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N.º INSCRIÇÃO NOME ASSINATURA 

............................................................................................................................................. 
1 -   11 - 21 - 31 - 41 - 51 - 61 71 

2 -  12 -  22 - 32 - 42 - 52 - 62 72 

3 -   13 - 23 - 33 - 43 - 53 - 63 73 

4 -   14 - 24 - 34 - 44 - 54 - 64 74 

5 -   15 - 25 - 35 - 45 - 55 - 65 75 

6 -   16 - 26 - 36 - 46 - 56 - 66 76 

7 -   17 - 27 - 37 - 47 - 57 - 67 77 

8 -   18 - 28 - 38 - 48 - 58 - 68 78 

9 -   19 - 29 - 39 - 49 - 59 - 69 79 

10 -   20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 80 
A previsão para a divulgação do gabarito provisório é o próximo dia útil após a realização da prova, no site  
http://portal.tjpr.jus.br/web/concursos/concursos_gerais. O gabarito individual estará disponível no  
acompanhamento, após a divulgação do gabarito oficial. Para obter essa informação, você deverá ter à mão
o seu login (CPF) e a senha cadastrada, para acessar o Acompanhamento de sua inscrição. 

INSTRUÇÕES 

1. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. 
2. Confira seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 
3. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas 

perguntas aos Aplicadores de Prova. 
4. Nesta prova, as questões são de múltipla escolha, com quatro alternativas cada uma, 

sempre na sequência a, b, c, d, das quais somente uma deve ser assinalada. 
5. As provas são iguais em conteúdo, porém, a disposição das alternativas e/ou questões 

poderá estar alterada. 
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o número de inscrição e o 

nome nele impressos correspondem ao seu. Caso haja irregularidade, comunique-a 
imediatamente ao Aplicador da Prova. 

7. Transcreva para o cartão-resposta a opção que julgar correta em cada questão, 
preenchendo o círculo correspondente com caneta de tinta azul ou preta. Não 
ultrapasse o limite do espaço destinado para cada marcação. 

8. Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou por rasuras 
feitas pelo candidato. A marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão 
resultará na anulação da questão. 

9. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, 
tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não), 
inclusive relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a exclusão do 
candidato deste Concurso. 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Aplicador de Prova. 
Aguarde autorização para devolver, em separado, o caderno de prova e o cartão-
resposta, devidamente assinados. 

11. O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido na duração desta 
prova. 

12. Anote suas respostas no quadro abaixo e recorte-o na linha pontilhada. 

DURAÇÃO DA PROVA (OBJETIVA E DISCURSIVA): 5 HORAS
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LÍNGUA PORTUGUESA 

O texto a seguir é referência para as questões de 1 a 17. 
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1. Analise o emprego do que no período “Não importou que os novos assentamentos não ...”. A 
seguir, assinale a opção que apresenta  que com a mesma classificação morfológica. 

a) “... o da favela da Catacumba, que ficava nas encostas da Lagoa Rodrigo de Freitas, nos anos 1960.” 
b) “O importante era que ficassem fora do alcance visual da zona sul.” 
c) “Com um nome que é quase um deboche, Cidade de Deus, tem hoje...” 
d) “A violência que assola nossas cidades tem produzido um sentimento...” 

2. Analise as afirmativas referentes ao primeiro período do texto e assinale a opção que 
apresenta todas as corretas, considerando os aspectos sintáticos da norma padrão. 

I. O período é composto  por três orações, sendo duas subordinadas, ambas adjetivas. 
II. As três formas verbais pedem um complemento verbal direto. 
III. O acento indicativo de crase do período é facultativo. 
IV. A primeira oração do período pode ser reescrita na voz passiva. 
V. A expressão de dinheiro tem a função sintática de complemento verbal, pois complementa a ideia 

do verbo repassar.

a) I, II, III, IV , V 
b) II, III, V 
c) II, IV 
d) I, II, III, IV 

3. Assinale a opção em que o sujeito das formas verbais do 6.º parágrafo está classificado 
incorretamente, considerando-se a norma padrão da língua. 

a)  A forma verbal  têm de ser induzidas  tem como sujeito as pessoas.
b) A forma verbal provocaria tem como sujeito isso, elemento coesivo que retoma a ideia de 

transferência das  pessoas. 
c) O sujeito da forma verbal ajuda é Roberto Kauffmann.
d) Um debate amplo com a sociedade  é o sujeito da forma verbal é preciso. 

4. As palavras destacadas nas orações a seguir exprimem a ideia citada, menos na opção: 

a) “Um muro para deter o avanço da iniquidade social…” (P5) – finalidade. 
b) “Ou seja, quem reclama da população dos morros cariocas...” (P2) – alternância. 
c) “Como se sabe, grande parte da mão de obra que mantém...”  (P2)– conformidade. 
d) “... porque residir perto do trabalho, sem depender...” (P2) – explicação. 

5. Considerando o aspecto de pontuação segundo a norma padrão, analise as afirmativas e 
assinale a opção que apresenta todas  as afirmativas INCORRETAS. 

I. “Para Roberto Kauffmann, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, a...” as 
vírgulas podem ser substituídas por travessão.

II. Em: “Na prática o projeto premia quem vive em locais...” pode ser acrescentada uma vírgula 
após a palavra prática.

III. Em: “Análise parecida fez o antropólogo Roberto DaMatta sobre o polêmico...” pode ser colocada 
uma vírgula após o nome do antropólago. 

IV. Em: “Ventura lembrou um exemplo bem-sucedido (“não para os removidos, bem entendido”) de 
remoção, o da favela da Catacumba...”  podem ser retiradas as aspas de dentro dos parênteses.

a) III e IV 
b) I e II 
c) II e IV 
d) I e III 

6. Se o período “ A violência que assola nossas cidades tem produzido um sentimento de 
estranhamento em relação à diversidade.” (P4) tiver a expressão violência substituída pela 
expressão medos,  também deveria(m)  sofrer modificação (ões) obrigatórias no período: 

a) Apenas uma forma verbal.
b) Duas formas verbais e um artigo. 
c) Uma forma verbal  e um adjetivo.
d) Duas formas verbais, apenas. 
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7. Assinale a incorreta a respeito de aspectos sintáticos e de interpretação da língua padrão. 

a) No  período “É mais lenha na fogueira que arde desde que o governo estadual anunciou a construção 
de muros...” há o emprego da conotação da linguagem. 

b) Em: “Ventura lembrou um exemplo bem-sucedido... de remoção, o da favela da Catacumba...” a ideia 
de exemplo está subentendida após o artigo o. 

c) No 2.º parágrafo, a forma verbal vem deve ficar, obrigatoriamente, no plural, porque o sujeito é plural: 
porteiros, motoristas, empregadas domésticas...    

d) Em: “Com um nome que é quase um deboche, Cidade de Deus, tem hoje os mesmos...” com a 
palavra deboche, o autor do texto expõe o contrassenso da situação.

8. Com relação aos processos de formação de palavras da língua, assinale a opção que 
apresenta uma palavra a qual não é formada pelo mesmo processo que as demais. 

a) Econômico
b) Funcionamento
c) Sacralização
d) Infraestrutura 

9. Analisando as orações a seguir, assinale a opção em que não pode haver a mudança para a 
voz passiva. 

a) “Mas os nossos olhos não vêem, a não ser no cinema.” 
b) “Análise parecida fez o antropólogo Roberto Da Matta...” 
c) “Ventura lembrou um exemplo bem-sucedido de remoção...” 
d) “Se do lado de cá ele impede o avanço do nosso descaso para com os pobres...” 

10. Assinale a opção que apresenta todas as afirmações corretas de acordo com o texto lido. 
I. As opiniões citadas no texto estão de acordo com a necessidade de promover uma qualidade de 

vida melhor para os moradores das favelas, mas não concordam com a forma encontrada para 
fazê-lo. 

II. A remoção das favelas resolve dois problemas sociais: a violência itinerante e a ausência de 
turistas nas áreas conflagradas. 

III. A deturpação da ideia sobre a necessidade de fazer o morro e a cidade coexistirem em harmonia 
promove a implantação de projetos de sucesso como este: a colocação de muros. 

IV. O exemplo de sucesso citado por Zuenir Ventura é o da remoção da favela que hoje leva o nome 
de Cidade de Deus. O texto enfatiza o sucesso da remoção, não para os removidos. 

a) I e II 
b) Apenas II 
c) I e IV 
d) II e III 

Leia o excerto extraído do texto: 

11. Assinale a opção em que a palavra destacada no excerto não pertence à mesma classe 
gramatical e não apresenta o mesmo significado: 

a) A violência só se expande porque a negligência impera. 
b) A mudança social não pode só remover as favelas. 
c) O arquiteto ficou só, pois sua opinião não é relevante. 
d) Só o medo explica a negligência com que o assunto é tratado. 

12. Assinale a opção em que as palavras destacadas NÃO podem ser substituídas pelas que 
aparecem nos parênteses sem alteração de significado. 

a) “Diferente a favela é estigmatizada como lugar que dá causa à violência.” (marcada) 
b) “Um muro para deter o avanço da iniquidade social que nós não conseguimos sequer equacionar...” 

(injustiça/organizar) 
c) “Antes de realizar tal monumento ao nosso gosto pela sacralização da desigualdade...” (divergência) 
d) “...o fato de a violência ter outras matrizes e não ser exclusividade da favela.”(origens) 

Comunidades do Vidigal e Chácara do Céu: a violência não existe só no morro
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O conceito linguístico de “campo associativo” prevê que as palavras podem ser 
associadas de acordo com determinado sentido, com base em um elemento. 
Assim, o campo associativo de família, por exemplo, pode ser composto por pai, 
mãe, filhos, avô, avó e outros. 

13. Assinale a opção em que as palavras elencadas estão relacionadas ao mesmo campo 
associativo de acordo com o contexto: 

a) Arquiteto/geógrafo/ONG/associação/articulista. 
b) Assunto/opiniões/artigo/favelas/muros/vegetação. 
c) Remoção/cidades/violência/diferente/violento/ONG. 
d) Favela/comunidade/moradias irregulares/morros/Cidade de Deus. 

14. Assinale a opção que reescreve adequadamente em um só período o excerto a seguir: 

“A violência que assola nossas cidades tem produzido um sentimento de estranhamento em relação à 
diversidade. Diferente, a favela é estigmatizada como lugar que dá causa à violência.” 

a) Por ser diferente, a favela é estigmatizada como lugar que dá causa à violência; é como se esta, ao 
assolar nossas cidades, produzisse um sentimento de estranhamento em relação à diversidade. 

b) Por produzir um sentimento de estranhamento em relação à diversidade, a violência assola nossas 
cidades e provoca a estigmatização das favelas. 

c) A diversidade origina um estranhamento em decorrência da violência que assola as cidades e a 
favela, que é estigmatizada por ser diferente e por dar origem à violência. 

d) A favela é estigmatizada por dar origem à violência que assola nossas cidades e produzir um 
sentimento de estranhamento em relação à diversidade. 

15. Leia o excerto a seguir. 

“Se do lado de cá ele impede o avanço do nosso descaso para com os pobres, do lado de lá ele vai 
servir como trincheira para os que se aproveitam da pobreza ‘criminosamente’.”

I.  As duas ocorrências de se introduzem uma condição para que o fato seguinte ocorra. 
II.  As formas nosso e os que representam dois grupos diferentes envolvidos direta e indiretamente 

com a situação a que o trecho se refere. 
III.  As expressões do lado de cá e do lado de lá estabelecem um paralelo espacial criado pelo 

muro. 
IV.  O verbo impedir, conforme está conjugado no trecho, identifica uma ação posterior à da locução 

vai servir. 
V.  Os pobres aparecem como desdenhados de um lado e explorados de outro. 

Assinale a opção que apresenta todas as assertivas corretas. 

a) I, II e III 
b) II, III e V 
c) II, IV e V 
d) I, IV e V 

No último parágrafo, a oração “Isso provocaria o esvaziamento das favelas”, iniciada pelo 
pronome demonstrativo isso, indica que há uma referência anterior a ser retomada. 

16. Assinale a opção em que a forma pronominal foi adequadamente substituída por outro 
elemento coesivo, de acordo com o contexto. 

a) Esse provocaria o esvaziamento das favelas. 
b) As pessoas provocariam um esvaziamento das favelas. 
c) Essa ação provocaria o esvaziamento das favelas. 
d) Esta iniciativa provocaria o esvaziamento das favelas. 
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17. No penúltimo parágrafo do texto, ocorre a afirmação “Todo muro tem dois lados.” Se essa 
afirmação fosse substituída por “O muro todo tem dois lados” seria possível inferir 
corretamente que: 

I. as expressões todo muro e o muro todo são equivalentes em língua portuguesa e fazem 
referência a um muro específico. 

II. a primeira assertiva, isolada de seu contexto, poderia ser interpretada tanto em sentido 
denotativo quanto conotativo. 

III. a primeira refere-se a qualquer muro, já a segunda refere-se a um muro específico, indicado pela 
ordem das palavras e pela inserção do artigo definido. 

IV. a inversão das palavras muro e todo faz com que seja alterada também a classe gramatical a 
que pertencem. 

V. sem alterar a ordem da afirmação, seria possível substituir o verbo ter por haver nas duas ocorrências. 

Estão corretas: 

a) I e III 
b) II. IV e V 
c) I, III e V 
d) II e III 

18. Todos os textos a seguir foram retirados da revista ISTO É, de 06 de maio de 2009. Assinale a 
opção em que o texto NÃO está em sentido conotativo da linguagem. 

a) Política – Ninguém será punido na farra das passagens.(p.26) 
b) Acabou em pizza – Alguns deputados estão usando a verba indenizatória...(p.32) 
c) Ciclistas mensageiros – Os bike courriers se consolidam como alternativa barata, ecológica e tão ágil 

quanto os motoboys em cidades... (p.66) 
d) Tumor eleitoral – Dilma vencerá o câncer, mas os obstáculos à presidência são muito maiores. (p.44)
 

A revista ISTO É, de 06 de  maio de 2009, traz seção Especial  Mães, com o texto 
Como as nossas MÃES, cuja chamada é: 

“É essencial ter planejamento financeiro e tempo  
para se dedicar quando se decide ter uma prole extensa” 

19. A respeito da chamada do texto, assinale a opção que apresenta todas as afirmativas corretas 
sobre os aspectos morfossintáticos da língua padrão. 

I. As duas últimas orações  podem estar no início do período, desde que se coloque uma vírgula 
após extensa. 

II. O período apresenta uma ideia adverbial e uma ideia de finalidade. 
III. O pronome se caracteriza sujeito indeterminado. 
IV. O adjetivo extensa não está sendo empregado no sentido de comprimento e sim de quantidade. 
V. O período apresenta uma ideia reduzida em ter planejamento financeiro e tempo. 

a) I, II e IV 
b) II , III e V 
c) I , IV e V 
d) I, II, III , IV e V 

Na mesma reportagem , há uma outra chamada:
“Contrariando as estatísticas, algumas mulheres 

têm um filho atrás do outro 
e se realizam com a casa cheia” 

20. A respeito da chamada do texto, assinale a opção que apresenta afirmativa  incorreta sobre os 
aspectos sintáticos e de interpretação da língua padrão. 

a) O período é composto por três orações subordinadas. A ideia principal é algumas mulheres têm um 
filho atrás do outro. 

b) Há uma ideia coordenativa na última oração da chamada. 
c) A expressão casa cheia, no contexto, significa muitos filhos.
d) A primeira oração do texto é reduzida e pode estar como última oração, sendo que, nesse caso, a 

vírgula será opcional. 
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21. Leia o texto a seguir, retirado da revista ISTO É, de 6 de maio de 2009 para a resolução das 
questões 21 e 22. Assinale a opção que apresenta todas as afirmativas corretas a respeito de 
aspectos morfossintáticos e de interpretação da norma padrão da língua. 

História – As marcas de Auschwitz 
Setembro de 1944. Presos no campo de extermínio nazista de Auschwitz, na Polônia, oito jovens entre 18 
e 20 anos escreveram seus nomes e datas de nascimento em um papelão e o colocaram numa garrafa.
Agora, 65 anos depois, essa mensagem foi encontrada por acaso. A garrafa estava escondida em um 
muro demolido por operários. 

I. A palavra marcas pode ser entendida no sentido literal, denotativo e no sentido figurado, 
conotativo. 

II. O final do texto (em negrito) tem duas locuções verbais. 
III. A forma pronominal essa (essa mensagem) foi empregada porque se refere a algo já dito. 
IV. Presos no campo de concentração só pode ser reescrito, corretamente, que estavam presos no 

campo de extermínio nazista de Auschwitz, na Polônia, se a oração aparecer após oito jovens 
entre 18 e 20 anos.

V. O pronome oblíquo o retoma o substantivo papelão  e tem a função sintática de objeto direto. 
  

a) I, III e V 
b) II, III e IV 
c) III, IV e V 
d) I, II, III, IV e V 

22. Os dois últimos períodos do texto estabelecem entre si uma relação de: 

a) Causa (último período) e consequência (penúltimo período).  
b) Condição (penúltimo período).  
c) Concessão (último período).  
d) Anterioridade (penúltimo período) e posterioridade (último período). 

Observe a charge a seguir para responder às questões 23, 24 e 25. 

Disponível em: <http://www.acharge.com.br/index.htm> Acesso em: 02 maio 2009. 
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23. Sobre a interpretação da charge, é possível afirmar corretamente que: 

a) enfatiza o fato de sermos mesmo um país de sorte, já que, apesar de todos os problemas, a febre 
suína não nos atingiu. 

b) faz uma crítica ao fato de percebermos o problema que é uma epidemia, mas não termos a mesma 
percepção sobre os problemas dos quais somos vítimas. 

c) estabelece uma relação entre a febre suína e o comportamento social dos indivíduos que não se 
importam com os problemas dos outros países. 

d) desdenha as vítimas por situações corriqueiras quando estabelece uma relação entre elas e a febre 
suína. 

24. Sobre elementos linguísticos da charge, só não é possível inferir que: 

a) no conjunto de vítimas, há pelo menos uma situação em que a palavra “morto” pode ser interpretada 
em sentido conotativo. 

b) a forma “pobremão” sugere um indício para que se possa caracterizar a classe social a que o 
indivíduo pertence. 

c) o emprego de “Cara” é uma marca específica de um registro da oralidade mais informal. 
d) a palavra “mesmo” poderia ser substituída, sem provocar alteração de sentido, por “igualmente”. 

25. Assinale a opção que reescreve adequadamente a fala da personagem em discurso indireto, 
de acordo com a norma culta. 

a) O falante afirma que o Brasil é de fato privilegiado, e expressa, inclusive, o seu compadecimento 
pelos mexicanos que enfrentam o grave problema da febre suína. 

b) Afirmando que o Brasil não enfrenta um problemão como aquele vivido pelo México, o falante se 
compadece das vítimas da febre suína. 

c) O fato de o Brasil ser sortudo é reconhecido pelo falante, este se compadece dos mexicanos que 
passam pelo problemão da febre suína. 

d) A febre suína é reconhecida como um vasto problema pelo falante que se compadece dos mexicanos 
que enfrentam um problemão, mas reconhece que o Brasil é mesmo sortudo. 

RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO 

Aladim estava fascinado pelo carro de seu pai e queria dar umas voltinhas no final de semana. Fez da sua 
irmã a mensageira e enviou ao pai uma caixa enorme do chocolate preferido dele. A irmã de Aladim 
explicou ao pai o motivo daquele presente. O pai, feliz com o presente, prometeu ao filho que poderia 
utilizar o carro no final de semana, mas a mãe impôs uma condição para que a promessa pudesse ser 
realizada, com o que o pai concordou. E disse o pai à irmã de Aladim: 
- Vai dizer ao teu irmão que sou fiel ao compromisso que assumi perante ele por teu intermédio, mas com 

uma condição: quero que você deixe o seu videogame em casa comigo, para que eu possa me divertir 
um pouco (afinal, gostava muito de jogar também). 

Após proferir estas palavras, o pai sintetizou sua condição: 
- Se teu irmão for exato para atender a essa exigência, terá o meu carro para o final de semana. 
A irmã ficou preocupada, pois na noite anterior, Aladim havia queimado o videogame e já era sexta-feira 
de tarde. Tomada de preocupações, a irmã comunicou ao Aladim a condição do pai, mas Aladim 
tranquilizou-a raciocinando do seguinte modo: 
- Minha querida irmã, por que te preocupas à toa? O que o pai disse é que, se eu cumprisse as condições 

tal e qual ele declarou e especificou, eu teria o carro. Mas ele não disse que esta é a única maneira de 
tê-lo. Mesmo que eu não consiga o videogame, eu conseguiria o carro. As possibilidades são infinitas e 
meu gênio sempre poderá ajudar-me neste empreendimento. 

Baseado no texto acima, responda às questões 26, 27 e 28: 

26. Suponha que Aladim tenha utilizado o carro no final de semana. Qual das alternativas é a 
correta? 

a) p → q 
b) p ∧ q 
c) p ∨ q 
d) p ↔ q 
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27. Suponha que Aladim tenha cumprido as condições exigidas pelo pai. Qual das alternativas 
então, é a correta? 

a) p → q 
b) p ∧ q 
c) p ∨ q 
d) p ↔ q 

28. Suponha que Aladim não cumpriu as exigências feitas pelo pai. Sendo assim, qual das 
alternativas é a correta? 

a) ∼p → ∼q 
b) p ∧ q 
c) p ∨ q 
d) p ↔ q 

29. p tem valor F, q tem valor F, r tem valor V. Determine o valor lógico das seguintes proposições 
e assinale a alternativa correta: 
1.1. (p → q) ∧ (q ∨ r)   4.2. r → q ↔ (p ↔ r) 

a) V  V 
b) V  F 
c) F  V 
d) F  F 

30. p tem valor V, q tem valor F, r tem valor V. Determine o valor lógico das seguintes proposições 
e assinale a alternativa correta: 

1.2. (p ∨ q) ↔ p ∧ ∼r   5.2. (p ↔ ∼ r) → (∼p ∨ q) 

a) V  V 
b) V  F 
c) F  V 
d) F  F 

31. Sabendo que A = 









10

24

 e B = 









10

01

, obtenha as matrizes M e N, tais que 





+=−

−=+

BANM

BANM
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a) M = 
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 e N = 
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b) M = 












2
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 e N = 
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c) M = 
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 e N = 
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d) M = 
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 e N = 
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13
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32. Calcule o determinante de A = 
2431

3644

1321

1215

−

−−

−−

−−

a) 11 
b) – 11 
c) 0 
d) 5 

33. O conjunto solução do sistema 



=+

−=−

1042

234

yx

yx

 é: 

a) S{(1, 1)} 
b) S{(2, 1)} 
c) S{(2, 2)} 
d) S{(1, 2)} 

34. Classifique o sistema 








−=−+

=−+

=+−

122

0

723

zyx

zyx

zyx

a) (1, 2, 3) � SPD 
b) (1, 2, 3) � SI 
c) (2, 1, 3) � SPD 
d) (2, 1, 3) � SPI 

35. Numa reunião com estudantes de intercâmbio, verificou-se, por questionário, que 10% dos 
estudantes falavam espanhol, 40% falavam português e 3% falavam ambas as línguas. 
Escolhido um estudante ao acaso de entre todos os participantes, qual é a probabilidade de 
que não fale português? 

a) 0,3 
b) 0,4 
c) 0,5 
d) 0,6 

36. Considerando o enunciado da questão anterior (35), qual é a probabilidade de que fale pelo 
menos uma das duas línguas? 

a) 0,47 
b) 0,53 
c) 0,44 
d) 0,37 

37. Ainda baseado no enunciado da questão 35, qual é a probabilidade de que fale apenas uma 
destas línguas? 

a) 0,07 
b) 0,03 
c) 0,37 
d) 0,44 
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38. Para colocar a coleção de canecos de clubes de futebol, foi comprado um móvel com 15 
cacifos abertos como se vê na figura. A coleção ainda não está completa. Pretende-se colocar 
7 canecos de modo que em cada cacifo fique no máximo 1 caneco. Quantas são as 
disposições possíveis apenas com a restrição do enunciado? 

   

   

   

   

   

a) 6435 
b) 5040 
c) 32432400 
d) 16216200 

39. Quantas são as disposições possíveis se pretendermos que os cacifos superior esquerdo e 
inferior direito da questão 38 fiquem ocupados? 

a) 6486480 
b) 12972960 
c) 6435 
d) 5040 

40. Quantas são as disposições possíveis se pretendermos que pelo menos três dos cacifos à 
esquerda fiquem ocupados, ainda considerando a questão 38? 

a) 10584000 
b) 3024000 
c) 226800 
d) 13834800 

INFORMÁTICA 

41. No Microsoft Excel, bloquear células ou ocultar fórmulas  

a) independe de proteção/desproteção de planilhas. 
b) tem efeito somente para bloquear células, com a planilha desprotegida.  
c) tem efeito somente para ocultar fórmulas, com a planilha desprotegida.  
d) não tem nenhum efeito, a não ser que a planilha esteja protegida. 

42. As células A1, A2 e A3 de uma planilha do Microsoft Excel contêm respectivamente os valores 
1, 2 e 3. Se a célula C3 contiver a fórmula =A2^(A3-A1)+A3/A1-A3*A2, então o valor da célula 
C3 será:  

a) 0  
b) 1  
c) 5  
d) A fórmula está errada.  

43. Com relação aos dispositivos de Hardware analise as questões abaixo: 

I. Memória existente nos microcomputadores que não perde as informações quando este é 
desligado, sendo, portanto, utilizada para guardar os códigos básicos de operação do 
equipamento e suas rotinas de inicialização e autoteste, que não podem ser alteradas. 

II. Dispositivo de entrada que captura imagens, fotos ou desenhos, transferindo-os para arquivos 
gráficos armazenáveis no computador. 

Essas definições correspondem, correta e respectivamente, a 

a) BIOS e OCR. 
b) RAM e Câmera. 
c) ROM e OCR. 
d) ROM e scanner. 
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44. Para aumentar a velocidade de acesso e recuperação de arquivos, o desfragmentador de disco 
do Windows realiza a operação de 

a) agrupar os arquivos mais utilizados em partições mais rápidas do disco. 
b) agrupar os arquivos mais utilizados em um único volume de disco. 
c) reorganizar partes de um arquivo em setores contínuos. 
d) liberar espaço da unidade de disco. 

45. Para organizar todas as janelas abertas na área de trabalho do Windows XP, deve-se clicar 
com o botão direito do mouse em; 

a) uma área vazia da barra de tarefas e selecionar o tipo de organização desejada. 
b) qualquer ícone e selecionar o tipo de organização desejada. 
c) cada tarefa aberta na barra de tarefas e selecionar o tipo de organização desejada. 
d) uma área vazia da área de trabalho e selecionar o tipo de organização desejada. 

46. Um atalho de arquivo quando excluído da área de trabalho do Windows 

a) altera a pasta em que o arquivo associado foi gravado. 
b) exclui a cópia do arquivo associado. 
c) elimina a cópia da pasta em que o atalho foi gravado. 
d) elimina o ponteiro para abrir o arquivo associado. 

47. Podemos selecionar todo o conteúdo de um documento no Word  através da tecla de atalho 

a) F5. 
b) CTRL + T. 
c) CTRL + U. 
d) CTRL + A. 

48. Para manter a rede de computadores segura é importante ter uma política de segurança. Um 
dos componentes necessários consiste em regular o tráfego de dados entre redes distintas e 
impedir a transmissão e/ou recepção de acessos nocivos ou não autorizados de uma rede 
para outra que permite realizar filtragem de serviços e impor políticas de segurança. Esse 
componente é denominado 

a) DNS 
b) Anti vírus 
c) Firewall 
d) Gateway 

49. Começa a executar a partir da ROM quando o hardware é ligado. Exerce a função de identificar 
o dispositivo do sistema a ser inicializado para, em última instância, executar o carregador de 
boot. Este enunciado define  

a) a RAM.  
b) o sistema operacional.  
c) o kernel.  
d) o BIOS.  

50. Considere o Sistema Operacional Windows XP com sua configuração padrão. Para fazer uma 
cópia do conteúdo exibido no monitor para a área de transferência, a tecla PRINT SCREEN
pode ser utilizada. Entretanto, para fazer uma cópia apenas da janela ativa para a área de 
transferência, quais teclas podem ser utilizadas?  

a) CTRL+ALT+C  
b) CTRL+SHIFT+C  
c) ALT+PRINT SCREEN  
d) CTRL+PRINT SCREEN 

51. Uma vantagem de um CD-RW sobre um CD-R é que o primeiro  

a) possui maior capacidade de processamento.  
b) permite sucessivas gravações. 
c) Não permite a gravação de arquivos criptografados.  
d) apresenta melhor desempenho com o sistema operacional Windows. 
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52. Os endereços dos sites visitados, por meio de um computador, podem ser armazenados pelo 
MS Internet Explorer e serão buscados na lista  

a) Favoritos.  
b) Pesquisar.  
c) Histórico.  
d) Links acessados. 

53. A tecnologia Bluetooth consiste na comunicação entre diversos tipos de dispositivos digitais 
tais como PCs, Celulares, Pdas, etc. Qual meio utilizado por esta conexão? 

a) cabo. 
b) infravermelho. 
c) frequência de rádio. 
d) placa de rede. 

54. No MS-Excel 2000, a maneira correta de remover os dados e a formatação de uma célula 
selecionada, sem afetar o restante da planilha, é: 

a) CTRL+ DEL 
b) CTRL+ Backspace 
c) usar a sequência de comandos Editar > Excluir;  
d) usar a sequência de comandos Editar > Limpar > Tudo.  

55. Em reação aos conceitos básicos referentes ao computador, assinale a alternativa correta:  

a) O processador de um computador é o elemento responsável por executar as instruções dos 
programas que se encontram em execução nesta máquina. 

b) Os dados armazenados na memória RAM do computador permanecem armazenados nesta desde 
que o computador seja desligado ou reiniciado corretamente 

c) Os dados armazenados no disco rígido do computador são protegidos contra o acesso de vírus e de 
outros programas maliciosos.  

d) Os dispositivos de entrada e saída do computador, como o disco rígido e a memória RAM, fazem 
parte da Unidade Central de Processamento (CPU).  

56. Uma assinatura digital é um(a):  

a) assinatura de e-mail com dados como nome, telefone e cargo, colocado na parte inferior das 
mensagens.  

b) modalidade de assinatura eletrônica, resultado de uma operação matemática que utiliza algoritmos 
de criptografia assimétrica e permite aferir, com segurança, a origem e a integridade do documento.  

c) arquivo com um bitmap da assinatura de uma pessoa.  
d) arquivo texto com os dados pessoais de uma pessoa que é inserido automaticamente ao final de uma 

mensagem. 

57. Para selecionarmos arquivos que estão em sequência, devemos:  

a) selecionar o primeiro arquivo, pressionar a tecla CTRL e selecionar o último arquivo.   
b) selecionar o primeiro arquivo, pressionar a tecla SHIFT e selecionar o último arquivo.   
c) selecionar o primeiro arquivo, pressionar a tecla ALT e selecionar o último arquivo.   
d) selecionar o primeiro arquivo, pressionar a tecla TAB e selecionar o último arquivo.   

58. Podemos visualizar as pastas e arquivos do windows de diferentes formas. No entanto, se 
precisarmos visualizar as informações como nome, tamanho e data de modificação de 
arquivos, qual deve ser a opção escolhida? 

a) Ícones. 
b) Detalhes. 
c) Expandido. 
d) Completo. 
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59. Com relação aos compactadores de arquivos, assinale a afirmativa correta: 

a) a compactação de arquivos é muito útil, pois, dessa forma, eles podem ser transmitidos mais 
rapidamente. Além disso, podemos gerar arquivos de backup menores.  

b) Compactação de dados é um processo em que se reduz o tamanho de um arquivo sem perda de 
dados.Porém só pode ser utilizado para arquivos textos e imagens. 

c) O processo de compactação gera erros na restauração dos dados e, por esse motivo, seu emprego é 
limitado. 

d) Os arquivos compactados não podem ser enviados como anexos em um e-mail. 

60. Em alguns documentos, é necessário inserirmos números nas linhas. No Word podemos 
utilizar este recurso através do seguinte caminho: 

a) Menu Inserir opção numerar linhas. 
b) Menu Formatar opção parágrafo. 
c) Menu arquivo opção configurar página. 
d) Não existe este recurso no Word. 

LEGISLAÇÃO 

61. O artigo primeiro da Constituição da República Federativa do Brasil afirma que “A República 
Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito”. Diante desta proposição, assinale a 
alternativa correta. 

a) A república é forma de estado; e a federação, sistema de governo. 
b) A república é forma de governo; e a federação, sistema de governo. 
c) A república é sistema de governo; a federação, sistema de estado  
d) A república é forma de governo; e a federação, forma de estado. 

62. Conforme o texto da Constituição Federal, constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil, EXCETO: 

a) construir uma sociedade livre, justa e solidária. 
b) a autodeterminação dos povos. 
c) garantir o desenvolvimento nacional. 
d) erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 

63. Assinale a alternativa INCORRETA em conformidade com a Constituição Federal. 

a) O princípio da legalidade determina que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei. 

b) O direito à liberdade permite a livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 
c) Na hipótese de dano, provocado por manifestação escrita na imprensa é assegurado o direito de 

resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.  
d) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, dependentemente 

de censura ou licença do poder judiciário nos termos disposto por lei.  

64. Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) O direito de propriedade é garantido pela Constituição Federal, contudo a propriedade deve atender a 
sua função social. 

b) A regra constitucional determina que lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por 
necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização. 

c) Na hipótese de iminente perigo público, poderá a autoridade competente usar de propriedade 
particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. 

d) A pequena propriedade rural trabalhada pela família e definida em lei, será objeto de penhora 
somente para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. 
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65. Assinale a alternativa correta. 

a) Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, exceto nos casos 
de crimes contra a administração pública. 

b) A lei penal não retroagirá, ainda que para beneficiar o réu. 
c) A pena de morte é absolutamente vedada pela Constituição Federal. 
d) Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. 

66. Assinale a alternativa correta. 

a) O princípio da presunção da inocência determina que ninguém será considerado culpado até o 
trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

b) Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e 
inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. 

c) Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, exceto na hipótese 
de crimes contra a administração pública. 

d) Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes 
da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins 
mesmo que, no último caso, o país que solicita a extradição aplique a pena de morte. 

67. Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei o registro civil de nascimento e a 
certidão de óbito. 

b) O princípio da celeridade processual determina que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 
tramitação. 

c) As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 
d) Os direitos e garantias expressos na Constituição Federal excluem outros decorrentes do regime e 

dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 
Brasil seja parte. 

68. Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho. 
b) O seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário, é direito dos trabalhadores urbanos e 

rurais assegurado pela Constituição Federal. 
c) A Constituição Federal veda a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.  
d) A retenção dolosa de salário constitui crime, segundo a Constituição. 

69. Assinale a alternativa correta. 

a) O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos e os maiores de setenta anos.
b) Os estrangeiros podem alistar-se como eleitores assim como os conscritos. 
c) A filiação partidária não é condição de elegibilidade. 
d) Em face dos preceitos democráticos, são elegíveis os analfabetos. 

70.  Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) É vedado aos partidos políticos receber recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou 
de subordinação a estes. 

b) O regime das coligações eleitorais partidárias deve obrigatoriamente vincular as candidaturas em 
âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. 

c) Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à 
televisão, na forma da lei. 

d) É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e 
funcionamento. 

71. São Princípios Constitucionais que regem a administração pública na esfera Federal, EXCETO: 

a) Legalidade 
b) Impessoalidade 
c) Moralidade 
d) Literalidade 
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72. Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) São estáveis após dois anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento 
efetivo em virtude de concurso público. 

b) O servidor público estável só perderá o cargo mediante processo administrativo em que lhe seja 
assegurada ampla defesa. 

c) Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado. 
d) Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho 

por comissão instituída para essa finalidade. 

73. Assinale a alternativa correta. 

a) É vedado ao servidor público civil o direito de associação sindical. 
b) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 

provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 
forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração. 

c) O prazo de validade do concurso público será de até três anos, prorrogável uma vez, por igual 
período. 

d) É vedado o direito de greve ao servidor público. 

74. Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto a de um cargo de professor com 
outro técnico ou científico. 

b) A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter 
caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou 
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

c) Os atos de improbidade administrativa não importarão a suspensão dos direitos políticos nem a perda 
da função pública, mas a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e 
gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 

d) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

75. São órgãos do Poder Judiciário, EXCETO: 

a) Supremo Tribunal Federal. 
b) Conselho Nacional de Justiça.  
c) os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 
d) os Tribunal de Contas estaduais. 

76. Assinale a alternativa correta. 

a) Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as 
decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias 
partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à 
intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. 

b) As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão fechada, sendo as 
disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. 

c) A distribuição de processos será imediata, somente no primeiro grau de jurisdição. 
d) O número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional ao número de desembargadores.  

77. Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição. 
b) Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato 

normativo, citará, previamente, o Presidente do Congresso Nacional, que defenderá o ato ou texto 
impugnado. 

c) Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente nas infrações penais 
comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus 
próprios Ministros e o Procurador-Geral da República. 

d) Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade 
confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 
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78. Assinale a alternativa correta. 

a) Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal. 
b) A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização 

judiciária de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça. 
c) O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo Pseudotribunais, Câmaras 

regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do 
processo. 

d) O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções 
da atividade jurisdicional, que atuará inclusive na esfera de jurisdição os outros Estados Federados. 

79. Assinale a alternativa correta quanto à Lei 16.024/2008. 

a) A critério da administração poderão ser concedidas ao funcionário ocupante de cargo efetivo, desde 
que não esteja em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até 
2 (dois) anos consecutivos. 

b) Será concedida a licença para tratar de interesses particulares a funcionário, ainda que esse esteja 
respondendo a processo administrativo disciplinar. 

c) Após cada quinquênio de efetivo exercício, ao funcionário estável que requerer, conceder-se-á 
licença especial de 06 (seis) meses com vencimento ou remuneração. 

d) Será concedido horário especial ao funcionário portador de necessidades especiais quando atestado 
por junta médica, dependentemente de compensação de horário. 

80. Assinale a alternativa INCORRETA quanto à Lei 16.024/2008. 

a) O funcionário ficará licenciado do cargo em decorrência do exercício de mandato eletivo de Vereador, 
e havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, 
sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. 

b) Em qualquer caso que exija o licenciamento para o exercício do cargo eletivo, o tempo de serviço 
será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção ou progressão funcional por 
merecimento. 

c) Após cada quinquênio de efetivo exercício, o funcionário ocupante de cargo efetivo poderá, no 
interesse e a critério da administração, licenciar-se com a respectiva remuneração, por até 03 (três) 
meses, para participar ou completar requisitos de curso de capacitação profissional correlatos às 
responsabilidades e às atribuições do cargo que ocupa. 

d) O funcionário beneficiário de horário especial de trabalho que possibilite a frequência a curso de 
formação até o grau universitário, incluídos os de pós-graduações, terá direito a gratificação ou 
aumento de vencimentos ou remuneração por trabalho fora do horário normal de expediente. 


