquivamento do inquérito policial efeti-
vado por requerimento do Promotor de Justiça e or-
denamento do Juiz, pode a autoridade policial pro-
ceder a novas investigações; 

D) o acusado não é obrigado a responder às perguntas 
que lhe forem formuladas em juízo, e seu silêncio 
não poderá ser interpretado em prejuízo de sua pró-
pria defesa; 

E) na fase de inquérito é possível à autoridade policial, 
quando entender cabível, arquivar os autos na pró-
pria repartição policial sem remessa à Justiça 

 

18. Discordando o Magistrado da conduta profissional do 
Promotor de Justiça, que se encontra em exercício, em 
estágio probatório, em determinada Comarca, o qual 
se manifestou pelo arquivamento dos autos de inquéri-
to policial, que apura delito de receptação culposa, o 
procedimento correto do Juiz da Comarca será: 

A) oficiar ao Procurador-Geral de Justiça comunicando 
o fato; 

B) oficiar à Corregedoria-Geral do Ministério Público 
requerendo providências; 

C) remeter o inquérito policial ao Promotor de Justiça 
Substituto; 



 Simulado TJ Paraná 2009   Curso Sólon Concursos 
 

 

Aulas e Apostilas 5 www.cursosolon.com.br 

D) remeter o inquérito policial ao Procurador-Geral de 
Justiça para providências; 

E) proceder ao convencimento do Promotor para o ofe-
recimento de denúncia.  

 

19. A representação torna-se irretratável: 

A) após o recebimento da denúncia; 

B) após o oferecimento da denúncia; 

C) após a concessão de habeas corpus para tranca-
mento da ação penal; 

D) após a prolação da sentença; 

E) após a admissibilidade do recurso em sentido estri-
to. 

 

20. Funcionando como causa extintiva da punibilidade nos 
crimes de ação penal privada, é incorreto afirmar que: 

A) o perdão concedido a um dos querelados aproveita-
rá a todos, sem que produza, todavia, efeito em re-
lação ao que o recusar; 

B) o perdão poderá ser aceito por procurador com po-
deres especiais; 

C) o perdão poderá ser extraprocessual expresso; 

D) o perdão não poderá ser tácito; 

E) o perdão concedido por um dos ofendidos não exclui 
o direito dos outros de promover a ação penal. 

 

21. A perda do direito de continuar a movimentar a ação 
penal privada, causada pela inércia processual do que-
relante, é chamada de 

A) prescrição 

B) perdão 

C) renúncia 

D) perempção 

E) retratação 

 

22. A ação penal 

A) poderá, em caso de crime de ação pública, ser pro-
movida diretamente pelo ofendido quando o Ministé-
rio Público requerer o arquivamento do inquérito po-
licial. 

B) será considerada perempta quando, em crime de 
ação penal pública, o Ministério Público deixar de 
comparecer a qualquer ato processual, sem justifi-
cativa. 

C) prosseguirá contra o réu remanescente, quando, em 
crime de ação privada, o ofendido renunciar ao direi-
to de queixa contra o outro. 

D) será considerada perempta quando, em crime de 
ação privada, o querelante deixar de promover atos 
durante trinta dias seguidos 

E) pública pode ser iniciada por denúncia ou portaria. 

 

23. A suspeição do juiz não poderá ser declarada nem 
reconhecida, quando  

A) o juiz for sócio, acionista ou administrador de socie-
dade interessada no processo. 

B) o juiz for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer 
das partes. 

C) o juiz tiver aconselhado qualquer das partes 

D) a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para 
criá-la.  

E) ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, esti-
ver respondendo a processo por fato análogo, sobre 
cujo caráter criminoso haja controvérsia. 

 

24. A renúncia ao direito de queixa: 

A) abrange todos os participantes do crime 

B) só trará benefícios ao autor principal 

C) abrange todos os participantes do crime, desde que 
estes, expressamente, concordem em aceitá-la 

D) a renúncia de um ofendido implica a dos outros, ou 
seja, nenhum deles poderá propor a ação penal 

E) não é necessário que o procurador do ofendido te-
nha poderes especiais para renunciar ao direito de 
queixa 

 

25. Se o Assistente da Acusação deixar de comparecer a 
qualquer ato de instrução ou do julgamento, sem moti-
vo de força maior devidamente comprovado,  

A) o juiz o declarará revel. 

B) o juiz designará nova data para o ato, intimando o 
assistente. 

C) o processo prosseguirá independentemente de nova 
intimação deste. 

D) o processo será sumariamente arquivado. 

E) o ato será realizado e o assistente será intimado pa-
ra os próximos atos do processo. 

 

 
Prof. Antonio RAFAEL Marchezan Ferreira: 

 
26. Quanto aos atos processuais, é INCORRETO afirmar 

que: 

A) os atos processuais não dependem de forma deter-
minada senão quando a lei expressamente a exigir; 

B) reputam-se válidos todos os atos praticados de mo-
do diverso do determinado, caso sua finalidade es-
sencial seja preenchida; 

C) os atos processuais são em regra públicos; 

D) devem correr em segredo de justiça os processos 
em que o exigir o interesse público; 
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E) não há necessidade de correr em segredo o proces-
so referente à conversão da separação em divórcio. 

 

27. Segundo o Código de Processo Civil pode-se definir 
sentença como: 

A) O ato do juiz que implica na extinção do processo 
com julgamento de mérito. 

B) O ato pelo qual o juiz põe termo ao processo apli-
cando algumas das situações previstas nos arts. 
267 e 269 desta lei. 

C) O ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, deci-
dindo ou não o mérito da causa. 

D) O ato do juiz que implica alguma das situações pre-
vistas nos art. 267 e 269 desta lei. 

E) O ato do juiz que no curso do processo resolve um 
incidente processual. 

 

28. Dentre os termos que compete ao escrivão redigir no 
curso do procedimento, a conclusão corresponde ao 
ato pelo qual ele certifica 

A) o encerramento de um dos volumes que compõem 
o processo, a fim de que outro seja aberto, com 
novas autuações. 

B) o encerramento do processo, após o trânsito em 
julgado da decisão. 

C) a remessa dos autos ao advogado ou ao Ministério 
Público, para manifestação sobre algum evento do 
processo. 

D) o recebimento dos autos encaminhados à secreta-
ria pelo juiz, com a decisão da causa. 

E) o encaminhamento dos autos ao juiz, para alguma 
deliberação. 

 

29. Acerca das Cartas, a opção INCORRETA é: 

A) deve-se expedir Carta de Ordem se o Juiz for su-
bordinado ao Tribunal de que ela emanar. 

B) deve-se expedir Carta Rogatória quando dirigida à 
autoridade judiciária estrangeira. 

C)deve-se expedir Carta Precatória quando dirigida à 
autoridade judiciária de comarca diversa, dentro do 
território nacional. 

D)As cartas tem por finalidade permitir a prática de atos 
processuais além dos limites da competência territo-
rial do magistrado. 

E) mesmo que as comarcas sejam contíguas, há a ne-
cessidade de se expedir Carta Precatória. 

 

30. A citação pode ser definida como: 

A) o ato pelo qual se dá ciência à parte de que deve 
praticar um ato processual; 

B) o ato pelo qual se dá ciência à parte de que um ato 
processual foi praticado; 

C)o ato pelo qual se chama apenas o réu para contes-
tar o feito; 

D)o ato pelo qual se chama o réu ou o interessado a 
fim de se defender; 

E) o ato pelo qual se chama autor e réu a fim de mani-
festarem acerca das provas que pretendam produ-
zir. 

 

31. A citação ordenada por juiz incompetente 

A) faz litigiosa a coisa. 

B) torna prevento o juízo. 

C)induz litispendência. 

D)interrompe a prescrição. 

E) é nula de pleno direito e, por isso, não produz qual-
quer efeito. 

 

32. Quanto aos prazos processuais, é incorreto afirmar-se 
que: 

A) o prazo estabelecido pela lei é contínuo, não se in-
terrompendo nos feriados; 

B) quando a lei for omissa, o Juiz determinará o prazo 
de acordo com a complexidade da causa; 

C)é lícito às partes requerer ao Juiz, de comum acordo, 
a prorrogação dos prazos peremptórios; 

D)decorrido o prazo fixado em lei ou determinado pelo 
Juiz, extingue-se, independentemente de declara-
ção judicial, o direito de praticar o ato; 

E) salvo disposição em contrário, os prazos são com-
putados excluindo-se o dia do começo e incluindo-
se o do vencimento. 

 

33. Quanto aos Prazos – À luz das hipóteses apresenta-
das, assinale a alternativa correta: 

I. Os prazos chamados de peremptórios são, em regra, 
inalteráveis, quer por convenção das partes, quer 
por determinação judicial.  

II. Os prazos dilatórios são fixados pelo juiz, mas po-
dem ser objeto de convenção das partes. 

III. Os prazos impróprios fixados para os serventuários 
da justiça e para os magistrados, uma vez violados, 
não importam em consequências processuais.  

IV. De modo geral, a consequência processual pelo 
desacato ao chamado prazo próprio é a preclusão.  

A) Todas as hipóteses são verdadeiras. 

B) Apenas as alternativas I, II, III são verdadeiras. 

C)As alternativas II e III são falsas. 

D)Apenas as alternativas II e IV são verdadeiras. 

E) Apenas as alternativas III e IV são verdadeiras. 

 

34. Em determinado processo, tramitando pela 1ª Vara 
Cível de Maringá, o juiz determinou ao autor que mani-
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festasse sobre a contestação do réu no prazo de 10 
(dez) dias. A intimação foi publicada no Diário da Jus-
tiça no dia 02. Considerando o calendário abaixo, qual 
será a data relativa ao termo final do prazo? 

D S T Q Q S S 

 

04 

11 

18 

25 

 

05 

12 

19 

26 

 

06 

13 

20 

27 

 

07 

14 

21 

28 

01 

08 

15 

22 

29 

02 

09 

16 

23 

30 

03 

10 

17 

24 

31 

A) 09. 

B) 11. 

C)12. 

D)14. 

E) 15. 

 

35. No processo civil, se o litígio versar sobre direitos 
disponíveis, deverá constar do mandado, que o oficial 
de justiça tiver de cumprir, a  

A) afirmação do autor de que o réu é incerto ou desco-
nhecido. 

B) afirmação do autor de que o réu se encontra em lu-
gar incerto, ignorado ou inacessível. 

C)advertência de que não sendo contestada a ação, se 
presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os 
fatos articulados pelo autor. 

D)advertência de que não sendo contestada a ação, 
será julgado procedente o pedido e condenado o réu 
nas custas e nos honorários advocatícios. 

E) a advertência de que se o réu agir dolosamente em 
sua defesa incorrerá em multa de cinco (5) vezes o 
salário mínimo. 

 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO: 
Prof. Acacio Pedro da Silva Junior 
Prof. Mauro Antonio Moraes 

 
36. Digitando x páginas por dia, dona Ana completa de-

terminada tarefa em 10 dias. Se digitasse seis páginas 
a mais por dia, realizaria a tarefa em 8 dias. Quantas 
páginas têm o texto? 

A) 24 

B) 240 

C) 30 

D) 300 

E) 60 

 

37. Léa, Mara e Lúcia têm,cada uma, um único bicho de 
estimação. Uma delas tem um pônei, outra tem um pei-
xe e a terceira, uma tartaruga. Sabe-se ainda que: Léa 
não é a dona do peixe; Lúcia não é a dona do pônei; a 

tartaruga não pertence à Mara e o peixe não pertence à 
Lúcia. 

Com estas informações podemos montar os pares 
(DONA; ANIMAL). 

A alternativa que representa a situação e relaciona ca-
da pessoa a seu animal de estimação é: 

A) (Lúcia; Tartaruga), (Léa; Pônei) e (Mara; Peixe) 

B) (Léa; Tartaruga), (Lúcia; Pônei) e (Mara; Peixe) 

C) (Lucia; Tartaruga), (Mara; Pônei) e (Léa; Peixe) 

D) (Léa; Tartaruga), (Mara; Pônei) e (Lúcia; Peixe) 

E) (Mara; Tartaruga), (Lúcia; Pônei) e (Léa; Peixe) 

 

38. Três irmãos prontificaram-se a ajudar a mãe a fazer o 
almoço de domingo. Clara trabalhou duas horas, Pedro 
uma hora e Luciana meia hora. A mãe, então, deu-lhes 
R$ 17,50, para dividir proporcionalmente ao tempo que 
cada filho trabalhou. Com estas informações, é errado 
dizer que: 

A) Clara receberá R$10,00; 

B) Pedro receberá menos que Clara; 

C) Luciana receberá um quarto do valor que Clara re-
ceberá; 

D) Pedro e Luciana, juntos, receberão mais que Clara; 

E) Pedro e Clara, juntos, receberão seis vezes o valor 
destinado à Luciana; 

 

39. Vinte operários constroem um muro em 45 dias, traba-
lhando 6 horas por dia. Quantos operários serão ne-
cessários para construir a terça parte desse muro em 
15 dias, trabalhando 8 horas por dia? 

A) 10 

B) 20 

C) 15 

D) 30 

E) 60 

 

40. João e Maria moram em Salvador e de tempos em 
tempos vão à Feira de Santana, uma cidade próxima 
da capital baiana. Ele vai a cada 15 dias e ela vai a ca-
da 20 dias. No dia 20 de Julho, os dois viajaram para 
Feira de Santana. Combinaram de ir juntos na primeira 
oportunidade. Quando isso acontecerá? 

A) 20 de Setembro 

B) 20 de agosto 

C) após 300 dias 

D) 20 de outubro 

E) 19 de setembro 

 

41. Um serralheiro deseja cortar um paralelepípedo de 
27cm x 45cm x 90cm, dividindo-o em vários cubos de 
medidas iguais. Qual é a maior medida que as arestas 
destes cubos podem ter? E quantos cubos, com essa 
medida, serão feitos? 
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A) 9 cm e 150 cubos; 

B) 3 cm e 4050 cubos; 

C) 150 cm e 0,9 cubos; 

D) 9 cm e 4050 cubos; 

E) 270 cm e 180 cubos. 

 

42. Um comerciante compra três dúzias de certo produto 
por R$196,00, e começa a vender a unidade por 
R$10,00. A esse preço, ele conseguiu vender apenas 3 
unidades desse produto. Decidiu então, abaixar o preço 
para R$6,00 e, a esse preço, conseguiu vender as uni-
dades restantes. O comerciante teve lucro ou prejuízo? 
De quanto? 

A) Lucro de R$30,00; 

B) Prejuízo de R$2,00; 

C) Lucro de R$32,00; 

D) Prejuízo de R$30,00 

E) Lucro de R$2,00 

 

43. A situação econômica de um determinado país anda 
bem crítica: em janeiro passado houve uma inflação de 
20%, em fevereiro a inflação atingiu 15% e em março 
atingiu 25%. Qual foi a taxa inflacionária nesse trimes-
tre? 

A) 72,5%; 

B) 172,5%; 

C) 60%; 

D) R$72,50; 

E) 1,725. 

 

44. A negação de “Todos os bonitos passarão no concur-
so” é: 

A) “Todos os bonitos não passarão no concurso”; 

B) “Algum bonito não passará no concurso”; 

C) “Não há vagas suficientes para todos os bonitos”; 

D) “Nenhum bonito passará no concurso”; 

E) “Só os feios passarão no concurso”. 

 

45. “Se não paloco, então perneio”. “Se perneio, então 
xilinfoco”. “Se xilinfoco não tessereio.” Ora, tessereio. 
Então: 

A) Não paloco, perneio e xilinfoco; 

B) Paloco, não perneio e xilinfoco; 

C) Paloco, perneio e não xilinfoco; 

D) Paloco, não perneio e não xilinfoco; 

E) Paloco, perneio e xilinfoco. 

 

46. Na última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicí-
lios (Pnad) os números mostraram que em 2002 havia 
14,8 milhões de analfabetos na população, com idade 

superior a 15 anos. Em 2005, havia 14,6 milhões. Essa 
população de analfabetos diminuiu em:  

A) 2 milhões. 

B) 200 mil. 

C) 2 milhões e 200 mil. 

D) 220 mil. 

E) 20 mil. 

 

47. Os termos da sucessão seguinte foram obtidos consi-
derando uma lei de formação. 

( 0, 1, 3, 4, 12, 13, ... ) 

Segundo essa lei, o décimo terceiro termo dessa se-
quência é um número: 

A) Menor que 200. 

B) Compreendido entre 200 e 400. 

C) Compreendido entre 500 e 700. 

D) Compreendido entre 700 e 1000. 

E) Maior que 1000. 

 

48. Trabalhando ininterruptamente, dois técnicos judiciá-
rios arquivaram um lote de processos em 4 horas. Se, 
sozinho, um deles realizasse essa tarefa em 9 horas de 
trabalho ininterrupto, o esperado é que o outro fasse 
capaz de realizá-la sozinho se trabalhasse ininterrup-
tamente por um período de: 

A) 6 horas 

B) 6 horas e 10 minutos 

C) 6 horas e 54 minutos 

D) 7 horas e 12 minutos 

E) 8 horas e meia 

 

49. Uma pessoa comprou um microcomputador  de valor 
X reais, pagando por ele 85% de seu valor. Tempos 
depois, vendeu-o  com lucro de 20% sobre o preço pa-
go e nas seguintes condições: 40% do total como en-
trada e o restante em 4 parcelas iguais de R$306,00 
cada uma . O número X é igual a: 

A) 2200,00 

B) 2150,00 

C) 2100,00 

D) 2050,00 

E) 2000,00 

 

50. Certo dia, em uma Unidade do Tribunal Regional 
Federal, um auxiliar judiciário observou que o número 
de pessoas atendidas no período da tarde excedera o 
das atendidas pela manhã em 30 unidades. Se a razão 
entre a quantidade de pessoas atendidas no período 
da manhã e a quantidade de pessoas atendidas no pe-
ríodo da tarde era , então é correto afirmar que, nesse 

dia, foram atendidas: 

A) 130 pessoas 
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B) 48 pessoas pela manhã 

C) 78 pessoas à tarde 

D) 46 pessoas pela manhã 

E) 75 pessoas à tarde 

 

51. Uma máquina, operando ininterruptamente por 2 ho-
ras diárias, levou 5 dias para tirar certo número de có-
pias de um texto. Pretende-se que essa mesma má-
quina, no mesmo ritmo, tire a mesma quantidade de 
cópias de tal texto em 3 dias. Para que isso seja possí-
vel, ela deverá operar ininterruptamente por um perío-
do diário de: 

A) 3 horas 

B) 3 horas e 10 minutos 

C) 3 horas e 15 minutos 

D) 3 horas e 20 minutos 

E) 3 horas e 45 minutos 

 

52. Um auxiliar judiciário foi incumbido de arquivar 360 
documentos: 192 unidades de um tipo e 168 unidades 
de outro. Para a execução dessa tarefa, recebeu as 
seguintes instruções: 

1. Todos os documentos arquivados deverão ser aco-
modados em caixas, de modo que todas fiquem 
com a mesma quantidade de documentos. 

2. Cada caixa deverá conter apenas documentos de 
um único tipo. 

Nessas condições, se a tarefa for cumprida de acordo 
com as instruções, a maior quantidade de documentos 
que poderá ser colocada em casa caixa é: 

A) 8 

B) 12 

C) 24 

D) 36 

E) 48 

 

53. Sabe-se que 10 máquinas, todas com a mesma capa-
cidade operacional, são capazes de montar 100 apare-
lhos em 10 dias, se funcionarem ininterruptamente 10 
horas por dia. Nessas condições, o número de apare-
lhos que poderiam ser montados por 20 daquelas má-
quinas, em 20 dias de trabalho e 20 horas por dia de 
funcionamento, é: 

A) 100 

B) 200 

C) 400 

D) 600 

E) 800 

 

54. Se não canto, não danço. Se vou ao cinema, não 
canto. Se não vou ao teatro, danço. Se é Natal, não 
vou ao teatro. Então: 

A) Se não é Natal, canto. 

B) Se não vou ao cinema, é Natal. 

C) Se é Natal, não canto. 

D) Se vou ao cinema, não é Natal. 

E) Se é Natal, vou ao cinema. 

 

55. Paulo é poeta ou professor de Economia. Paulo é 
pintor ou não é poeta. Paulo gosta de ópera ou não é 
professor de Econômica. Ora, Paulo não gosta de ópe-
ra. 

Deste modo, Paulo: 

A) É poeta e não é pintor. 

B) É pintor e poeta. 

C) Não gosta de ópera e não é pintor. 

D) É professor de economia e não é pintor. 

E) É professor de Economia e pintor. 

 

INFORMÁTICA: 
Prof. Valdir França Scarci 

 
56. Com relação aos componentes de hardware de um 

computador, assinale a alternativa correta. . 

A) O Mainframe é um computador de pequeno porte 
destinado a trabalhar com grandes quantidades de 
informações, principalmente arquivos de vídeo e 
áudio. 

B) Quanto à composição dos computadores, os perifé-
ricos são considerados como parte essencial do 
hardware, ou seja, ser um periférico for retirado, o 
computador perderá a capacidade de processa-
mento. 

C) A memória RAM é um periférico que armazena as 
informações necessárias à inicialização do compu-
tador. 

D) O Processador é composto de unidades internas 
que possibilitam a execução de instruções, dentre 
elas, a ULA, unidade lógica e aritmética faz proces-
samento, enquanto que a UCC, unidade de controle 
de comunicação, gerencia o fluxo de informações 
que entram e saem na unidade central.  

E) A porta USB é um periférico bidirecional que permi-
te a entrada e saída de dados do computador, por 
ser bidirecional pode-se ligar a ela, Impressoras, 
mouses, teclados, etc. Uma das vantagens da por-
tas USB está no fato de que podemos dispositivos 
sem a necessidade de desligar o computador. 

 

57. Com relação aos dispositivos de armazenamento de 
informações em um computador assinale a alternativa 
correta. . 

A) O PenDrive é um dispositivo de armazenamento 
que usa tecnologia ótica para gravar as informa-
ções em seu chip. 

B) O HD, também conhecido como disco rígido usa 
tecnologia magnética para gravação de informa-
ções em sua superfície. 
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C) O CD (Compact Disc), não pode armazenar ne-
nhum formato de arquivo de vídeo, ele foi concebi-
do para armazenar apenas arquivos de áudio. 

D) O ZIP drive grava os bits em sua superfície utilizan-
do feixes de luz, (laser), por este motivo dizemos 
que o disco foi queimado. 

E) – O sistema de arquivos utilizado pelo DVD é o 
FAT16. 

 

58. Com relação ao Microsoft Windows marque a alterna-
tiva INCORRETA. 

A) O Windows XP possui o ícone acessibilidade no 
painel de controle, através dele é possível configu-
rar o computador para ser usado por pessoas com 
algum tipo de limitação. 

B) No Windows Vista, ao compartilhar uma pasta, uma 
pequena mão será adicionada ao ícone indicando 
que este item está sendo oferecido aos demais u-
suários da rede. 

C) O Windows Explorer é a ferramenta de gerencia-
mento de discos, pastas e arquivos no ambiente 
Windows, existem diferenças entre as versões, se 
compararmos a versão que acompanha o Win-
dows98 com a versão que acompanha o Win-
dowsXP será possível constatar estas diferenças. 

D) No menu Iniciar do Windows XP, a opção Fazer 
Logoff permite encerrar a seção atual e desconec-
tar o usuário ativo. 

E) Se um usuário do Windows acessar um disco que 
está compartilhado em outro computador da rede, e 
tendo permissão, deletar um arquivo no disco remo-
to, o arquivo não irá para a lixeira do computador 
remoto e nem do computador local, o arquivo ficará 
perdido. 

 

59. Desde a versão 95 o Windows oferece a Lixeira para 
que se possa excluir arquivos. Sobre a lixeira do Win-
dows, assinale a alternativa abaixo que contém uma a-
firmação verdadeira. 

A) A Lixeira do Windows é uma pasta com tamanho 
limitado, ou seja, os arquivos ali depositados pode-
rão ocupar até no máximo 10% do disco rígido, a-
menos que o usuário altere esta configuração. 

B) A Lixeira do Windows é uma pasta como outra 
qualquer, não tem tamanho limitado e os arquivos 
contidos na lixeira podem ser executados normal-
mente. 

C) Para reconfigurar as propriedades da Lixeira do 
Windows basta clicar sobre ela com o botão es-
querdo do mouse e no menu que se abre clicar em 
propriedades. 

D) Arquivos colocados na lixeira não ocupam espaço 
no disco rígido, afinal já foram deletados de seus 
locais de origem. 

E) Se a Lixeira do Windows for selecionada e em se-
guida as teclas Shift+Del forem pressionadas simul-
taneamente o conteúdo da lixeira será excluído. 

 

60. Quando utilizamos um aplicativo rodando sobre o 
Windows para criar um arquivo e salvá-lo no disco, ge-
ralmente escolhemos o nome com o qual ele será gra-
vado, além do nome o arquivo normalmente recebe 
uma extensão que é atribuída pelo aplicativo. As ex-
tensões JPG, HTM, e PPT representam respectiva-
mente arquivos de: 

A) Apresentação, Script de página e Imagem 

B) Imagem, Apresentação e Script de página 

C) Apresentação, Script de página e Planilha  

D) Imagem, Script de página e Documento de texto 

E) Imagem, Script de página e Apresentação 

 

61. Uma das alternativas para prevenção de perda de 
dados é a realização de cópias de segurança, estas 
cópias são chamadas de Backup. Marque abaixo um 
item que representa os três tipos de Backups. 

A) – Completo, Incompleto e Automático 

B) Automático, Manual e Monitorado 

C) Completo, Incremental e Diferncial 

D) Progressivo, Estático e Dinâmico 

E) – Automático, Manual e Diferencial 

 

62. Redes de computadores podem ser classificadas de 
várias formas, assinale abaixo a alternativa que con-
tém somente siglas que representem tipos de redes 
classificadas quanto a abrangência. 

A) LAN, MAN e WAN 

B) RAM, MAM e WAM 

C) PAM, SAM, CAM  

D) TCP, POP e FTP 

E) USB, RGB e PDF 

 

63. Redes de computadores podem ser classificadas de 
várias formas, assinale abaixo a alternativa que con-
tém nomes que representem tipos de redes classifica-
das quanto a topologia. 

A) Anel, Barramento e Estrela 

B) Anel, Corrente e Ponto 

C) Par trançado, Fibra ótica e Rádio 

D) Cabo Coaxial, Par trançado e Fibra ótica. 

E) Privativa, Pública e Restrita  

 

64. Quanto aos conceitos de Internet, qual das alternati-
vas abaixo descreve o serviço oferecido pelo protocolo 
FTP. 

A) Troca de mensagens off line  

B) Tradução de URL´s em endereços IP´s 

C) Download e Upload 
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D) Criptografia e certificação digital 

E) Navegação em páginas 

 

65. Embora usuários de Internet utilizem nome amigáveis, 
os destinos são localizados através do endereço IP, 
quando um computador está configurado para obter 
endereço IP automaticamente ele deverá receber o IP 
de um servidor, qual o nome do servidor que atribui 
endereços a computadores na Internet?  

A) DNS 

B) URL 

C) WWW 

D) DHCP 

E) SSL 

 

66. O navegador Internet Explorer 6.0 permite o bloqueio 
de acessos a determinados conteúdos em páginas da 
Internet, a sequência de ações para ativar o supervisor 
de conteúdo é clicar em: 

A) Editar, Opções da Internet, Guia Conteúdo, Botão 
Ativar 

B) Ferramentas, Privacidade, Guia Conteúdo, Botão 
Ativar 

C) Ferramentas, Opções da Internet, Guia Conteú-
do, Botão Ativar 

D) Ferramentas, Opções da Internet, Guia Privaci-
dade, Botão Ativar 

E) Ferramentas, Opções da Internet, Guia Seguran-
ça, Botão Ativar 

 

67. Se um usuário de Internet estiver utilizando o navega-

dor Mozilla FireFox e clicar o Botão , qual das 
ações abaixo será realizado? 

A) A página corrente será atualizada ou recarregada 

B) O navegador exibirá a página que foi visitada antes 
da página corrente 

C) O navegador exibirá a página que foi visitada de-
pois da página corrente 

D) O navegador irá verificar o TTL (tempo de vida) da 
página corrente que está no cachê, se o tempo ex-
pirou irá recarregá-la, se não nada será feito  

E) Renovará o endereço IP do adaptador de rede para 
permitir acesso a páginas seguras que utilizam pro-
tocolo https 

 

68. No Outlook Express, o número que aparece entre 
parênteses ao lado da caixa de entrada (conforme a fi-

gura) ,  representa: 

A) O Total de mensagens recebidas que estão na cai-
xa 

B) O número de mensagens recebidas que estão na 
caixa e que ainda não foram lidas 

C) O número de mensagens recebidas com anexos 

D) O número de mensagens que falta receber do ser-
vidor de POP 

E) O número de mensagens excluídas da caixa 

 

69. No BrOffice Writer a opção que permite ao usuário 
configurar o tamanho do papel, a orientação e as mar-
gens é: 

A) Menu Arquivo, opção Configurar Página 

B) Menu Editar, opção Configurar Página 

C) Menu Ferramentas, opção Formatar Página 

D) Menu Arquivo, opção Formatar Página 

E) Menu Formatar, opção Página 

 

70. No BrOffice Writer uma maneira de se inserir a nume-
ração de páginas seria: 

A) Clicar no menu Inserir, clicar em Caractere Espe-
cial e clicar sobre a opção Número da Página  

B) Clicar no menu Inserir, clicar em Caractere Espe-
cial e clciar  Exibir Numeração de Páginas 

C) Clicar no menu Inserir, posicionar o apontador do 
mouse sobre a opção Objeto e clicar em Número 
da Página 

D) Clicar no menu Inserir, posicionar o apontador do 
mouse sobre a opção Campos e clicar em Número 
da Página 

E) Clicar no menu Exibir, posicionar o apontador do 
mouse sobre a opção Campos e clicar em Número 
da Página 

 

71. Considerando-se os conceitos de CALC, escolha a 
opção que descreve os seguintes intervalos respecti-
vamente: E7:G11, J13:J19 e C4:G4 

A) Único, Individual e Singular 

B) Duplo, Triplo e Quádruplo 

C) Vertical, Retangular e Horizontal 

D) Horizontal, Vertical e Retangular 

E) Retangular, Vertical e Horizontal 

 

72. Em uma célula do Calc é inserida a seguinte expres-
são matemática: =(2+100/50)^2*5, após a resolução 
desta expressão qual será o valor exibido na célula. 

A) 20,8 

B) 4,16 

C) 124,16 

D) 120,8 

E) 80 
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73. No BrOffice Writer pode-se selecionar um texto e 
retirar dele formatações que tenham sido aplicadas. 
Para retirar as formatações ou transformá-las em pa-
drão, deve-se selecionar o texto e: 

A) Clicar em Inserir e depois em Formatação Padrão 

B) Clicar em Formatar e depois em Limpar Formata-
ção 

C) Utilizar as teclas de atalho CTRL+M 

D) Clicar em Ferramentas e depois em Formatação 
Padrão 

E) – Utilizar as teclas de atalho CTRL+S 

 

74. Qual das alternativas abaixo apresenta mecanismos 
de segurança que podem ser utilizados para controle 
de acesso em uma rede de computadores?  

A) Nome de usuário, senha e biometria da digital 

B) Supervisor de conteúdo, Proxy e Criptografia 

C) Criptografia, Certificação digital e Supervisor de 
conteúdo 

D) Certificação digital, Supervisor de conteúdo e Proxy 

E) Nome de usuário, Senha e Criptografia 

 

75. Computadores podem sofrer vários tipos de ataques 
virtuais, para proteger uma rede contra invasões pode-
se criar uma DMZ (Zona Delimitada), qual mecanismo 
de segurança deve ser utilizado para este fim? 

A) DNS 

B) FireWall 

C) DHCP 

D) Roteador 

E) Definição de implementação de logs na política de 
segurança  

 

LÍNGUA PORTUGUESA: 
Prof.Nelson Guerra 
Profª Maria Aparecida Pavan 

 
Algumas questões foram aproveitadas ou adaptadas de 

provas anteriores do TJ Paraná ou da organizadora FAE – 
Faculdade Católica de Administração e Economia. 

 
 
OBSERVE O TEXTO 

BAND TIRA DATENA DO AR POR “INDISCIPLINA” 

Daniel Castro 

Colunista da FOLHA 
A Band tirou do ar anteontem o apresentador José 

Luís Datena. O jornalista, que folgou no Carnaval, apre-
sentou o “Esporte Total – 1ª Edição, ao meio-dia. À tarde, 
foi informado que não apresentaria o telejornal “Brasil 
Urgente” na quinta, ontem e hoje. 

A Folha apurou que a “geladeira” foi uma “medida 
disciplinar” por parte da Band. Executivos da emissora 
estão descontentes com o comportamento de Datena, 
que fala palavrões no ar, critica o Ibope e questiona até os 
intervalos comerciais. Para eles, Datena tem descumprido 
sistematicamente a linha editorial da emissora. O jornalis-
ta deve ser formalmente advertido nos próximos dias. 

Pessoas próximas a Datena avaliam que a Band 
está forçando o jornalista a pedir demissão, livrando-se de 
multa rescisória. Há dois anos, quando foi para a Band, a 
emissora assumiu compromisso de pagar por suas resci-
sões com a Record e com a Rede TV. 

Expediente semelhante foi usado pela emissora 
com Jorge Kajuru, que é amigo de Datena. 

Kajuru passou por uma seqüência de suspensões 
e advertências até ser demitido, em junho do ano passa-
do. 

Datena tem mais três anos de contrato. No Ibope, 
seu “Brasil Urgente”, com 3 pontos, está muito atrás do 
“Cidade Alerta”. 

Procurados pela Folha, tanto a Band como Datena 
não se manifestaram. Segundo a emissora, ele volta ao ar 
na próxima segunda. 

(Folha de São Paulo, 12 de fevereiro de 2005) 
 

76. Marque a alternativa correta em relação ao último 
texto dado. 
A) O termo “geladeira” consiste em gíria e não deveria 

estar presente visto que a redação de texto para o 
jornal deve seguir a norma culta em que as gírias 
são consideradas completamente inadequadas. 

B) Tanto os “executivos da emissora” quanto “pessoas 
próximas”, citados no texto, têm a mesma opinião 
sobre Datena, ou seja, a de que o jornalista está 
sendo incompetente como apresentador de pro-
grama televisivo. 

C) A expressão “Há dois anos” ficaria mais correta se 
lhe fosse acrescentado o vocábulo “atrás”, tendo-
se, então, “Há dois anos atrás”. 

D) Na oração No Ibope, seu “Brasil Urgente”, com 3 
pontos, está muito atrás do “Cidade Alerta” pode-
se retirar a segunda vírgula visto que não se sepa-
ra o sujeito do verbo. 

E) Na oração, “tanto a Band como Datena não se ma-
nifestaram”, não se pode deslocar o pronome “se” 
para depois do verbo visto que esse deslocamento 
constitui erro gramatical (não manifestaram-se). 

 
77. Marque a alternativa correta em relação ao texto da-

do. 
A) A oração “Procurados, pela Folha, tanto a Band 

como Datena” pode ser alterada para “Procurada, 
pela Folha, tanto a Band como Datena”, sem infra-
ção gramatical visto que também está correta. 

B) O vocábulo “apurou” no texto tem o mesmo signifi-
cado que na seguinte frase: Corrigiu diversas ve-
zes o texto e “apurou” o estilo.  

C) Considerando as regras ortográficas em vigor, o 
uso do trema do vocábulo “seqüência” presente no 
texto aplica-se também aos seguintes vocábulos: 
conseqüência; sangüe e tranqüilo. 
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D) O vocábulo “ar” da expressão “volta ao ar” tem o 
mesmo significado na seguinte frase: A casa tinha 
um “ar” de sujeira. 

E) A rescisão de contrato de Datena com a rede Re-
cord será paga, com certeza, pela emissora Band 
e Rede TV. 

 
TEXTO. Referência para as próximas duas questões. 

WALL-MART ENFRENTA RESISTÊNCIA EM NOVA 
YORK 

“A Wall-Mart está ansiosa para fazer da cidade de 
Nova York sua próxima fronteira”, disse a porta-voz da 
empresa na costa leste, mas muitos nova yorquinos pare-
cem dispostos a receber a megaloja com tanto entusias-
mo quanto uma cidade de fronteira recebe um fugitivo. 

Pequenas empresas, líderes sindicais, vereadores 
e até alguns candidatos a prefeito estão se armando para 
evitar que a Wall-Mart se instale na cidade, agora que a 
maior varejista do mundo admitiu que quer abrir em 2008 
sua primeira loja na cidade de Nova York, planejada para 
o distrito de Rego Park, em Queens. 

(...) 
A briga provavelmente será a maior batalha contra 

uma única loja na história da cidade, porque o movimento 
trabalhista considera a empresa o inimigo público número 
1, por ser tão anti-sindical e porque muitas pequenas 
empresas temem que dezenas de milhares de consumi-
dores corram para a loja, levando consigo milhões de 
dólares em negócios. 

Talvez a maior oposição à Wall-Mart venha das 
organizações de trabalhadores, que disseram a membros 
da Câmara Municipal que a empresa paga salários bai-
xos, dá seguro-desemprego para menos da metade dos 
funcionários, é veementemente contra os sindicatos e 
enfrenta um enorme processo por discriminação sexual. 

(Folha de São Paulo, 12 de fevereiro de 2005,  
Caderno Dinheiro) 

 
78. Marque a alternativa correta em relação ao último 

texto. 
A) O vocábulo “discriminação” que ocorre no texto tem 

o mesmo significado do vocábulo “descriminaliza-
ção”. 

B) O vocábulo anti-social leva hífen assim como o vo-
cábulo anti-natural. 

C) A oração “A Wall-Mart está ansiosa” é inadequada 
na linguagem jornalística uma vez que atribui a um 
ser inanimado atitudes de seres animados. 

D) A oração “muitos nova yorquinos parecem dispos-
tos a receber” estaria correta gramaticalmente se 
os verbos se flexionassem da seguinte maneira: 
“muitos nova yorquinos parece dispostos a recebe-
rem”. 

E) O vocábulo porque em “porque o movimento traba-
lhista considera”, pode ser trocado pelo vocábulo 
“contudo” sem alterar o significado da oração. 

 
79. Marque a alternativa correta em relação ao mesmo 

texto. 

A) A porta-voz da empresa Wall-Mart, certamente, re-
side na costa leste visto que emitiu seu parecer 
sobre a empresa quando estava nessa região, em 
sua casa. 

B) O texto não afirma que as organizações de traba-
lhadores se constituam exclusivamente como os 
únicos detratores da Wall-Mart. 

C) Os nova yorquinos não são pessoas amistosas, 
pois não recebem bem os forasteiros. 

D) Os descontentes com a possível implantação da 
Wall-Mart em Nova York estão literalmente se ar-
mando para combatê-la visto que nos EUA é per-
mitido adquirir armas de fogo. 

E) As pequenas empresas temem a megaloja porque 
seus empregados sindicalizados serão beneficia-
dos pela grande varejista. 

 
TEXTO. Referência para as próximas questões. 

Na Idade Média, a proteção jurídica para a autori-
dade e para o particular era a mesma, sujeitando-se, um e 
outro, às instâncias jurisdicionais dos tribunais, cabendo, 
no entanto, ao príncipe um direito eminente, composto por 
uma série de prerrogativas e poderes que ele devia exer-
cer no interesse da coletividade. Em uma segunda fase, 
após a Reforma, ampliou-se o poder do príncipe; consti-
tui-se o chamado Jus politiae (direito de polícia) que, 
partindo da ideia de poder sobre a vida religiosa e espiri-
tual do povo, concentrou em mãos dos príncipes poderes 
de interferir na vida privada dos cidadãos, sob o pretexto 
de alcançar a segurança e o bem-estar coletivo. 

Para combater esse poder absoluto do príncipe, 
elaborou-se a teoria do fisco, em consonância com a qual 
o patrimônio público não pertence ao príncipe nem ao 
Estado, mas ao fisco. 

(In: Maria Sylvia Zanella Di Pietro,  
Direito Administrativo, p. 26, 10 ed.) 

 
80. Marque a alternativa correta em relação ao texto. 

A) A oração “elaborou-se a teoria do fisco” pode ser 
escrita, usando-se a próclise, ou seja, “se elaborou 
a teoria do fisco”, não incorrendo em inadequação 
gramatical. 

B) A conjunção “no entanto” pode ser substituída por 
“portanto” sem alteração do significado da oração. 

C) O vocábulo “eminente” está aí utilizado com o se-
guinte significado: que excede os outros; que tem 
proeminência. 

D) O vocábulo “eminente” está aí utilizado com o se-
guinte significado: aquele que ameaça acontecer 
breve; que está em vias de efetivação imediata. 

E) O vocábulo “cidadãos” também comporta o plural 
em “ões”, estando a forma cidadões também corre-
ta. 

 
81. Marque a alternativa correta em relação ao texto da-

do. 
A) Os vocábulos “Idade Média“ e “Reforma” não são 

nomes próprios e desse modo podem ser grafados 
com letra minúscula. 
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B) O vocábulo “prerrogativa” tem o mesmo significado 
que “privilégios”. 

C) O poder do príncipe, segundo o texto, sempre foi 
absoluto, não sofrendo impedimentos. 

D) Tanto a vida pública quanto a vida privada passam, 
na Idade Moderna, a serem investigadas e patroci-
nadas pela moderna teoria do Fisco. 

E) Segurança e bem-estar coletivo são assegurados 
totalmente quando o poder do príncipe é exercido 
em sua plenitude, a partir do direito de política. 

 
82. Marque a alternativa correta em relação ao texto da-

do. 
A) A oração “sob o pretexto de alcançar a segurança” 

pode ser escrita do seguinte modo “sobre o pretex-
to de alcançar a segurança”, uma vez que não se 
altera o significado. 

B) O vocábulo “consonância” significa, no texto, “con-
junto agradável de sons.” 

C) A frase “elaborou-se a teoria do fisco, em conso-
nância com a qual” pode ser alterada para “elabo-
rou-se a teoria do fisco em que” sem prejuízo gra-
matical, permanecendo correta de acordo com a 
gramática tradicional. 

D) O fisco, na Idade Média, acha-se completamente 
ausente, visto que nessa época, segundo o texto, 
o povo não paga tributos e impostos. 

E) No período pós-reforma protestante, o fisco incide, 
sobretudo, na propriedade privada uma vez que 
essa também passa a ser propriedade da Igreja 
Católica. 

 
TEXTO. Referência para as próximas questões. 

A reprodução simulada dos fatos (reconstituição do 
crime) poderá ser feita, contanto que não atente contra a 
moralidade ou a ordem pública (...). O indiciado poderá 
ser forçado a comparecer (...), mas não a participar da 
reconstituição, prerrogativa que lhe é garantida pelo direi-
to ao silêncio e seu corolário, o princípio de que ninguém 
está obrigado a fornecer prova contra si (...). Qualquer ato 
destinado a compeli-lo a integrar a reprodução simulada 
do crime configura atentado ao privilégio da não incrimi-
nação e possibilita a invalidação total dessa prova, por 
meio de habeas corpus. 

(In: Fernando Capez, Curso de processo penal, 
 p. 80, 5.ed.) 

 
83. Marque a alternativa correta em relação ao texto ante-

rior. 
A) O primeiro parêntese que ocorre no texto visa for-

necer um antônimo para a expressão “reprodução 
simulada dos fatos”. 

B) A conjunção “contanto” pode ser alterada para “u-
ma vez”, sem alterar o sentido da frase. 

C) Em “compeli-lo”, o pronome não se refere a “indici-
ado” e sim à “ordem pública”. 

D) O latinismo habeas corpus não pode ser usado ha-
ja vista que o texto é jurídico. 

E) Silêncio, corolário, princípio, privilégio e ninguém 
são acentuados, usando-se a mesma regra grama-
tical. 

 
84. Marque a alternativa correta em relação ao texto da-

do. 
A) A reconstituição do crime é sempre realizada, 

mesmo que em situação inapropriada. 
B) O indiciado pode se manter em silêncio, mas deve 

agir na reprodução do crime. 
C) O fornecimento de “prova contra si”, segundo o tex-

to apresentado, pode sempre atenuar a pena do 
indiciado. 

D) O vocábulo “simulada”, no texto, significa cópia 
grosseira como na seguinte oração do vocábulo 
entre aspas: Não passava de um “simulacro” de 
herói, tal era a sua ausência de virtudes. 

E) A reconstituição de um crime pode não ocorrer se 
causar a desestabilização da ordem pública. 

 
TEXTO. Referência para a próxima questão. 

“O catolicismo brasileiro foi mais tolerante com as 
religiões africanas e permitiu maior sobrevivência da cul-
tura negra. Os proprietários de escravos também não 
tinham o mesmo fervor dos norte-americanos e estavam 
menos interessados em impor sua religião. Mais do que o 
lado espiritual, interessava-lhes na religião o aspecto 
político redutor do espírito de rebelião. (...) Padres secula-
res eram proprietários de escravos, alguns tinham filhos 
de suas escravas. Ordens religiosas eram também gran-
des proprietárias de escravos. Algumas chegaram mes-
mo, segundo certos depoimentos, a se dedicar à reprodu-
ção de escravos.” 

(In: José Murilo de Carvalho,  
Pontos e bordados, p.77) 

 
85. Marque a alternativa correta em relação ao texto ante-

rior. 
A) O catolicismo brasileiro, embora a religião oficial no 

Brasil, sempre incentivou os cultos africanos. 
B) O texto condena veementemente as condutas imo-

rais dos padres brasileiros. 
C) Os filhos bastardos dos padres com as escravas 

convertiam-se mais facilmente ao catolicismo. 
D) Os vocábulos “político” e “espírito” se acentuam pe-

la mesma regra. 
E) As ordens religiosas, em sua totalidade, dedica-

vam-se exclusivamente a reproduzir o braço es-
cravo. 

 
86. O texto a seguir foi enviado por um leitor ao jornal O 

Estado de S. Paulo, que o publicou. Entre as alternati-
vas abaixo, indique a declaração INCORRETA: 

SABOR DIFERENTE 
 

No anúncio da margarina Delicia, diz-se que coloca-
ram quinhentas gramas na embalagem. Com tantas 

gramas, o sabor deve ser bem diferente. 
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A) Segundo os padrões da norma culta, a expressão 
“quinhentas gramas” está correta, pois a palavra 
“grama” na indicação de peso é feminina. 

B) O leitor  ironizou a incorreção gramatical contida no 
anúncio, interpretando-o literalmente. 

C) A palavra “bem” é advérbio de intensidade. 
D) ”Anúncio” é uma palavra paroxítona terminada em 

ditongo crescente. 
E) A acentuação gráfica sobre a palavra “anúncio” jus-

tifica-se pelo mesmo motivo que se acentua a pa-
lavra “delícia”. 

 
87. Quanto à correção da substituição do trecho sublinha-

do pela forma apresentada em destaque, indique a al-
ternativa errada. 

A) “Já fez sua declaração de imposto de renda?”  
/ Já a fez? 

B) “Os cães de guarda abanam o rabo positivamente” 
/ Os cães de guarda abanam-no positivamente. 

C) “Mas se tiveres alguma dúvida, procura-me”  
/ Mas se a tiveres, procura-me. 

D) “Os decretos-leis tentam barrar um senhor distinto”  
/  Os decretos-leis tentam barrar-lhe. 

E) “Basta somente preencheres este formulário”  
/ Basta somente o preencheres. 

 
 

TEXTO 

Norte-americano que fez gesto ofensivo paga 
multa de R$ 50 mil para deixar o país 

O aposentado norte-americano Douglas Alan Skolnick, 
55, que foi preso em Foz do Iguaçu (PR) anteontem ao 
fazer um gesto obsceno ao ser fotografado pela Polícia 
Federal, pagou uma multa de R$ 50 mil após fazer um 
acordo com a Justiça para poder deixar o país sem ser 
processado. 

Skolnick permaneceu o dia preso em um quarto no 
Hotel das Cataratas, com escolta de dois policiais fede-
rais. À tarde, ele foi autorizado a ir a uma casa de câmbio, 
onde trocou dólares por reais para pagar a multa. 

Em uma audiência de três horas com o juiz federal 
Rony Ferreira, na madrugada de ontem, Skolnick concor-
dou em pagar a multa em troca da extinção da punição 
pelo crime de desacato. 

O grupo de norte-americanos com o qual o aposenta-
do viaja deixa o Brasil hoje pela manhã, com destino aos 
EUA. A data da volta já estava prevista. 

Skolnick, ao ser fotografado, colocou o dedo médio de 
uma das mãos em riste à frente do papel que segurava o 
número de identificação. Segundo a PF, na audiência com 
o juiz, o aposentado disse saber o significado do gesto, 
mas quis fazer uma brincadeira. Ele afirmou ao juiz que 
não quis ofender as autoridades nem a população brasi-
leira. 

O valor da multa será dividido entre duas instituições 
filantrópicas.  

(Folha de S. Paulo, SP, 08/02/2004. p. C4.) 

88. Assinale a alternativa correta, de acordo com o texto: 
A) O aposentado admitiu, em audiência com o juiz, 

que pretendia ofender as autoridades brasileiras. 

B) O aposentado declarou ignorar o que o gesto sim-
bolizava, interpretando-o como uma brincadeira. 

C) O aposentado fez o gesto obsceno porque foi preso 
pela Polícia Federal. 

D) O aposentado foi obrigado pela Justiça brasileira a 
retornar aos Estados Unidos em função do crime 
cometido. 

E) O aposentado recebeu autorização para ir a uma 
casa de câmbio após a audiência com o juiz. 

 

89.. Observe a forma ortográfica da expressão “gesto 
obsceno”, no texto. Não existe regra, em língua portu-
guesa, para o emprego do SC, a não ser sua origem 
etimológica.  

Entre as alternativas abaixo, assinale o trecho no qual 
o aspecto ortográfico da língua não foi atendido. 

A) Após a desistência da ação de alimentos, o Ministé-
rio Público apelou para o Tribunal de Justiça do RS, 
afirmando que sua presença no processo era im-
prescindível. O tribunal gaúcho negou provimento à 
apelação. 

B)  Ser juiz penal é se afastar das retóricas políticas e 
tendenciosas e ao seu próprio discernimento e alvi-
tre aplicar o justo entendimento. 

C) Curiosamente, essa ideia parece apontar na mesma 
direção para a qual o aluno indisciplinado está in-
cessantemente nos chamando a atenção. 

D) Obama ao dizer que Lula é "o cara", estava sendo 
condescendente? Estava falando como o mais forte 
fala com o mais fraco, o mais seguro de si com o 
mais inseguro e complexado, o presidente da nação 
mais poderosa do mundo com um o adolecente 
presidente de um país que tem mais pretensões do 
que realizações?  

E) A crise econômica global não impedirá que os paí-
ses do grupo dos BRIC estejam entre as maiores 
economias do mundo, em plena ascensão, segundo 
afirma o próprio autor do conceito dos BRIC, o eco-
nomista-chefe Jim O'Neill. 

 

TEXTO 

Nordeste 40 graus 1 
A temporada de verão está levando ao Nordeste 42 

voos charter por semana vindos de catorze países. Forta-
leza, Natal e Porto Seguro são os campeões da preferên-
cia. É um desempenho de dar água na boca: no verão 
passado, apenas dezoito voos desse tipo desembarca-
vam na região. 

Nordeste 40 graus 2 
Argentina e Portugal lideram a bem-vinda invasão, 

com quase a metade das linhas de charters. Até da Re-
pública Checa, Bolívia e Guiana Francesa vem gente. 
Nenhum desses voos é oriundo dos EUA. E, do jeito que 
estão as coisas, nem é bom tentar trazê-los... 

(Veja, 14 jan. 2004, p. 35, com adaptações) 
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90. Com base nos textos, assinale a alternativa correta: 

A) O número de países que enviam voos do tipo char-
ter ao Nordeste brasileiro e que não foram identifi-
cados na reportagem é oito. 

B) O número de voos internacionais do tipo charter pa-
ra o Nordeste brasileiro quase dobrou do verão de 
2003 para o verão de 2004. 

C) O número de voos internacionais do tipo charter 
que chega a Porto Seguro é superior ao que chega 
a Salvador. 

D) Os voos norte-americanos do tipo charter contribuí-
ram para o êxito do verão no Nordeste brasileiro. 

E) Os voos portugueses do tipo charter que chegam a 
Natal são em torno de vinte por semana. 

 
91. Observe a frase retirada do texto “Nordeste 40 graus 

2”: “Até da República Checa, Bolívia e Guiana France-
sa vem gente.” Assinale a alternativa correta: 
A) A frase revela o espírito de inclusão e confraterni-

zação com povos de culturas tão exóticas como os 
citados, saudados como novos integrantes da mis-
cigenação cultural brasileira. 

B) A frase revela um sentimento de incômodo e aver-
são ao estrangeiro, com a chegada maciça de turis-
tas provenientes de países pouco civilizados. 

C) A frase revela uma atitude preconceituosa em rela-
ção a países de pouca projeção econômica, pois a 
vinda de turistas de países com mais tradição turís-
tica como França e Alemanha não causaria estra-
nhamento. 

D) A frase revela uma estranheza diante da chegada 
de turistas pobres, reduzidos a um povo cultural-
mente desqualificado. 

E) A frase revela uma surpresa com a vinda de turistas 
de países tão distantes geograficamente como os 
citados, enquanto Argentina e Portugal já oferecem 
visitantes próximos e previsíveis. 

 
92. Observe a frase: “É um desempenho de dar água na 

boca: no verão passado, apenas dezoito voos desse 
tipo desembarcavam na região.” Assinale a alternativa 
que contém uma versão adequada desta frase, sem 
lhe alterar o sentido: 
A) É um desempenho estimulante, pois, no verão pas-

sado, apenas dezoito voos desse tipo desembarca-
vam na região. 

B) É um desempenho invejável o do verão passado: 
dezoito voos desse tipo desembarcavam na região. 

C) Foi um desempenho fascinante, no verão passado: 
somente dezoito voos desse tipo chegavam à regi-
ão. 

D) No último verão, somente dezoito voos desse tipo 
chegavam à região: foi um desempenho excitante. 

E) No verão passado, houve um desempenho fantásti-
co: somente dezoito voos desse tipo desembarca-
vam na região. 

 

O poema Morte no avião, de Carlos Drummond de An-
drade, descreve o último dia de um homem marcado para 
morrer em um desastre aéreo. 

93. Analise com atenção os comentários contidos nas 
opções e assinale aquele que contraria a compreensão 
do segmento a que se reporta. 
Acordo para a morte. 
Barbeio-me, visto-me, calço-me. (...) 
Tudo funciona como sempre. 
Saio para a rua. Vou morrer. 
[Comentário contido na letra a] 
Não morrerei agora. Um dia 
inteiro se desata à minha frente. (...) 
Visito o banco. (...) 
Passo nos escritórios.(...) 
Estou na cidade grande e sou um homem 
na engrenagem. (...) 
A fatura. A carta. Faço mil coisas 
Que criarão outras mil, aqui, além, nos Estados Uni-
dos. 
[Comentário contido na letra b] 
Tenho pressa. Compro um jornal. É pressa 
embora vá morrer. (...) 
Comprometo-me ao extremo, combino encontros 
a que nunca irei, pronuncio palavras vãs, 
minto dizendo: até amanhã. Pois não haverá. 
[Comentário contido na letra c] 
Subo uma escada. Curvo-me. Penetro 
no interior da morte. 
A morte dispôs poltronas para o conforto 
de espera. Aqui se encontram 
os que vão morrer e não sabem. 
[Comentário contido na letra d] 
(...)golpe vibrado no ar, lâmina de vento 
no pescoço, raio 
choque estrondo fulguração 
rolamos pulverizados 
caio verticalmente e me transformo em notícia. 
[Comentário contido na letra e] 

(Baseado em artigo de Roberto Pompeu de Toledo, 
Veja,17/03/2004) 

A) O narrador do poema tem plena consciência de que 
vai morrer dali a pouco, e, no entanto, não deixa de 
cumprir os pequenos rituais da vida. 

B) O narrador prossegue a sequência de afazeres, 
como um ritual inexorável a ser cumprido. 

C) Postergando compromissos, o narrador resolve a-
pressar seu embarque para tornar menos dolorosa 
a angustiante espera do fim próximo. 

D) Consciente de que a hora é chegada, o narrador 
entra no avião. Não há mais como retroceder do 
salto para a morte. 

E) A teia de pequenos movimentos cotidianos pulveri-
za-se no ar e desfaz-se em tragédia. 

  

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS QUESTÕES:  
O primeiro dever passado pelo novo professor de por-

tuguês foi uma descrição tendo o mar como tema. A clas-
se inspirou-se, toda ela, nos encapelados mares de Ca-
mões, aqueles nunca dantes navegados; o episódio do 
Adamastor foi reescrito pela meninada. Prisioneiro no 
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internato, eu vivia na saudade das praias do Pontal onde 
conhecera a liberdade e o sonho. O mar de Ilhéus foi o 
tema de minha descrição. Padre Cabral levara os deveres 
para corrigir em sua cela.  

Na aula seguinte, entre risonho e solene, anunciou a 
existência de uma vocação autêntica de escritor naquela 
sala de aula. Pediu que escutassem com atenção o dever 
que ia ler. Tinha certeza, afirmou, que o autor daquela 
página seria no futuro um escritor conhecido. Não regate-
ou elogios. Eu acabara de completar onze anos.  

Passei a ser uma personalidade, segundo os cânones 
do colégio, ao lado dos futebolistas, dos campeões de 
matemática e de religião, dos que obtinham medalhas. Fui 
admitido numa espécie de Círculo Literário onde brilha-
vam alunos mais velhos. Nem assim deixei de me sentir 
prisioneiro, sensação permanente durante os dois anos 
em que estudei no colégio dos jesuítas.  

Houve, porém, sensíveis mudanças na limitada vida 
do aluno interno: o padre Cabral tomou-me sob sua prote-
ção e colocou em minhas mãos livros de sua estante. 
Primeiro "As Viagens de Gulliver", depois clássicos portu-
gueses, traduções de ficcionistas ingleses e franceses.  

Data dessa época minha paixão por Charles Dickens. 
Demoraria ainda a conhecer Mark Twain, o norte-
americano não figurava entre os prediletos do padre Ca-
bral. Recordo com carinho a figura do jesuíta português 
erudito e amável.  

Menos por me haver anunciado escritor, sobretudo por 
me haver dado o amor aos livros, por me haver revelado o 
mundo da criação literária. Ajudou-me a suportar aqueles 
dois anos de internato, a fazer mais leve a minha prisão, 
minha primeira prisão.  (Jorge Amado) 

 

94. Padre Cabral, numa determinada passagem do texto, 
ordena que os alunos:  

A) façam uma descrição sobre o mar;  

B) descrevam os mares encapelados de Camões;  

C) reescrevam o episódio do Gigante Adamastor;.  

D) façam uma descrição dos mares nunca dantes na-
vegados;  

E) retirem de Camões inspiração para descrever o 
mar.  

 

95. Segundo o texto, para executar o dever imposto por 
Padre Cabral, a classe toda usou de um certo:  

A) conhecimento extraído de "As viagens de Gulliver";  

B) assunto extraído de traduções de ficcionistas ingle-
ses e franceses;  

C) amor por Charles Dickens;  

D) mar descrito por Mark Twain;  

E) saber já feito, já explorado por célebre autor. 

 

96. Apenas o narrador foi diferente, porque:  

A) lia Camões;  

B) se baseou na própria vivência;  

C) conhecia os ficcionistas ingleses e franceses;  

D) tinha conhecimento das obras de Mark Twain;  

E) sua descrição não foi corrigida na cela de Padre 
Cabral.  

 

97. O narrador confessa que no internato lhe faltava:  

A) a leitura de Os Lusíadas;  

B) o episódio do Adamastor;  

C) liberdade e sonho;  

D) vocação autêntica de escritor;  

E) respeitável personalidade. 

 

98. Todos os alunos apresentaram seus trabalhos, mas 
só foi um elogiado, porque revelava:  

A) liberdade;  

B) sonho;  

C) imparcialidade;  

D) originalidade;  

E) resignação.  

 

99. Por ter executado um trabalho de qualidade literária 
superior, o narrador adquiriu um direito que lhe agra-
dou muito:  

A) ler livros da estante de Padre Cabral;  

B) rever as praias do Pontal; 

C) ler sonetos camonianos;  

D) conhecer mares nunca dantes navegados;  

E) conhecer a cela de Padre Cabral. 

 

100. Contudo, a felicidade alcançada pelo narrador não 
era plena. Havia uma pedra em seu caminho: 
A) os colegas do internato; 
B) a cela do Padre Cabral; 
C) a prisão do internato;  
D) o mar de Ilhéus;  
E) as praias do Pontal.  

 

 
 
 
 
 

É HORA DO GABARITO COMENTADO. 
 CORRIJA AS QUESTÕES E REFAÇA A PROVA. 
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RESPOSTAS COMENTADAS 
  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

01 A O meio ambiente não é considerado um direito social, conforme Art.6º da Constituição Federal 
(CF). O habeas corpus e o mandado de segurança são direitos individuais, na forma do Art.5º 
LXVIII e LXIX da CF. 

02 D Segundo a CF, é proibido o trabalho noturno aos menos de 18 anos (Art.7º XXXIII), a licença à 
gestante é de 120 dias (Art.7º XVIII), e a jornada de trabalho em turnos ininterruptos e de seis ho-
ras (Art.7º XIV) 

03 B São cinco princípios básicos da Administração, expressos na Constituição Federal, em seu art. 37, 
caput: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência (Macete: memorize a pa-
lavra “LIMPE”). 

Pelo princípio específico da legalidade, a Administração Pública só poderá fazer o que estiver pre-
visto na lei.  

Duas são as vertentes do princípio da impessoalidade. Na primeira, qualquer ato da Administração 
Pública deve zelar pelo interesse público, não pessoal. Na outra, os atos são imputados à entidade 
a que se vincula o agente público, não a ele próprio.  

O princípio da moralidade diz respeito à moral interna da instituição, que deve pautar os atos dos 
agentes públicos, como complemento à lei. Os atos devem ser, além de legais, honestos, e seguir 
os bons costumes e a boa administração.  

Seguindo o princípio da publicidade, a regra é de que todos os atos devem ser públicos, garantindo 
a transparência estatal. As exceções devem ser legalmente previstas e também atenderem ao 
interesse público.  

O princípio da eficiência prega a maximização de resultados em qualquer ação da Administração 
Pública, que deve ser rápida, útil, econômica, voltada para os melhores resultados esperados por 
todos.  

04 C Conforme a constituição federal de 1988: ART.37: XVI - é vedada a acumulação remunerada de 
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso 
o disposto no inciso XI. a) a de dois cargos de professor; LETRA "C"; b) a de um cargo de profes-
sor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de 
saúde, com profissões regulamentadas; 

Outras hipóteses constitucionais de acumulação de cargos: 1) a permissão de acumulação para os 
vereadores, prevista no art. 38, III; 2) a permissão para os juízes exercerem o magistério, conforme 
o art. 95, parágrafo único, inciso I; 3) a permissão para os membros do Ministério Público exerce-
rem o magistério, estabelecida no art. 128, § 5º, II, “d”; 

05 B O artigo 14, §4º, II da CF/88 que perde a nacionalidade brasileira quem adquirir outra nacionalida-
de, salvo no casos: a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira; b) de 
imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, 
como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis; (Incluído 
pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994) 

06 C CF Art. 5o LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular 
ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administra-
tiva, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-
fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; 

07 D A Declaração Universal dos Direitos humanos, em seu artigo 13 prescreve que: a) Toda a pessoa 
tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior de um Estado.; b) Toda a 
pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, e o direito de 
regressar ao seu país. 

08 D O artigo 5º,XVII da Constituição Federal prescreve a  plena a liberdade de associação para fins 
lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Contudo, é possível a imediata suspensão das atividades 
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desenvolvidas por uma associação por decisão judicial. 

09 C Neste caso, é melhor comentar sobre as alternativas erradas, consertando-as: cargos comissiona-
dos não necessitam de concurso público (são livres para nomeação e exoneração), a idade mínima 
prevista no estatuto para investidura em cargo público é de 18 anos (e não 16 anos), e o concurso 
público tem validade de ATÉ dois anos (e não NO MÍNIMO dois anos). Além disso, o percentual 
assegurado é de 5% (e não 10%) para pessoas portadoras de deficiência. 

10 B A alternativa B está de acordo com o Art.19 §1º do Estatuto dos Servidores. Mas vamos comentar 
as demais alternativas, que são falsas: A) Ao entrar em exercício, o funcionário nomeado para car-
go de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 36 (trinta e seis) meses, 
durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação para o desempenho do car-
go. C) Reza o artigo 19,§2º que o funcionários em estágio probatório pode exercer quaisquer car-
gos. D) Diz o artigo 19,§3º que o funcionário em estágio probatório não poderá ser cedido a outro 
órgão da administração pública. E) O servidor irá adquirir a estabilidade após 03 anos de efetivo 
exercício e não da posse. 

11 E Observe que o enunciado da questão pede o assinalamento da alternativa errada, ou seja, a alter-
nativa E, em razão de não haver sentença em processo administrativo mas, sim, decisão. Senten-
ça é proferida apenas pelo Poder Judiciário. 

12 B A alternativa B está em conformidade com o Art.70 do Estatuto dos Servidores. Vejamos os erros 
em relação às demais alternativas: A) Prescreve o artigo 46 do Estatuto que a vacância do cargo 
público decorrerá de: I - remoção; II - promoção;III - exoneração; IV - demissão; V - readaptação; VI 
- aposentadoria; VII – falecimento. C) Além da ajuda de custo e diárias, os gastos com transporte 
são indenizações devidas ao servidor. D) Reza o artigo 72, §3º que a ajuda de custos será realiza-
da a cada intervalo mínimo de DOIS anos. E) O artigo 73 do Estatuto garante ao servidor o paga-
mento de diárias para a finalidade apresentada na questão. 

13 E O que consta na alternativa correta encontra amparo no Art.163 do Estatuto dos Servidores. Ob-
serve os erros nas demais alternativas: A) o funcionário responderá também penalmente pelo e-
xercício irregular de suas atribuições. B) o estatuto dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado 
do Paraná afirma que as responsabilidades são independentes e podem acumular-se. C) a respon-
sabilidade civil não decorre apenas da ação mas, também, da omissão do servidor público. D) A 
responsabilidade penal abarca também as contravenções. 

14 E A demissão é aplicada nos casos de falta ao serviço, sem justa causa, por 60 (sessenta) dias alter-
nados no período de 12 (doze) meses, segundo o Art.199 III do Estatuto. A advertência será sem-
pre por escrito. Na alternativa B, é reincidência nos casos de advertência e não de suspensão.  Na 
alternativa C, a devolução de custas deverá ser em DOBRO em casos de cobrança de custas que 
excedam os valores fixados nas respectivas tabelas do tribunal. Corrija a alternativa D, pois é sus-
pensão nos casos de reincidência em falta de que tenha resultado na aplicação da pena de censu-
ra e não advertência como diz a questão. 

15 C Disponibilidade é o afastamento do funcionário efetivo em virtude de extinção do cargo, ou da de-
claração de sua desnecessidade, sendo que o funcionário quando, dispondo de estabilidade no 
serviço, houver sido extinto o cargo de que era, titular. 

16 C Estabelece o art. 5º do CPP que “Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado: I - de 
ofício; II - mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento 
do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. [...]. § 3º Qualquer pessoa do povo que 
tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente 
ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a procedência das informações, 
mandará instaurar inquérito. § 4º O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de re-
presentação, não poderá sem ela ser iniciado. § 5º Nos crimes de ação privada, a autoridade poli-
cial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. 

17 E A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito - art. 17, CPP. 

18 D Por analogia aplica-se o disposto no art. 28 do CPP: Se o órgão do Ministério Público, ao invés de 
apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de 
informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do 
inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará ou-
tro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só 
então estará o juiz obrigado a atender 
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19 B A representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia – art. 25, CPP. 

20 D Art. 106 - O perdão, no processo ou fora dele, expresso ou tácito:[...]. § 1º Perdão tácito é o que 
resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação 

21 D Sobre perempção afirma Guilherme de Souza Nucci que “trata-se de uma sanção pela inércia do 
particular na ação penal privada, impedindo-o de prosseguir na demanda” (Código Penal comenta-
do. 8. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2008, p. 539). As quatro hipóteses de perempção 
estão previstas no art. 60 do CPP. 

22 D Conforme estabelece o art. 60 do CPP: “Nos casos em que somente se procede mediante queixa, 
considerar-se-á perempta a ação penal: I - quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover 
o andamento do processo durante 30 dias seguidos; [...]”. 

23 D Art. 256. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida, quando a parte injuriar o juiz ou 
de propósito der motivo para criá-la 

24 A Art. 49. A renúncia ao exercício do direito de queixa, em relação a um dos autores do crime, a to-
dos se estenderá 

25 C Art. 271. [...] § 2º O processo prosseguirá independentemente de nova intimação do assistente, 
quando este, intimado, deixar de comparecer a qualquer dos atos da instrução ou do julgamento, 
sem motivo de força maior devidamente comprovado 

26 E Lembre-se de que a questão que deveria ser assinalada era a incorreta. 

- alternativa ‘a’: encontra-se correta, pois reproduz exatamente o texto do art. 154 do CPC, que 
estabelece: “Art. 154. Os atos e termos processuais não dependem de forma determinada senão 
quando a lei expressamente a exigir, reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe 
preencheram a finalidade essencial”. 

- alternativa ‘b’: encontra-se correta também, porque atende especificamente o disposto no art. 154 
do CPC. De fato, observa-se que a forma do ato processual lhe é um requisito de segurança, con-
tudo, acima da forma esta a finalidade do ato. Deste modo, ainda que não obedecida à forma, mas 
atingida sua finalidade o ato será declarado falido. 

- alternativa ‘c’: também se encontra correta, pois em regra os atos processuais são públicos, salvo 
os casos de segredo de justiça. A diretriz legal para esta afirmação está prevista no art. 155 do 
CPC, que dispõe: Art. 155. Os atos processuais são públicos. Correm, todavia, em segredo de 
justiça os processos: I - em que o exigir o interesse público; II - que dizem respeito a casamento, 
filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores.  

- alternativa ‘d’: também esta correta por força do citado art. 155, inciso I do CPC; 

- alternativa ‘e’: trata-se da questão de deve ser assinalada, pois está incorreta. Aplica-se mais uma 
vez o art. 155 do CPC, que estabelece a necessidade do segredo de justiça para processos desta 
natureza.   
 

27 D A resposta a presente questão encontra-se no novo conceito de sentença do CPC. A antiga reda-
ção previa que sentença era: Art. 162, § 1º. Sentença é o ato pelo qual o juiz põe termo ao proces-
so, decidindo ou não o mérito da causa. Contudo, em função da alteração do CPC, sentença pas-
sou a ser definida como: Art. 162, §1º. Sentença é o do juiz que implica alguma das situações pre-
vistas nos art. 267 e 269 desta lei. Assim, as alternativas ‘a’, ‘b’, ‘c’ estão incorretas, pois se vincu-
lam ao antigo conceito que defina sentença como um ato que por termo ao processo. E, finalmente, 
a alternativa ‘e’ está incorreta tendo em vista que o conceito ali apresentado é de decisão interlocu-
tória e não sentença (art. 162, §2º do CPC). 
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28 E O termo conclusão significa que o processo está com o juiz em gabinete para alguma deliberação, 
ou seja, para que ele profira um pronunciamento – uma sentença, uma decisão interlocutória ou 
um simples despacho. Assim, a alternativa correta é a letra ‘e’.  

- alternativa ‘a’: refere-se a termo de encerramento de processo; 

- alternativa ‘b’: refere-se a despacho de arquivamento dos autos; 

- alternativa ‘c’: refere-se ato denominado de ‘vistas’; 

- alternativa ‘d’: trata-se da devolução dos atos que estavam conclusos. 

 29 E O enunciado pede o assinalamento da alternativa INCORRETA: 

- As alternativas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ estão corretas, pois estabelecem corretamente a definição das cartas 
de ordem, rogatória e precatória, prevista no art. 201 do CPC, que estabelece: Art. 201. Expedir-se-
á carta de ordem se o juiz for subordinado ao tribunal de que ela emanar; carta rogatória, quando 
dirigida à autoridade judiciária estrangeira; e carta precatória nos demais casos. 

- A alternativa ‘d’, também esta correta. Neste sentido cita-se o art. 200 do CPC, que dispõe: Art. 
200. Os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial ou requisitados por carta, conforme 
hajam de realizar-se dentro ou fora dos limites territoriais da comarca. 

- A alternativa ‘e’, é incorreta, pois neste caso não há necessidade de expedir carta precatória. De 
fato, estabelece o art. 230 do CPC: “Nas comarcas contíguas, de fácil comunicação, e nas que se 
situem na mesma região metropolitana, o oficial de justiça poderá efetuar citações ou intimações 
em qualquer delas”.  

30 D - as alternativas ‘a’, ‘b’ e ‘e’, estão incorretas, pois referem-se à intimação e não a citação; 

- a alternativa ‘d’ é correta, pois reflete o conceito de citação previsto no art. 213 do CPC: “ato pelo 
qual se chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se defender”; 

- a alternativa ‘c’ está incorreta porque restringe apenas ao réu, deixando de incluir o interessado. 

31 D - A regra quanto aos efeitos da citação está disciplinada no art. 219 do CPC, que estabelece: Art. 
219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda 
quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.  

- Assim, as alternativas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ estão corretas porque os únicos efeitos que a citação ordenada 
por juiz incompetente produz são: constituir o devedor em mora e interromper a prescrição. Este 
último é que torna a alternativa ‘d’ correta. 

- alternativa ‘e’ está incorreta porque a citação ordenada por juiz incompetente, embora seja de fato 
nula, porque efeitos como acima demonstrado. 

32 D É para assinalar a alternativa incorreta. 

- alternativa ‘a’ está correta: Art. 178. O prazo, estabelecido pela lei ou pelo juiz, é contínuo, não se 
interrompendo nos feriados; 

- alternativa ‘b’ está correta: Art. 177. Os atos processuais realizar-se-ão nos prazos prescritos em 
lei. Quando esta for omissa, o juiz determinará os prazos, tendo em conta a complexidade da cau-
sa. 

- alternativa ‘c’ está incorreta porque os prazos peremptórios são, em regra, improrrogáveis - Art. 
182. É defeso às partes, ainda que todas estejam de acordo, reduzir ou prorrogar os prazos pe-
remptórios. O juiz poderá, nas comarcas onde for difícil o transporte, prorrogar quaisquer prazos, 
mas nunca por mais de 60 (sessenta) dias. 

- alternativa ‘d’ está correta: Art. 183. Decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de decla-
ração judicial, o direito de praticar o ato, ficando salvo, porém, à parte provar que o não realizou por 
justa causa. 

- alternativa ‘e’ está correta: Art. 184. Salvo disposição em contrário, computar-se-ão os prazos, 
excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento.  
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33 A I.  correta – os prazo peremptórios só podem ser alterados com expressa previsão legal, em caso 
excepcionais, pois de regra são inalteráveis. (art. 182 do CPC); 

II. correta – art. 181 do CPC. 

III. correta – as consequências são extraprocessuais, este sujeitos pode sofre sanções administra-
tivas em processo próprio. 

IV. correta – prazo própria é fixado para partes, não sendo observado importa em preclusão (perda 
da possibilidade de se prática o atos). 

34 D O termo inicial do prazo é o dia da intimação – 02. Assim, aplicando-se as regras básicas de con-
tagem, quais sejam: os prazos são contínuos; exclui-se o dia do início, inclui o dia do final; a fluên-
cia não pode iniciar-se em dia não útil. Assim, se a intimação se deu no dia 02 (sexta), este dia não 
conta, ainda não se pode iniciar a contagem no sábado, pois a fluência também só se inicia em dia 
útil. Portanto, o inicio da contagem será dia 05, seguindo-se de forma continua até o termo final – 
14.  

35 C Tratando-se de direitos disponíveis (patrimoniais), se o réu não se defender haverá a presunção de 
veracidade dos fatos alegados na petição inicial (art. 185), sendo esta uma advertência obrigatória 
do mandado de citação. 

  RACIOCÍNIO LÓGICO 

36 B A quantidade de páginas do texto pode ser representada por 10x (x páginas/dia em 10 dias); ou por 
8(x + 6) (x + 6 páginas/dia em 8 dias). Como o número de páginas não muda: 10x = 8(x + 6). O que 
nos permite dizer que x = 24. Cuidado! O número de páginas do texto não é x! Total de páginas: 
10x = 10 . 24 = 240 

37 A Organize as informações: “Léa não é a dona do peixe” e “O peixe não pertence à Lúcia” nos levam 
a concluir que Mara tem um peixe! “Lúcia não é a dona do pônei” então Lúcia é dona da tartaruga! 

38 D Como as quantias são proporcionais: Clara recebe 2x, Pedro recebe x e Luciana recebe 0,5x. Des-
ta forma, 2x + x + 0,5x = 17,50 onde x = R$5,00. Clara recebe R$10,00, Pedro R$5,00 e Luciana 
R$2,50. (Observação: Pede-se a alternativa errada) 

39 C 
Perceba que: Quanto mais operários, mais muro (diretamente proporcionais). Quanto mais operá-
rios, menos dias de trabalho (inversamente proporcionais). Quanto mais operários, menos horas 
trabalhadas por dia (inversamente proporcionais). Assim: 
 

Operários Muro Dias Horas/dia 
20 1 45 6 
X 1/3 15 8 

 

O que nos permitem concluir que 15
6
8.

45
15.

3/1
120

=⇒= x
x

 

40 E  Precisamos de um número múltiplo de 20 e 15 ao mesmo tempo. Calculando mmc (15, 20) desco-
brimos que o casal viaja junto a cada 60 dias. Sabendo que viajaram juntos em 20 de Julho e que 
Julho tem 31 dias, se encontrarão em 19 de setembro. 

41 A Todas as dimensões do paralelepípedo devem ser divididas por um mesmo número, e que este, 
seja o maior possível. Assim MDC (27, 45, 90) = 9 cm é a medida de cada aresta do cubo. Sabe-
se ainda que 27/9 = 3, 45/9 = 5 e 90/9 = 10. Desta forma, as dimensões do paralelepípedo, em 
cubos, são 3 x 5 x 10 = 150 cubos. 

42 C 
  3 un. por R$10,00 ⇒ R$30,00   

3 dúzias = 36 un.      R$218,00 
  33 un. por R$6,00 ⇒ R$198,00   

 
Recebeu R$218,00, pagou R$196,00 ⇒ Lucro R$218,00 – R$196,00 = R$32,00 
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43 A Suponha que uma mercadoria fictícia custe R$100,00. Após o primeiro aumento (de 20%), passou 
a custar R$120,00. O segundo aumento (de 15%) deve ser calculado sobre o novo preço 
(R$120,00), resultando R$138,00. O terceiro aumento (de 25%) deve ser calculado sobre este últi-
mo preço resultando R$172,50. Ao final do trimestre a mercadoria passou de R$100,00 para 
R$172,50, o que representa um aumento de R$72,50 sobre os R$100,00. è sabido que 72,5 em 
100 é o mesmo que 72,5/100 = 72,5%. 

44 B Para negar a afirmação “Todos os indivíduos (...)” é suficiente encontrar “Ao menos um indivíduo 
que não (...)” 

45 D Independente de saber, ou não, o significado de paloco, perneio, xilinfoco e tessereio, pode-se 
representar a situação simbolicamente: ~ paloco ⇒ perneio ⇒ xilinfoco ⇒ ~ tessereio. Use a con-
trapositiva. 

46 B A variação do número de analfabetos com idade superior a 15 anos, pode ser calculada assim: 

 

47 E a) Do 1º termo para o 2º termo, ocorreu um acréscimo de 1 unidade. 

b) Do 2º termo para o 3º termo, ocorreu a multiplicação do termo anterior por 3. 

c) E assim por diante, até que para o 7º termo temos 13x3=39. 

d) 8º termo = 39+1=40. 

e) 9º termo = 40x3=120. 

f) 10º termo = 120+1=121. 

g) 11º termo = 121x3=363. 

h) 12º termo = 363+1=364. 

i) 13º termo = 364x3=1092 

j) O 13º termo da sequência é um número maior que 1000. 

48 D Se 2 técnicos judiciários realizam o trabalho em 4 horas e um deles realiza o mesmo trabalho em 9 
horas, para determinar em quanto tempo o outro técnico realizaria sozinho o mesmo trabalho é 
suficiente resolver a seguinte equação: 
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49 E  A pessoa pagou 0,85x do preço do computador. 

Em seguida, vendeu o microcomputador com lucro de 20% sobre esse valor:        
      

como deu 40% de entrada, as 4 parcelas equivalem a 60% do total de 1,02x :   
. 

Se 60%  equivalem a R$ 1224,00 (102% do preço original do microcomputador), tem-se: 
 

  

  

 , 

que equivale a 102% do preço original. 

Com isso, 100%, ou seja, o preço original, é: . 

50 D A) O número de pessoas atendidas no período da tarde era de 30 unidades maior que o número de 
pessoas atendidas no período da manhã. 

B) Se o número de pessoas atendidas pela manhã é igual a , o número de pessoas atendidas 
pela tarde é igual a . 

C) Sabe-se, ainda, que a razão entre o número de pessoas atendidas no período da manhã e o 
número de pessoas atendidas no período da tarde é igual a : 

  

  

  

  

  

  

. 

D) O número de pessoas atendidas no período da tarde foi: . 

51 D A) Para que a máquina tire a mesma quantidade de cópias de tal texto em tempo menor, será ne-
cessário que trabalhe um número maior de horas por dia. 

B) Portanto, trata-se de grandezas inversamente proporcionais: 

 

 

 
. 
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52 C A) Como todas as caixas deverão conter as mesmas quantidades de documentos e cada caixa 
deverá conter documentos de apenas 1 tipo, tem-se que os 192 documentos de um tipo e os outros 
168 documentos do outro tipo deverão ser divididos em quantidades iguais. 

B) E para determinar essa quantidade, é suficiente encontrar o Máximo divisor comum (MDC)  de 
192 e 168.  

C) . Com isso, existirão 8 caixas com o 1º tipo de documento 
 e 7 caixas com o 2º tipo de documento . 

53 E A) 10 máquinas, de mesma capacidade, montam 100 aparelhos em 10 dias, trabalhando 10 horas 
por dia. 

B) Busca-se saber o número de aparelhos que poderiam ser montados por 20 daquelas máquinas, 
em 20 dias trabalhando 20 horas por dia. 

C) Para determinar esse valor,  é suficiente montar uma regra de três  composta, na qual todas as 
outras grandezas são diretamente proporcionais  com a grandeza número de aparelhos montados. 

D)  

54 D A) Da proposição “Se vou ao cinema, não canto” e de “ Se não canto, não danço”, pode-se concluir 
que não danço. 

B) Da proposição “Se não vou ao teatro, danço” e da conclusão do item anterior, temos que vou ao 
teatro. 

C) Da proposição “Se é Natal, vou ao teatro” e da conclusão anterior, temos que não é Natal. 

Portanto , Se vou ao cinema, não é Natal. 

55 B A) Como Paulo não gosta de ópera, temos pela proposição “Paulo gosta de ópera ou não é profes-
sor” que Paulo não é professor. 

B) Como Paulo não é professor, pela proposição “ Paulo é poeta ou professor de economia”, temos 
que Paulo é poeta. 

C) Pela proposição “Paulo é pintor ou não é poeta”, como Paulo é poeta, tem-se que Paulo é pin-
tor. 

D) Portanto, Paulo é pintor e também é poeta. 

  INFORMÁTICA 

56 D O Mainframe é um computador de grande porte. 
Periféricos não são essenciais. 
Memória RAM não é periférico. É a ROM que tem a inicialização. 
O processador tem mesmo ULA que faz o processamento e também UCC que controla a entrada e 
saída de dados.  
A porta USB não é um periférico, ela é um barramento. 

57 B O PenDrive não é ótico, é eletrônico. 
O HD é realmente um disco magnético. 
Muitos formatos de vídeo podem ser armazenados em um CD. 
Quem usa Luz ou Laser é o CD e o DVD, o ZIP usa magnetismo. 
O sistema de arquivos utilizado pelo DVD é o UDF. 

58 B No Windows XP há mesmo o ícone Acessibilidade. 
É no XP que aparece a mão, no Vista aprece a imagem de dois usuários como na figura 
ao lado. 
Realmente há diferenças entre versões do Windows Explorer.  
LogOff desconecta um usuário do Windows. 
Arquivos deletados através de uma conexão de rede realmente ficam perdidos. 
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59 A Em sua configuração padrão a Lixeira do Windows somente pode aumentar de tamanho até atingir 
10% do tamanho do disco rígido, se o usuário quiser poderá aumentar ou diminuir este percentual. 

A Lixeira do Windows não é uma pasta como outra qualquer, seu tamanho é limitado a 10% do 
disco e os arquivos ali contidos não podem ser executados. 

Para obter o menu de atalhos deve-se clicar sobre a lixeira como o botão direito do mouse e não 
com o esquerdo. 

Arquivos colocados na lixeira continuam no disco, portanto ocupam espaço. 

As teclas de atalho Shift+Del deletam um arquivo sem que ele passe pela lixeira. 

60 E JPG é a extensão atribuída a um formato de imagem, HTM é a extensão atribuída a um script html 
de páginas da Internet e PPT é a extensão atribuída a arquivos de apresentações criadas no Po-
wer Point. 

61 C Os três tipos de Backup são Completo, Incremental e Diferencial. 

62 A LAN – Local Área Network – ou rede de abranência local 

MAM – Metropolitam Área Network – ou rede metropolitana 

WAN – Wide Área Network – rede de ampla abrangência 

63 A Anel, Barra e Estrela são as três topologias de redes mais conhecidas.  

64 C Troca de mensagens off line é oferecido por POP e SMTP 

Tradução de URL´s em endereços IP´s é oferecido pelo DNS 

Download e Upload é oferecido por FTP 

Criptografia e certificação digital são oferecidos por SSL 

Navegação em páginas é oferecido por http 

65 D O Servidor de DHCP é o Servidor de host dinâmico, ele que atribui endereços IP´s a computadores 
na arquitetura Internet. 

66 C O Caminho está descrito na alternativa C. 

67 A O Botão que aparece no enunciado da questão se chama atualizar página e sempre que é clicado 
busca a página no servidor e atualiza seu conteúdo independente do tempo de vida. 

68 B O número que aparece ao lado da caixa de entrada entre parênteses, representa o número de 
mensagens não lidas ou não abertas pelo usuário, serve para alertar o usuário que este número de 
mensagens buscadas pelo Outlook Express no servidor ainda devem ser tratadas.  

69 E No BrOffice Writer as opções de configuração de páginas são acessadas através do menu Forma-
tar e depois a opção Página. 

70 D Para inserir a numeração de páginas deve-se clicar no menu Inserir, posicionar o apontador do 
mouse sobre a opção Campos e clicar em Número da Página  

71 E São quatro tipos de intervalo, Único, Horizontal, Vertical e Retangular, os apresentados no enunci-
ado são Retangular, Vertical e Horizontal. 

72 E Resolve-se primeiramente o conteúdo de dentro dos parênteses, ou seja, dividir 100/50 e depois 
somar com 2 onde resultará em 4 que deve ser elevado a 2 e depois multiplicado por 5. O resulta-
do final será 80.    

73 C O atalho de teclado CTRL+M aplica no texto selecionado a formatação padrão. 

74 A Nome de usuário e senha já é tipicamente utilizado para controlar o acesso a redes de computado-
res, biometria da digital dos dedos e leitura do globo ocular também já é utilizada para identificar o 
usuário que quer ter acesso a rede. 
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75 B O FireWall é o mecanismo de segurança que cria uma barreira entre a rede privativa e a rede In-
ternet, é como se fosse construído um muro que transforma a rede em uma zona delimitada (DMZ).

  LÍNGUA PORTUGUESA  

76 E A colocação do pronome oblíquo na forma de próclise (não se manifestaram) é obrigatória tendo 
em vista que a partícula atrativa “não” exige essa colocação). 

77 A É possível a concordância com o primeiro elemento (Band), como com ambos os elementos (Band 
e Daneta). Por isso, as duas formas de concordância. Sobre a alternativa C, deve-se registrar que 
a palavra “sague” nunca possuiu trema na língua portuguesa, mesma antes da vigência da Refor-
ma Ortográfica 2009. 

78 D O uso da locução verbal com o verbo PARECER pode ser realizada de dois modos: ou flexionan-
do-se o primeiro ou o segundo (parecem receber / parece receberem). Observe sobre as alternati-
vas erradas: A) discriminar é distinguir, enquanto descriminar é inocentar. B) Pelas regras antigas, 
antinatural nunca levou hífen. Pelas novas regras, nenhuma delas possui hífen: antissocial e anti-
natural. C) Não há qualquer inadequação o recurso utilizado na linguagem jornalística. E) A troca 
de palavras é indevida, pois “contudo” tem significado adversativo, a exemplo de entretanto e toda-
via. 

79 B Também são contra a entrada da megaloja as pequenas empresas, vereadores e até alguns can-
didatos a prefeito. As demais alternativas fogem do texto apresentado. 

80 C Correto, pois a utilização de seu parônimo “iminente” seria um erro, uma vez que o significado será 
“estar prestes a acontecer”. São alternativas erradas: A) Não use o pronome oblíquo após o sinal 
de pontuação, no início ou reinício de frase. B) “No entanto” pode ser substituído por “entretanto”, 
em razão de guardar mesmo significado, mas não pode ser substituído com “portanto”, pois altera 
o significado da oração. D) O que consta nessa alternativa refere-se a “iminente” e não “eminente”. 
E) O plural de “cidadão” é “cidadãos”, assim como “cristão” é “cristãos”. 

81 B Como apresentado no texto, “prerrogativa” possui o mesmo significado que “privilégio” ou “vanta-
gem”. As demais alternativas fogem do texto apresentado. 

82 C De modo nenhum a proposta de substituição altera o entendimento geral do texto ou ofende as 
regras gramaticais. 

83 B Basta falarmos apenas das alternativas erradas: A) a alternativa ficaria correta se a palavra “antô-
nimo” fosse trocada para “sinônimo”.C) “compeli-lo” refere-se a compelir o indiciado. D) Não há o 
que proíba a utilização latinista na linguagem jurídica. E) As quatro primeiras palavras do texto 
baseiam-se na mesma regra gramatical: as paroxítonas terminadas em ditongo. Entretanto, a últi-
ma palavra mencionada (“ninguém”) possui acento gráfico por se referir a uma oxítona finalizada 
em “em”. 

84 E Não há o que comentar. 

85 D Ambas são palavras proparoxítonas. 

86 A Na indicação de peso, o correto é “quinhentos gramas” (observe que o enunciado pede o assina-
lamento da alternativa incorreta). 

87 D O correto é “barrá-lo”, uma vez que se refere a “barrar alguém” e não “barrar a alguém”. 

88 E Todas as demais alternativas apontam situações não contempladas pelo texto tais como: admitir 
ofensa; desconhecer significado do gesto; ter feito o gesto em virtude da prisão, etc. 

89 D Embora a expressão condescendente esteja graficamente correta, o trecho da alternativa apre-
senta a palavra adolescente com erro gráfico, ao ser escrita com a ausência da letra S. 

90 C na letra ‘A’, o numero de voos não confere com o do texto;na letra ‘B’, o ‘quase’ prejudica a questão 
já que o nº de voos realmente dobrou; nas letra ‘D’ e ‘E’, não há no texto especificidade dos voos 
norte-americanos e portugueses, respectivamente. 

91 C na letra ‘A’: ‘espírito de inclusão’; ‘confraternização’ e miscigenaçao’ não são denotados ou inferi-
dos na leitura do texto; ‘B’: o texto não deixa margem à inferência desse sentimento; ‘D’: a expres-
são ‘culturalmente desqualificado’ não pode ser inferida no texto; ‘E’: a expressão ‘distantes geo-
graficamente’ inviabiliza a questão. 
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92 A na letra ‘B’ o que parece invejável é o desempenho do verão passado; ‘C’: a 1ª oração dá a enten-
der que o bom desempenho se deu no verão passado; ‘D’: o vocábulo ‘somente’ prejudica a ques-
tão; ‘E’: a 1ª oração refere-se ao verão passado. 

93 C Em A, são ali descritas ações rotineiras realmente; ‘B’: o ritual não é inexorável, mas casual; ‘D’: 
‘curvo-me’ e ‘conforto’ mostra a consciência do narrador acerca da morte; ‘E’: a tragédia descrita 
como a morte por um agente cruel – o voo. 

94 A Todas as alternativas fogem à proposta de Pe. Cabral – ele queria uma descrição com o tema 
‘mar’. Todos os alunos, com exceção do narrador, inspiram-se na leitura de Camões. 

95 E Ficou claro, na questão anterior, que a classe se inspirou em Camões – o ‘célebre autor’. 

96 B Os ficcionistas ingleses e franceses e Mark Twain só foram apresentados ao narrador após o su-
cesso deste na descrição além do fato de o padre ter realmente corrigido os trabalhos em sua cela.

97 C As letras ‘A’ e ‘B’ são contempladas nas aulas de Cabral que despertou, no narrador, a consciência 
da vocação de escritor e atribuiu-lhe, com o comentário sobre a descrição, ‘respeitável personali-
dade’ no internato. 

98 D O elogio foi feito ao narrador pelo fato de ele ter mostrado originalidade, enfocando o tema – mar – 
destituído da visão de Camões – atitude tomada por todos os demais alunos. 

99 A A maior recompensa para o narrador foi, sem dúvida, o acesso à leitura dos livros pertencentes a 
Pe. Cabral. 

100 C O narrador sente-se ‘preso’ ao internato, único obstáculo visto por ele quanto à escola que frequen-
tava. 

☺ É isso aí. 
 

 

LIVRARIA VIRTUAL SÓLON: 
Acesse www.cursosolon.com.br/lvs 


