A PROVA OFICIAL E ESTE SIMULADO:
A prova será a mesma para Policial Militar (PM) e
Bombeiro Militar (BM), tendo a seguinte estrutura:
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PROVA OBJETIVA – 40 QUESTÕES
LINGUA PORTUGUESA:
Professora Sônia Naufal
Texto para as próximas quatro questões:
BOCAGE NO FUTEBOL
Quando eu tinha 3meus cinco, meus seis anos, mora2
va, ao lado de minha casa, um garoto que era tido e havido
como o anticristo da rua. Sua idade regulava com a minha. E
6
justiça se lhe faça: — não havia palavrão que ele não praticasse. Eu, na minha candura pânica, vivia cercado de conselhos, por todos os lados: — “Não brinca com Fulano, que ele
diz nome feio!”. E o Fulano assumia, aos meus olhos, as pro1
porções feéricas de um Drácula, de um Nero de fita de cinema.
Mas o tempo passou. E acabei descobrindo que,
afinal de contas, o anjo de boca suja estava com a razão. Sim,
amigos: — cada nome feio que a vida extrai de nós é um estímulo vital irresistível. Por exemplo: — os nautas camonianos.
Sem uma sólida, potente e jucunda pornografia, um Vasco da
Gama, um Colombo, um Pedro Álvares Cabral não teriam sido
almirantes nem de barca da Cantareira. O que os virilizava era
o bom, o cálido, o inefável palavrão.
Mas, se nas relações humanas em geral, o nome feio
produz esse impacto criador e libertário, que dizer do futebol?
Eis a verdade: — retire-se a pornografia do futebol e nenhum
jogo será possível. Como jogar ou como torcer se não podemos xingar ninguém? O craque ou o torcedor é um Bocage.
4
Não o Bocage fidedigno, que nunca existiu. Para mim, o
5
verdadeiro Bocage é o falso, isto é, o Bocage de anedota.
Pois bem: — está para nascer um jogador ou um torcedor que
não seja bocagiano. O craque brasileiro não sabe ganhar
partidas sem o incentivo constante dos rijos e imortais palavrões da língua. Nós, de longe, vemos os 22 homens
7
correndo em campo, matando-se, agonizando, rilhando os
dentes. Parecem dopados e realmente o estão: — o chamado
nome feio é o seu excitante eficaz, o seu afrodisíaco insuperável.
Nélson Rodrigues, À sombra das chuteiras imortais.
São Paulo: Cia. das Letras, 1993.

03. Tendo em vista o contexto, sobre os seguintes trechos, só NÃO é correto afirmar:
A) “era tido e havido” (ref. 2): trata-se de uma repetição com
valor enfático.
B) “meus cinco, meus seis anos” (ref. 3): expressa ideia de
aproximação.
C) “Bocage fidedigno” / “verdadeiro Bocage” (ref. 4 e 5): embora sinônimos, os adjetivos foram usados com sentidos diferentes.
D) “justiça se lhe faça” (ref. 6): pode ser considerada uma
construção na voz passiva sintética.
E) “correndo (...), matando-se, agonizando, rilhando” (ref. 7):
apenas o primeiro gerúndio dá ideia de continuidade.
04. (Fgvrj 2013) Considere os seguintes elementos de
composição textual:
I. interação com o leitor;
II. incorporação de uma fala em discurso indireto;
III. procedimento intertextual;
IV. mistura de gêneros discursivos.
É correto afirmar que, no texto, ocorre apenas o que foi
indicado em
A) I e IV.
B) II e IV.
C) I, III e IV.
D) II e III.
E) I, II, e III.
05. (Espcex (Aman) 2013) Assinale a alternativa que contém a classificação do modo verbal, dos verbos grifados
nas frases abaixo, respectivamente.
— Esse seu lado perverso, eu o conheço faz tempo.
— Anda logo, senão chegarás só amanhã.
— Se você chegar na hora, ganharemos um tempo precioso.
— Acabaríamos a tarefa hoje, se todos ajudassem.
A) indicativo – imperativo – subjuntivo – subjuntivo – indicativo
– subjuntivo – indicativo
B) subjuntivo – indicativo – indicativo – subjuntivo – indicativo
– subjuntivo – indicativo
C) subjuntivo – imperativo – indicativo – infinitivo – indicativo –
subjuntivo – indicativo
D) indicativo – imperativo – indicativo – subjuntivo – indicativo
– indicativo – subjuntivo
E) indicativo – subjuntivo – indicativo – subjuntivo – indicativo
– subjuntivo – subjuntivo

01. A expressão “Nero de fita de cinema” (ref. 1) tem a
finalidade de, principalmente,
A) expressar um paradoxo, semelhante ao da expressão “anjo
de boca suja”.
B) opor-se, quanto ao sentido, a “proporções feéricas de um
Drácula”.
C) mostrar a popularidade do menino que falava palavrões.
D) traduzir a admiração que o autor nutria pelo seu vizinho.
E) reforçar a ideia contida em “anticristo da rua”.
02. Considerando as qualificações ambivalentes que o
texto lhe atribui, pode-se corretamente concluir que, para
o autor, o palavrão, em dadas situações, assume caráter
propriamente
A) escatológico, na medida em que esse termo tanto pode se
referir ao que é mais sujo, como remeter à esfera do sagrado.
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B) pornográfico, uma vez que nele se conjugam as esferas da
ignorância (ou da incultura) e da arte de escrever (ou literatura).
C) dialético, na proporção em que constitui a síntese da contradição entre a urbanidade (tese) e a grosseria (antítese).
D) compensatório, na medida em que serve para o populacho
assumir sua condição subalterna e, ao mesmo tempo, agredir as elites sociais.
E) sublimatório, tendo em vista que traduz para uma esfera
elevada e verbal os impulsos sexuais desviantes, reprimidos pela moral e pela religião.
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06. (Ufpr 2013) Leia a tira abaixo.

Sobre a argumentação de Calvin, considere as seguintes
afirmativas:
1. Ao se dirigir à professora, Calvin faz uma simulação do
discurso jurídico, tanto no vocabulário quanto na organização dos argumentos.
2. A argumentação de Calvin está fundada na premissa de
que a ignorância é uma condição necessária para a felicidade.
3. Calvin questiona a eficiência da professora quando diz
que sua aula é uma tentativa deliberada de privá-lo da
felicidade.
4. Ao gritar “Ditadura!” no último quadrinho, Calvin protesta contra o desrespeito à Constituição, que lhe garante o direito inalienável à felicidade.
Assinale a alternativa correta.
A) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
B) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
C) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
D) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
E) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.
Texto para as próximas 3 questões:
CONVERSANDO COM OS MORTOS
Neste exato instante em que seus olhos passam por
estas linhas, está ocorrendo um pequeno milagre da tecnologia. Não, não estou falando do computador nem da transmissão de dados pela internet, mas da boa e velha leitura, inventada pela primeira vez cerca de 5.500 anos atrás. Para nós,
leitores experimentados, ela parece a coisa mais natural do
1
mundo, mas isso não passa de uma ilusão. Ler não apenas
não é natural como ainda envolve cooptar uma complexa rede
de processos neurológicos que surgiram para outras finalidades.
Acho que dá até para argumentar que a escrita é a
mais fundamental criação da humanidade. Ela nos permitiu
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ampliar nossa memória para horizontes antes inimagináveis.
Não fosse por ela, jamais teríamos atingido os níveis de acúmulo, transmissão e integração de conhecimento que logramos obter. Nosso modo de vida provavelmente não diferiria
muito daquele experimentado por nossos ancestrais do Neolítico.
A conclusão é que, de alguma forma, conseguimos
adaptar nosso cérebro de primatas para lidar com a escrita.
Para Stanislas Dehaene (matemático e neurocientista francês), operou 2aqui o fenômeno da reciclagem neuronal, pelo
qual processos que surgiram para outras funções foram recrutados para a leitura. 3A coisa funcionou tão bem que nos tornamos capazes de ler com proficiência e rapidez, obtendo a
4
façanha de absorver a linguagem através da visão, algo para
o que nosso corpo e mente não foram desenhados.
Antes de continuar, é preciso qualificar um pouco
melhor esse "funcionou tão bem". É claro que funcionou, tanto
que me comunico agora com você, leitor, através desse código especial. Mas, se você puxar pela memória, vai se lembrar
de que teve de aprender a ler, um processo que, na maioria
esmagadora dos casos, exigiu instrução formal e vários anos
de treinamento até atingir a presente eficiência.
Enquanto a aquisição da linguagem oral ocorre, esta
sim, naturalmente e sem esforço (basta jogar uma criança
pequena numa comunidade linguística qualquer que ela "ganha" o idioma), a escrita/leitura precisa ser ensinada e praticada.
As dificuldades não são poucas. Começam nos olhos
(só conseguimos ler o que é captado pela fóvea) e se estendem por todo o tecido neuronal. Um problema particularmente
interessante é o da invariância. Como o cérebro faz para concluir que os caracteres mostrados na figura 1 são a mesma
letra, apesar dos diferentes desenhos? Pior, mesmo quando
fazemos uma sopa de fontes e misturamos tudo, continuamos
decifrando a mensagem com pouca perda de velocidade.
Comprove lendo a frase da figura 2.
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07. A partir da leitura do texto, considere as seguintes
afirmativas:
1. A escrita é um recurso tecnológico, um código, e sua
invenção redimensionou o conhecimento humano.
2. Na escrita, observa-se o problema da invariância quando um mesmo sinal gráfico é usado para representar letras diferentes.
3. O aprendizado da leitura é análogo ao da oralidade:
ambos dependem de instrução formal e treinamento.
4. A escrita não possibilita apenas a ampliação da memória humana, mas também a interligação e o compartilhamento de informações.
Corresponde(m) ao ponto de vista de Schwartsman no
texto a(s) afirmativa(s):
A) 1 apenas.
B) 2 apenas.
C) 2 e 3 apenas.
D) 1 e 4 apenas.
e) 1, 3 e 4 apenas.

08. Para a adequada interpretação do texto, é necessário
identificar a que informações apresentadas previamente
correspondem algumas expressões de sentido vago empregadas pelo autor. Considere as seguintes correspondências:
1. "Isso" (ref. 1) refere-se à existência de leitores experientes.
2. "Aqui" (ref. 2) refere-se à adaptação do cérebro para o
uso da escrita.
3. "A coisa" (ref. 3) refere-se ao fenômeno da reciclagem
neuronal.
4. "Algo" (ref. 4) refere-se ao deslocamento de processos
de sua função original para possibilitar a leitura.
Assinale a alternativa correta.
A) Somente a afirmativa 4 é verdadeira.
B) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
C) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
D) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
E) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

09. (Nas figuras 1 e 2, observa-se uma formatação não
convencional, usada pelo autor com o propósito de estabelecer, entre a forma e o conteúdo do texto, uma relação
de:
A) descompasso.
B) alternância.
C) ambiguidade.
D) disjunção.
E) equivalência.
10. Assinale a alternativa cujos verbos completam, correta
e respectivamente, o texto a seguir.
Ontem, um dos capitães dos times de basquete não
___________ comparecer à reunião, por isso decidimos
adiá-la para o próximo domingo.
___________ na sede do clube, às 10 horas e, quem se
____________ a chegar mais cedo, poderá assistir a uma
palestra sobre as regras do rúgbi.
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A) pôde ... Estejem ... dispor
B) pôde ... Estejem ... dispuser
C) pôde ... Estejam ... dispuser
D) pode ... Estejam ... dispor
E) pode ... Estejem ... dispuser

MATEMÁTICA
Professores Pacífico e Rafael
11. Meu salário, em janeiro, era de R$ 150,00. Nos meses
de março, abril e maio, meu salário foi reajustado em 14%,
18% e 23%, respectivamente. Qual era o meu salário em
maio?
A) R$ 248,19
B) R$ 189,30
C) R$ 325,30
D) R$ 268,23
E) R$ 198,34
12. O professor Guerra, do Curso Sólon, quer abrir uma
panificadora. Ele sabe que para produzir 600 pães são
gastos 33 kg de farinha de trigo e 1,28 kg de gordura e são
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
13. Um recipiente com formato interno de cubo de 40 cm
de aresta está cheio de água destilada. Toda a água será
distribuída em ampolas com capacidade para 5 ml cada
uma. A quantidade necessária de ampolas é:
A) 128.
B) 3200.
C) 1280.
D) 320.
E) 12800
14. Valdenor gasta 3/5 de seu salário entre moradia, alimentação e diversão. Pretendendo ingressar na carreira
militar decidiu procurar o Curso Sólon Concursos. Neste,
verificou que o preço da mensalidade do curso preparatório corresponderia a 5/6 do restante e ainda lhe sobraria
R$ 130,00. Qual o salário de Valdenor?
A) R$ 1 200,00
B) R$ 1 500,00
C) R$ 1 850,00
D) R$ 1 950,00
E) R$ 2 000,00
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15. Em Agosto de 2012, Pedro aplicou R$ 5.000,00 em
certo tipo de investimento. Em Setembro do mesmo ano,
teve prejuízo de 20%. Em Outubro do mesmo ano, o investimento teve rendimento positivo e Pedro recuperou 50%
do que havia perdido em Setembro. Considere as seguintes afirmativas a respeito desse investimento:
I - No final de Outubro, o valor aplicado havia reduzido a R$
4.500,00.
II - Após os dois meses, houve um prejuízo superior a 8%
sobre o valor inicialmente aplicado.
III - Em Outubro, a taxa de rendimento foi de 5%.
A) Somente a afirmativa II é verdadeira.
B) Somente a afirmativa III é verdadeira.
C) Somente a II e III são verdadeiras.
D) Somente a I e II são verdadeiras.
E) Todas são verdadeiras.

D) apesar de expressar as aspirações de uma minoria da
sociedade francesa, aqui foi adaptado pelos positivistas
aos objetivos dos militares.
E) foi adotado por proprietários, comerciantes, profissionais
liberais, padres, pequenos lavradores, libertos e escravos,
como justificativa para sua oposição ao absolutismo e ao
sistema colonial.

19. "... explodiu na província do Grão-Pará o movimento
armado mais popular do Brasil (... ). Foi uma das rebeliões
brasileiras em que as camadas inferiores ocuparam o
poder..."
Ao texto pode-se associar:
A) a Regência e a Cabanagem.
B) o I Reinado e a Praieira.
C) o II Reinado e a Farroupilha.

16. Uma piscina tem a forma de um paralelepípedo com 12
metros de comprimento, 5 metros de largura e 2 metros
de profundidade. Para seu uso regular a mesma é preenchida com água até 96% de sua capacidade. Na piscina
3
temos 115m de água. Quantos litros devem ser acrescentados para que o nível regular seja atingido:
A) 200
B) 115
C) 120
D) 225
E) 100

D) o Período Joanino e a Sabinada.
E) a Abdicação e a Noite das Garrafadas.

20. Em 1853, a província é separada de São Paulo e iniciase um programa oficial de imigração europeia, principalmente de poloneses, alemães e italianos. No final do século XIX, a construção de ferrovias viabiliza a indústria madeireira. De 1912 a 1915, participa da Guerra do Contestado em Santa Catarina.
A) Paraná
B) Mato Grosso do Sul

17. O raio da roda do pneu de um carro de passeio mede
13 cm. Como o pneu tem a altura de 12 cm, pode-se afirmar que em 10.000 voltas do pneu o carro percorreu aproximadamente: (use: π = 3,14)
A) 1570 km
B) 15,7 km
C) 785 km
D) 157 km
E) 7850 km

C) Paraíba
D) Minas Gerais
E) Pará

21. A chamada Era Vargas, período da história brasileira
situada entre 1930 e 1945, pode ser subdividida em três
fases: o governo provisório, até 1934, o governo constitucional, de 1934 a 1937, e o Estado Novo, entre 1937 e
1945. Este último teve papel fundamental na constituição
do Brasil contemporâneo. As afirmações feitas a seguir
são todas sobre o Estado Novo. Leia-as e, em seguida,
assinale a CORRETA:

HISTÓRIA
Professor Ricardo
18. O ideário Iluminista, que entre outras coisas defendia
o governo representativo, a liberdade de expressão, a
liberdade de produção e de comércio, influenciou no
Brasil a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, por
que:
A) cedia às pressões de intelectuais estrangeiros que queriam
divulgar suas obras no Brasil.
B) servia aos interesses de comerciantes holandeses aqui
estabelecidos que desejavam influir no governo colonial.
C) satisfazia aos brasileiros e aos portugueses, que desta
forma conseguiram conciliar suas diferenças econômicas e
políticas.
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A) Adoção de uma política liberal e antinacionalista, através da
qual o Estado brasileiro se aproxima de potências como os
Estados Unidos.
B) Uma alternância no poder das principais oligarquias - paulista e mineira - sustentáculos políticos de todo o período
populista.
C) O controle e propaganda da máquina administrativa através
da criação do Departamento Administrativo de Serviço Público - o DASP - instrumento, na prática, de fortalecimento
do Poder Federal e do DIP – Departamento de Imprensa e
Propaganda
D) Liberdade partidária e de manifestações políticas e sindicais.
E) Liberdade de imprensa e ausência de censura prévia.
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22. Naquele comício, passando por cima das decisões do
Congresso, João Goulart decretou a nacionalização das
refinarias particulares de petróleo e assinou a reforma
agrária (...) Jango saiu daquele comício carregado em
triunfo nos braços do povo. (Francisco de Assis Silva "História do Brasil")
Estes acontecimentos provocaram:
A) o fim do pacto populista e o golpe de 1964, liderado pelos
segmentos conservadores que temiam o avanço das forças populares e das reformas sociais.
B) a consolidação do governo João Goulart e a execução das
reformas de base.

B) dentre os jovens, do conjunto das causas externas, as
mortes por acidentes de trânsito têm registrado um aumento significativo.
C) diminuiu a participação das mortes provocadas por homicídios, por suicídio e acidentes de trânsito.
D) no período entre 1980 e 2001, observa-se entre os jovens
um aumento significativo de mortes por suicídios.
E) entre os jovens, as mortes por homicídio são as que mais
crescem, deixando de representar 25,6%, em 1980, para
responder por 56,2, em 2001.

25. Analise a imagem abaixo

C) a mobilização maciça das forças armadas para sustentar
militarmente o governo Goulart.
D) a negociação entre governo e setores conservadores, adotando-se a solução Parlamentarista.
E) o acirramento dos conflitos no campo entre forças populares e conservadoras, forçando o governo Goulart a renunciar à presidência.

23. Sobre o fim do período militar no Brasil (1964-1985),
pode-se afirmar que ocorreu de forma:
A) conflituosa, resultando em um rompimento entre as forças
armadas e os partidos políticos.
B) abrupta e inesperada, como na Argentina do General
Galtieri.
C) negociada, como no Chile, entre o ditador e os partidos na
ilegalidade.
D) lenta e gradual, como desejavam setores das forças
armadas.
E) sigilosa, entre o presidente Geisel e Tancredo Neves, à
revelia do exército e dos partidos.

GEOGRAFIA
Professor Reginaldo
24. A análise do gráfico permite afirmar que

26. Sobre as combinações, situações inerentes a Geografia, é correto afirmar:
A) A escassez de água em um deserto é capaz de proporcionar baixas amplitudes térmicas, interferindo no modo de
vida da população local.
B) O café é uma cultura que se deu muito bem, no século XX,
nas regiões de maiores altitudes do Sul do Brasil, onde havia predomínio da “Terra Roxa”.
C) Regiões como a Amazônia, onde o homem vem constantemente desmatando, é comum o fenômeno da lixiviação,
fato relacionado ao alto índice pluviométrico que acontece
na região.

A) a partir de 1980, observa-se um declínio da quantidade de
mortes por causa externa entre jovens.
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DIEMENSTEIN, G. "Revista Paradidática". São Paulo:
1998.
A proliferação da violência urbana vem criando um novo
modelo de segregação espacial. Em relação a essa segregação, pode(m)-se afirmar:
I. Os condomínios fechados, que oferecem a possibilidade de
um novo estilo de vida, caracterizam-se pelo isolamento e
distância da cidade, instalando-se muitos deles na antiga
periferia.
II. Os condomínios privados tendem a ser ambientes socialmente homogêneos, sendo, na maioria das vezes, formados por classes média e alta.
III. A segregação urbana contemporânea é decorrente da
violência urbana, pois o medo do crime é usado para legitimar medidas de segurança e vigilância.
Está(ão) correta(s)
A) apenas I.
B) apenas II.
C) apenas I e III.
D) apenas II e III.
E) I, II e III.
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D) As bacias sedimentares são ambientes propícios para o
desenvolvimento natural de minerais metálicos como a
bauxita e o carvão mineral, largamente utilizado na indústria siderúrgica.
E) O trigo é uma cultura tradicionalmente de clima tropical, e
no Brasil, encontra na região Sul, condições naturais perfeitas para o seu desenvolvimento, tanto que o país é autossuficiente nesta produção
27. TERRA, NOSSO LAR. A humanidade é parte de um
vasto universo em evolução. A Terra, nosso lar, é viva
como uma comunidade de vida incomparável. As forças
da natureza fazem da existência uma aventura exigente e
incerta, mas a Terra providenciou as condições essenciais para a evolução da vida. A capacidade de recuperação
da comunidade de vida e o bem- estar da humanidade
dependem da preservação de uma biosfera saudável com
todos seus sistemas ecológicos, uma rica variedade de
plantas e animais, solos férteis, águas puras e ar limpo. O
meio ambiente global com seus recursos finitos é uma
preocupação comum de todos os povos. A proteção da
vitalidade, diversidade e beleza da Terra são um dever
sagrado.
(Trecho do preâmbulo da Carta da Terra, disponível
em:http://www.sema.pr.gov.br/modules/conteudo/ conteudo.php?conteudo=183).
Em 22 de abril de 1970, o Senador norte- americano, Gaylord Nelson, convocou o primeiro protesto nacional contra a poluição. Mais de 20 milhões de pessoas nos Estados Unidos preocupados com a visível degradação planetária engajaram-se ao movimento. A partir de 1990, o Dia
da Terra passou a ser adotado em vários países, tornando-se evento internacional. A comemoração do Dia da
Terra é uma forma de chamar a atenção da população
mundial para:
I) a necessidade urgente da preservação e recuperação dos
recursos naturais.
II) a motivação da sociedade global para a urgência do desafio da sustentabilidade planetária.
III) a falta de necessidade de se considerar os efeitos da poluição industrial, mas sim as suas causas.
Está correto, apenas, o que se afirma em:
A) I
B) II
C) III
D) I e II
E) I e III

28. Fontes de energia são fundamentais para o funcionamento da sociedade. Em função de alterações climáticas,
existe um debate amplo relacionado à diversificação da
matriz energética e à adoção de fontes de energia renováveis.
Com relação a este tema, marque a alternativa abaixo que
NÃO é coerente com os debates atuais.
A) Apesar de a utilização de biocombustíveis oferecer vantagens por ser uma fonte de energia renovável e emitir menos gases poluentes durante a combustão, diversos especialistas defendem que a produção em larga escala pode
ter efeitos negativos sobre a produção de alimentos.
B) Apesar de ser uma fonte de energia renovável e não emitir
poluentes, a energia hidrelétrica não está isenta de impactos ambientais.
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C) As principais barreiras à opção pela produção de energia
nuclear dizem respeito à segurança, à disposição dos rejeitos radioativos e à proliferação de armas nucleares, além
dos custos de construção e manutenção das usinas nucleares.
D) A ausência de tecnologia no setor é apontada como a
grande barreira para a substituição de derivados do petróleo como uma das principais fontes de energia empregadas.
E) Segurança energética significa ter energia suficiente para
atender às necessidades de uma população de forma confiável e ininterrupta, a um preço razoável.
29. Analise o gráfico abaixo a respeito da evolução da
urbanização brasileira:

Fonte: IBGE.Censo 2010
(Folha de São Paulo,30/04/2011)
A partir dos dados observados no gráfico e mais seus
conhecimentos sobre a evolução dos índices de urbanização no Brasil, você pode constatar corretamente que
I - o Brasil é um país urbano, pois possui uma população superior a 80% vivendo nas cidades.
II - o ritmo de crescimento da taxa de urbanização tende a
diminuir no Brasil atual, pois a população rural já é pouco
expressiva, não havendo grandes contingentes para migrar
para as cidades.
III - o Censo 2010 apresenta uma população mais urbanizada
que há uma década atrás.
IV - as regiões brasileiras com as maiores taxas de urbanização são, pela ordem, Sudeste (92,9%), Centro-Oeste
(88,8%) e Sul (84,9%).
V - segundo o Censo 2010 a população residente no campo
apresenta uma taxa inferior a 20%, demonstrando que o
êxodo rural vem perdendo força no país.
Estão corretas as alternativas
A) I e II, apenas.
B) Todas.
C) III e IV, apenas.
D) I, III e V, apenas.
E) II, IV e V, apenas.

Aulas & Apostilas

Prova Simulada PM-Paraná 2013 – Resolvida & Comentada (LDA)
33. Na planilha abaixo feita no aplicativo Calc, para calcular a média da turma e exibir a maior nota e calcular a
média das notas da turma faz-se:

INFORMÁTICA
Professor Elaine
30. Em relação a conceitos de pastas e arquivos, analise
as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).
I. Um arquivo é muito parecido com um documento digitado
que você poderia encontrar na mesa de alguém ou em um
arquivo convencional. É um item que contém um conjunto
de informações relacionadas.
II. O computador usa ícones para representar arquivos. Basta
olhar o ícone para saber o tipo de arquivo.
III. As pastas podem conter só arquivos, por exemplo, documentos de texto, planilhas, imagens digitais e até músicas.
IV. Para exibir ícones maiores ou menores de uma organização de pastas, basta clicar no botão Modo de Exibição na
barra de ferramentas.
V. A caixa Pesquisar está localizada na parte superior de cada
pasta. Para localizar um arquivo, abra a pasta que contém
o arquivo que você está procurando, clique na caixa Pesquisar e comece a digitar.
A) Apenas I.
B) Apenas I e II.

A) =MÁXIMO(B2:B7) e =MÉDIA(B2:B7)
B) =MAIOR(B2:B7) e =MÉDIA(B2:B7)
C) =MAX(B2:B7) e =MED(B2:B7)
D) =MÁXIMO(B2;B7) e =MÉDIA(B2;B7)
E) =MAXIMO(A2:A7) e =MÉDIA(A2:A7)

34.Em relação à Internet e à Intranet, é INCORRETO afirmar:
A) Ambas empregam tecnologia padrão de rede.
B) Há completa similaridade de conteúdo em ambos os ambientes.

C) Apenas III.

C) A Intranet tem como objetivo principal agilizar a implantação de processos, promover a integração dos funcionários
e favorecer o compartilhamento de recursos.

D) Apenas I, II e IV.
E) Apenas I, II, IV e V.

D) O acesso à Internet é aberto, enquanto na Intranet é restrito ao seu público de interesse.
31. O Sistema Operacional reconhece o formato de um
arquivo pela sua extensão. Assinale a alternativa em que
o conceito NÃO corresponde à extensão.
A) XLS – arquivos de planilha eletrônica BrOffice Calc.
B) EXE – refere-se a um arquivo que executa automaticamente um aplicativo ou programa.
C) DOC – refere-se a um arquivo de documento de texto criado pelo programa Microsoft Word.
D) BAK – refere-se a um arquivo de cópia de segurança.
E) TXT – refere-se a um arquivo de um programa de formatação simples como o Bloco de Notas.

32. As redes de computadores e o advento da Internet
trouxeram facilidades de comunicação através dos computadores, porém introduziram problemas de segurança
de informações. Qual o nome do mecanismo em redes de
computadores que controla e autoriza o tráfego de informações, estabelecendo filtros através de políticas de segurança?
A) Cookie

E) Internet refere-se, em geral, ao conteúdo público da empresa, ao passo que a Intranet pode englobar compartilhamento de informações de usuários internos à empresa.

ECA – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
Professor Dionei
35. Assinale a alternativa correta. A data do pedido de
adoção, em não estando sob a guarda ou tutela dos adotantes, o adotando deverá contar com idade de no máximo:
A) 21 anos.
B) 18 anos.
C) 16 anos.
D) 14 anos.
E) 12 anos.

B) Proxy
36. Assinale a alternativa correta. O ato infracional
A) Consiste na conduta descrita como crime ou contravenção
penal e somente pode ser praticado por adolescente.

C) Telnet
D) Winsock
E) Firewall
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D) Praticada por pessoa menor de 12 anos importará a aplicação de medida específica de proteção, como, por exemplo,
a liberdade assistida.
E) Somente será punível se for praticado por adolescente,
dada a sua semi-imputabilidade.

37. Assinale a alternativa correta. Clara, 9 anos e Célia, 13
anos, são irmãs e necessitam viajar de Goiânia para Palmas, em Tocantins, desacompanhadas do pai, da mãe ou
responsável. Segundo as regras previstas no Estatuto da
Criança e do Adolescente,
A) A autorização para viajar, seja do juiz, do pai, da mãe ou do
responsável é dispensada se Clara e Célia viajarem na
companhia de sua outra irmã Laura, de 17 anos.
B) Se elas viajarem na companhia de um tio materno, a autorização judicial para viajar é dispensável no caso de Célia,
mas obrigatória no caso de Clara.
C) Se Clara viajar na companhia de pessoa maior, não parente, e houver autorização expressa do pai, da mãe ou responsável, não vai precisar de autorização judicial para viajar.
D) Célia pode viajar independentemente de autorização dos
pais ou do juiz, mas vai precisar de um alvará expedido pelo comissário de menores se viajar de ônibus intermunicipal.
E) Se ambas viajarem desacompanhadas da avó paterna,
podem ir sem autorização judicial, mas vão precisar de autorização expressa do pai, da mãe ou responsável.

ATUALIDADES
Professor Reginaldo
38. Os chineses regularizados no país passaram de
28,5mil (2009) para 34,6 mil (2011), diz o Ministério da
Justiça.
Folha de São Paulo, domingo 15 abr, 2012.
Sobre a mobilidade populacional, é incorreto afirmar:
A) O Brasil tem recebido um número cada vez mais expressivo de imigrantes, a exemplo dos chineses, bolivianos e paraguaios.
B) A estabilidade econômica tem atraído imigrantes para o
Brasil, assim como, brasileiros que deixaram o país em períodos passados.
C) Atualmente a crise econômica que assola alguns países
pelo mundo tem estimulado migrações para o Brasil.
D) A população de um país pode aumentar à medida que o
número de imigrantes for expressivo.
E) O Estado do Paraná vive uma intensa situação de mobilidade populacional representada pela região Metropolitana
de Curitiba que perde grande contingente populacional para o interior do Estado.

do desmatamento na região amazônica, sendo registrado,
em maio de 2011, o desmatamento de 165 km² de floresta.
Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta:
I.

Com o desmatamento desencadeou-se uma discussão
internacional a respeito do papel da Amazônia no equilíbrio
da biosfera e das consequências da devastação que, segundo os especialistas, pode inclusive alterar o clima da
Terra.
II. Devido à dificuldade de fiscalização e à pouca infraestrutura na maior parte da região, alguns moradores se veem
forçados a contribuir com a venda de madeira ilegal por
não terem nenhum outro meio de renda ou mesmo por se
sentirem coibidos pelos madeireiros.
III. A chamada “Amazônia Legal” compreende os estados do
Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e parte
dos estados do Mato Grosso, Tocantins e Maranhão.
IV. O desmatamento afeta a biodiversidade e a vida da população local, desprovida dos recursos da maior bacia hidrográfica do planeta, que acabam dependentes da ajuda do
governo e de organizações não-governamentais.
A alternativa que apresenta os itens corretos é:
A) Apenas a assertiva I está correta
B) As assertivas I, II, III e IV estão corretas
C) Apenas a assertiva IV está correta
D) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas
E) Nenhuma está correta

40. No mundo árabe, países governados há décadas por
regimes políticos centralizadores contabilizam metade da
população com menos de 30 anos; desses, 56% têm acesso à internet. Sentindo-se sem perspectivas de futuro
e diante da estagnação da economia, esses jovens incubam vírus sedentos por modernidade e democracia. Em
meados de dezembro, um tunisiano de 26 anos, vendedor
de frutas, põe fogo no próprio corpo em protesto por trabalho, justiça e liberdade. Uma série de manifestações
eclode na Tunísia e, como uma epidemia, o vírus libertário
começa a se espalhar pelos países vizinhos, derrubando
em seguida o presidente do Egito, Hosni Mubarak. Sites e
redes sociais — como o Facebook e o Twitter — ajudaram
a mobilizar manifestantes do norte da África a ilhas do
Golfo Pérsico.
SEQUEIRA, C. D.; VILLAMÉA, L. A epidemia da Liberdade.
IstoÉ Internacional. 2 mar. 2011 (adaptado).
Considerando os movimentos políticos mencionados no
texto, o acesso à internet permitiu aos jovens árabes
A) reforçar a atuação dos regimes políticos existentes.
B) tomar conhecimento dos fatos sem se envolver.
C) manter o distanciamento necessário à sua segurança.
D) disseminar vírus capazes de destruir programas dos computadores.
E) difundir ideias revolucionárias que mobilizaram a população.

39. O Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia
(Imazon) divulgou dados que demonstram o crescimento
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PROVA DISCURSIVA – REDAÇÃO DE 20 A 30 LINHAS
REDAÇÃO:
Professora Leonora
Texto de apoio

VOCÊ É A FAVOR DO DESARMAMENTO DA POPULAÇÃO CIVIL NO BRASIL?
A semana passada foi uma das mais tristes de toda a história do Brasil. Um psicopata invadiu uma escola
em Realengo, no Rio de Janeiro, e matou a tiros 12 crianças e adolescentes, deixando outros 13 feridos.
O atirador se matou e deixou uma carta suicida. Após o massacre a questão sobre o desarmamento da
população civil no Brasil foi colocado em pauta novamente. Em 2005 um plebiscito manteve
a comercialização legal de armas no país. E agora, o que você acha caro leitor? É favor do desarmamento da população ou não?

(Fonte: http://www.blogdacomunicacao.com.br. Acessado em 06/02/2013)

ORIENTAÇÃO PARA SUA REDAÇÃO:
Inspirado no texto de apoio e valendo-se do seu conhecimento de mundo, produza um texto dissertativo argumentativo, entre 20 e 30 linhas .Sua produção deve apresentar, ainda, as dificuldades e/ou facilidades que a polícia pode esperar caso o desarmamento seja aprovado.
Antes de escrever o texto definitivo, use a folha de rascunho a seguir.

www.CursoSolon.com.br
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REDAÇÃO - FOLHA DE RASCUNHO
Título: _____________________________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

-

31.
32.
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REDAÇÃO – TEXTO DEFINITIVO
Título: _____________________________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

-

31.
32.
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RESPOSTAS COMENTADAS
LÍNGUA PORTUGUESA – Professora Naufal
01 E No contexto, a expressão “Nero de fita de cinema” reforça a ideia contida em “anticristo da rua”, pois a figura do
imperador Nero é associada habitualmente a tirania e violência, e o garoto, vizinho do autor, também se comportava
de forma agressiva a ponto de os adultos o considerarem má companhia para qualquer criança.

02 A Para o autor, o palavrão assume, em dadas situações, caráter “escatológico”, pois a escatologia tanto pode referirse ao estudo dos excrementos, como à doutrina teológica sobre o destino último dos homens e da Terra, ou seja,
referir-se ao que é mais sujo ou remeter ao âmbito do sagrado, como se afirma em [A].

03 E É incorreta a afirmação em [E], pois, no contexto, os verbos “correndo (...), matando-se, agonizando, rilhando” exprimem todos eles continuidade de ação. Todas as demais são corretas.

04 C A proposição II é incorreta, pois na crônica “Bocage no futebol” não há inclusão de fala em discurso indireto, procedimento em que o narrador utiliza suas próprias palavras para reproduzir a fala de um personagem, com verbo de
elocução seguido de oração subordinada. Assim, apenas as proposições I, III e IV são corretas, como se transcreve
em [C].

05 D Os verbos assinalados apresentam, sequencialmente, verbos conjugados nos seguintes tempos e modos: presente
do indicativo, imperativo e futuro do presente do indicativo, futuro do subjuntivo e futuro do presente do indicativo, futuro do pretérito do indicativo e pretérito imperfeito do subjuntivo.

06 D Ao contrário do que se afirma no item 3, Calvin não questiona a eficiência da professora, apenas se revolta contra
uma postura enérgica em retê-lo dentro da sala de aula, mesmo contra sua vontade.

07 D Os itens 2 e 3 apresentam afirmações inadequadas, pois
2. o problema da invariância consiste no uso de diversos sinais gráficos para representar a mesma letra e não o
contrário;
3. a aquisição da linguagem oral ocorre naturalmente, enquanto que a da escrita precisa ser ensinada e praticada.

08 B São incorretos os itens 1 e 4, pois
1. o pronome demonstrativo “isso” estabelece relação anafórica com o trecho “parece a coisa mais natural do mundo”, o qual, por sua vez, se relaciona com o que é mencionado no período anterior sobre o fenômeno da leitura;
4. o pronome indefinido “algo” relaciona-se anaforicamente com “a façanha de absorver a linguagem através da
visão”.

09 E As figuras 1 e 2 comprovam a tese de que a mistura de diversos sinais gráficos para designar a mesma letra não
afeta a capacidade do leitor em interpretar corretamente a mensagem, ou seja, o autor comprova que existe relação
de equivalência entre forma e conteúdo do texto, confirmando a tese da invariância.

10 C O verbo “poder” apresenta, na 3ª pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo, a forma “pôde”, assinalada

com o acento circunflexo para a diferenciar de “pode” do presente do indicativo. A forma “estejem” não existe no
padrão culto da Língua Portuguesa, corresponde apenas a uma forma típica da linguagem coloquial que não deve
ser considerada no contexto da questão. O verbo “dispor” apresenta, na terceira pessoa do singular do futuro do
subjuntivo, a forma “dispuser”.

MATEMÁTICA - Professores Pacífico e Rafael
11 A 11) A, PORCENTAGEM, é só efetuar a multiplicação consecutiva (porcentagens consecutivas) dos valores:
150.1,14.1,18.1,23 = 248,19.

12 A 12) 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
960.60.0,66.2.4

 x = 4 dias.

13 E 13) E, MEDIDAS E VOLUMES, V = 40.40.40 = 64.000 cm3, = 64 dm3 = 64 litros = 64 000 ml, daí temos 64 000ml :
5 ml = 12.800 ampolas.
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14 D Seja x o salário de Valdenor.
3x 5 2 x
 
 130  x
5 6 5
3x x
  130  x
5 3
9 x  5 x  1950  15 x
15
14 x  1950  15 x
x  1950
Portanto, o salário de Valdenor é R$ 1950,00.

15 D I -

Pedro aplicou R$ 5000,00 em Agosto. Como teve um prejuízo de 20% em Setembro, perdeu nesse mês R$

1000,00 (20% de R$ 5000,00) ficando com apenas R$ 4000,00. Em Outubro recuperou 50% de R$ 1000,00 que
havia perdido em Setembro o que equivale a R$ 500,00, dessa forma, no final de Outubro ele tinha R$ 4500,00.
(Verdade)
II -

Após dois meses houve um prejuízo de R$ 500,00, que equivale a 10% do valor inicial que era R$ 5000,00.

(Verdade)
III -

Em Outubro, ele teve um rendimento de R$ 500,00. Esse rendimento representa 12,5% de R$ 4000,00 que

era a quantia antes dessa valorização. (Falsa)

16 A Primeiro, vamos calcular a capacidade (volume) dessa piscina.
Volume = comprimento x largura x profundidade
V = 12 x 5 x 2
V = 120m3
Para seu uso regular a piscina é preenchida com água até 96% de sua capacidade, dessa forma, 96% de 120 =
115,2m3.
3

3

Como na piscina temos 115m de água, temos uma diferença de 0,2m que equivale a 200 litros.

17 B GEOMETRIA E MEDIDAS: 12cm + 13 cm = 25 cm (raio total de uma circunferência), Perímetro (P) = 2 . π . R  P
= 2 x 3,14 x 25 = 157 cm  157 x 10.000 = 157.000 cm = 15,7 km.

HISTÓRIA – Professor Ricardo
18 E O ideário iluminista foi utilizado pelas elites americanas para vários movimentos na América. As outras alternativas
estão incorretas porque apontam estrangeiros utilizando-se de tal ideário no continente americano, o que não aconteceu.

19 A A revolta mais popular do Império foi a Cabanagem,

ocorrida na província do Grão-Pará no Período Regencial
(1831-1840), as outras alternativas correspondem ao I e II Reinados, portanto incorretas, já que o período mais
insurreto do Império foi a Regência.

20 A A Província do Paraná foi criada em 1853, desmembrada da 5ª Comarca de São Paulo, em 1915 eclodiu a Guerra

do Contestado no interior de Santa Catarina com a participação de tropas oriundas do Paraná. As outras alternativas
apontam províncias que não participaram do conflito.

21 C O DASP e o DIP foram órgãos do Estado Novo (1937-1945), período que Getúlio Vargas governou de forma centralizadora e autoritária. Esses órgãos auxiliavam a manutenção de um Estado de estilo fascista e eliminava qualquer
forma de manifestações contrárias ao regime, portanto, as alternativas restantes estão incorretas, já que apontam
um Estado de caráter democrático.

22 E A questão trata do Comício da Central do Brasil, em 1964, onde João Goulart (Jango) anunciou as Reformas de
Base, colocando os setores mais conservadores da sociedade brasileira contra seu governo. Isso provocou em
março do mesmo ano o Golpe Militar. As outras alternativas são falsas, pois são fatos que jamais aconteceram.

23 D Os militares queriam o retorno da democracia de forma “lenta, gradual e segura”, como de fato aconteceu, já que
eleições diretas para Presidente da República, só ocorreram em 1989, apesar de movimentos como o das DiretasJá (1984). Entretanto, a chapa de oposição formada por Tancredo Neves e José Sarney venceu as eleições indiretas encerrando o Regime Militar. As outras alternativas não correspondem ao período.
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GEOGRAFIA – Professor Reginaldo
24 E O percentual de homicídios entre jovens no Brasil no período citado mais do que dobrou. Esta triste estatística corrobora a informação de que as taxas de homicídio no país têm aumentado muito, mesmo diante de um país que não
pára de se desenvolver. Assim, esta situação é um retrato principalmente da manutenção das enormes desigualdades socioeconômicas no Brasil, a falta de acesso à educação, desemprego entre os jovens e do aumento do número
de pessoas envolvidas no mundo das drogas.

25 E A violência urbana gera entre as pessoas uma enorme sensação de insegurança. Neste contexto, que interessa ao

sistema capitalista, forja-se um mercado de segurança particular, através dos condomínios fechados de alto padrão,
alarmes monitorados, cercas elétricas, carros blindados, entre outros, que geram lucro a determinados setores da
economia e que segrega a sociedade entre os que podem e os que não poder ter acesso à parafernália de segurança particular. A ineficiência do Estado no combate ao crime juntamente com a apatia da sociedade em relação às
cobranças do devido retorno social dos seus impostos, criam este contexto de uma sociedade cada vez mais dividida.

26 C A) INCORRETA: os desertos apresentam elevadas amplitudes térmicas, ou seja, o dia é muito quente e a noite é

fria.
B) INCORRETA: a planta do café não se adapta às elevadas altitudes. As regiões de terra roxa em áreas planálticas
de média altitude são ideais para o seu cultivo.
C) CORRETA: o fenômeno da lixiviação (lavagem do solo pelas águas da chuva, retirando e carregando os nutrientes), é comum em áreas desmatadas da Amazônia.
D) INCORRETA: nas bacias sedimentares são encontrados combustíveis fósseis. Jazidas de minerais metálicos são
encontradas em escudos cristalinos ou maciços antigos.
E) INCORRETA: O trigo é uma cultura tradicionalmente de clima temperado

27 D O Dia da Terra busca enfatizar a necessidade de mudança global do atual modelo de desenvolvimento insustentável

adotado pela maioria das nações no mundo para um modelo de desenvolvimento sustentável. Assim, as alternativas
I e II estão de acordo com a temática abordada no enunciado.

28 D Não há ausência de tecnologia. Pelo contrário, as tecnologias existem, no entanto, na maioria das vezes não são

estimuladas pelos governos e empresas em decorrência do maior interesse na manutenção do atual modelo de
desenvolvimento econômico, baseado na utilização de combustíveis fósseis, que, apesar de poluente, é extremamente lucrativo para inúmeros setores da sociedade.

29 B Todas as afirmativas estão corretas e condizentes com um Brasil cada vez mais urbano. O processo de urbanização
se acelera a partir da crise cafeeira que se instalou no país após a crise de 1929, levando a população do campo a
um intenso êxodo rural. O processo de industrialização após a 2ª Guerra Mundial e a mecanização das lavouras
aliado às condições cada vez mais difíceis da agricultura familiar, levaram ao acelerado processo de urbanização do
Brasil no século XX. Assim, atualmente todas as regiões do Brasil apresentam maioria de população urbana, sendo
que o ritmo do êxodo rural tende a diminuir em decorrência da quantidade cada vez menor de pessoas residindo no
meio rural.

INFORMÁTICA – Professor Elaine
30 E Item I – Correto - Nesta classificação estariam, por exemplo, os arquivos de documentos de texto, planilhas, imagens digitais e até músicas.

Item II – Correto - O ícone é a representação gráfica de um arquivo de texto, foto, pasta, através do ícone já reconhecemos o seu tipo de arquivo. Exemplo:

- ícone do Word

- ícone do Excel
Item III – Errado - As pastas podem conter não só arquivos, mas também outras pastas. Uma pasta dentro de um
pasta é chamada subpasta. Você pode criar quantas subpastas quiser, e cada uma pode armazenar qualquer quantidade de arquivos e subpastas adicionais.
Item IV – Correto - Ao abrir uma pasta e ver os arquivos, talvez você prefira ícones maiores (ou menores) ou uma
organização que lhe permita ver tipos diferentes de informações sobre cada arquivo. Para fazer esses tipo de alteração, use o botão Modos de Exibição na barra de ferramentas ou Menu Exibir:
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Item V – Correto - Como exemplo pode-se localizar “abrir” a pasta Documentos e através do botão Pesquisar

digitar a palavra referente ao arquivo a ser localizado.

31 A Primeiramente, quero chamar a atenção para a pergunta apresentada. É uma pergunta negativa, ou seja, há a necessidade de atenção pois a FAFIPA quer saber da alternativa onde seja incorreta a afirmação.
xls - refere-se a um arquivo de planilha eletrônica do Excel.
ods – refere-se a um arquivo de planilha eletrônica do BrOffice Calc.

32 E A) Cookie – Mensagem enviada ao browser por um servidor Web. Normalmente, esta mensagem é gravada no

micro cliente como um arquivo de texto. Sempre que o cliente volta a acessar aquele site, a mensagem é reenviada ao servidor. O objetivo do cookie é identificar o usuário e, por exemplo, exibir páginas personalizadas. Para
isso, o usuário precisa ter fornecido informações pessoais numa visita anterior ao site.

B) Proxy – É um software que armazena dados em forma de cache em redes de computadores. Por exemplo, no
caso de um HTTP caching proxy, o cliente requisita um documento na Internet e o proxy procura pelo documento
em seu cache. Se encontrado, o documento é retornado imediatamente. Senão, o proxy busca o documento no
servidor remoto, entrega-o ao cliente e salva uma cópia no seu cache.
C) Telnet – Ferramenta utilizada para estabelecer comunicação com outras máquinas em outros lugares. Quando é
estabelecida a conexão via Telnet, você está no computador remoto, ou seja, é como se você estivesse usando o
computador no lugar onde ele está instalado. Permite uma conexão pura e simples entre duas máquinas, sem interface gráfica.
D) Winsock – É o conjunto de bibliotecas que possibilitam a comunicação TCP/IP do Windows.
E) Firewall – É o Firewall que estabelece filtros, criando uma barreira de proteção contra as invasões. Combinação
de hardware e software cujo papel é o de filtrar o trânsito de informações entre redes fechadas (como as de uma
empresa) e a Internet. Impede que usuários não autorizados entrem nesta rede interna, via Internet, ou que dados
de um sistema caiam na Internet, sem prévia autorização. Usa sistemas de monitoração que analisa tudo o que
entra e sai do servidor e outros protocolos de segurança.

33 A A fórmula para o cálculo do Maior valor ou Maior Nota não é a fórmula Maior e sim a fórmula Máximo neste exemplo
as notas estão no intervalo de B2 até B7 ficando a fórmula =MÁXIMO(B2:B7).
A fórmula para cálculo da Média não é Med e sim Média e neste exemplo as notas estão no intervalo de B2 até B7
ficando a fórmula =MÉDIA(B2:B7).

34 B Novamente é uma pergunta negativa, ou seja qual a alternativa onde seja incorreta a afirmação.
A) Tanto a Internet quanto a Intranet são tecnologias que empregam os mesmo padrões de rede assim como os
mesmo protocolos.
B) Não há similaridade de conteúdo, apesar de ser sistemas baseados em rede com tecnologia TCP/IP, o conteúdo
de uma Intranet de uma Instituição é voltado para o público interno, enquanto que o da Internet é voltado para o
internauta (público externo);
C) A Intranet permite que a comunicação institucional seja agilizada e diminua o tempo entre os processos organizacionais. É um dos objetivos da Intranet o compartilhamento de recursos (hardware e software);
D) O acesso à Rede Mundial de Computadores é aberto, sempre por meio de um provedor de serviço de Internet e,
geralmente, o acesso à rede de uma Instituição é fechado, pois se trata de uma rede particular ou de acesso restrito;
E) A leitura do item E confirma todas as demais itens apresentados acima. O texto apresentado está corretíssimo.

ECA – Professor Dionei
35 B Artigo 40, do ECA: “O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos à data do pedido, salvo se já estiver sob
a guarda ou tutela dos adotantes.”
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36 B Artigos 103 e 105, do ECA:
103 - Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal.
105 - Ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas previstas no art. 101

37 C pois, quando o menor está desacompanhado de uma pessoa maior autorizada pelo pai, mãe ou responsável, a

autorização judicial é dispensada (artigo 83, § 1º, b, 2, do ECA); A alternativa “A” está incorreta, pois como a outra
irmã Laura também é menor de idade, também precisará de autorização para viajar para fora da Comarca onde
reside (Artigo 83, caput, do ECA); A alternativa “B” está incorreta, pois no caso de viajarem em companhia de tio
materno, a autorização não será exigida (Artigo 83, § 1º, b, 1, do ECA); A alternativa “D” está incorreta, pois no caso
de viagem para fora da Comarca onde reside, há a necessidade de autorização judicial, com exceção dos casos
previstos em lei (Artigo 83, caput, do ECA); A alternativa “E” está incorreta, pois, na companhia da avó materna, não
há a necessidade de autorização do pai mãe ou responsável (Artigo 83, § 1º, b, 1, do ECA).

ATUALIDADES – Professor Reginaldo
38 E O Brasil tem se tornado um país cada vez mais atrativo ao imigrante. Apesar do histórico de décadas de repulsão
populacional, a crise econômica mundial que assola a Europa, EUA e Japão, aliado a um desempenho satisfatório
da economia brasileira, levam ao aumento do número de sul-americanos e europeus que desembarcam no Brasil na
busca de melhores oportunidades. As alternativas A, B, C e D estão de acordo com este contexto, no entanto, a
alternativa E está errada ao atribuir à região metropolitana de Curitiba uma perda de pessoas para o interior do Estado, tendo em vista que, apesar da existência desta mobilidade espacial da população paranaense, o fluxo citado
não é expressivo, sendo a situação contrária, ou seja, o fluxo de pessoas do interior para a capital, mais significativo.

39 B O desmatamento da Amazônia, maior floresta tropical do planeta, chama a atenção do mundo por dois motivos
principais: a enorme perda de biodiversidade e a possibilidade de intensificação das mudanças climáticas globais
com o lançamento de gases do efeito estufa pela intensa queimada de árvores. Atualmente 17% da floresta já foram
destruídas pelas atividades antrópicas. As quatros alternativas corroboram esta situação, estando correta.

40 E O acesso à internet foi fundamental para a ocorrência da Primavera Árabe na África Branca e no Oriente Médio.

Através das redes sociais, os jovens revoltados com as situações de desigualdade socioeconômica, desemprego,
autoritarismo e empobrecimento da população, disseminaram ideias revolucionárias que mobilizaram multidões que
se posicionaram contrários às ditaduras até então vigentes. Assim, apesar da internet não ter sido a causa das
manifestações, ela foi o mais importante instrumento de disseminação das reivindicações sociais que levaram à
queda dos ditadores na Tunísia, Egito e Líbia.

REDAÇÃO - Planilha para você efetuar a correção: Veja a seguir 

 Você discorda do gabarito?
Então envie seu recurso, devidamente fundamentado, para
secretaria@cursosolon.com.br
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REDAÇÃO - Planilha de Autocorreção



Use essa planilha para classificar sua redação.
Sua redação precisa enquadrar-se no nível BOM ou ÓTIMO.
NÍVEIS

AVALIE CARACTERÍSTICAS

INSUFICIENTE
(de 0 a 4 pontos)


REGULAR
(de 5 a 9 pontos)


BOM
(de 5 a 9 pontos)


ÓTIMO
(de 16 a 20 pontos)

[__] Aborda o tema superficialmente.
[__] Apresenta mais fatos que argumentos.
[__] Opina pouco.
[__] Nível baixo de informatividade.
[__] Problemas frequentes relacionados à coerência, coesão, ortografia, pontuação.
[__] A opinião aparece em mais de um momento.
[__] Um pouco mais de argumentos.
[__] Argumentos ainda frágeis, superficiais.
[__] Argumentos de consenso, altamente previsíveis.
[__] Nenhuma sofisticação na apresentação das ideias.
[__] Nível baixo de informatividade.
[__] Problemas frequentes relacionados à coerência, coesão, ortografia, pontuação.
[__] Argumentos mais consistentes.
[__] Argumentos satisfatórios, mas previsíveis.
[__] Um pouco mais de organização e sofisticação na apresentação das ideias.
[__] Traz exemplos e articula-os com os argumentos.
[__] Nível médio de informatividade.
[__] Problemas de coerência, coesão, ortografia e pontuação menos frequentes ou ausentes.
[__] Argumentos que demonstram maior criticidade.
[__] Surpreende o leitor com exemplos e argumentos menos previsíveis.
[__] Ideias muito bem organizadas.
[__] Traz exemplos, articula-os com os argumentos de modo mais adequado.
[__] Nível alto de informatividade.
[__] Continuidade, progressão e boa articulação entre as ideias, entre os parágrafos.
[__] Pouco ou nenhum problema relacionado à coerência, coesão, ortografia e pontuação.

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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