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CONHECIMENTOS GERAIS – 30 QUESTÕES
LINGUA PORTUGUESA:
10 questões de peso 1
(importância: 20% da nota final)
Professora Eliane Haj
Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 a 05.
Filhas travam disputa na Justiça para definir se corpo
do pai vai ser enterrado ou enviado para os EUA, onde seria
mantido congelado para futura possível ressuscitação. O caso
é interessante porque nos faz refletir sobre a morte. Embora a
lei trate o óbito como um evento, ele é mais bem descrito
como um processo. Quando as células deixam de receber
oxigênio e nutrientes, nem todos os tecidos “morrem” ao
mesmo tempo. Até três horas depois da parada cardíaca, as
pupilas e os músculos ainda reagirão a determinados estímulos. Já as células ósseas mantêm-se transplantáveis por até
48 horas.
É justamente nessa noção de processo que se inscreve a lógica da preservação criônica: embora a medicina
atual não seja capaz de curar um dado paciente, seus parâmetros essenciais - isto é, suas memórias e personalidade,
que quase certamente correspondem a marcas físicas no
cérebro -, mesmo depois da morte oficial, poderiam ser mantidos congelados até que existam tecnologias capazes de tratálo. Se a coisa funcionasse, a imortalidade estaria ao alcance
pelo menos dos mais ricos. E a questão social nem é a maior
das encrencas propostas pela criônica. Em termos legais, o
congelamento é uma forma de enterro. Mas isso só faz sentido se partimos do pressuposto de que a ressuscitação é impossível - o que ninguém pode afirmar com certeza. De outra
forma, o sujeito deveria ser tratado como um paciente em
coma, o que criaria uma série de dúvidas jurídicas. Se admitimos que ele tem ainda chance de recuperação, então o que
chamamos de declaração de óbito seria uma forma de eutanásia, o que traria complicadas implicações éticas. A morte
definitiva só ocorreria em caso de perda irreparável de toda
informação contida no cérebro. A verdade é que, apesar de
todos os grandes avanços da biologia e da medicina, ainda
não dispomos de um conceito muito bom de morte.
(SCHWARTSMAN, H. Além da vida. Folha de S. Paulo.
São Paulo, 24 jun. 2012. Caderno Opinião, p.A2.)

01. A respeito do texto, considere as afirmativas a seguir.
I. Trata-se de um texto opinativo, com linguagem formal, cujo
tema principal é a reflexão sobre o conceito de morte.
II. Trata-se de um texto opinativo, com linguagem informal,
cujo tema central é a legalidade do congelamento humano.
III. O texto apresenta linguagem conotativa, como o uso de
metáforas, para alcançar seu objetivo.
IV. O texto usa linguagem denotativa para informar o leitor a
respeito de determinado assunto.
Assinale a alternativa correta.
(A) Somente as afirmativas I e II são corretas.
(B) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
(C) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
(D) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
(E) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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02. Acerca das informações presentes no texto, assinale a
alternativa correta.
(A) O texto evidencia que a morte é uma questão complexa,
porque, após o óbito, a memória e a personalidade são
mantidas intactas na pessoa.
(B) O texto discute a lógica da preservação criônica, isto é,
garantir a imortalidade humana por meio da ressuscitação.
(C) O texto trata de questões relacionadas aos grandes avanços da medicina em relação às técnicas de congelamento
humano.
(D) O texto esclarece que a morte é um processo, considerando que algumas partes do corpo respondem a estímulos
após o óbito e outras são transplantáveis por até 48 horas.
(E) O texto discute o fato de que a cada declaração de óbito
emitida, simultaneamente, comete-se uma forma de eutanásia.

03. No trecho “É justamente nessa noção de processo que
se inscreve a lógica da preservação criônica”, o termo em
destaque pode ser substituído, sem perda de sentido, pela
seguinte expressão:
(A) de humanos em baixas temperaturas.
(B) da memória e personalidade humanas.
(C) das células transplantáveis.
(D) do corpo após a morte.
(E) da criação humana.

04. No fragmento “É justamente nessa noção de processo
que se inscreve a lógica da preservação criônica: embora
a medicina atual não seja capaz de curar um dado paciente, seus parâmetros essenciais – isto é, suas memórias e
personalidade, que quase certamente correspondem a
marcas físicas no cérebro –, mesmo depois da morte oficial, poderiam ser mantidos congelados até que existam
tecnologias capazes de tratá-lo”, o pronome em destaque
refere-se à seguinte palavra:
(A) processo.
(B) cérebro.
(C) médico.
(D) parâmetros.
(E) paciente.

05. Em “Se a coisa funcionasse, a imortalidade estaria ao
alcance pelo menos dos mais ricos”, as palavras em destaque reforçam o seguinte efeito de sentido:
(A) Tempo.
(B) Consequência.
(C) Condição.
(D) Causa.
(E) Explicação.
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Leia o texto a seguir e responda às questões de 06 a 10.
Ao longo da história, o suicídio sempre foi condenado
pelas religiões e pelas leis – são pouquíssimos os países onde
tal prática, mesmo assistida por médicos, é liberada. Sob que
condições – se em alguma – seria moralmente aceitável que
um ser humano tirasse a própria vida? Tal questão intriga
filósofos desde a Antiguidade e persiste como tema de debate
intelectual até os dias de hoje – a ponto de o escritor francês
Albert Camus, um dos grandes pensadores do século XX, ter
dito que o suicídio constitui a questão central de qualquer
sistema de pensamento. O controle sobre a própria vida também perturba escritores e dramaturgos. O maior de todos, o
inglês William Shakespeare, trata do tema em seu monólogo
mais conhecido, de Hamlet. No trecho que começa com a
frase "ser ou não ser", o
protagonista cogita se vale a pena empunhar armas
contra um mar de problemas - ou se seria melhor ir para o
país não descoberto, do qual nenhum viajante jamais retornou. No Brasil, na peça Morte e vida Severina, de João Cabral
de Melo Neto, o retirante Severino diz a um interlocutor: Que
diferença faria / se em vez de continuar / tomasse a melhor
saída / a de saltar, numa noite / fora da ponte e da vida?
Tanto Hamlet quanto Severino optam por viver. No
poema de João Cabral, o protagonista testemunha um nascimento e considera aquilo uma resposta a sua pergunta: Ela, a
vida, a respondeu, com sua presença viva.
As leis, no Brasil e no mundo, foram criadas com base na ideia de que todos querem viver – e que tirar a vida, em
qualquer circunstância, é um mal. Diante da crescente longevidade humana e da agonia longa e dolorosa de muitos doentes terminais, que persistem meses ou anos em estado muitas
vezes vegetativo, esse conceito agora está em discussão. Os
cuidados paliativos, a humanização da morte e a discussão
sobre em que momento os tratamentos médicos podem ser
interrompidos têm se tornado questões centrais de qualquer
conselho de ética médica no mundo. Em 2010, o Conselho
Federal de Medicina (CFM) liberou os médicos para interromper o tratamento de um doente terminal, se assim ele quiser. É
uma prática conhecida como ortotanásia, uma forma passiva
de suicídio assistido. Ela é ilegal no Brasil, mas até hoje nenhum médico foi condenado por praticá-la. O projeto do novo
Código Penal, concluído pelo Senado na semana passada,
que será encaminhado à Câmara, propõe um passo além.
Ajudar a morrer, hoje considerado homicídio, viraria
um crime específico. A pena máxima cairia de 20 para quatro
anos, e a pena mínima cairia a zero. Pelo projeto, o réu sairia
livre se o júri concluísse que agiu pelo bem do morto.
(Adaptado de: PONTES, F. Ajuda-me a morrer. Época.
São Paulo, n. 736, 25 jun. 2012. p.83-85.)

06. De acordo com o texto, considere as afirmativas a
seguir.
I. O tema central do texto é a ilegalidade do suicídio no Brasil
e no mundo.
II. O tema central do texto é o suicídio assistido e suas consequências éticas e legais.
III. O texto recorre à linguagem figurada para exemplificar o
tema tratado.
IV. O texto apresenta um forte apelo à vida ao citar Hamlet e
Severino.
Assinale a alternativa correta.
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(A) Somente as afirmativas I e II são corretas.
(B) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
(C) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
(D) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
(E) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

07. Acerca das informações do texto, considere as afirmativas a seguir.
I. No trecho “O maior de todos, o inglês William Shakespeare,
trata do tema em seu monólogo mais conhecido”, as vírgulas são usadas para separar um aposto.
II. A expressão “ser ou não ser” está entre aspas para marcar
um discurso direto.
III. Em “Ela, a vida, a respondeu, com sua presença viva”, o
termo em destaque está separado por vírgulas, porque é
um vocativo.
IV. No fragmento “... saltar, numa noite / fora da ponte e da
vida?”, o recurso de linguagem utilizado é o abrandamento,
suavização de fato chocante ou que cause desconforto.
Assinale a alternativa correta.
(A) Somente as afirmativas I e II são corretas.
(B) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
(C) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
(D) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
(E) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

08. Nos trechos em que o texto cita Albert Camus, William
Shakespeare e João Cabral de Melo Neto, há o uso do
seguinte recurso de linguagem:
(A) Metáfora.
(B) Personificação.
(C) Ironia.
(D) Intertextualidade.
(E) Exemplificação.

09. No fragmento “Diante da crescente longevidade humana e da agonia longa e dolorosa de muitos doentes
terminais, que persistem meses ou anos em estado muitas vezes vegetativo, esse conceito agora está em discussão. Os cuidados paliativos, a humanização da morte e a
discussão sobre em que momento os tratamentos médicos podem ser interrompidos têm se tornado questões
centrais de qualquer conselho de ética médica no mundo”, as palavras em destaque podem ser substituídas,
sem alterar o sentido do texto, respectivamente, pelos
seguintes termos:
(A) longa idade - experimentais.
(B) durabilidade - médicos.
(C) durabilidade - atenuantes.
(D) terceira idade - provisórios.
(E) terceira idade - modernos.
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I. O dióxido de carbono é o maior responsável pela intensificação do efeito estufa, seguido de metano, óxido nitroso e
clorofluorcarbono.
II. É essencial para a existência da vida.
III. O excesso de gases na atmosfera intensifica o efeito estufa, aumentando o aprisionamento da radiação solar e elevando a temperatura global.

10. Acerca do texto, considere as afirmativas a seguir.
I. No trecho “Ela é ilegal no Brasil, mas até hoje nenhum médico foi condenado por praticá-la”, os pronomes em destaque referem-se à prática da ortotanásia.
II. Em “... - são pouquíssimos os países onde tal prática,
mesmo assistida por médicos, é liberada”, o termo em
destaque tem sentido de concessão.

IV. As queimadas contribuem para a diminuição de gases
intensificadores do fenômeno.
A sequência correta é:
(A) Apenas as assertivas I e IV estão corretas
(B) Apenas a assertiva III está correta
(C) As assertivas I, II, III e IV estão corretas
(D) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas
(E) Apenas a assertiva IV está correta

III. Em “A pena máxima cairia de 20 para quatro anos, e a
pena mínima cairia a zero”, o termo em destaque tem sentido de oposição.
IV. No fragmento “Pelo projeto, o réu sairia livre se o júri concluísse que agiu pelo bem do morto”, a palavra em destaque tem sentido de conclusão.
Assinale a alternativa correta.
(A) Somente as afirmativas I e II são corretas.
(B) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
(C) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
(D) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
(E) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

14. Na última década, instalam-se no Paraná várias indústrias automobilísticas, como a Audi/Volkswagen e a Renault. A região paranaense que recebeu estas industrias
é:
(A) Região metropolitana de Maringá
(B) Região metropolitana de Curitiba
(C) Região metropolitana de Londrina
(D) Litoral região no entorno do porto de Paraná
(E) Região Sudoeste próximo as cidades de Foz do Iguaçu e
Cascavel

ATUALIDADES:
10 questões de peso 0,5
(importância: 10% da nota final)

Professor Jefferson
11. Em meio a um grande debate, suscitado pela necessidade de grandes investimentos no setor e pela possibilidade de um aumento do consumo que poderia levar a um
futuro desabastecimento, o governo anunciou a entrada
em vigor, a partir de fevereiro, de um desconto na conta
de fornecimento de um bem dos mais necessários às
famílias brasileiras.
Trata-se do (da):
(A) Desconto na conta de energia elétrica
(B) Desconto na conta de fornecimento de água
(C) Isenção de impostos para os alimentos básicos.

15. O pré-sal contém mais petróleo do que todas as reservas que o país já possuía antes de atingir a autossuficiência entre produção e consumo, em 2006, que pode transformar o Brasil em um grande exportador mundial de petróleo nas próximas décadas. Assinale a alternativa que
trata das recentes polêmicas que envolvem o pré-sal.
(A) Disputas geopolíticas por domínio das áreas de reserva
(B) Divisão dos royalties sobre a produção, entre os estados
produtores e não produtores
(C) Leilões promovidos pela ANP que tem favorecido empresas estrangeiras em detrimento à Petrobras
(D) O custo elevado da produção que tem desestimulado os
investimentos no setor

(D) Barateamento em 50% dos preços dos medicamentos
básicos.
(E) Isenção do pagamento das taxas de energia elétrica, água
e esgoto, para os que têm renda familiar igual a 3 salários
mínimos, ou menor.

(E) Os grandes vazamentos de óleo em áreas oceânicas das
ultima décadas
16. O art. 32 do Código Penal prevê no Item I a pena privativa de liberdade. Sobre a pena privativa de liberdade é
correto afirmar:
I Em regime fechado a execução da pena dar-se-á em estabelecimento de segurança máxima ou média;

12. Em junho de 2009 a Organização Mundial de Saúde
(OMS) declarou a existência de uma pandemia, que teve
início no México e se propagou por quase 100 países,
atingindo milhares de pessoas e provou mortes. No ano
de 2012 o Paraná liderou a lista dos Estados com maior
ocorrência da doença. Assinale abaixo a alternativa que
apresenta o nome da doença relatada acima:
(A) Gripe Asiática – H2N2
(B) Gripe Suína – Influenza A H1N1
(C) Gripe Aviária – Influenza H5N1
(D) Infecção de HIV
(E) Gripe espanhola

II Em regime semiaberto a execução da pena dar-se-á em
colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;
III Em regime aberto a execução da pena dar-se-á em casa de
albergado ou estabelecimento adequado.
São afirmativas corretas:
(A) Apenas I e II
(B) Apenas II e III
(C) Apenas I e III
(D) Apenas I, II e III
(E) Apenas III

13. Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa
que apresenta os itens corretos. Sobre o efeito estufa
pode-se afirmar que:
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(D) A maioria das cidades do estado é considerada pequena e
apresentam população inferior a 20 mil habitante, no entanto são estas cidades que se constituem no destino das
atuais correntes migratórias do estado.

17. É inaugurado um novo modelo de gestão da execução
penal no Paraná, que privilegia a recuperação do preso,
por meio da educação e do trabalho, num ambiente sem
agentes de carceragem. Esse modelo foi, primeiramente
implantado em:
(A) Curitiba
(B) Barracão
(C) Maringá
(D) Cascavel
(E) Piraquara

(E) Apenas Curitiba, Londrina e Maringá são consideradas
cidades grandes e a maioria das cidades paranaense é
considerada média.

MATEMÁTICA:
5 questões de peso 0,5
(importância: 5% da nota final)
Professores Pacífico e Carlão

18. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à
convivência em sociedade. Entre as assistências previstas no Artigo 10 da Lei de execução penal estão:
(A) Material; à saúde; religiosa
(B) Moral; Jurídica; social
(C) Social; religiosa; telefônica
(D) Tecnológica, educacional: social
(E) tecnológica; moral; religiosa

21. A distância entre as cidades A e B é de 6 Km, Qual
será essa medida em um mapa cuja escala é 1:25.000?
(A) 0,24 cm
(B) 24 cm
(C) 240 cm
(D) 24 mm
(E) 15 cm
22. Um cliente obteve do comerciante desconto de 20% no
preço da mercadoria. Sabendo-se que o preço de venda,
sem desconto, é superior em 20% ao do custo, pode-se
afirmar que houve por parte do comerciante um:
(A) lucro de 5%
(B) prejuízo de 4%
(C) prejuízo de 2%
(D) lucro de 4%
(E) lucro de 2%

19. Segundo o Governo do Estado, o índice de criminalidade caiu no início de 2013, em comparação ao mesmo
período de 2012. Fruto das ações do estado e investimentos no setor. Segundos os dados do próprio governo a
cidade que apresentou maior redução da criminalidade
foi:
(A) Curitiba
(B) Londrina
(C) Foz do Iguaçu
(D) Cascavel
(E) Maringá

23. Ao receber seu salário, João gastou 1/3 do valor recebido no mercado. Da quantia que sobrou, ele utilizou 1/5
para pagar uma dívida, e ainda sobraram R$ 1.920,00.
Qual é o salário de João em reais?
(A) 2.400,00
(B) 3.225,00
(C) 3.600,00
(D) 3.850,00
(E) 4115,00

20. Sobre os municípios e população paranaense é correto afirmar:

24. Para produzir 600 pães foram gastos 33 kg de farinha
de trigo e 1,28 kg de gordura e foram necessários 2 padeiros, que trabalharam 4 horas por dia, durante 7 dias.
Quantos dias serão necessários para produzir 960 pães,
utilizando-se 60 kg de farinha e 0,66 kg de gordura, com 3
padeiros trabalhando 7 horas por dia?
(a) 4 dias
(b) 2,5 dias
(c) 6 dias
(d) 7 dias
(e) 3 dias

(A) A população paranaense encontra-se igualmente distribuída pelo território do Estado.
(B) Há uma evidente concentração populacional em três regiões do estado: Norte, Leste e Oeste.

25. Em 2011, um capital de $150.000,00, aplicado por 1 ano
e meio, rendeu $ 459.000,00 de juros simples. Encontre a
taxa mensal correspondente a essa aplicação.
(A) 15%

(C) As regiões mais industrializadas do estado, como a região
metropolitana de Curitiba, apresentam baixa densidade
demográfica
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(B) 15%
(C) 17%
(D) 18%
(E) 20%

II. O Google (http://www.google.com.br/) oferece diversas
possibilidades de configuração de pesquisas.
III. Os browsers são ferramentas apropriadas para o envio
automático de e-mails.
IV. O Google Chrome e o Mozilla Firefox são exemplos de
browsers.
Está (ão) CORRETA(S)
(A) III e IV, apenas.
(B) I, II e IV, apenas.
(C) I, II e III, apenas.
(D) III, apenas.
(E) I e II, apenas.

INFORMÁTICA:
5 questões de peso 0,5
(importância: 5% da nota final)
Professor Valdir Scarci
26. A figura abaixo ilustra uma planilha que está sendo
editada no Excel 2010, a partir da sua configuração padrão, para controle do corpo docente de uma faculdade. A
coluna A contém os nomes do corpo docente, e a coluna
B, a respectiva titulação.
A fórmula a ser aplicada na célula B10, para contabilizar o
total de docentes com titulação de Mestrado é

29. Considerando os conhecimentos de rede e conceitos
sobre Internet escolha entre as alternativas abaixo qual a
principal vantagem em utilizar DHCP?
(A) Suprimir a necessidade de utilização de endereçamento IP
na rede
(B) Poder atribuir endereços IP´s dinamicamente às estações
(C) Não precisar de Hub, Switch, Roteador
(D) Utilizar nomes amigáveis ao invés de decorar endereços
IP´s
(E) Aumenta a velocidade de transmissão das placas de rede
instaladas nas estações

30. Quanto ao sistema operacional Windows Sevem, é
correto afirmar:
I- A Lixeira é uma pasta do sistema que tem limite de ocupação. Se a ocupação atingir o limite máximo a lixeira terá
que ser esvaziada, pois o Windows não oferece mecanismo para mudar este limite de ocupação.
II- É possível copiar um arquivo ou pasta para um disquete,
clicando com o botão direito do mouse no arquivo ou pasta, apontando para “Enviar para” e, em seguida, clicando
em “Unidade de Disquete”.
III- É possível excluir arquivos ou pastas arrastando-os para a
“Lixeira”. Se você pressionar a tecla SHIFT enquanto arrastar, o item será excluído do computador sem ser armazenado na “Lixeira”.
IV- É possível restaurar um arquivo que está na “Lixeira”.
Caso a pasta em que o arquivo se encontrava originalmente não exista mais, o arquivo será restaurado na área de
trabalho do computador.
O correto está somente em:
(A) I, II e IV.
(B) II, III e IV.
(C) II e III.
(D) I e IV.
(E) III e IV


(A) =CONT.SE(B3;B8;Mestrado)
(B) =CONT.SE(B3:B8;"Mestrado")
(C) =TOTAL.SE(A3:B8;Mestrado)
(D) =TOTAL.SE(A3;B8:Mestrado)
(E) =SOMA(A3:B8:"Mestrado"

27. Em relação à classificação dos backups, pode-se afirmar que NÃO é um tipo de backup:
(A) completo
(B) diferencial
(C) balanceado
(D) diário
(E) incremental

28. Os browsers são ferramentas que nos possibilitam a
utilização de diversos recursos disponíveis na Internet.
Sobre essas ferramentas e esses recursos, analise as
afirmações a seguir.
I. O Internet Explorer 9.0 é um navegador que oferece recursos para realizar buscas de informações na Internet.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 20 QUESTÕES (peso 1,5)
(C) A autorização para a inclusão do preso em regime disciplinar diferenciado, como sanção disciplinar, depende de
requerimento circunstanciado elaborado pelo juízo das
execuções penais.
(D) O tempo de isolamento ou inclusão preventiva no regime
disciplinar diferenciado não deve ser computado no período de cumprimento da sanção disciplinar.
(E) Os condenados que cumprem pena em regime fechado
podem obter permissão para sair do estabelecimento,
mediante escolta, benefício não assegurado aos presos
provisórios.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
20 questões de peso 1,5 (importância: 60% da nota
final)
Professora Gilciane:
31. De acordo com a Lei de Execução Penal vigente, é
INCORRETO afirmar que:
(A) o isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não
poderão exceder a dez dias, ressalvada a hipótese do
regime disciplinar diferenciado

34. SOARES pretendendo obter a confissão de WILLIAM
acerca da prática de determinada conduta delituosa
queima-o por meio de choques com um fio desencapado. Entretanto, sem prestar atenção à corrente elétrica
utilizada vem a causar a morte de WILLIAM. Dessa forma, à luz da Lei de Crimes de Tortura (Lei 9.455/1997) é
CORRETO afirmar que:
(A) SOARES praticou o delito de homicídio qualificado pelo
emprego de meio cruel
(B) SOARES praticou os delitos de homicídio qualificado e
tortura
(C) SOARES praticou o delito de lesões corporais seguida
de morte
(D) SOARES praticou o delito de tortura qualificada pelo
resultado morte
(E) SOARES praticou o delito de homicídio culposo, uma vez
que sua intenção era apenas a de torturar

(B) se a revogação for motivada por infração penal anterior à
vigência do livramento, computar-se-á como tempo de
cumprimento da pena o período de prova, sendo permitida, para a concessão de novo livramento, a soma do
tempo das duas penas;
(C) na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em
conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu
tempo de prisão;
(D) transitada em julgado a sentença que aplicou a pena
restritiva de direitos, o juiz de execução, de ofício ou a
requerimento do Ministério Público, promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário,
a colaboração de entidades públicas ou solicitá-las a particulares;
(E) a autoridade administrativa poderá decretar o isolamento
preventivo do faltoso pelo prazo de até dez dias. A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado, no interesse da disciplina e da averiguação do fato, dependerá
de despacho do juiz competente.

35. Considerando a Lei de Tortura, assinale a opção
INCORRETA:
(A) O crime de tortura é inafiançável, insuscetível de graça e
anistia.

32. Assinale a alternativa INCORRETA:
(A) A Cadeia Pública destina-se ao recolhimento de presos
provisórios.
(B) O condenado a quem sobrevier doença mental será
internado em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico.
(C) O condenado que cumpre pena em regime fechado ou
semiaberto poderá remir, pelo trabalho, parte do tempo
de execução da pena.
(D) O tempo remido não será computado para a concessão
do livramento condicional e indulto.
(E) Haverá excesso ou desvio de execução sempre que
algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença, em normas legais ou regulamentares.

(B) No momento de seu interrogatório policial, João, acusado por tráfico de entorpecentes, foi submetido pelos policiais responsáveis pelo procedimento a choques elétricos
e asfixia parcial, visando à obtenção de informações sobre o endereço utilizado pelo suposto traficante como
depósito da droga. João, após as agressões, comunicou
o fato à autoridade policial de plantão, a qual, apesar de
não ter participado da prática delituosa, não adotou nenhuma providência no sentido de apurar a notícia de tortura. Nessa situação, a autoridade policial responderá
por sua omissão, conforme previsão expressa na Lei de
Tortura.
(C) Considerando que X, imputável, motivado por discriminação quanto à orientação sexual de Y, homossexual,
imponha a este intenso sofrimento físico e moral, mediante a prática de graves ameaças e danos à sua integridade física resultantes de choques elétricos, queimaduras de cigarros, execução simulada e outros constrangimentos, essa conduta de X se enquadrará na figura típica do crime de tortura discriminatória.
(D) Se um membro da Defensoria Pública do Estado do
Paraná, integrante da Comissão Nacional de Direitos
Humanos, for passar uma temporada de trabalho no Haiti
— país que não pune o crime de tortura — e lá for vítima
de tortura, poderá ser aplicada a Lei n. 9.455/1997.

33. A respeito da execução penal, instituída pela Lei n.
7.210/1984, assinale a opção CORRETA:
(A) O trabalho do condenado, como dever social e condição
de dignidade humana, deve ter finalidade educativa e
produtiva, não sendo remuneradas as tarefas executadas
como prestação de serviço à comunidade.
(B) Na hipótese de saída temporária, a ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de
monitoração eletrônica pelo condenado, se o julgar necessário o diretor do estabelecimento prisional.
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(E) Se um policial civil, para obter a confissão de suposto
autor de crime de roubo, impuser a este intenso sofrimento, mediante a promessa de mal injusto e grave dirigido à sua esposa e filhos e, mesmo diante das graves
ameaças, a vítima do constrangimento não confessar a
prática do delito, negando a sua autoria, se consumará o
delito de tortura, apesar da confissão do fato delituoso
não ter sido obtida.

(B) A assistência educacional, a ser prestada por profissionais habilitados, compreende executar os métodos de
tratamento de natureza pedagógica
(C) A assistência social a ser prestada por profissionais
habilitados, compreende elaborar pareceres pedagógicos
reeducativos para completar e colaborar com o estudo da
personalidade
(D) A assistência social a ser prestada por profissionais
habilitados não compreende a promoção da formalização
do casamento do assistido
(E) O ensino do primeiro grau não será obrigatório.

36. Conforme estabelece o Estatuto Penitenciário, assinale a alternativa INCORRETA:
(A) A remuneração aos presos e internados deverá possibilitar a indenização pelos danos causados pelo crime, aquisição de objetos de uso pessoal, ajuda à família e
constituição de pecúlio que lhe será entregue quando colocado em liberdade.
(B) Suponha que, em determinado pavilhão de uma penitenciária tenha início uma rebelião, não se determinando ao
certo quem começou o movimento. Nessa situação, pode
o diretor da unidade prisional, após a autorização judiciária competente, impor sanção coletiva, de modo a punir
todo o grupo de presos do pavilhão.

Professor Christian:
39. Assinale o INCORRETO:
(A) Na Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, publicada pela ONU, dispõe-se que as punições não
podem ser constituídas por tratamento ou castigo cruel,
desumano ou degradante.
(B) O fato de a Declaração Universal dos Direitos Humanos
ter sido oficialmente adotada por diversos países que integram a Organização das Nações Unidas explica a inexistência de atrocidades e genocídios no mundo contemporâneo, diferentemente do que ocorria no passado, como, por exemplo, durante o nazismo.

(C) Considere que Joaquim, em cumprimento a pena privativa de liberdade, estimulou os demais presos de seu pavilhão à prática de greve de fome e de recusa ao trabalho,
reivindicando melhores condições de alojamento e oportunidade de recreação. O movimento durou cinco dias,
gerando desordem e indisciplina entre os presos. Nessa
situação, independentemente da sanção aplicada aos
demais presos, a conduta de Joaquim o sujeitará à sanção disciplinar em razão do cometimento de falta grave.
(D) Nenhuma sanção disciplinar será imposta em razão da
dúvida ou mera suspeita.
(E) Em caso de deslocamento do preso ou internado, por
qualquer motivo, deve-se evitar sua exposição ao público, assim como resguardá-lo de insultos e da curiosidade
geral.

(C) A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é
composta de 7 membros, cabendo a cada Estado a indicação de 3 candidatos, sendo os eleitos titulares de
mandato de 4 anos.
(D) A Corte Interamericana de Direitos Humanos é composta
por 7 juízes, cabendo a cada Estado a indicação de 3
candidatos, sendo os eleitos titulares de mandato de 6
anos.
(E) Conforme a Lei 10.216/01, considera-se internação compulsória aquela determinada pela Justiça.
40. A Declaração Americana dos Direitos e Deveres do
Homem, também conhecido como Pacto de San Jose da
Costa Rica, estabelece que:
(A) os direitos essenciais do homem derivam do fato de ele
ser nacional de um determinado Estado e, por isso, merecem proteção no âmbito interno de cada país respectivamente.

37. De acordo com o Estatuto Penitenciário, assinale a
alternativa INCORRETA:
(A) Quando do ingresso do preso ou do internado no estabelecimento, serão guardados, em lugar seguro, o dinheiro,
os objetos de valor, as roupas e outras peças de uso que
lhe pertençam e que o regulamento não autorize tê-los
consigo.

(B) os Estados-Partes, signatários da Convenção, obrigamse a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos
e a garantir seu livre e pleno exercício, sem discriminação alguma, somente aos seus cidadãos nacionais.

(B) O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se ao cumprimento das medidas de segurança e ao
tratamento psiquiátrico, separadamente.
(C) Os presos ou internados que apresentarem quadro de
sorologia positiva para HIV, em estado adiantado, serão
tratados separadamente, a critério médico.
(D) Ninguém será recolhido ou mantido em estabelecimento
penal sem ordem escrita da autoridade judiciária competente, procedendo-se ao registro e às devidas comunicações.
(E) O Sanatório destina-se ao tratamento médico ou cirúrgico de presos e internados.

(C) os países que ainda não aboliram a pena de morte somente poderão impô-la aos delitos mais graves, tais como os crimes políticos, em cumprimento de sentença final de tribunal competente.
(D) toda pessoa tem direito a ser indenizada por erro judiciário, no caso de haver sido condenada em sentença passada em julgado, conforme a lei estabelecer.
(E) toda pessoa que for acusada de um delito tem direito a
que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa, ressalvados os casos de delito
relativo à segurança nacional.

38. De acordo com o que prescreve o Estatuto Penitenciário, assinale a alternativa CORRETA
(A) A assistência material consiste no fornecimento de medicamento
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41. Na história dos Direitos Humanos, o momento mais
importante ocorreu após a 2ª guerra mundial, quando os
países uniram-se, buscando restabelecer a paz mundial.
Assim, no dia 10 de dezembro de 1948, durante reunião
da Assembleia Geral das Nações Unidas, foi proclamada
a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, dentre outros tópicos, consagrou, EXCETO:
(A) a liberdade de pensamento, consciência e religião.
(B) o direito à alimentação e habitação.
(C) o direito ao trabalho e à educação.
(D) o direito a fazer parte de um governo.
(E) o direito ao transporte gratuito e à previdência social.

(C) Aos procedimentos do ECA, aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual
pertinente, como o Código de Processo Civil e de Processo Penal.
(D) No caso de perda ou suspensão do poder familiar, o
requerido será citado para, no prazo de dez dias, oferecer resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e
documentos.
(E) A falta de intervenção do Ministério Público acarreta a
nulidade do feito, que será declarada de ofício pelo juiz
ou a requerimento de qualquer interessado.
Professor Vinícius:

42. Acerca do ECA, assinale a correta:
(A) O adolescente apreendido por força de ordem judicial
será, desde logo, encaminhado à autoridade policial
competente.
(B) O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional
será, desde logo, encaminhado à autoridade judiciária.

45. No que se refere aos direitos e garantias individuais,
assinale a alternativa correta.
(A) É livre a manifestação do pensamento, permitido o anonimato;
(B) É vedada a assistência religiosa nas entidades militares
de internação coletiva, salvo nas civis.

(C) O prazo máximo e improrrogável para a conclusão do
procedimento de apuração de ato infracional, estando o
adolescente internado provisoriamente, será de quarenta
e cinco dias.
(D) O representante do Ministério Público poderá, dentre
outras alternativas, denunciar à autoridade judiciária para
aplicação de uma pena ao adolescente.
(E) Sendo impossível a pronta transferência a entidade de
internação, o adolescente aguardará sua remoção em
repartição policial, desde que em seção isolada dos adultos e com instalações apropriadas, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 15 dias, sob pena de responsabilidade

(C) É assegurado, em qualquer hipótese, o acesso à informação e a sua fonte;
(D) As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão
judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado.
(E) A prática do racismo constitui crime inafiançável e prescritível.
46. Acerca dos remédios constitucionais, assinale a
alternativa incorreta:
(A) sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de
sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, será concedido
mandado de injunção.

43. Acerca do ECA, considera-se crime, EXCETO:
(A) Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão
de criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada.
(B) Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar,
por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente.
(C) Hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos
pais ou responsável, ou sem autorização escrita desses
ou da autoridade judiciária, em hotel, pensão, motel ou
congênere.
(D) Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar,
de qualquer forma, a criança ou adolescente fogos de estampido ou de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer
dano físico em caso de utilização indevida.
(E) Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

(B) dentre os requisitos constitucionalmente estabelecidos
para o cabimento do mandado de segurança inclui-se a
ofensa a direito líquido e certo do lesado, não amparado
por habeas corpus ou habeas data.
(C) está legitimada a impetrar mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados a associação legalmente constituída e em funcionamento há
pelos menos 1 ano.
(D) por meio da ação popular tutelam-se direitos como a
probidade e a moralidade administrativa.
(E) um cidadão pretende ter assegurado o conhecimento de
informações relativas à sua pessoa, constantes de registros de determinada entidade governamental. Para isso,
a Constituição Federal garante a ele a impetração de habeas data.
47. Analise as afirmativas a seguir.

44. Acerca do ECA, assinale a INCORRETA:
(A) É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à
Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos.
(B) Nos casos de ato infracional, será competente a autoridade judiciária do lugar do resultado do ato, como por
exemplo, onde a vítima vier a falecer.
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III. É objetivo fundamental da República Federativa do Brasil
a erradicação da pobreza e da marginalização e reduzir
as desigualdades sociais e regionais.
IV. Nas suas relações internacionais, a República Federativa
do Brasil rege-se, dentre outros, pelo princípio da vedação de asilo político.
V. São poderes da União, dependentes entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

rem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra
o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Professor Laert:
49. Segundo a Constituição do Estado do Paraná é correto afirmar que:
(A) Somente a administração pública direta de qualquer dos
Poderes do Estado e dos Municípios deverá obedecer
aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, eficiência, motivação, economicidade.
(B) Os cargos, empregos e funções públicas podem ser
preenchidos apenas por brasileiros.
(C) A investidura em cargo público depende de aprovação
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, não sendo necessário o concurso para os empregos públicos.
(D) O prazo de validade do concurso público será de até
dois anos, prorrogável, uma vez, por igual período;
(E) Não é garantido ao servidor público civil estadual.

Está correto apenas o contido em
(A) II e III.
(B) III.
(C) I e III.
(D) IV e V.
(E) nenhuma está correta.
48. Acerca da Administração Pública, e sua disciplina
contida nos artigos 37 e 38 da CF, assinale a alternativa
INCORRETA:
(A) 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.
(B) a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público.
(C) é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos,
exceto, quando houver compatibilidade de horários, nos
seguintes casos: i - a de dois cargos de professor; ii - de
um cargo de professor com outro técnico ou científico; iii
- a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

50. Dentre as disposições abaixo assinale a única que
não está de acordo com a Constituição do Estado do
Paraná:
(A) A segurança Pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos é exercida, para a preservação da
ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio.
(B) O Corpo de Bombeiros não integra a Polícia Militar.
(C) A Polícia Civil, dirigida por delegado de polícia, preferencialmente da classe mais elevada da carreira, é instituição permanente e essencial à função da Segurança Pública, com incumbência de exercer as funções de polícia
judiciária e as apurações das infrações penais, exceto as
militares.
(D) A função policial civil fundamenta-se na hierarquia e
disciplina.
(E) O Conselho da Polícia Civil é órgão consultivo, normativo
e deliberativo, para ﬁns de controle do ingresso, ascensão funcional, hierarquia e regime disciplinar das carreiras policiais civis.

(D) O servidor público da administração direta, autárquica ou
fundacional, investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe permitida a
cumulação das remunerações.
(E) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causa-

Pegue o gabarito comentado, confira e
refaça as questões que eventualmente errou.

CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO NA PROVA DE CONHECIMENTOS:
Das 50 questões totais, o candidato deve acertar o mínimo de 30. Além disso, precisa garantir
12 acertos na área de Conhecimentos Específicos, 3 em Língua Portuguesa,
3 em Atualidades, 2 em Matemática e 1 em Informática.
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RESPOSTAS COMENTADAS
CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO NA PROVA DE CONHECIMENTOS:
Das 50 questões totais, o candidato deve acertar o mínimo de 30. Além disso, precisa garantir
12 acertos na área de Conhecimentos Específicos, 3 em Língua Portuguesa,
3 em Atualidades, 2 em Matemática e 1 em Informática.

LÍNGUA PORTUGUESA – Professora Eliane Haj
01 B Podemos afirmar que o texto faz uso de palavras opinativas, que estabelecem o posicionamento do autor sobre o
conceito de morte. Além disso, emprega palavras que pertencem ao dicionário, sem usar neologismos, regionalismos, gírias etc; por essas razões, não se pode dizer que a linguagem empregada é informal, o que torna a II incorreta. Além disso, a linguagem empregada é literal, científica, real. O que se pretende dizer está claro e não precisa ser
deduzido, sendo, então, linguagem denotativa.

02 D “Embora a lei trate o óbito como um evento, ele é mais bem descrito como um processo. Quando as células deixam
de receber oxigênio e nutrientes, nem todos os tecidos “morrem” ao mesmo tempo.”

03 A “Criogenia”, segundo o dicionário é a parte da física que estuda os fenômenos a baixas temperaturas, assim fica a
letra A como correta.

04 E Por referência anafórica (retomada), o pronome em destaque retoma “paciente”, objeto que recebe o tratamento
citado na porção textual anterior.

05 C “Se a coisa funcionasse, a imortalidade estaria ao alcance pelo menos dos mais ricos” traz o conectivo em destaque
estabelecendo uma hipótese, que só se confirma em certa condição (apresentada na primeira oração).

06 E Somente a I está incorreta porque o tema principal do texto é “Sob que condições – se em alguma – seria moralmente aceitável que um ser humano tirasse a própria vida?”

07 B Acerca das informações do texto, considere as afirmativas a seguir.
I. No trecho “O maior de todos, o inglês William Shakespeare, trata do tema em seu monólogo mais conhecido”, as
vírgulas são usadas para separar um aposto. CORRETO, VISTO QUE ESCLARECE QUEM É O “MAIOR DE
TODOS”.
II. A expressão “ser ou não ser” está entre aspas para marcar um discurso direto. INCORRETO, VISTO QUE AS
ASPAS FORAM UTILIZADAS PARA FAZER CITAÇÃO, NÃO DISCURSO DIERTO.
III. Em “Ela, a vida, a respondeu, com sua presença viva”, o termo em destaque está separado por vírgulas, porque
é um vocativo. INCORRETA, JÁ QUE VOCATIVO É CHAMAMENTO, O QUE NÃO OCORRE AQUI. TEMO UM
CASO DE APOSTO – ESCLARECIMENTO.
IV. No fragmento “... saltar, numa noite / fora da ponte e da vida?”, o recurso de linguagem utilizado é o abrandamento, suavização de fato chocante ou que cause desconforto. EM VEZ DE DIZER “COMETER SUICÍDIO”,
EMPREGA-SE UMA FORMA MAIS BRANDA E MASCARADA DE DIZER.

08 D Nos trechos em que o texto cita Albert Camus, William Shakespeare e João Cabral de Melo Neto, há o uso da intertextualidade, posto que o autor faz uso de ideias presentes em outros textos para construir a argumentação do seu.

09 C No fragmento “Diante da crescente longevidade humana e da agonia longa e dolorosa de muitos doentes terminais,
que persistem meses ou anos em estado muitas vezes vegetativo, esse conceito agora está em discussão. Os cuidados paliativos, a humanização da morte e a discussão sobre em que momento os tratamentos médicos podem
ser interrompidos têm se tornado questões centrais de qualquer conselho de ética médica no mundo”, as palavras
em destaque podem ser substituídas, sem alterar o sentido do texto, respectivamente, por durabilidade e atenuantes. Questão de sinonímia.
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10 A Acerca do texto, considere as afirmativas a seguir.
III. Em “A pena máxima cairia de 20 para quatro anos, e a pena mínima cairia a zero”, o termo em destaque tem
sentido de oposição. INCORRETA PORQUE EXPRESSA A IDEIA DE ADIÇÃO, POR SE TRATAR DE
CARACTERÍSTICAS DE ELEMENTOS SEPARADOS.
IV. No fragmento “Pelo projeto, o réu sairia livre se o júri concluísse que agiu pelo bem do morto”, a palavra em
destaque tem sentido de conclusão, INCORRETA PORQUE A PALAVRA EXPRESSA IDEIA DE CONDIÇÃO.

ATUALIDADES – Professor Jefferson
11 A A presidenta Dilma Rousseff anunciou no dia 23/01/2013, em pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão,

que o Brasil tem energia suficiente para o presente e para o futuro, “sem nenhum risco de racionamento ou qualquer
tipo de estrangulamento, no curto, médio ou no longo prazo”. Dilma anunciou que, a partir de 24/01/2013, a conta de
luz dos brasileiros teria uma redução de 18% para as residências e de até 32% para as indústrias, agricultura, comércio e serviços.

12 B Em 2012, o Paraná liderou o número de casos da gripe H1N1, que ficou conhecida em todo o mundo, no ano de
2009, como “Gripe Suína – Influenza A H1N1”, com mais de mil casos confirmados e mais de 30 mortes.

13 D Apenas alternativa IV está incorreta, haja vista que as queimadas são grandes responsáveis pela emissão de gases
do efeito estufa, em especial CO2.

14 B A região metropolitana de Curitiba torna-se atrativa às indústrias automobilísticas, principalmente a partir da última
década do século XX, tendo sua concentração na cidade de São Jose dos Pinhais.

15 B O plenário do Congresso Nacional derrubou, recentemente, o veto presidencial à nova lei de distribuição dos royalties do petróleo. Com isso, passou a valer a lei aprovada por deputados e senadores segundo a qual os recursos dos
royalties devem ser distribuídos para todos os estados e municípios do país e para o Distrito Federal e não mais
apenas para os produtores de petróleo.

16 D As afirmativas I, II e III reproduzem na íntegra o parágrafo 1º do artigo 33 do Código Penal que versa sobre a pena
privativa de liberdade.

17 B O novo modelo – que começa por Barracão já está sendo implantado também em Londrina, Loanda e Ponta Grossa
– segue uma metodologia que presente em 13 estados brasileiros e 31 países .

18 A Segundo o Artigo 11, Capítulo II da Lei de execução penal 7210, “A assistência será: I - material; II - à saúde; III jurídica; IV - educacional; V - social; VI - religiosa.”

19 B Segundo entrevista recente do Governa Beto Richa o índice de criminalidade do Paraná caiu no início de 2013, em
comparação ao mesmo período de 2012, com destaque para as seguintes cidades: 20%Curitiba; 43% Londrina;
33%Foz; 30% Cascavel; 36% Maringá. (http://www.on1.com.br/site/noticia.php?id_noticias=6247)

20 B Aproximadamente 60% da população paranaense reside em apenas 33 municípios, cuja maioria, concentra-se nas
regiões norte (Maringá e Londrina); Leste (Região metropolitana de Curitiba, 1/3 da população); e Oeste (Cascavel e
Foz do Iguaçu).

MATEMÁTICA – Professores Pacífico e Carlão
21 B Para a resolução desta questão vamos utilizar a escala que é: E = 1/25000, ou seja 1cm no mapa equivale a 25.000
cm no real. Sendo assim montamos a proporção: 1/25000 = x/600.000 (6Km = 600.000cm). Multiplicando em cruz e
isolando “x” obtemos x = 24 cm.

22 B PORCENTAGEM: Porcentagem: 120% (preço de venda sem o desconto de 20%), pois 20% de de 120% é igual a
96% (preço com o desconto), logo 96% - 100% = - 4% (como deu negativo é uma venda com prejuízo)

23 C Devemos montar a equação do primeiro grau.
x/3 + (x – x/3)/5 + 1920 = x resolvendo a equação obtemos x = 3.600,00.

24 A (REGRAS DE TRÊS COMPOSTA): Pães 600/960 (direta), farinha 33/60 (direta), gordura 1,28/0,66; padeiros 2/3
(inversa) ; horas por dia 4/7 (inversa) dias 7/x., logo teremos:

7
x

=

600.33.1,28.3.7
 x = 4 dias.
960.60.0,66.2.4

25 C (JUROS SIMPLES) : J = Cin  459.000 = 150.000 * i * 18  459.000 = 27i
 i = 459.000/2.700.000  i = 0,17 am ou 17% am
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INFORMÁTICA – Professor Valdir Scarci
26 B No Excel, a função cont.se pode ser utilizada para contar o número de células em um intervalo que possuam um

determinado conteúdo. No exemplo desta questão o objetivo é contar em um intervalo (B3:B8) o número de vezes
que aparece a palavra mestrado. Então a função deve ser construída assim =CONT.SE(B3:B8;"Mestrado"), genericamente falando ficaria assim =CONT.SE(intervalo;critérios).

27 C O usuário pode e deve fazer backup diário para proteger seus dados. Ao fazer o Backup ele poderá fazer todos os

dias um backup completo, ou seja, copiar tudo todas as vezes que for fazer backup. Se não quiser perder muito
tempo poderá fazer backup incremental ou diferencial. No backup incremental são copiados apenas os arquivos
modificados desde o ultimo backup realizado. No backup diferencial são copiados todos os arquivos modificados
desde o último backup completo. Backup balanceado não existe.

28 B Apenas as afirmativas dos itens I, II e IV são verdadeiras e portanto validando apenas a alternativa B.
29 B O DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, é um protocolo de serviço TCP/IP que oferece configuração dinâmica de terminais, com concessão de endereços IP de host e outros parâmetros de configuração para clientes de rede.
Quando se usa DHCP não há necessidade de configurar o IP de cada estação individualmente, o servidor de DHCP
atribui os endereços automaticamente.

30 C A Lixeira é uma pasta do sistema que tem limite de ocupação, porém este limite pode ser alterado clicando sobre a
Lixeira com o botão direito de mouse e depois em propriedades.
A descrição do item II mostra uma maneira de copiar arquivos para um disquete.
O descrito no Item III realmente é uma afirmativa válida.
Realmente se pode restaurar arquivos da Lixeira, mas caso a pasta de origem tenha sido excluída o Windows irá
recriá-la para devolver o arquivo ao local original antes da exclusão.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Professores Christian, Gilciane, Vinícius e Laert
31 A (art. 58, LEP)
32 D (art. 128, LEP)
33 A (arts. 28 e 30, LEP)
34 D (art. 1º, § 3º, Lei 9.455/1997)
35 C (art. 1º, I, c, Lei 9.455/1997)
36 B (art. 54, Estatuto Penitenciário)
37 E (art. 28, Estatuto Penitenciário)
38 B (art. 33, IV, b, Estatuto Penitenciário)
39 B A vedação das punições cruéis é expressa no art. V da Declaração. Por mais que a Declaração Universal tenha sido
adotada por diversos países da ONU, infelizmente ainda existem atrocidades atualmente, conforme noticiado diariamente pela mídia. O Pacto prevê expressamente no art. 34, 36 e 37 a composição da Comissão Interamericana, e
nos art. 52, 53 e 54 a composição da Corte Interamericana, nos moldes das alternativas. Por fim, nos termos do art.
6º da Lei 10.216/01, considera-se internação compulsória aquela determinada pela Justiça, e involuntária aquela
sem o consentimento do usuário.

40 D Os Direitos Humanos derivam da condição de ser humano, do simples fato da pessoa ter nascido com vida, e não

da nacionalidade de determinado Estado. Da mesma forma, os Estados devem reconhecer os direitos do Pacto em
todo ser humano, nacional ou não. A pena de morte, prevista no art. 4º, jamais pode ser aplicada por delitos políticos. Por fim, a presunção de inocência está no art. 8, e é garantida em todos os processos.

41 E A Declaração, fundada na proteção e respeito à Dignidade do Ser Humano, prevê expressamente a liberdade de
pensamento, consciência e religião no seu art. XVIII. Da mesma forma, o direto à alimentação e habitação estão no
art. XXV, juntamente com o padrão de vida capaz de assegurar saúde, vestuários e cuidados médicos. Por seu
turno, o trabalho e à educação (ou instrução) estão respectivamente no art. XXIII e XXVI. Por fim, o direito de fazer
parte de um governo, representação da democracia, está no art. XXI.

42 C Conforme art. 183, o prazo máximo da internação provisória é de 45 dias. Em caso de ordem judicial (busca e apreensão) o adolescente é encaminhado à autoridade judiciária, e, em caso de flagrante de ato infracional, é encaminhado à autoridade policial competente. Após a oitiva informal, o representante do Ministério Público pode representar à autoridade judiciária para aplicação de medida socioeducativa. Por fim, o prazo máximo na delegacia é de 5
dias (art. 185).
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43 C A alternativa A trata do crime previsto no art. 231, com pena de detenção de seis meses a dois anos; a alternativa B

é o crime do art. 240, com pena de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa; a alternativa D trata do crime do
art. 244, com pena de detenção de seis meses a dois anos, e multa; e a alternativa E trata da corrupção de menores, com pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. Por fim, a alternativa C trata da infração do art. 250, cabendo pena de multa, e, em caso de reincidência, sem prejuízo da pena de multa, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 (quinze) dias.

44 B O acesso à Justiça por criança e adolescente compreende o acesso ao Poder Judiciário, ao MP e às Defensorias

aos carentes de recursos econômicos, conforme art. 141 do ECA. A competência em ato infracional se dá no lugar
da ação ou omissão, não importante o lugar do resultado nem do planejamento do ato. A resposta escrita no procedimento de perda ou suspensão do poder familiar possui as características da alternativa, conforme art. 158. O Ministério Público atua como parte ou como fiscal da lei nos procedimentos do ECA, sob pena de nulidade, conforme
art. 204.

45 D A) Errado. A Constituição veda o uso do anonimato por meio do disposto em seu art. 5º, IV; B) Errado. A assistência

religiosa é assegurada nas entidades de internação coletiva, sejam elas civis ou militares (art. 5º, VII); C) Errado.
Segundo o art. 5º, XIV, da CF, embora seja assegurado a todos o acesso à informação, é resguardado o sigilo da
fonte, quando necessário ao exercício profissional; D) Correta. Para que as atividades da associação sejam suspensas, basta decisão judicial simples. Já para a dissolução da associação, exige-se decisão judicial transitada em
julgado; E) Errado. Constitui crime inafiançável e imprescritível (art. 5º, XLIV).

46 A A) Incorreta. O direito de ir e vir e tutelado por meio do habeas corpus; B) Correta. Art. 5º, LXIX, CF; C) Correta. Art.
5º, LXX, b, CF; D) Correta. Art. 5º, LXXIII, CF; E) Correta. Art. 5º, LXXII, CF.

47 B I) Incorreta. O fundamento da RFB é o pluralismo político e não a sua vedação (art. 1º , V, CF); II) Incorreta. Os

valores sociais do trabalho e da livre-iniciativa são fundamentos da RFB, previstos no Art. 1º, IV, CF; III) Correta. Art.
3º, III, CF; IV) Incorreta. O princípio que a RFB obedece na ordem internacional é o da concessão do asilo político
(Art.4º, X, CF; V) Incorreta. Os poderes da União, previstos no art. 2º, CF, são independentes e harmônicos entre si.

48 D A) Correta. Art. 37, II, CF; b) Correta. Art. 37, IX, CF; C) Correta. Art. 37,XVI, CF; D) Incorreta. Art. 38, II, CF. Neste
caso não se fala em possibilidade de cumulação das remunerações, mas sim em opção pela remuneração; E) Correta. Art. 37, §6º, CF.

49 D De acordo com o artigo 27, III da Constituição do Estado do Paraná o prazo de validade do concurso público não

pode ultrapassar o limite de 02 anos. Entretanto, o Estado pode prorrogá-lo por igual período a que está previsto no
edital uma única vez.

50 B De acordo com o artigo 46,parágrafo único da Constituição do Estado do Paraná, que foi revigorado pela Emenda
Constitucional 10 de 16/10/2001, o Corpo de bombeiros integra a Polícia Militar.

CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO NA PROVA DE CONHECIMENTOS:
Das 50 questões totais, o candidato deve acertar o mínimo de 30. Além disso, precisa garantir
12 acertos na área de Conhecimentos Específicos, 3 em Língua Portuguesa,
3 em Atualidades, 2 em Matemática e 1 em Informática.

 Você discorda do gabarito?
Então envie seu recurso, devidamente fundamentado, para
secretaria@cursosolon.com.br

ATENÇÃO:
Depois de aplicada a prova oficial do concurso,
os professores do Curso Sólon estarão ajudando
os candidatos a entrarem contra eventuais
recursos em relação às questões e/ou gabaritos.
Acompanhe tudo pelo portal do Curso Sólon na internet.
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