
 

 
   

 
 
 
 
 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ 
OS DEZ MANDAMENTOS  

DO BOM CANDIDATO: 

 Antes de iniciar, faça uma breve apreciação de toda a prova  
(± 10 min.), observando questões interligadas e efetuando  
algumas anotações e marcações. 

 Comece a prova pelas disciplinas que você mais domina. 

 Iniciada a prova (ou este simulado), não a interrompa  
em hipótese alguma. 

 Mantenha, durante toda a prova, o alto astral, a objetividade,  
a satisfação, a determinação e a crença de que você terá êxito  
em cada questão, em cada disciplina, e na prova como um todo. 

 Faça marcações e deixe para o final as questões que você  
julgar trabalhosas ou difíceis. 

 Enfrente as questões com elevada objetividade. Descubra imediata-
mente o que o enunciado pede. Visualize ou esboce a solução.  
Só depois escolha a resposta mais coerente para cada questão.  

 Use lógica, intuição e atitudes positivas na resolução das questões. 
Cuidado: depois de calculada ou localizada a resposta, muitas vezes 
você precisará reler o enunciado da questão para saber o que ele re-
almente pede. Só assinale SR (sem resposta) quando realmente não 
souber nada do assunto. 

 No dia da prova oficial, fique de olho no relógio. 

 Reserve tempo no final para responder a eventuais questões ou itens 
pendentes. 

 Faltando quinze minutos para o término da Prova, deixe tudo de lado e 
passe para o Cartão de Respostas as alternativas que você já assinalou. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
(professora Cidinha e professor Guerra) 

 

 
     Passados dois meses de tantas histórias, comecei a 
pensar no sentido da solidão. Um estado interior que não 
depende da distância nem do isolamento, um vazio que 
invade as pessoas e que a simples companhia ou presen-
ça humana não podem preencher, solidão foi a única coisa 
que eu não senti, depois de partir. Nunca. Em momento 
algum. Estava, sim, atacado de uma voraz saudade. De 
tudo e de todos, de coisas e pessoas que há muito tempo 
não via. Mas a saudade às vezes faz bem ao coração. 
Valoriza os sentimentos, acende as esperanças e apaga 
as distâncias. Quem tem um amigo, mesmo que um só, 
não importa onde se encontre, jamais sofrerá de solidão; 
poderá morrer de saudade, mas não estará só. 

(Almyr Klink) 
 
01. A partir da relação entre as afirmações abaixo e o 

texto acima, assinale uma das cinco alternativas ao fi-
nal apresentadas. 
I – A saudade é um sentimento benigno ao homem. 
II – A solidão independe do mundo exterior; ela se si-

tua no universo íntimo de cada um. 
III – Solidão e saudade são sentimentos antagônicos 

(contrários); quem tem lembranças nunca se senti-
rá só. 

a) se todas estão corretas. 
b) se apenas I e III estão corretas. 
c) se apenas II está correta. 
d) se apenas III está correta. 
e) se todas estão incorretas. 
 

02.  Considere a concordância nas seguintes frases: 
I. Qual de nós viajaremos à Itália? 
II. O falso e o verdadeiro, a verdade e a mentira, tu-

do passa. 
III. Renato ou Fernanda preencherão a única vaga 

existente. 
a) Apenas a I está correta. 
b) Apenas a II está correta. 
c) Apenas a I e a II estão corretas. 
d) Apenas a II e a III estão corretas 
e) I, II e III estão corretas. 
 

 
03. Indique a alternativa em que o pronome destacado 

representa corretamente o termo a que se refere: 
a) Mulher apaixonada é um ser fascinante; elas fi-

cam irresistíveis quando se põem a seduzir. 
b) Entre a montanha e a praia é difícil escolher; ca-

da um tem suas vantagens. 

c) A multidão protestava, mas depois que o locutor 
lhes deu todas as explicações as ruas ficaram 
vazias. 

d) Ele não nos estendeu a mão; com tanta culpa 
nos ombros, parece que as sentia sujas. 

e) Gosto de filmes policiais e de filmes românticos; 
estes me fazem devanear, e os primeiros me ex-
citam. 

 
04. “Amanhã faz um mês que a senhora está longe de 

casa.” 
Da oração destacada, na frase transcrita, é correto 
dizer: 
a) Trata-se de uma oração em que o sujeito está e-

líptico, e o verbo é de ligação. 
b) A oração tem por sujeito a palavra amanhã, e o 

verbo é transitivo direto. 
c) A oração tem por sujeito um mês, e o verbo é in-

transitivo. 
d) Trata-se de uma oração sem sujeito, e o verbo é 

transitivo direto. 
e) A oração tem sujeito determinado, e o verbo é de 

ligação. 
 

05. Assinale a seqüência que completa correta e respecti-
vamente estes períodos: 
— Ela ....... disse que não iria. 
— Vão ....... os livros. 
— A moça estava ....... aborrecida. 
— É ......... muita atenção para atravessar a rua. 
— Nesta sala, estudam a terceira e quarta ....... do 

primeiro grau. 
a) mesmo – anexos – meia – necessário – série 
b) mesma – anexos – meio – necessária – séries 
c) mesmo – anexo – meio – necessário – séries 
d) mesma – anexos – meio – necessário – séries  
e) mesma – anexos – meia – necessário – séries 

 
06. Assinale a alternativa onde haja correta flexão de 

número do substantivo destacado: 
a) Você me emprestaria alguns porta-copos para o 

jantar? 
b) As estrelas-dos-mares parecem dançar sob a á-

gua. 
c) Os guarda-noturnos querem reajuste salarial. 
d) Os botas-fora para os formandos ainda não se i-

niciaram. 
e) Os atuais vices-governadores participarão dos 

comícios. 
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07. Assinale a opção onde o adjetivo composto tenha sido 
corretamente flexionado: 
a) As camisas marrom-escuras são as preferidas 

deste cantor. 
b) As reuniões sócio-políticos-econômicas aconte-

cerão uma vez por mês. 
c) Véus azuis-celeste decoravam o salão. 
d) A porta-bandeira trazia saias verdes-corais. 
e) Cortinas cor-de-rosas são a paixão da garota. 

 

Leia o texto abaixo para responder à questão 8: 

   Quando eu estava na escola médica de Boston, tive a 
sorte de fazer parte de um pequeno grupo de estudantes 
que se reuniu informalmente com um célebre cardiologis-
ta, homem na casa dos oitenta anos. Num dado momento, 
um dos estudantes comentou com certa apreensão que as 
doenças cardíacas eram a causa número um de morte nos 
Estados Unidos. O velho professor pensou sobre isso por 
alguns instantes e depois replicou: “O que é que você 
preferia ter como causa número um de morte?” 

(David Ehrenfeld) 
 
08. (FUVEST-SP) A réplica do sutil professor ao estudante 

sugere que 
a) a especialização do saber aprimora a visão do 

conjunto. 
b) o avanço tecnológico nem sempre implica huma-

nização. 
c) a fixação no poder da ciência faz esquecer seus 

limites. 
d) a modernização apressada costuma obrigar a re-

cuos. 
e) a pesquisa perseverante contorna os maiores 

obstáculos. 
 
 
09. (Fatec-SP) Assinale a alternativa que completa corre-

tamente as três frases que seguem: 
O século ........ vivemos tem trazido grandes transfor-
mações ao planeta. 
O ministro reafirma a informação ......... o presidente 
se referiu em seu último pronunciamento. 
Todos lamentavam a morte do editor ....... publicou 
obras importantes do Modernismo. 
a) onde – a que – que 
b) onde – a que – cujo 
c) em que – que – o cujo 
d) em que – a que – que 
e) em que – de que – o qual 

 
 
10. (UEL-PR) Para ..... poder terminar a arrumação da 

sala, guardem  ..... material em outro lugar até que eu 
volte a falar ........, dizendo que já podem entrar. 
a) eu – seu – com vocês 

b) eu – vosso – convosco 
c) eu – vosso – consigo 
d) mim – seu – com vocês 
e) mim – vosso – consigo 

 
11. Em “É claro que eu não parava aí” e  “O fato é que a 

suspeita não me feriu...”, as orações grifadas exer-
cem, respectivamente, as funções de 

a) objeto direto e sujeito. 

b) sujeito e predicativo do sujeito. 

c) sujeito e objeto direto. 

d) predicativo do sujeito e objeto direto. 

e) objeto direto e predicativo do sujeito. 
 
12. (PUC-PR) Sobre o exemplo “A Lua brilhou alegre no 

céu.”, afirmamos: 
I. O verbo brilhar é intransitivo. 
II. O verbo brilhar é transitivo direto. 
III. O verbo brilhar é transitivo indireto. 
IV. O predicado é nominal. 
V. O predicado é verbal. 
VI. O predicado é verbo-nominal. 
a) Estão corretas a I e a VI. 
b) Estão corretas a I e a V. 
c) Estão corretas a II e a V. 
d) Está correta apenas a V. 
e) Estão corretas a III e a VI. 

 
13. (FCMSC-SP) Examinar as três frases abaixo e indicar 

onde ocorre tanto objeto direto quanto objeto indi-
reto: 
I – Miriam pediu dinheiro ao pai. 
II – A cozinheira ofereceu torta de maçã à doutora. 
III – O geneticista confessou tudo à psiquiatra. 
a) Em apenas I e II. 
b) Em apenas I e III. 
c) Em apenas II e III. 
d) Em todas. 
e) Em apenas II. 

 
 
14. Assinale a ÚNICA alternativa onde a palavra SE seja 

partícula apassivadora: 
a) O rapaz se concentrou durante a prova. 
b) Cidinha mostrou-se preocupada com seus alu-

nos. 
c) No Natal, busca-se a harmonia. 
d) Necessita-se de ajudantes. 
e) Vive-se mal nas favelas. 
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15. (UCMG-MG) O termo destacado NÃO  está correta-
mente classificado em: 
a) Aquilo o dava como absolutamente incapaz para 

o serviço militar. – complemento nominal 
b) Geraldo Viramundo continuava calado. – predi-

cado verbo-nominal 
c) E lá estavam eles, os profetas, assistindo imó-

veis ao rolar dos tempos. – aposto 
d) O cego se surpreendia com o desalento de seu 

amigo. – objeto indireto 
e) Os homens marchavam decididos, secundados 

pelas mulheres. – predicativo do sujeito 
 
 

Texto para a questão 16: 

Era esse dia Domingo do Espírito Santo. Como todos 
sabem, a festa do Espírito Santo é uma das festas predile-
tas do povo fluminense. Hoje, mesmo que se vão perden-
do certos hábitos, uns bons,outros maus, ainda essa festa 
é motivo de grande agitação; longe porém está o que 
agora se passa daquilo que se passava nos tempos a que 
temos feito remontar os leitores. A festa não começava no 
domingo marcado pela folhinha, começava muito antes, 
nove dias, cremos, para que tivessem lugar as novenas. 
(Manuel Antonio de Almeida- Memórias de um sargento de 
milícias) 
 
16. (CEFET-PR) Com relação ao texto é correto afirmar 

que 
a) os hábitos antigos é que eram bons. 
b) quem nasce no Espírito Santo é chamado de 

fluminense. 
c) com o passar do tempo, houve mudança nos fes-

tejos do Espírito Santo. 
d) durante a festa havia muita confusão. 
e) as novenas começavam sempre no domingo. 

 
 
17. (UNIT – MG) Quanto à concordância nominal , as 

lacunas das frases 

• Era talvez meio-dia e ......... quando fora preso. 
• Decepção é ........... para fortalecer o sentimento 

patriótico. 
• Apesar da superpopulação do alojamento, havia 

acomodações ...... para os homens. 
• Os documentos dos candidatos seguiram ...... às 

listas de inscrição. 
• As fisionomias dos homens eram as mais deso-

ladas ...... naquele cortejo. 
São preenchidas, respectivamente, por 
a) meia – bom – bastantes – anexos – possíveis. 
b) meio – bom – bastantes – anexo – possíveis. 
c) meia – boa – bastante – anexo – possível. 
d) meio – boa – bastante – anexo – possível. 
e) meia – bom – bastante – anexo – possíveis. 

 
18. (ITA-SP) Assinale a alternativa correta: 

a) Fazem anos que não te vejo. 
b) Devem haver pessoas honestas lá. 
c) Alvimar ou Caetano será escolhido para o cargo. 
d) Não haviam provas suficientes para se incriminá-

lo. 
e) Sou eu que paga o aluguel desta casa. 

 
 
Considere o texto abaixo para as próximas duas questões: 

 
Sempre foi assim... 

 
Um grupo de cientistas colocou cinco macacos numa 

jaula. Dentro dela tinha uma escada com um cacho de 
bananas. Quando um macaco subia a escada para apa-
nhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água 
fria nos que estavam no chão. 

Depois de certo tempo, quando um macaco ia subir a 
escada, os outros batiam nele. Passado mais algum tem-
po, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da ten-
tação das bananas. 

Então, os cientistas substituíram um dos cinco maca-
cos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada. Os 
outros, rapidamente, o retiraram de lá e lhe deram a maior 
surra. Depois da pancadaria, o novo integrante não mais 
subia a escada. 

Um segundo macaco foi substituído, e o mesmo ocor-
reu. Tem um detalhe: o primeiro substituto participou, com 
entusiasmo, da surra ao novato. Um terceiro foi trocado, e 
repetiu-se o fato. Quando, finalmente, o último dos vetera-
nos foi substituído, os cientistas ficaram com um grupo de 
cinco macacos que, mesmo nunca tendo tomado um ba-
nho frio, continuavam batendo naquele que tentasse che-
gar às bananas. 

Se fosse possível perguntar a algum deles porque ba-
tiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a 
resposta seria: "Não sei! As coisas sempre foram assim 
por aqui". 

(autoria desconhecida) 
 
19. De acordo com o texto, é incorreto afirmar: 

a) Os macacos não subiam a escada para pegar 
bananas porque receberiam um jato de água fria 
ou apanhavam dos outros macacos. 

b) O autor apresenta uma história que pode ser en-
tendida como uma espécie de parábola porque 
traz ensinamento de como as coisas ocorrem em 
relação ao ser humano. 

c) Os macacos foram substituídos por outros, gra-
dativamente, mas nunca ocorreu de ficarem seis 
macacos na jaula (sempre ficaram cinco). 

d) As palavras “pancadaria” e “surra” fazem referên-
cia, no texto, à violência representada pelo jato 
de água fria. 

e) Nas últimas substituições dos macacos, repetia-
se o mesmo fato ocorrido na primeira substitui-
ção.  
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20. É comum encontrarmos nos textos palavras que esta-
belecem qualquer espécie de relação ou vínculo com 
outras apresentadas no texto. No caso do texto apre-
sentado, indique a alternativa em que a conexão é in-
devida: 
a) No segundo parágrafo, a palavra “outros” refere-

se aos macacos que ficavam no chão. 
b) “Ele”, no terceiro parágrafo, tem referência ao 

primeiro macaco substituído. 
c) A palavra “terceiro”, apresentada no quarto pará-

grafo, refere-se a macaco. 
d) “que”, no penúltimo parágrafo, tem relação com o 

novo grupo de cinco macacos. 
e) A conjunção “Se”, presente no último parágrafo, 

tem a função de estabelecer idéia adversativa. 
 
21. (BB) Há crase em:  
      a) Responda a todas as perguntas.  
      b) Avise a moça que chegou a encomenda.  
      c) Volte sempre a esta casa.  
      d) Dirija-se a qualquer caixa.  
      e) Entregue o pedido a alguém na portaria.  
 
22. (FUND. SANTO ANDRÉ-SP)  "....... muito tempo, devi-

do ....... condições político-econômicas do país, não é 
dado ....... população o direito de viver ....... salvo de 
sobressaltos financeiros". A alternativa que preenche 
corretamente as lacunas da frase, é:  

      a) a, as, à, à                       d) há, às, à, à  
      b) à, às, à, a                       e) à, as, à, a  
      c) há, às, à, a  

 
Texto para a questão 23: 

Uma mão lava a outra 
   Os governadores arregaçarão as mangas pela apro-
vação do Fundo Social de Emergência. Em troca, o 
governo recua e admite ampliar os prazos de paga-
mento das dívidas dos Estados com a União. O es-
cambo foi selado no último encontro entre F.H.C. e o 
senador José Sarney. 

(VEJA) 

 
23. (UNAERP)  No texto acima, a melhor interpretação 

para o significado de uma mão lava a outra, arrega-
çarão as mangas  e escambo pode ser encontra, 
respectivamente, na alternativa: 
a) ato de conceder favores – suspenderão as man-

gas – transação política. 
b) disposição para ajudar – iniciarão trabalho pesa-

do – acordo em virtude do qual se dá uma coisa 
por outra. 

c) ajuda mútua – estarão dispostos a tudo – troca. 
d) ato de eximir-se de praticar uma ação – descon-

trair-se-ão – câmbio. 
e) ato de retribuir – farão qualquer trabalho – troca 

ilegal. 

24. Leia a piada a seguir, retirada do livro Os humores da 
língua, do lingüista Sírio Possenti. Após isso, assinale 
a alternativa incorreta sobre ela: 

A professora pede uma redação sobre “A família po-
bre”. A garotinha, filha de banqueiro, escreve: “Naque-
la casa, todo mundo era pobre. O pai era pobre, a 
mãe era pobre, o mordomo era pobre, o motorista era 
pobre, a cozinheira era pobre...” 

a) Pode-se dizer que um dos aspectos que garante 
o humor da piada é a especificação de quem é o 
autor da redação. 

b) A forma como a menina escreve a redação indica 
que os conhecimentos sofrem determinação da 
experiência histórica de cada um. 

c) Um dos aspectos que torna o texto risível é o fato 
de a garotinha relacionar dados incompatíveis 
com a concepção usual (comum) de família po-
bre. 

d)  Na redação da menina, há marcas que revelam 
a sua ironia e distância ao tratar o tema proposto 
pela professora. 

e)  A eliminação da expressão “filha de banqueiro” 
alteraria o processo de produção de sentido para 
a piada. 

 
 

Texto para a questão 25 

A primeira vez em que fui a um zoológico (zoológico mo-
desto, de cidade pequena), menino ainda, cada um dos 
bichos era uma novidade espantosa. O fascínio que me 
provocavam o quati arisco diminuto foi sendo substituído, 
porém, por uma sensação mais vaga, difícil de definir. 
Chamá-la de tristeza seria exagero, naquela tarde alegre; 
a palavra perturbação estará mais próxima da verdade. 
Mas por que e de onde vinha aquela perturbação? 
   Vinha (só hoje é que posso explicar) do contraste entre a 
excitação de quem ia conhecendo tantos bichos e a resig-
nação com que cada um deles se movia no espaço cerca-
do. Era como se cada um deles estivesse ali sem estar 
inteiramente ali. Naqueles cubículos, os bichos eram me-
nos bichos, reduzidos à atração para o público. Quanto 
sobra realmente, de um quati, de uma siriema, de uma 
capivara, quando o homem lhes rouba a natureza, e os 
confina, e os exibe? Essa é a perturbação que me acom-
panha até hoje, quando visito os bichos encarcerados. A 
palavra tristeza continua sendo excessiva para traduzir 
minha própria sensação, mas é insuficiente para expressar 
o estado de ânimo em que fizemos mergulhar os inocen-
tes prisioneiros. 

(Celso de Oliveira) 
 
25. Considere as seguintes afirmações: 

I – As palavras excitação e tristeza traduzem estado 
de espírito semelhantes, experimentados pelo autor 
quando menino. 
II – O estado de perturbação do menino que visitou 
pela primeira vez o zoológico deveu-se ao fascínio de 
conhecer vários bichos. 
III – O texto nos mostra como uma mesma palavra ora 
vai além, ora fica aquém do que queremos expressar. 
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Em relação ao texto, está correto o que se afirma 
somente em 
a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) I e II. 
e) II e III. 

 
 
 
26. (Mackenzie) Aponte a alternativa em que o substantivo 

em destaque foi empregado de forma genérica: 
a) Aquele homem contundente lançou, como um vul-

cão, sua ira já incrustada nas paredes do estôma-
go. 

b) Instrumento de força e energia pacífica, um ho-
mem de fé e coragem pertinaz, aquele pai obteve 
o reconhecimento dos filhos. 

c) Todo homem necessita de segurança, não só para 
dominar a própria vida, como também para des-
vendar os mistérios do universo exterior. 

d) Com nove páginas, o laudo da justiça acusou Mário 
de vários crimes e o considerou como um homem 
devasso. 

e) O novo marco implantado na geografia urbana de 
Paris deve-se a um artista americano, homem de 
origem chinesa, considerado um dos mais bem-
sucedidos arquitetos da atualidade. 

 
27. Quanto ao gênero semântico dos substantivos, assina-

le alternativa onde o gênero do substantivo grifado te-
nha sido INCORRETAMENTE usado: 
a) Ele foi preso por ter sido considerado o cabeça da 

revolta. 
b) Não sei ao certo quantos gramas de chocolate em 

pó devem ser usados na receita. 

c) Ela foi, no passado, uma dos maiores sucessos do 
rádio brasileiro. 

d) Com o moral elevado, a seleção brasileira mascu-
lina de vôlei partiu para as olimpíadas da Grécia. 

e) Andréia tornou-se um excelente guia turístico 
graças ao bom curso que fez. 

 
28.. (BB) Pronome empregado incorretamente:  
      a) Nada existe entre eu e você.  
      b) Deixaram-me fazer o serviço.  
      c) Fez tudo para eu viajar.  
      d) Hoje, Maria irá sem mim.  
      e) Meus conselhos fizeram-no refletir.  
 
29. (UEPG-PR) Em “O guarda-noturno pára e contempla.”, 

o conectivo e estabelece entre as orações uma rela-
ção de 
a) oposição. 
b) causa. 
c) soma. 
d) condição. 
e) alternância. 

 
30. Assinale a opção onde a colocação pronominal foi 

incorreta: 
a) Mal me olhou, virou o rosto numa atitude infantil. 
b) Em se tratando de esporte, ele parece leigo. 
c) O senhor Anastácio cumprimentou-me e, logo em 

seguida, emudeceu. 
d) Venderia-me seu barco se eu lhe oferecesse 

mais? 
e) Tudo me leva a crer que ele era culpado. 

 

 
 

 
 

MATEMÁTICA 
(professor José Carlos Pacífico) 

 
 
 
 

 

31. A solução da equação exponencial (0,5)2x = (0,25)1 – x 
é um número x, tal que: 

(a) 0 < x < 1 
(b) 1 < x < 2 
(c) 2 < x < 3 
(d) x > 3 
(e) x < 0 
 

32. Resolva a equação 4)54(log 2

2
1 −=−+ xx  e assina-

le a alternativa que determine o seu conjunto solução: 

(a) S = { -7; 3 } 
(b) S = { 6 ; 7 } 
(c) S = { 2; 3 } 
(d) S = { -3; 7 } 
(e) S = { 4; 5 } 
 

33. A expressão  X – 1/2 – Y – 2 , para X = 1/4 e Y = 2, re-
presenta o número: 

(a) – 1/ 4 
(b) 1 / 4 
(c) 0 
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(d) 9/4 
(e) 7/4 

 
34. Quantos números ímpares há entre 14 e 192? 

(a) 88 
(b) 89 
(c) 87 
(d) 86 
(e) 90 
 

35. 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 sa-
lário em maio? 

(a) R$ 248,19 
(b) R$ 189,30 
(c) R$ 325,30 
(d) R$ 268,23 
(e) R$ 198,34 
 

36. Efetuando-se 1
2

3
0 4 1

2

9
+

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟, :   obtemos: 

(a) 95/3 
(b) 5 
(c) 3 
(d) 93/55 
(e) 9/5. 

37. Numa granja  encontramos galinhas e coelhos num 
total de 140 cabeças e 400 pés. Daí, podemos afirmar 
corretamente que: 

(a) o número de galinhas é igual a 60 
(b) o número de coelhos é igual a 80 
(c) o número de galinhas é igual a 80 
(d) o número de coelhos é igual 40 

(e) o número de galinhas é o dobro de coelhos. 
 

38. Sebastião aplicou um capital por 3 meses, à taxa de 
juros simples de 7% am. Decorridos os três meses, o 
mesmo capital inicial foi aplicado por mais 2 meses, à 
taxa de 48% aa. A soma do Juro obtido nas duas tran-
sações foi de R$ 36.250,00. Daí podemos afirmar que: 

(a) o capital inicial era inferior a  R$ 100.000,00 
(b) o capital inicial era superior a R$ 150.00,00 
(c) o capital inicial foi de R$ 120.000,00 
(d) o capital inicial era inferior a R$ 130.000,00 
(e) o capital inicial era superior a R$ 125.000,00 
 

39. Quantos anagramas da palavra SUCESSO começam 
por S e terminam em O ? 

(a) 7! 
(b) 5! 
(c) 30 
(d) 60 
(e) 90 
 

40. Num determinado país, todo rádio amador possui um 
prefixo formado por 5 símbolos assim dispostos: um 
par de letras, um algarismo diferente de zero, outro par 
de letras; por exemplo: PY-6-CF. o primeiro par de le-
tras é sempre PY, PT ou PV; o segundo par só pode 
ser constituído das 10 primeiras letras do alfabeto, não 
havendo letras repetidas. Nesse país o número de pre-
fixos disponíveis é: 

a) 270 
b) 1230 
c) 2430 
d) 2700 
e) 2560 

 

 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
Atualidades e Informática 

 
 
 
 

 

ATUALIDADES 
(professor Sérgio Viotto) 

 
41) O desenvolvimento sustentável, proclamado genero-

samente pelo relatório Brundtland, em 1987, como "a-
quele que atende às necessidades do presente sem 
comprometer a possibilidade de as gerações futuras 
atenderem a suas próprias necessidades", gerou im-
passes na Cúpula da Terra, na Rio-92 e agora em Jo-
hanesburgo-2002. Uma das razões para isso é a insus-

tentabilidade da própria proposta de "desenvolvimento 
sustentável", que tem como premissa uma noção de 
desenvolvimento predominante desde o pós-guerra e 
que se contrapõe à noção de sustentabilidade.   

Adaptado de Acselrad, Henri; Leroy, Jean-Pierre. In 
Novas premissas da Sustentabilidade Democrática. 

Rio de Janeiro. FASE, 1999.  
Esta noção de desenvolvimento NÃO se fundamenta:  
(A) na expansão mundial dos fluxos de circulação de 

bens, serviços e capitais.  
(B) na integração homogeneizadora das sociedades 

periféricas ao capitalismo central.  
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(C) no progresso econômico dissociado da geração de 
empregos e do direito ao trabalho.  

(D) na autonomia dos setores produtivos em relação 
ao funcionamento do setor financeiro.  

(E) na produção em escala de bens duráveis para um 
mercado consumidor em ampliação.  

 
 

42) "Atualmente, no Rio de Janeiro, com freqüência po-
demos ler nas manchetes dos jornais que a polícia "o-
cupou", "invadiu" ou "fez um cerco" à favela. Este vo-
cabulário nos leva a pensar que se trata de uma situa-
ção de guerra entre territórios, por meio do qual se a-
firma claramente que estes espaços estariam submeti-
dos a forças hegemônicas diferentes: de um lado, a so-
ciedade "legalmente" constituída; de outro, um território 
controlado "informalmente" pela força ou pelo prestígio 
de grupos marginais."  
(Extraído de Gomes, Paulo César da Costa In A Con-

dição Urbana: ensaios de geopolítica da cidade. 
Rio de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil, 2002.)  

O perigo, então, do uso desse vocabulário é que:  
I) a exclusão social deixe de ser apenas um estatuto 

abstrato e ganhe a forma de um território;  
II) os habitantes do Rio de Janeiro acreditam que em 

uma mesma cidade existam dois territórios mutua-
mente excludentes;  

III) a questão da violência possa ser resolvida com a 
destruição das favelas.  

A(s) afirmativa(s) que mostra(m) o perigo do uso do 
vocabulário é(são):  
(A) I;  
(B) I e II;  
(C) I e III;  
(D) II e III;  
(E) I, II e III.  
 
 

43) Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domi-
cílios (PNAD - 2001), divulgados pelo IBGE, mostraram 
que a taxa de desemprego no Estado do Rio de Janeiro 
atingiu seu nível mais alto, chegando a 12,2% da força 
de trabalho. 
Com relação ao desemprego no Estado do Rio de Ja-
neiro, são corretas as afirmativas abaixo, à EXCEÇÃO 
DE UMA. Indique-a: 
(A) o Rio de Janeiro vem perdendo empresas para ou-

tros estados; 
(B) a crise no mercado de trabalho no Rio de Janeiro 

tem sido mais significativa na região metropolitana;  
(C) a indústria do petróleo, um dos sustentáculos eco-

nômicos do Rio de Janeiro, não é intensiva em 
mão-de-obra; 

(D) uma elevada parcela dos trabalhadores no Rio de 
Janeiro encontra-se na informalidade;  

(E) o Rio de Janeiro é a metrópole com o menor per-
centual de trabalhadores qualificados.  

 

 
44) A extensão territorial brasileira, as decisões individuais 

ou de grupos e as ações governamentais possibilitaram 
um movimento de integração de novas áreas - as fron-
teiras - à economia nacional. Nas últimas décadas, esta 
integração se deu em direção ao Centro-Oeste e à A-
mazônia, como resultado da expansão geográfica dos 
capitais produtivos, mercantis e financeiros realizada, 
destacadamente, pelos complexos agroindustriais.  
Assinale a alternativa que NÃO indica uma estratégia 
adotada por esses complexos:  
(A) seletividade na escolha dos cultivos;  
(B) utilização intensiva de tecnologia;  
(C) utilização de linhas especiais de crédito criadas 

pelo governo;  
(D) substituição dos insumos agrícolas pela fertilidade 

natural dos solos;  
(E) ocupação de áreas anteriormente utilizadas pela 

agricultura de subsistência e pela pecuária extensi-
va.  

 
45) Na Europa, após 1989, com a derrubada do muro de 

Berlim e o fim da Guerra Fria, ocorreu uma reformula-
ção das fronteiras fazendo surgir um novo mapa políti-
co.  
Podemos considerar como parte desta reformulação:  
(A) os movimentos de aglutinação política no leste eu-

ropeu.  
(B) o fortalecimento da unidade étnica na Iugoslávia.  
(C) a definição do projeto unitário da Europa Ociden-

tal.  
(D) a desintegração da Comunidade de Estados Inde-

pendentes (CEI).  
(E) a reunificação da Irlanda do Norte e da Irlanda do 

Sul.  
 

46)  A população economicamente ativa ( PEA ) é a parce-
la da população que está integrada ao mercado de tra-
balho. No Brasil, sua distribuição pelos setores da eco-
nomia sofreu transformações significativas devido ao 
processo de industrialização.  
Hoje, no Brasil, a maior porcentagem da população e-
conomicamente ativa está no setor:  
(A) de bens de produção; 
(B) de bens de consumo não duráveis; 
(C) de bens de consumo duráveis; 
(D) de serviços; 
(E) agropecuário. 
 
 

47) Petróleo mais caro preocupa EUA, União Européia 
e Japão. 
No ano de 2004, os preços do petróleo no mercado in-
ternacional tiveram sucessivas altas, lançando dúvidas 
sobre o crescimento econômico mundial. A elevação do 
preço do petróleo é conseqüência de uma série de fato-
res e tem graves repercussões em alguns países.  
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A alternativa que NÃO apresenta corretamente uma 
dessas situações é:  
(A) a alta do preço do pet
(B) o preço do petróleo de
(C) o preço do petróleo au
(D) o preço do petróleo os
(E) a alta do preço do pet
 
 

48) "Em 2003, as exportações brasileiras cresceram 21%, 
com aumentos de 33% para a Ásia, 80% para a China, 
29% para a Europa Oriental e 50% para a África do Sul 
e outros mercados novos. Em contraste, para os Esta-
dos Unidos, as vendas só aumentaram 8,8%. Nos pri-
meiros meses de 2004, o aumento das exportações pa-
ra os Estados Unidos cresceu a taxas ainda menores 
em relação às demais áreas".  
Na pauta de exportações brasileiras, o setor que teve 
maior expansão foi o agropecuário. Como razão para o 
menor aumento das exportações brasileiras para os Es-
tados Unidos, NÃO podemos apresentar o fato de:  
(A) as duas economias se
(B) os Estados Unidos ac
(C) os Estados Unidos pro
(D) o governo norte-amer
(E) o Departamento de Ag
 
 
 

49) "O pobre urbano é um mestre no remendo e na reci-
clagem"  (Carlos Lessa ) 
Na perspectiva do pobre urbano, o lixo NÃO permite:  
(A) estabelecer limites en
(B) criar estratégias de so
(C) manter uma fonte de r
(D) estabelecer uma ativid
(E) manter uma possibilid
 
 

 50) "Entre 1930 e 1980, o Brasil viveu intenso crescimen-
to econômico. Um crescimento baseado em um pro-
cesso de substituição de importações. ...". 

 CAMARGO, José Márcio,  
Folha de São Paulo, 19 de set de 2004. 

A alternativa que NÃO indica uma característica desse 
período do crescimento da economia brasileira é:  
(A) o Estado investia na c
(B) o Estado lançava mão
(C) o Estado direcionava 
(D) o modelo de desenvol
(E) o modelo criava plano
    
 

51) Leia com atenção alguns trechos da letra da música 
Brasis.  

Brasis 
(Seu Jorge-Gabriel Moura) 

Tem um Brasil que é próspero 
Outro não muda  
Um Brasil que investe  
E outro que suga  
Um de sunga, outro de gravata  
Tem um que faz amor  
E tem outro que mata  
.................................................................  
Tem um Brasil que lindo  
Tem um outro que fede 
O Brasil que dá é igualzinho ao que pede  
Pede paz, saúde, trabalho, dinheiro  
Pede pelas crianças do Brasil inteiro  
..................................................................  
Tem um Brasil que soca  
Outro que apanha  
Um Brasil que saca  
Outro que chuta  
Perde e ganha  
Sobe e desce  
Vai à luta, bate bola porém não vai à escola  
...................................................................  
O Pindorama eu quero o seu Porto Seguro  
Suas palmeiras, suas feiras, seu café  
Suas riquezas, praias, cachoeiras  
Quero ver o seu povo de cabeça em pé.  

Os trechos da letra da música de Seu Jorge-Gabriel 
Moura expressam a realidade de um país que NÃO 
realizou:  
(A) o desenvolvimento de uma base industrial diversi-

ficada.  
(B) o fortalecimento de grandes grupos industriais e fi-

nanceiros.  
(C) a modernização e a expansão da produção agríco-

la.  
(D) a distribuição da riqueza entre diferentes grupos 

sociais.  
(E) a formação de um mercado consumidor interno.  
 
 

52) "A economia mundial depende de um clique do mou-
se"  
Na ótica neoliberal o equilíbrio da economia é dado pe-
la ação do mercado. Ao contrário dos padrões regula-
dores adotados anteriormente, o novo marco regulató-
rio interliga o mundo todo. A globalização está funcio-
nando e modificando o nosso cotidiano de maneira de-
finitiva. O capital vai para onde é desejado e só perma-
nece onde é bem aceito.  
O funcionamento dessa nova ordem econômica está 
baseado:  
(A) no acesso à informação.  
(B) no equilíbrio da balança comercial. 
(C) na instabilidade do dólar. 
(D) na restrição à circulação do capital. 
(E) na intervenção do Estado nacional. 
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53) "A cultura e as identidades culturais estão moldando 
os padrões de coesão, desintegração e conflito no 
mundo pós-Guerra Fria."  
HUNTINGTON, Samuel, O Choque das Civilizações.  
Com relação à proposição acima, podemos afirmar:  
I - A política mundial passou de bipolar a multipolar. 
II - O crescimento demográfico do mundo islâmico tem 

estimulado as ações terroristas. 
III - A expansão econômica e militar de alguns países 

asiáticos ameaça o equilíbrio de poder existente. 
IV - As pretensões universalistas das potências oci-

dentais têm gerado situações de conflito com al-
guns países islâmicos.  

Assinale:  
(A) Se somente as afirmativas I e II estão corretas.  
(B) Se somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
(C) Se somente as afirmativa I, III e IV estão corretas. 
(D) Se somente as afirmativas II, III e IV estão corre-

tas. 
(E) Se as afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
 
 

54) A violência no trânsito, os movimentos sociais que 
reagem violentamente quando um serviço público não 
funciona corretamente e os atos violentos cometidos 
pelos agentes do tráfico de drogas são exemplos da vi-
olência urbana. A cidade do Rio de Janeiro tem vivido, 
nos últimos meses, situações de violência que geram 
um clima de insegurança coletiva. Entre as razões para 
essa insegurança temos, exceto:  
(A) os movimentos de guerrilha urbana com conotação 

ideológica; 
(B) o esgarçamento do tecido social motivado pela se-

gregação sócio-espacial; 
(C) a ação dos grupos que trabalham no varejo da 

droga e que se apóiam logisticamente nos espaços 
das favelas; 

(D) a pobreza crônica e sem alternativas que alimenta 
o tráfico em suas diferentes escalas; 

(E) a função da cidade como apoio logístico para as 
rotas internacionais da droga. 

 
 

55) A população brasileira sofreu, na segunda metade do 
século XX, uma profunda mudança: se em 1950 a po-
pulação urbana era de aproximadamente 18 milhões de 
habitantes, em 2000 era de mais de 130 milhões. En-
quanto a população brasileira triplicou, a população ur-
bana aumentou quase sete vezes.  
Sobre a afirmativa acima não é correto afirmar que:  
(A) em 1950 a população rural é maior que a popula-

ção urbana; 
(B) o desenvolvimento industrial deslocou numerosos 

contingentes da população rural para o espaço ur-
bano; 

(C) o crescimento da população urbana originou espa-
ços segregados na periferia das grandes metrópo-
les; 

(D) a atração das cidades decorre do poder de contro-
le sobre o território exercido pelas atividades nela 
sediadas; 

(E) o crescimento urbano foi acompanhado por políti-
cas públicas de saneamento e distribuição de ren-
da. 

 
 
 

INFORMÁTICA 
(professor Valdir) 

 
56. Considerando o hardware do computador, escolha 

qual das afirmativas é correta. 
a) a memória secundária é conhecida como memó-

ria ROM. 
b) a memória principal é composta em sua maioria 

de RAM. 
c) a impressora é u ma periférico de entrada. 
d) se desligarmos o monitor o computador perde a 

capacidade de processamento. 
e) a memória cache é composta de discos. 
 
 

57. Considerando as unidades de CD´s de computadores 
defina qual das unidades abaixo não pode gravar 
CD´s. 
a) Unidade de CD-RW 
b) Unidade COMBO 
c) Unidade DVD-RW 
d) Unidade de CD-ROM 
e) Unidade de CD-R 
 
 

58. No Windows, quando um dispositivo aparece com o 
símbolo de uma mão embaixo, como na figura, isto 
indica que: 

 
a) o dispositivo está compartilhado e pode ser aces-

sado por outros computadores da rede. 
b) o dispositivo está bloqueado para permitir manu-

tenção. 
c) o dispositivo é sensível e deve-se ter cuidados 

especiais. 
d) a mão indica que o dispositivo está protegido por 

um FireWall. 
e) no Windows esta mão não significa nada.  
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59. Considerando a Lixeira do Windows escolha qual 
afirmativa é verdadeira. 
a) arquivos jogados na lixeira, não ocupam espaço 

em disco. 
b) você pode executar arquivos dentro da lixeira. 
c) a lixeira não tem limite de tamanho. 
d) arquivos jogados na lixeira não podem ser recu-

perados. 
e) é possível configurar a lixeira para que os arqui-

vos descartados pelo usuário sejam excluídos 
permanentemente sem que fiquem na lixeira. 

 
60. No Internet Explorer é possível limitar o conteúdo a ser 

visualizado pelo usuário ativando: 
a) nível de segurança personalizado. 
b) assistente de privacidade. 
c) configurações avançadas de conteúdo. 
d) Windows Update. 
e) supervisor de conteúdo.  
 
 

61. Considerando os conceitos de Internet, escolha qual 
item tem uma afirmativa falsa. 
a) ao se utilizar um cliente de correio eletrônico para 

envio e recepção de mensagens eletrônicas de-
ve-se configurar servidores de POP e SMTP. 

b) ao enviar e receber e-mail´s por WebMail, o usu-
ário não necessita configurar servidores de POP 
e SMTP. 

c) WWW não é regra em nomes amigáveis de pági-
nas. 

d) @ é regra em nomes de e-mail. 
e) URL é o servidor que traduz endereços amigá-

veis para endereços IP´s. 
 

62. Qual dos botões abaixo deve ser usado para copiar  
uma formatação de um conteúdo para outro no Word. 
 
a)  
 
 
b)  
 
 
c)  
 
 
d)  
 
 
e)  
 
 

63. Escolha o item abaixo que possui a figura relacionada 
à tabulação no Word. 
 
a)  
 
 
 
b)  
 
 
 
c)  
 
 
 
 
d)  
 
 
e) 
 
 
 
 

64. No Word a tecla de atalho CTRL+E executa a seguinte 
ação: 
a) Alterna as letras entre maiúsculas e minúsculas. 
b) Formata com negrito. 
c) Exibe caracteres não imprimíveis. 
d) Alinha parágrafo à esquerda. 
e) Centraliza parágrafo.  

 
 
65. Para desfazer a última ação no Word deve-se usar a 

tecla de atalho: 
 
a) CTRL+Z 
b) CTRL+V 
c) CTRL+X 
d) CTRL+C 
e) CTRL+B 
 
 

66. A figura abaixo exibe parte de qual janela de dialogo 
do Word. 
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a) Fonte obtida a partir do menu  Formatar e opção 
Fonte. 

b) Parágrafo obtida a partir do menu Formatar e 
opção Parágrafo. 

c) Tabulação obtida a partir do menu Formatar e 
opção Tabulação. 

d) Bordas e Sombreamento obtida a partir do menu 
Formatar e opção Bordas e Sombreamento. 

e) Esta imagem não é parte de nenhuma janela do 
Word. 

 
 

67. Ao escolher no menu Formatar a opção Segundo 
plano, é possível alterar a aparência da folha de tra-
balho do Word. Caso seja alterada a cor, qual será 
seu efeito na impressão? 
a) o papel será impresso na nova cor. 
b) nenhum. 
c) ao pedir a impressão o usuário decide se quer a 

nova cor ou não. 
d) a opção Segundo plano está no menu Exibir e 

não no menu Formatar. 
e) no Word não é possível alterar a cor do Segundo 

Plano. 
 
68. Nas opções de impressão do Word, a tela abaixo indi-

ca que serão impressas as páginas: 

 

a) 1, 5, 10,12,17 
b) 1,2,3,4,5,10,12,13,14,15,16,17 
c) 1,3,5,12,4 
d) 1,5,10,11,12,17 
e) 1 até 17 
 

69. Na barra de endereços do Internet Explorer que apa-
rece abaixo, o endereço do site UOL que ali aparece 
é chamado de: 

 
a) endereço IP 
b) nome de e-mail 
c) diretório padrão 
d) URL 
e) TCP 
 
 

70. As funções do Word que aparecem na barra abaixo 
pode ser executadas também no menu: 

 
a) Formatar e a opção parágrafo. 
b) Formatar e a opção Tabulação 
c) Formatar e a opção Fonte 
d) Formatar e a opção Colunas 
e) Exibir Régua. 

 

 
 
 
 

NOÇÕES ELEMENTARES DE DIREITO 
Constituição Federal, Direito Administrativo, Penal, Civil e Juizados 

 
 
 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
(professor Rodrigo) 

 

71. De acordo com os preceitos constitucionais, assinale a 
alternativa correta. 
a) Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa 

causa do empregado eleito para cargo de direção 
de comissões internas de prevenção de aciden-
tes, desde o registro de sua candidatura, até um 
ano após. 

b) Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa 
causa da empregada gestante, desde a confir-
mação da gravidez até seis meses após o parto. 

c) Até que a lei discipline a situação, o prazo da li-
cença-paternidade é de sete dias. 

d) Os servidores públicos civis da União, dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios, da ad-
ministração direta, autárquica e das fundações 
públicas, em exercício na data da promulgação 
da Constituição, há menos de cinco anos conti-
nuados, e que não tenham sido admitidos na 
forma regulada no art. 37, da Constituição, são 
considerados estáveis no serviço público. 
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e) Os servidores públicos civis da União, dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios, da ad-
ministração direta, autárquica e das fundações 
públicas, em exercício na data da promulgação 
da Constituição, há pelo menos cinco anos conti-
nuados, e que não tenham sido admitidos na 
forma regulada no art. 37, da Constituição, são 
considerados estáveis no serviço público, não se 
aplicando essa regra aos professores de nível 
superior, nos termos da lei. 

 
 
72. Sobre súmulas vinculantes, assinale a alternativa 

correta. 
a) Os tribunais superiores, respeitados os limites 

constitucionais, poderão editar súmulas vinculan-
tes. 

b) As súmulas vinculantes podem ter por objeto ma-
téria ainda não disciplinada em lei. 

c) No caso de desrespeito à súmula vinculante, ca-
be reclamação ao STF, que, julgando-a proce-
dente, anulará o ato administrativo ou cassará a 
decisão judicial reclamada, e determinará que ou-
tra seja proferida com ou sem aplicação da súmu-
la, conforme o caso. 

d) Somente o Supremo Tribunal Federal, por deci-
são de dois terços de seus membros, atendidos 
os requisitos constitucionais, é quem pode editar 
súmulas com poder de vincular os Poderes Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário. 

e) Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em 
lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de 
súmula poderá ser provocada por aqueles que 
podem propor o mandado de segurança coletivo. 

 
 

73. Sobre o Conselho Nacional de Justiça, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) O mandato de seus membros é de dois anos, 

admitida uma recondução. 
b) Compõe-se de quinze membros, sendo dois de-

les cidadãos, de notável saber jurídico e reputa-
ção ilibada, indicados um pela Câmara dos Depu-
tados e outro pelo Senado Federal. 

c) O Conselho será presidido pelo Ministro do Su-
premo Tribunal Federal, que votará em caso de 
desempate, ficando excluído da distribuição de 
processos naquele tribunal. 

d) Pode determinar a remoção, aposentadoria e 
disponibilidade dos membros do Poder Judiciário, 
mas não a perda do cargo. 

e) Os membros do Conselho serão nomeados pelo 
Presidente da República, dentre indivíduos com 
mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cin-
co anos de idade, depois de aprovada a escolha 
pela maioria absoluta do Senado Federal.  

 
74. Assinale a alternativa correta, no que tange ao Poder 

Judiciário. 

a) É o governador do Estado quem elabora a pro-
posta orçamentária dos Tribunais Estaduais. 

b) Por motivo de interesse público, por voto de dois 
terços do respectivo Tribunal ou do Conselho Na-
cional de Justiça, os juizes podem ser removidos. 

c) Ao juiz e ao promotor é vedado exercer a advo-
cacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, an-
tes de decorridos três anos do afastamento do 
cargo por aposentadoria, exoneração ou disponi-
bilidade. 

d) É etapa obrigatória do processo de vitaliciamento 
dos juizes a participação em curso oficial ou re-
conhecido por escola nacional de formação e a-
perfeiçoamento de magistrados. 

e) A vitaliciedade, no primeiro e segundo grau, ad-
quire-se após dois anos de exercício da magistra-
tura. 

 
 
75. Assinale a alternativa correta, segundo o disposto na 

Constituição Federal. 
a) O subsídio dos desembargadores dos Tribunais 

de Justiça é limitado a noventa inteiros e vinte e 
cinco centésimos por cento do subsídio mensal, 
em espécie, dos Ministros dos Tribunais Superio-
res. 

b) Cabe recurso extraordinário no STF, quando a 
decisão recorrida, em última ou única instância, 
julgar válida lei local contestada em face de lei 
federal, devendo o recorrente demonstrar a re-
percussão geral das questões constitucionais 
discutidas no caso, nos termos da lei. 

c) Cabe ao STF julgar em recurso extraordinário as 
causas decididas em única ou última instância, 
quando a decisão recorrida julgar válido ato de 
governo local contestado em face de lei federal.  

d) Serão processadas e julgadas na justiça estadu-
al, no foro do domicílio dos segurados ou benefi-
ciários, as causas em que forem parte instituição 
de previdência social e segurado, sempre que a 
comarca não seja sede de vara do juízo federal, 
e, se verificada essa condição, a lei poderá per-
mitir que outras causas sejam também processa-
das e julgadas pela justiça estadual. Nesse caso, 
o recurso cabível será sempre para o Tribunal de 
Justiça. 

e) A competência dos Tribunais de Justiça será de-
finida na Constituição do Estado, sendo a lei de 
organização judiciária de iniciativa do Governador 
do Estado. 

 
 

76. Quanto à Justiça Militar estadual, assinale a alternativa 
correta. 
a) Lei estadual poderá criar, mediante proposta do 

chefe das Forças Armadas, a Justiça Militar esta-
dual. 

b) Em primeiro grau, é constituída pelos juízes de 
direito e pelos Conselhos de Justiça e, em se-
gundo grau, pelo Tribunal Militar, nos Estados em 
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que o efetivo militar seja superior a quinze mil in-
tegrantes. 

c) Os crimes dolosos contra a vida cometidos por 
militares contra civil serão julgados pela Justiça 
Militar e não pelo tribunal do Júri. 

d) Compete aos juízes de direito do juízo militar pro-
cessar e julgar, singularmente, os crimes militares 
cometidos contra civis e as ações judiciais contra 
atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho 
de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, 
processar e julgar os demais crimes militares. 

e) O Tribunal de Justiça não compõe, em caso al-
gum, a Justiça Militar Estadual. 

 
 

77. Assinale a alternativa correta. 

a) Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo 
em comissão declarado em lei de livre nomeação 
e exoneração bem como de outro cargo temporá-
rio ou de emprego público, aplica-se o regime ge-
ral de previdência social. 

b) Aos servidores titulares de cargos efetivos da U-
nião, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios, incluídas suas autarquias e fundações, 
empresas públicas e sociedades de economia 
mista, é assegurado regime de previdência de ca-
ráter contributivo e solidário, mediante contribui-
ção do respectivo ente público, dos servidores a-
tivos e inativos e dos pensionistas, observados 
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 
atuarial.  

c) Os requisitos de idade e de tempo de contribui-
ção serão reduzidos em cinco anos, em relação à 
aposentadoria voluntária integral, para o profes-
sor que comprove exclusivamente tempo de efe-
tivo exercício das funções de magistério na edu-
cação infantil e no ensino superior, fundamental e 
médio. 

d) O tempo de serviço federal, estadual ou munici-
pal será contado para efeito de aposentadoria e 
disponibilidade. 

e) Somente incidirá contribuição sobre os proventos 
de aposentadorias e pensões concedidas pelo 
Regime Próprio que não superem o limite máxi-
mo estabelecido para os benefícios do regime ge-
ral de previdência social de que trata o art. 201 
(INSS), com percentual igual ao estabelecido pa-
ra os servidores titulares de cargos efetivos. 

 
 

78. Assinale a alternativa incorreta. 
a) O transcurso do tempo é a única condição para 

que o servidor passe a ser considerado estável.  
b) pequena propriedade rural, assim definida em lei, 

desde que trabalhada pela família, não será obje-
to de penhora para pagamento de débitos decor-
rentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei 
sobre os meios de financiar o seu desenvolvi-
mento. 

c) no caso de iminente perigo público, a autoridade 
competente poderá usar de propriedade particu-
lar, assegurada ao proprietário indenização ulte-
rior, se houver dano. 

d) a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetí-
veis de graça ou anistia a prática da tortura , o 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 
terrorismo e os definidos como crimes hediondos, 
por eles respondendo os mandantes, os executo-
res e os que, podendo evitá-los, se omitirem. 

e) conceder-se-á mandado de segurança para pro-
teger direito líquido e certo, não amparado por 
"habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o 
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder 
for autoridade pública ou agente de pessoa jurídi-
ca no exercício de atribuições do Poder Público. 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
(professor Laert) 

 
79.- Sobre os direitos dos servidores públicos, assinale a alterna-

tiva INCORRETA. 
a) Os vencimentos ou proventos não podem ser inferiores ao 

salário mínimo. 
b) No caso de prestação de serviço extraordinário, a remune-

ração deve ser superior, no mínimo, em 50% à do normal. 
c) A duração da jornada de trabalho não poderá exceder de 

oito horas diárias e quarenta horas semanais, sendo, con-
tudo, vedada a compensação de horário e a redução de 
jornada. 

d) A licença gestante terá duração de 120 (cento e vinte) dias. 
 
 

80. Certo motorista, funcionário público, dirigindo um carro oficial 
em velocidade acima da permitida para o tráfego em vias ur-
banas, durante o horário do expediente, atropelou e matou um 
pedestre, vindo a colidir seu veículo com um poste. A respeito 
dessa situação, assinale a alternativa INCORRETA. 
a) Deverá responder, pelo exercício irregular de suas atribui-

ções, civil, penal e administrativamente. 
b) As cominações civis, penais e disciplinares não poderão 

acumular-se, por serem independentes entre si, bem assim 
as instâncias civil, penal e administrativa. 

c) No âmbito cível, vindo a ser condenada a Administração 
Pública Estadual a indenizar os prejuízos causados a ter-
ceiros, o funcionário será responsabilizado via ação re-
gressiva. 

d) A apuração dos fatos pela Administração Pública Estadual 
deverá ser feita por meio de sindicância e processo admi-
nistrativo. 

 
 

81. Dentre as afirmações abaixo, acerca da condição do servidor 
público estável, assinale a alternativa INCORRETA. 
a) Perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada 

em julgado. 
b) Perderá o cargo se for considerado culpado em processo 

administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 
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c) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, tem di-
reito de permanecer em disponibilidade não remunerada 
até ser aproveitado em outro cargo. 

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

 
82. NÃO é considerada causa de vacância do cargo público: 

a) Exoneração 
b) Readaptação 
c) Falecimento 
d) Reintegração 
 

83. A retribuição pelo efetivo exercício do cargo, correspondente 
ao vencimento mais as vantagens financeiras asseguradas por 
lei, é denominada: 
a) Vencimento 
b) Gratificação 
c) Remuneração 
d) Salário 
 

84.- NÃO se inclui entre as “vantagens pecuniárias” do funcioná-
rio: 
a) Pagamento de adicionais 
b) Ressarcimento 
c) Auxílio para diferença de caixa 
d) Vale-transporte 
 

85.- É possível a acumulação remunerada: 
a) De dois cargos de professor com outro técnico ou científi-

co. 
b) De dois cargos privativos de médico. 
c) De um cargo de médico com dois cargos de professor. 
d) De um cargo de juiz com outro técnico ou científico. 
 

86. Os cargos públicos efetivos são providos pelas formas abaixo 
relacionadas, exceto: 
A) nomeação 
B)readmissão 
C)readaptação 
D)indicação da chefia imediata 

 
1)  

DIREITO PENAL 
(professor Raphael) 

 

87. Assinale a alternativa falsa: 
a) Crime e Contravenção são espécies do gênero Infra-

ção Penal. 
b) A diferença do ilícito civil e do ilícito penal está no ti-

po de pena recebida. 
c) A competência para julgar contravenções é do Jui-

zado Especial Criminal. 

d) Os crimes praticados cuja pena máxima cominada 
pela lei é de dois anos pertencem à seara de julga-
mento dos Juizados Especiais Criminais. 

e) Contravenção também é conhecida como “crime-
anão”. Um exemplo desta modalidade de Infração 
Penal é a conduta caracterizada como “vadiagem”. 

 
88. Quanto aos elementos da Infração Penal, assinale a 

alternativa errada: 
a) sujeito ativo é quem comete a Infração Penal; 
b) sujeito passivo material é quem sofre (vítima) dire-

tamente com a ação do sujeito passivo. 
c) sujeito passivo formal é o Estado. 
d) Existe possibilidade onde o sujeito passivo formal é o 

mesmo que o passivo material. 
d) O fato típico constitui a descrição hipotética somado 

dos seguintes componentes a) conduta dolosa ou 
culposa; b) resultado – salvo crimes de mera condu-
ta – discussão sobre falso testemunho e mudança 
do lugar do crime); c)nexo de causalidade entre 
conduta e resultado. 

e) São modos de se auferir a impunibilidade do sujeito 
ativo: as condições objetivas de punibilidade e as 
escusas legais absolutórias. Assim, ocorrendo uma 
destas hipóteses, não há crime. 

 
89. Sobre causalidade e omissão, assinale a alternativa 

falsa: 
 a) Não é imputável pelo homicídio doloso agente que 

provoca lesões corporais no sujeito que atendido por 
ambulância e que falece em virtude de acidente o-
corrido com esta a caminho do hospital, pois se trata 
de causa superveniente relativamente independente. 

b) A posição de garantidor implica numa relação de 
causalidade normativa com a omissão criminosa ve-
rificada. 

c) O Iter Criminis é composto por: cogitação  prepa-
racão  execução  consumação. 

d) Os crimes materiais exigem resultado para sua con-
figuração. 

e) Os crimes de mera conduta não exigem o exauri-
mento do tipo para que se perfectibilizem. 

  
90. Sobre Dolo e Culpa assinale a alternativa correta: 

a) São elementos objetivos do tipo o dolo e culpa 
quando da ocorrência de uma infração penal. 

b) São elementos do dolo: a) consciência da ação e da 
previsibilidade do resultado, (dependendo do tipo de 
crime) b) vontade viciada de praticar a conduta; 

c) São tipos de dolo o dolo direto e indireto. O dolo dire-
to se subdivide em dolo eventual e alternativo. 

d) O praeterdolo significa que na ação criminosa houve 
culpa no antecedente e dolo no conseqüente, tal 
qual ocorre no crime de latrocínio.  

e) A culpa é ação voluntária, mas se verifica que nela 
não há nexo subjetivo com o resultado, conquanto o 
agente o pudesse prever, ou seja, negligência, im-
prudência e imperícia. 
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91. Ao fixar a pena, o Juiz: 

a) está limitado ao "quantum" mínimo e máximo da pe-
na estabelecido pelo legislador; 

b) pode fixar a pena-base abaixo do valor mínimo; 
c) não está limitado aos valores mínimos e máximos da 

lei; 
d) não precisa motivar cada etapa de sua decisão 
 

92. Assinale a alternativa correta: O arrependimento pos-
terior do agente, nos crimes cometidos sem violência 
ou grave ameaça à pessoa implica em redução da pe-
na se: 
a) ocorrer devolução por coação moral ou física. 
b) houver apreensão da coisa pela polícia. 
c) decisão judicial determinar a reparação. 
d) houver restituição ou reparação pessoal do agente. 
e) As respostas a e b estão corretas. 
 

93. Assinale a alternativa correta: 
a) o crime consumado caracteriza-se pela reunião nos 

atos executórios de todas as elementares do tipo; 
b) diz-se crime tentado aquele que, iniciada a execu-

ção, não se consuma pelo fato de o agente desistir 
de prosseguir na execução; 

c) o crime tentado é punido com a mesma pena do cri-
me consumado; 

d) se o agente impede que se produzam os efeitos de 
sua ação, o crime não se consuma, caracterizando a 
forma tentada, diminuindo-se a pena de 1/3 a 2/3. 

e) a cogitação do crime permite a punição do agente. 
 
 

DIR.CIVIL E JUIZADO ESPECIAL 
(professor Rogério Calazans) 

 

94. Sobre prazos para contestar e recorrer, é correto afir-
mar-se: 
a) computar-se-á em dobro o prazo para contestar 

quando os liticonsortes tiverem diferentes procura-
dores ou quando a parte for o Ministério Público; 

b) computar-se-á em dobro o prazo para contestar e 
para recorrer quando a parte for o Ministério Público; 

c) computar-se-á em dobro o prazo para contestar e em 
quádruplo para recorrer quando a parte for a Fazen-
da Pública; 

d) computar-se-á em dobro o prazo para recorrer quan-
do os litigantes tiverem diferentes procuradores ou 
quando a parte for a Fazenda Pública; 

e) antes da citação, as partes podem transigir sobre a 
dilação do prazo peremptório; 

 
 

95. Assinale a opção INCORRETA:  
a) Quando autor e réu pedem prova pericial, é apenas 

do autor a obrigação de antecipar o valor da remu-
neração do perito. 

b) A União Federal é representada em juízo por seus 
procuradores ou pelos Ministros de Estado. 

c) É admissível o chamamento ao processo do deve-
dor, na ação em que o fiador for réu.  

d) Os motivos de impedimento e suspeição legalmente 
previstos aplicam-se, também, ao serventuário de 
justiça. 

e) É considerada suspeita a testemunha que já tenha 
sido condenada pelo crime de falso testemunho. 

 
 

96. No procedimento sumário, não é admissível: 
a) O recurso do terceiro prejudicado; 
b) A ação declaratória incidental; 
c) A intervenção de terceiros fundada em contrato de 

seguro; 
d) A assistência; 
e) Citação por edital. 
 
 

97. Assinale a alternativa incorreta sobre o Juizado Espe-
cial Cível. 
a) Embora a menoridade cesse aos dezoito anos de i-

dade, pode o maior de dezesseis anos ser autor pe-
rante esse Juizado, independentemente de assis-
tência. 

b) Não têm os Tribunais Estaduais competência para o 
reexame das decisões proferidas nesse Juizado. 

c) Nas ações que têm curso perante esse Juizado, rea-
lizada a citação por edital, dar-se-á curador especial 
ao réu que não atendeu ao chamamento. 

d) Nesse Juizado, o prazo de recurso não é o mesmo 
estabelecido no Código de Processo Civil. 

e) Apesar de se iniciar independentemente do paga-
mento de custas, o requerimento de Justiça Gratuita 
é importante também no Juizado Especial Cível, es-
pecialmente para os possíveis casos de recurso i-
nominado e execução de sentença. 

 
 

98. Se o réu, pessoa dotada de capacidade de exercício, 
citado para uma ação em que lhe é cobrada a impor-
tância de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), e para a qual 
o procedimento adequado é o comum ordinário, apre-
senta no último dia do prazo para resposta contestação 
elaborada por ele próprio, sem assistência de Advoga-
do, alegando que conhece suficientemente Direito e 
não necessita de profissional habilitado, invocando a 
regra do art. 7º do CPC (que estabelece que toda pes-
soa que se acha no exercício dos seus direitos tem ca-
pacidade para estar em Juízo) deverá o Juiz: 
a) extinguir o processo sem julgamento do mérito, por 

faltar ao réu a capacidade postulatória, que é pres-
suposto processual de existência do processo; 
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b) decretar-lhe a revelia; 
c) dar seqüência ao processo, pois houve apresentação 

tempestiva de defesa por pessoa plenamente capaz; 
d) determinar que apresente a defesa através de Advo-

gado, pois tal circunstância é pressuposto processu-
al de existência, e impede a formação da relação 
processual; 

e) suspender o processo e intimar a defensoria pública, 
para que providencia procurador ao réu; 

 
 

99. Sobre as assertivas, assinale a correta: 
I – É lícito ao cônjuge requer, unilateralmente, a sepa-

ração judicial em caso de doença mental grave que 
tenha acometido o outro cônjuge. Será necessário, 
porém, ao cônjuge requerente, comprovar que, de-
corrido o prazo mínimo de cinco anos, ficou compro-
vado ser tal doença de cura improvável. 

II – O requerente de verba alimentícia, ao ingressar 
com a ação de alimentos nos termos da Lei 5.478/68 
e perceber a possibilidade de demora na definição 
dos alimentos definitivos, deverá, no curso da ação 
principal, promover a competente medida cautelar 
de alimentos provisionais, prevista no Código de 
Processo Civil. 

III – No procedimento comum sumário, o autor, quando 
requerer produção de prova pericial, deverá, já na 
petição inicial, indicar os quesitos, o assistente téc-
nico e nome do profissional que servirá como perito. 

IV – Imediatamente após a dissolução da sociedade 
conjugal cessa os deveres do casamento, como a fi-
delidade e a coabitação comum, persistindo, porém, 
o matrimônio, o que impede a realização de um no-
vo casamento.  

V – José, na qualidade de réu de um processo qual-
quer, percebe que o juiz, ao proferir a sentença, 
condenou-o em algo que não fora pedido pelo autor 
e que sequer foi objeto de instrução processual, con-

figurando-se como verdadeiro abuso de autoridade o 
ato praticado pelo magistrado. Contra a ilegalidade 
do ato praticado pelo juiz, José deverá impetrar 
mandado de segurança.  

a) Todas são falsas 
b) IV e V são verdadeiras 
c) Somente a V é verdadeira 
d) Somente a IV é verdadeira 
e) Todas são verdadeiras 
 
 

100. Ocorrendo a revelia, o juiz 
a) é obrigado a nomear curador especial ao revel, para 

que o represente em juízo, sob pena de anulação do 
processo. 

b) deverá determinar de ofício, ou a requerimento da 
parte, a expedição de ofícios aos órgãos públicos 
competentes, a fim de confirmar se o endereço onde 
o réu não foi encontrado é o seu atual domicílio. 

c) pode determinar a realização de provas, pelo autor, a 
fim de esclarecer os fatos narrados na inicial, se so-
bre eles ainda tiver dúvida. 

d) é obrigado, em qualquer tipo de ação, a julgar ante-
cipadamente a lide, pois os fatos argüidos pelo au-
tor, na inicial, tornaram-se incontroversos. 

e) “a” e “c” estão corretas. 
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GABARITO COMENTADO 
Visite www.CursoSolon.com.br 

 
LÍNGUA PORTUGUESA (professor Guerra) 

01 a Segundo o texto, saudade e solidão são sentimentos diferentes; solidão é vista de maneira negativa pelo 
autor, mas não a saudade pois, segundo ele, o fato de ter saudades é indício de que se tem alguém em quem 
pensar. Portanto, a idéia de solidão ali estaria descartada. 

02 b “Qual de nós viajaremos?” concordância errada, pois o pronome interrogativo (qual) no singular exige verbo 
no singular. 
“O falso e o verdadeiro, a verdade e a mentira, tudo passa.” – concordância correta, o verbo se encontra no 
singular por concordar com o aposto resumitivo tudo. 
“Renato ou Fernanda preencherão a única vaga existente.” – concordância errada, pois a conjunção ou ex-
pressa idéia de exclusão, devendo o verbo ficar no singular. 

03 e Letra A – incorreta – a relação com o substantivo mulher deve ser através do pronome ela(singular). 

04 d A oração traz sujeito inexistente ou se trata de oração sem sujeito visto que o verbo fazer no exemplo é im-
pessoal indicando tempo. O verbo fazer é transitivo direto pois se liga a ele um complemento sem preposição 
(um mês). 

05 b A palavra mesma é usada no feminino singular para concordar com o pronome feminino singular ela. 
A palavra anexos é adjetivo concordando, pois, em gênero e número com o substantivo a que se refere (li-
vros) 
A palavra meio é um advérbio, portanto invariável. 
O adjetivo necessária relaciona-se a um substantivo determinado (muita atenção), devendo, pois, concordar 
em gênero e número com o mesmo. 
O substantivo séries deve vir no plural visto que só há presença de um artigo (_ Nesta sala, estudam a tercei-
ra e quarta ....... do primeiro grau.) 

06 a Estrelas-do-mar (substantivos unidos por preposição, só o primeiro elemento varia); 
Guarda, em guarda-noturno é substantivo e não verbo, portanto os dois elementos variam(guardas-noturnos);
Bota-fora é constituído de duas palavras invariáveis; portanto, o plural se dá no determinante: os bota-fora; 
O vocábulo vice não sofre flexão em substantivo composto; portanto o certo é vice-governadores;

07 a Sócio-político-econômicas – em adjetivo composto somente o último elemento varia, sendo todos adjetivos; 
Azul-celeste é adjetivo invariável; 
Verde-coral é formado de adjetivo + substantivo, não havendo, portanto, flexão de nenhum dos elementos; 
Cor-de-rosa é adjetivo invariável. 

08 c A resposta do professor deixa perceber que a Ciência tem limites, seja ela especialista ou não. 

09 d Século determina tempo, não se pode usar onde, mas quando ou, no caso, em que; 
O verbo referir-se é transitivo indireto e exige a preposição a; 
O pronome que substitui o antecedente editor. 

10 a Poder terminar é ação e exige, portanto, o sujeito eu; guardem é verbo em 3ª pessoa do plural que exige o 
possessivo seu e o pronome de tratamento vocês. 

11 b A oração principal É claro não possui sujeito, tendo a subordinada, portanto, o valor de sujeito da mesma; a 
oração principal O fato é tem sujeito + verbo de ligação. Portanto, a subordinada desempenha papel de predi-
cativo do sujeito. 

12 a O verbo brilhar é intransitivo já que não apresenta complementos; alegre é predicativo do sujeito. Portanto, 
verbo de ação + predicativo do sujeito, o predicado é verbo-nominal. 

13 d Os verbos pedir, oferecer e confessar têm, no caso, dois complementos: um com e outro sem preposição. 
São, portanto VTDI tendo, ao mesmo tempo, objetos diretos e objetos indiretos. 

14 c Em No Natal, busca-se harmonia. o sujeito é harmonia e a voz é passiva sintética. 

15 b Em Geraldo Viramundo continuava calado temos verbo de ligação + predicativo do sujeito. O predicado é, 
portanto, nominal. 

16 c Como o texto afirma: “longe porém está o que agora se passa daquilo que se passava nos tempos a que 
temos feito remontar os leitores.”, a idéia é de que houve mudanças na tradição. 

17 a Meio-dia e meia (meia hora); decepção não vem determinado; bastantes pois se trata de adjetivo que concor-
da com o substantivo acomodações e possíveis que concorda com a palavra as. 
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18 c Os verbos fazer, haver e a locução verbal dever haver trazem verbos impessoais que devem se manter no 
singular; com o relativo que a concordância se faz com o pronome pessoal que o antecede – eu. 

19 d As palavras pancadaria e surra foram apresentadas, no texto, com seu significado real (e não figurado), pois 
representam agressão física dos macacos em relação ao que tentava subir a escada. 

20 e A palavra “se” é uma conjunção condicional no último parágrafo apresentado. As conjunções adversativas 
são normalmente expressas pelas palavras mas, porém, contudo, entretanto... 

21 b Todas é pronome indefinido e não admite crase (além de não existir ali o artigo definido feminino); esta é 
pronome demonstrativo e não admite crase; qualquer e alguém são pronomes indefinidos e não admitem 
crase. 

22 c Há deve ser usado para expressar passado; o adjetivo devido exige crase por causa de sua regência já que a 
palavra condições é feminina; a expressão a salvo é locução adverbial masculina, não admitindo, portanto, 
crase. 

23 c Esta questão implica semântica textual. 

24 d Não foi uma questão de ironia e sim de conhecimento de experiência de vida. 

25 c Excitação e tristeza expressam sensações diferentes; a perturbação do narrador deveu-se às condições dos 
animais, da pouca liberdade dos mesmos.

26 c Em todas as outras opções a palavra homem vem particularizada por uma situação apontada no texto em 
que vem inserida. 

27 c Deveria ser usado da rádio visto que, no texto, trata-se de uma emissora e não de um aparelho. 

28 a O pronome eu só pode ser empregado em função de sujeito. 

29 c Nesse caso, o conectivo e estabelece uma ligação de simultaneidade entre as ações. 

30 d Jamais se usa ênclise com verbos que se encontram no futuro do pretérito do Indicativo (use vender-me-ia). 

 

MATEMÁTICA (professor Pacífico) 
31 a (Equação Exponencial)   Reduzindo na base (0,5), teremos no expoente: 2x = 2(1 – x)  2x + 2x = 2  

4x = 2  x = 1/2 = 0,5 (está entre 0 e 1).

32 a (Equação logarítmica)  Condição de Existência  x2 + 4x – 5 >0; resolução: x2 + 4x – 5 = (1/2) -4  x2 + 4x 
– 5 = 16  x2 + 4x –21 = 0  Delta = 100, x1 = 3 e x2 = -7 . Na condição de existência, temos: (3)2 + 4.(3) – 
5 >0  9 + 12 – 5 > 0 (Verdade) e (-7)2 + 4.(-7) – 5 > 0  49 – 28 – 5 > 0 (verdade) logo a solução é igual a  
{ -7; 3 }.   

33 e (potenciação)  (1/4) –1/2 – (2) –2  =  4 1/2 – (1/2)2  =  2 – 1/4  = (8 – 1):4 = 7/4 

34 b (Progressão Aritmética)  (15; 17; 19; ... ; 191)  a n = a1 + r.(n – 1)  191 = 15 + 2(n – 1)  191 – 15 = 
2n – 2  178 = 2n  n = 89. 

35 a (Porcentagem acumulada)  Cálculo acumulado de aumento de porcentagens (150).(1,14).(1,18).(1,23) = 
248,19 

36 d (Expressão numérica)   (5/3 + 4/10) : 11/9  ( 50/30 + 12/30) . 9/11  62/30 . 9/11 = 93/55 

37 c (Sistema de Equações com duas incógnitas)  x = galinhas e y = coelhos   
1o) x + y = 140; 2o.) 2x + 4y = 400  Dividindo a segunda equação por (-2), ficamos com x + y = 140 e –x – 
2y = - 200, logo temos que x = 60 e y = 80.

38 d (Juros Simples)  J = C.I.T + C.I.T  36.250 = X . 0,07 . 3 + X 0,04 . 2  36.250 = 0,21X + 0,08X  
36.250 = 0,29X  X = 125.000 (D) 

39 d (Permutação com Repetição)  S -- -- -- -- -- O; P 52   = 5! / 2! = 5.4.3 = 60.

40 c (Análise Combinatória)  Como no início só pode PY, PT e PV (3 opções), o número é diferente de zero (9 
opções) e finalmente duas últimas letras, das dez que não se repetem (10.9 opções)   ( 3 ) . ( 9 ) . (10 . 9) 
= 2430.   

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS: Atualidades e Informática 
(professores Sérgio e Valdir) 

41 d A alternativa que não apresenta uma característica do modelo de desenvolvimento adotado desde o final da 
2ª. Guerra Mundial é a (d). Os setores produtivos estão cada vez mais interligados à circulação de capitais 
que se realiza em escala global. 
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42 b O perigo concreto do uso do vocabulário sugerido no texto é de que a exclusão social deixe de ser um esta-
tuto abstrato e se materialize na forma de um território, definindo, concretamente, as abstrações "cidade 
partida", "cidade dual", "cidade do "appartheid" social", "cidade dos enclaves fortificados". As afirmativas 1 e 
2 estão corretas. A afirmativa 3 é uma atitude preconceituosa largamente difundida entre as camadas mé-
dias.  

43 e A afirmativa errada sobre o desemprego observado na cidade do Rio de Janeiro em 2001 é a e). O Rio de 
Janeiro é, ao contrário desta afirmativa, uma das principais concentrações de centros de pesquisa do país e 
uma das que apresenta a mão-de-obra com maior número de anos de escolaridade. 

44 d As estratégias apresentadas estão corretas com exceção da alternativa d). A expansão da fronteira agrícola 
foi condicionada pela indústria mecânica, que iria fornecer os equipamentos necessários para a atividade 
agrícola, e pela indústria química que iria possibilitar a correção dos solos da região dos cerrados. Deste 
modo a expansão da fronteira agrícola é consequência da utilização de insumos industriais que criavam as 
condições técnicas para os complexos agro-industriais. 

45 c O novo mapa político europeu é marcado, após o fim da guerra-fria, pela definição do projeto unificador da 
Europa Ocidental, concretizada no Tratado de Maastricht, de 1992. 

46 d Hoje na economia brasileira, o setor que mais emprega é o dos serviços - comércio, atividades financeiras, 
serviços públicos, etc. O setor industrial, devido à introdução das novas tecnologias derivadas da informática, 
vem diminuindo o número de empregados. 

47 c O preço internacional do petróleo oscila devido à situação de insegurança do Oriente Médio, principal região 
produtora, e depende das decisões estabelecidas pelo cartel formado pelos países da OPEP. O Japão, co-
mo segundo maior importador mundial, certamente terá sua economia afetada pela alta dos preços. E fi-
nalmente, a elevação dos gastos com a importação de petróleo deve interferir nos índices de inflação dos 
países importadores uma vez que a alta dos preços externos deve ser repassada para os preços internos. 

48 b A produção de trigo brasileira é muito pequena e não faz parte das exportações brasileiras. Ocorre dum-
ping, nas relações econômicas, quando um país promove uma baixa artificial dos preços com o objetivo de 
desestabilizar o concorrente. Não é esse o caso. Os demais itens estão certos. O governo norte-americano 
pratica um conjunto de procedimentos protecionistas que dificulta o acesso ao seu mercado - caso do algo-
dão, do acúcar e do suco de laranja. Como os Estados Unidos são grandes produtores de soja e frango, 
como o Brasil, esses produtos têm uma pequena participação no comércio entre os dois países. 

49 a Nas estratégias de sobrevivência criadas pelos pobres urbanos estão o aproveitamento do material reciclá-
vel e a utilização dos produtos que podem ser comercializados. Numerosa população urbana encontra nes-
sa atividade a possibilidade de trabalho. Em Curitiba a coleta seletiva do lixo, realizada ainda nos domicí-
lios, dá origem a numerosos empregos. No Rio de Janeiro, a tentativa de organizar os catadores de lixo em 
cooperativas tem tido relativo sucesso. 

50 d Esse procedimento foi adotado na década de 90, dentro das ações neo-liberais, com o objetivo de acelerar 
as mudanças da estrutura produtiva já instalada que, devido às politicas protecionistas, eram pouco compe-
titivas no plano externo. As demais alternativas estão corretas: elas indicam procedimentos e estratégias 
adotadas pelo Estado intervencionista.  

51 d A única alternativa que não indica corretamente uma conseqüência do crescimento da economia brasileira é 
a letra D. A concentração de renda é uma das características negativas da realidade sócio-econômica brasi-
leira. 

52 a As demais alternativas ou fazem referência às políticas do Estado intervencionista ou estão equivocadas. 
Ainda que o valor do dólar flutue nos mercados internacionais, ele é ainda a referência das transações fi-
nanceiras e fator de estabilidade. 

53 c As ações praticadas por grupos terroristas têm suas origens nas identidades culturais e não no crescimento 
demográfico dos países islâmicos. As demais afirmativas estão corretas: no mundo multipolar, a China apa-
rece cada vez mais como uma ameaça ao equilíbrio existente; até onde as pretensões universalistas das 
potências ocidentais - se admitimos um "eixo do mal" temos que admitir também um "eixo do bem" - não 
são tão radicais quanto as posições dos grupos extremistas islâmicos? 

54 a Os movimentos de guerrilha urbana no Rio de Janeiro, apesar das suas denominações, tipo Comando Ver-
melho, não têm conotação ideológica. 

55 e O crescimento da população urbana se processou em tal velocidade que as políticas sociais adotadas foram 
incapazes de atender à demanda. A cidade que era vista como o local da mobilidade social, do acesso às 
melhores condições de vida, transformou-se no local da pobreza e da exclusão social. 

56 b  A memória secundária é composta pelos discos e outros dispositivos de armazenamento em massa. 
 A memória principal é composta principalmente de RAM, esta afirmativa é correta. 
 A impressora é um periférico de saída. 
 O monitor é um periférico, portanto não é essencial ao processamento. 
 A memória cache é composta de chips eletrônicos. 

57 d A sigla ROM significa memória somente de leitura, portanto a unidade de CD-ROM somente sabe ler CD´s e 
as unidade de gravação de DVD´s também gravam CD´s. 
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58 a  O que está descrito na alternativa A, é verdadeiro, o restante é absurdo. 

59 e  Arquivos jogados na lixeira continuam a ocupar espaço no disco. 
 A lixeira não permite a execução de arquivos, ao clicar em um arquivo dentro da lixeira suas propriedades 
serão exibidas. 

 por padrão a lixeira está limitada a 10% do disco rígido, esta configuração pode ser alterada pelo usuário.  
 a finalidade da lixeira é justamente ser um mecanismo de segurança que permita ao usuário excluir arqui-
vos e em seguida recupera-los em caso de arrependimento. 

 entre as configurações da lixeira está a descrita no item E. 

60 e  O supervisor de conteúdo é o mecanismo a ser ativado para limitar o material recebido em páginas da 
Internet, como, Sexo, Violência, Nudez, etc. 

61 e  Nos clientes de correio eletrônico é necessário configurar os servidores de POP e SMTP, quando se usa 
WebMail não há necessidade. 

 Muitas páginas não iniciam seu nome com WWW, portanto não é regra. 
 Todos os nomes de e-mail têm que ter @ (é regra). 
 URL  identifica nomes amigáveis de páginas, o servidor tradutor de endereços é o DNS.   

62 e  o botão do item A é usado para recortar um conteúdo. 
 o botão do item B  é usado para copiar um contudo. 
 o botão do item C é usado para formatar números de páginas e aparece na barra de ferramentas de cabe-
çalho e rodapé. 

 o botão do item D é usado para colar um conteúdo no ponto onde está o cursor. 
 o botão do item E (pincel) é usado para copiar uma formatação de um conteúdo para outro. (só copia a 
formatação). 

63 e  a imagem do item A exibe as ferramentas de recuo da margem esquerda do texto. 
 a imagem do item B exibe o símbolo do parágrafo (enter). 
 a imagem do item C exibe o botão centralizar. 
 a imagem do item D apresenta o botão marcadores. 
 a imagem do item D apresenta a ferramenta de tabulação da régua. 

64 e  para alternar entre maiúsculas e minúsculas use SHIFT+F3. 
 para formatar com negrito use CTRL+N. 
 para exibir caracteres não imprimíveis use CTRL+SHIFT+* 
 para alinhar um parágrafo à esquerda. F11 
 E está correta. 

65 a  CTRL+V é colar 
 CTRL+X é recortar 
 CTRL+C é copiar 
 CTRL+B é salvar 

66 b  As opções que aparecem são da janela Parágrafo e permitem ajustar a distancia entre parágrafos em 
pontos ante e depois, e oferece também o ajuste da distancia entre as linhas do mesmo parágrafo. 

67 b  B está correta, a cor de segundo plano não é imprimível. 

68 d  usando-se ; especifica-se páginas separadas e usando-se – especifica-se intervalo. 

69 d O nome que se dá a um endereço amigável de Internet é URL. 

70 a  Os alinhamentos de parágrafos podem ser obtidos também no menu formatar parágrafo. 

  
 

NOÇÕES DE DIREITO 
(Constitucional, Administrativo, Penal, Civil + Juizados) 

71 e Conferir artigos 10 e 19 do ADCT (Ato das Disposições Constitucionais transitórias). 

72 c Conferir artigo 103-A da CF. 

73 e Conferir artigo 103-B da CF. 

74 d a) artigo 99 da CF (são os próprios tribunais); b) artigo 95, II, da CF; c) artigos 95, IV, da CF; d) artigo 93, IV, 
da CF; e) artigo 95, I, da CF. 

75 b a) artigo 37, XI, da CF; b) artigo 102, III, d, e § 3º, da CF; c) artigo 105, III, b, da CF; d) artigo 109, §§ 3º e 4º 
da CF; e) artigo 125, § 1º. 

76 d Artigo 125, §§ 3º, 4º e 5º da CF. 

77 a a) Artigo 40, § 13, da CF; b) artigo 40, caput, da CF; c) artigo 40, § 5º, da CF; d) artigo 40, § 9º, da CF; e) 
artigo 40, § 18, da CF. 

78 a a) artigo 41, § 4º, da CF; b) artigo 5º, XXV, da CF; c) artigo 5º, XXVI, da CF; d) artigo 5º, XLIII, da CF; e) 
artigo 5º, LXIX, da CF. 
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79 c O artigo 53 do Estatuto diz que o horário de trabalho normal, estabelecido para todos os serviços estaduais, 
ou para determinados órgãos cargos ou funções, não poderá exceder a quarenta horas, nem ser inferior a 
trinta e duas horas e meia semanais. 

80 b Reza o artigo 290 do Estatuto que as combinações civis, penais e disciplinares poderão cumular-se, sendo 
uma e outras independentes entre si, bem assim as instâncias civil, penal e administrativa. 

81 c Disponibilidade é o afastamento do funcionário efetivo em virtude de extinção do cargo, ou da declaração de 
sua desnecessidade. 
O funcionário ficará em disponibilidade remunerada: 
l - quando, dispondo de estabilidade no serviço, houver sido extinto o cargo de que era, titular; 
II - quando, tendo sido reintegrado, não for possível, na forma deste Estatuto, sua recondução no cargo de 
que era detentor. 

82 d A vacância do cargo decorrerá de: I - Exoneração; II - demissão; III - promoção e acesso;' IV - transferência; 
V - readaptação; VI - aposentadoria; VII - nomeação para outro cargo, ressalvados os seguintes casos:  a) - 
substituição;  b) - cargo de governo ou de direção; c) - cargo em comissão;  d) - acumulação legal, desde 
que, no ato de provimento, conste esta circunstância, VIII - falecimento.

83 c Não esqueça que vencimento é diferente de remuneração: - Vencimento é a retribuição pelo efetivo exercí-
cio do cargo, correspondente ao símbolo, ou nível fixado em lei; - Remuneração é a retribuição pelo efetivo 
exercício do cargo, correspondente ao vencimento mais as vantagens financeiras asseguradas por lei.

84 d Além do vencimento ou remuneração, poderá o funcionário perceber as seguintes vantagens pecuniárias: I - 
adicionais; II - gratificações; III - ajuda de custo; IV - diárias; V - salário-família; VI - auxílio para diferença de 
caixa; VII - auxilio doença 

85 b A possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos está prevista no artigo 37 da Constituição 
Federal: “Artigo 37, XVI da C.F.- é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando 
houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI. 
a) a de dois cargos de professor;  
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; 
 c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;” 

86 d Os cargos públicos são providos segundo o Estatuto do Servidor do Estado do Paraná por: I – nomeação 
II - promoção; III - acesso; IV - transferência; V - readmissão; VI - reintegração; VII - aproveitamento; VIII - 
reversão; IX - readaptação; 

87 b A diferença entre ilícito civil e penal não está no tipo da pena recebida pelo agente. Não há diferença ilícito 
civil e penal, a não ser de grau. A lei escolhe como sujeito às sanções penais os ilícitos mais graves.  

88 e Há crime quando se aufere a impunibilidade. Porém, existem razões de política criminal, como as escusas 
absolutórias dos crimes contra o patrimônio cometido contra ascendentes, descendentes e cônjuge (art. 181 
do CP), que não permitem que o agente seja penalmente responsabilizado com a punição criminal. 

89 e Os crimes formais são os que não exigem o exaurimento do tipo para que se perfectibilizem, tal como a 
extorsão, que não precisa ser paga pela vítima para que o agente seja punido integralmente pelo crime. 
Delito de mera conduta são os que se consumam somente com o ato típico, como o crime de invasão de 
domicílio. Assim, pulou o muro, está cometido o crime.  

90 e Alternativa A está incorreta, pois o dolo e a culpa são elementos subjetivos do tipo. A alternativa B está incor-
reta, pois a vontade do agente, elemento do dolo, deve ser livre e consciente. A alternativa C está igualmen-
te incorreta, pois é o dolo indireto que se divide em eventual e alternativo. A alternativa D está incorreta tam-
bém, porque praeterdolo significa que na ação criminosa houve culpa no conseqüente e dolo no anteceden-
te, tal qual ocorre no crime de latrocínio e na lesão corporal seguida de morte.  

91 a Reposta: Alternativa A. O juiz deve respeitar o limite imposto pelo legislador quando da aplicação da pena, 
sob pena de nulidade de sua sentença. Todos os atos judiciais devem ser motivados, sob pena de nulidade 
(art. 93, XI da Constituição). 

92 d Artigo 16 do Código Penal: “Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o 
dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena 
será reduzida de um a dois terços”. Logo, a voluntariedade é elemento indispensável para que o agente do 
delito tenha direito a gozar desta benesse criminal. 

93 a Alternativa B está incorreta, pois para configurar tentativa o crime deve frustrar-se por razão alheia à vonta-
de do agente. A alternativa C está incorreta, pois o crime tentado sofre diminuição sensível da pena. A al-
ternativa D está igualmente incorreta, pois se trata de arrependimento eficaz, e somente responderá pelo 
atos já praticados e não pela tentativa do crime que não se consumou. Haveria tentativa se o crime não se 
consumasse por circunstâncias alheias à sua vontade.

94 d O artigo 188 do CPC é claro ao estabelecer que, no processo, quando qualquer das partes for Fazenda 
Pública ou o Ministério Público, o prazo para contestar será contado em quádruplo e o prazo para recorrer 
em dobro. Do mesmo privilégio gozam as autarquias e as fundações públicas. Por outro lado, o artigo 191 
do mesmo codex concede às partes litisconsortes o prazo em dobro para todos os atos processuais, quan-
do os procuradores forem diferentes.
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95 b Nos termos do CPC, art. 12, I a União será representada em Juízo pelos seus procuradores, jamais pelos 
Ministros de Estado. 

96 b O procedimento comum sumário, por sua própria natureza, deve ser célere e, por isso, em regra, não admi-
te questões incidentais, entre elas a ação declaratória incidental. É admissível, porém, a intervenção de 
terceiros fundada em contrato de seguro, a assistência e o recurso de terceiro prejudicado. 

97 c No Juizado Especial Cível não se admite citação por edital. 

98 b Capacidade postulatória, pressuposto de validade do processo, é a possibilidade de a parte falar nos autos. 
Somente os advogados possuem capacidade postulatória. Nesse sentido, uma vez que o réu manifeste-se 
no processo sem a intermediação de um advogado, ainda que se trata de pessoa plenamente capaz para 
os atos da vida civil, salvo as exceções expressas pela lei, tem-se o mesmo que se jamais houvesse se 
manifestado, devendo o juiz extinguir o processo sem julgamento do mérito no caso do autor, ou decretar a 
revelia no caso do réu. 

99 d A assertiva I está incorreta porque com o advento do novo Código Civil, o prazo para o requerimento unilate-
ral de separação judicial em caso de doença mental grave foi reduzido para dois anos. 
A assertiva II está incorreta porque em se tratando de ação de ailmentos da Lei 5.478/68, caberá ao reque-
rente, no momento do protocolo do seu pedido, informar a sua impossibilidade de se sustentar sozinho, para 
que o juiz fixe, imediatamente, os alimentos provisórios, independentemente da propositura de medida cau-
telar. 
A assertiva III está incorreta porque sempre caberá ao juiz proceder à indicação do perito. 
A assertiva V, por sua vez, também está incorreta porque da medida judicial contestada caberá recurso com 
efeito suspensivo, o que obsta a possibilidade de propositura do mandado de segurança. 

100 c A revelia não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados. Em se tratando de direitos indis-
poníveis, inclusive, deverá o juiz determinar a instrução processual em qualquer caso. 
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