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*** AVISOS DA DIREÇÃO ***
1) FAÇA MAIS UMA PROVA SIMULADA: Como o Curso Sólon possui unidades em Londrina e
em Maringá, preparamos duas provas simuladas distintas. Você está recebendo esta versão,
mas poderá baixar a outra prova a partir da área exclusiva para alunos, no portal do Curso
Sólon Concursos. Aproveite!
2) Já que ainda não foram divulgados os detalhes em relação à questão discursiva / teórica
da prova TJ-Paraná (quantidade de linhas e critérios de correção e pontuação), decidimos
propor nesta prova simulada a confecção de uma redação de 30 linhas, com os mesmos critérios normalmente encontrados em outras provas de concurso.
3) ESTUDO CONTINUADO: Como ainda não foi definida pelo Tribunal de Justiça a data para
aplicação da prova (que será divulgada pelo menos com 15 dias de antecedência, conforme
prevê o edital), os professores do Curso Sólon decidiram lançar um INTENSIVÃO TJ-PR,
com apenas 56 aulas de 45 minutos, para estudo do que for mais importante e com ênfase
em resolução de exercícios e testes de concursos, com início imediato. Para quem não quer
perder o ritmo dos estudos, os professores decidiram acolher matrícula da atual turma em
condições especiais para você (início previsto para início das aulas: 30/09/2013):
NOVO ALUNO

EX-ALUNO

VOCÊ

1+3 x 89, = R$ 356,00
1+2 x 110, = R$ 330,00
1+1 x 155, = R$ 310,00
ou R$ 295,00 à vista.

1+3 x 73, = R$ 292,00
1+2 x 92, = R$ 276,00
1+1 x 132, = R$ 264,00
ou R$ 250,00 à vista.

R$ 195,00, podendo ser dividido em seis vezes sem juros
pelo cartão de crédito.



PROVA OFICIAL - RECURSOS:
Como tradicionalmente ocorre, nos dias posteriores à aplicação das provas oficiais, os professores do
Curso Sólon estarão analisando questões e gabarito para, eventualmente, apresentarem para você sugestões de recursos. Portanto, fique de olho no portal do Curso Sólon na internet.
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Eu fiz um engrossado de farinha de milho, Nhola comeu, descansou, miorou e falou:
— Nunca comi comesinho tão bão. Louvado seja
Deus.
Nóis demos gaitada... Aí correu mundo que Nhola teve vertige de fraqueza, falta de cumê... A casa se encheu de
vizinho. Cada um trazendo uma coisa pra nóis. Até pedaço de
capado e cuia de sal; café pilado e açúcar branco.
Nóis fiquemo tão contente... Nhola dava gaitada... virou uma infância.

LINGUA PORTUGUESA:
Professora Naufal
01. Associe-e o quadrinho com o texto a seguir e assinale

CORALINA, Cora. Quadrinhos da vida. In: Estórias da casa
velha da ponte. 13. ed. São Paulo: Global, 2006. p. 39-40.

A temática da pobreza
(A) é abordada de maneira análoga nos dois textos, pois o
primeiro sugere ajuda humanitária entre as classes sociais,
e o segundo explicita um drama de ordem moral.
(B) é tratada de modo igual em ambos os textos, uma vez que
os problemas aos quais aludem não são minimizados por
quaisquer ações governamentais.
(C) surge associada a um problema de impossível solução nos
quadrinhos e a uma questão político-religiosa no excerto literário.
(D) surge associada a uma questão político-social nos quadrinhos e a um entrave social suavizado pela caridade no texto de Cora Coralina.

Acudiro. Nhola tinha ânsia, tonteira, celeração, corpo
largado, não via nada, nem a lampa da candeia. Dei chá de
goiabeira. Esperei clareá o dia, bandiei o corgo, fui na casa da
Delíria. Aí falei:
— Delíria, me prouve um insonso de sal, Nhola tá ruim...
Delíria me pruveu o sal.

02. Leia a tira a seguir.

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.

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.
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aporte de 150 milhões de dólares de Microsoft. Jobs iniciou o
8
lançamento de produtos genuinamente revolucionários nas
áreas que mais crescem na indústria de tecnologia. Primeiro
com o iPod e a loja virtual iTunes. Depois vieram o iPhone e,
agora, o iPad. Desde o início de 2005, o preço das ações da
3
empresa foi multiplicado por oito. Na semana passada, a
15
Apple alcançou o cume. Tornou-se a companhia de tecnolo13
gia mais valiosa do mundo, superando a Microsoft. Na sextafeira, a empresa de Jobs tinha valor de mercado de 233 bilhões de dólares, contra 226 bilhões de dólares da companhia
de Bill Gates.

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS DUAS QUESTÕES:

2

A Marca, para além da disputa pessoal entre os
maiores gênios da nova economia, coroa a estratégia definida
por Jobs. Quando ele retornou à Apple, tamanha era a descrença no futuro da empresa que Michael Dell, fundador da
Dell, afirmou que o melhor a fazer era fechar as portas e de5
volver o dinheiro a seus acionistas. Hoje, a Dell vale um dé1
9
cimo da Apple. O mérito de Jobs foi ter a presciência do
rumo que o mercado tomaria.
7

BARRUCHO, Luís Guilherme & TSUBOI, Larissa. A maçã de ouro.
In: Revista Veja, 02 de jun. 2010, p.187. Adaptado.

03. Na charge, além da crítica à arte moderna presente na
fala do personagem, é possível identificar ainda outra
crítica. Esta outra crítica está relacionada ao seguinte
aspecto:
(A) moral
(B) estético
(C) econômico
(D) acadêmico

05. Assinale a alternativa em que o termo retomado pelo
mecanismo coesivo em destaque foi corretamente indicado entre parênteses:
(A) “Isso começou a mudar quando Steve Jobs...” (ref. 4) –
(fazia produtos inovadores)
(B) “... e devolver o dinheiro a seus acionistas.” (ref. 5) – (Steve Jobs)
(C) “... quando Steve Jobs, um de seus fundadores, que fora
afastado nos anos 80,...” (ref. 6) – (Steve Jobs)
(D) “A marca, para além da disputa pessoal entre os maiores
gênios da economia, coroa a estratégia definida por Jobs.”
(ref. 7) – (Steve Jobs, Bill Gates, Michael Dell)

04. Ao formular sua crítica, o personagem demonstra
certo distanciamento em relação à arte moderna. Uma
marca linguística que expressa esse distanciamento é o
uso de:
(A) terceira pessoa
(B) frase declarativa
(C) reticências ao final
(D) descrição do objeto

06. Analise o período abaixo:
“A Apple estava à beira da falência e só ganhou sobrevida
porque recebeu um aporte de 150 milhões de dólares da Microsoft.” (ref. 11)
Nele, pode-se afirmar que
(A) a conjunção e estabelece, entre as orações coordenadas,
um sentido adversativo.

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS TRÊS QUESTÕES:
A MAÇÃ DE OURO
A Apple supera a Microsoft em valor de mercado, premiando o espírito
visionário e libertário de Steve Jobs
12

A Microsoft e a Apple vieram ao mundo praticamente ao mesmo tempo, em meados dos anos 1970, criadas na
garagem de jovens estudantes. Mas as empresas não trilharam caminhos paralelos. A Microsoft desenvolveu o sistema
operacional mais popular do mundo e rapidamente se tornou
uma das maiores corporações americanas, rivalizando com
gigantes da velha indústria. A Apple, ao contrário, demorou a
decolar. 14Fazia produtos inovadores, mas que vendiam pouco. 4Isso começou a mudar quando Steve Jobs, um de seus
fundadores, 6que fora afastado nos anos 80, assumiu o comando criativo da empresa, em 1996. 11A Apple estava à beira
da falência e só ganhou sobrevida porque recebeu um
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(B) a conjunção porque introduz ideia de causa à primeira
oração do período.
(C) há três orações, cujos núcleos são transitivos diretos.
(D) o verbo receber possui somente objeto direto.

07. As palavras genuinamente (ref. 8), presciência (ref. 9) e
aporte (ref. 10) só NÃO podem ser substituídas, correta e
respectivamente, no contexto, por
(A) originalmente; previsão; subsídio.
(B) basicamente; precaução; prêmio.
(C) autenticamente; pressentimento; contribuição.
(D) propriamente; presságio; auxílio.
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TEXTO PARA AS PRÓXIMAS SETE QUESTÕES:
CIÊNCIA E HOLLYWOOD
5

Infelizmente, é verdade: explosões não fazem barulho algum no espaço. Não me lembro de um só filme que
tenha retratado isso direito. 6Pode ser que existam alguns,
10
mas se existirem não fizeram muito sucesso. Sempre vemos
explosões gigantescas, estrondos fantásticos. Para existir
ruído é necessário um meio material que transporte as perturbações que chamamos de ondas sonoras. Na ausência de
atmosfera, ou água, ou outro meio, as perturbações não têm
onde se propagar. 7Para um produtor de cinema, a questão
não passa pela ciência. Pelo menos não como prioridade. Seu
interesse é tornar o filme emocionante, e explosões têm justamente este papel; roubar o som de uma grande espaçonave
explodindo torna a cena bem sem graça.
11

Recentemente, o debate sobre as liberdades científicas tomadas pelo cinema tem aquecido. O sucesso do filme
O dia depois de amanhã (The day after tomorrow), faturando
mais de meio bilhão de dólares, e seu cenário de uma idade
do gelo ocorrendo em uma semana, em vez de décadas ou,
melhor ainda, centenas de anos, 9levantaram as sobrancelhas
de cientistas mais rígidos que veem as distorções com desdém e esbugalharam os olhos dos espectadores (a maioria)
que pouco ligam se a ciência está certa ou errada. Afinal,
cinema é diversão.
15

Até recentemente, defendia a posição mais rígida,
que filmes devem tentar ao máximo ser fiéis à ciência que
retratam. Claro, isso sempre é bom. Mas não acredito mais
que seja absolutamente necessário. 1Existe uma diferença
crucial entre um filme comercial e um documentário científico.
12
2
Óbvio, documentários devem retratar fielmente a ciência,
educando e divertindo a população, mas filmes não têm necessariamente um compromisso pedagógico. 13As pessoas
não vão ao cinema para serem educadas, ao menos como via
de regra.
3

Claro, filmes históricos ou mesmo aqueles fiéis à ciência têm enorme valor cultural. Outros educam as emoções
14
através da ficção. Mas, se existirem exageros, eles não
deverão ser criticados como tal. Fantasmas não existem, mas
filmes de terror sim. Pode-se argumentar que, no caso de
filmes que versam sobre temas científicos, 4as pessoas vão ao
cinema esperando uma ciência crível. Isso pode ser verdade,
mas elas não deveriam basear suas conclusões no que diz o
filme. No mínimo, o cinema pode servir como mecanismo de
alerta para questões científicas importantes: o aquecimento
global, a inteligência artificial, a engenharia genética, as guerras nucleares, os riscos espaciais como cometas ou asteroi8
des etc. Mas o conteúdo não deve ser levado ao pé da letra.
16
A arte distorce para persuadir. E o cinema moderno, com
efeitos especiais absolutamente espetaculares, distorce com
enorme facilidade e poder de persuasão.
O que os cientistas podem fazer, e isso está virando
moda nas universidades norte-americanas, é usar filmes nas
salas de aula para educar seus alunos sobre o que é cientifi-
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camente correto e o que é absurdo. Ou seja, usar o cinema
17
como ferramenta pedagógica. Os alunos certamente prestarão muita atenção, muito mais do que em uma aula convencional. Com isso, será possível educar a população para que,
no futuro, um número cada vez maior de pessoas possa discernir o real do imaginário.
MARCELO GLEISER
Adaptado de www1.folha.uol.com.br.

08. “levantaram as sobrancelhas de cientistas mais rígidos que veem as distorções com desdém e esbugalharam
os olhos dos espectadores (a maioria) que pouco ligam se
a ciência está certa ou errada. (ref. 9)”
O autor faz um paralelo entre as sobrancelhas levantadas
dos cientistas e os olhos esbugalhados dos espectadores. Assim, os olhos esbugalhados dos espectadores
representam o seguinte elemento:
(A) reflexão
(B) admiração
(C) indiferença
(D) expectativa

09. Ao longo do texto, o autor procura evitar generalizações, admitindo, após algumas conclusões, a possibilidade de exceções. Essa atitude do autor está exemplificada
em:
(A) Sempre vemos explosões gigantescas, estrondos fantásticos. (ref. 10)
(B) Recentemente, o debate sobre as liberdades científicas
tomadas pelo cinema tem aquecido. (ref. 11)
(C) Óbvio, documentários devem retratar fielmente a ciência,
educando e divertindo a população, (ref. 12)
(D) As pessoas não vão ao cinema para serem educadas, ao
menos como via de regra. (ref. 13)

10. Mas, se existirem exageros, eles não deverão ser criticados como tal. (ref. 14)
Esta afirmação, embora pareça contraditória, sugere um
elemento fundamental para a compreensão do ponto de
vista do autor. O fragmento que melhor sintetiza o ponto
de vista expresso pela frase citada é:
(A) Até recentemente, defendia a posição mais rígida, (ref. 15)
(B) filmes históricos ou mesmo aqueles fiéis à ciência têm
enorme valor cultural. (ref. 3)
(C) A arte distorce para persuadir. (ref. 16)
(D) Os alunos certamente prestarão muita atenção, (ref. 17)

11. Marcelo Gleiser é um cientista que admite mudar de
opinião se confrontado com novas evidências ou com
novas reflexões. De acordo com o texto, o autor antes
pensava que filmes devem tentar ao máximo ser fiéis à
ciência que retratam, mas atualmente tem outra opinião. A
opinião que hoje ele defende, acerca desse assunto, baseia-se na seguinte conclusão:
(A) Existe uma diferença crucial entre um filme comercial e um
documentário científico. (ref. 1)
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ganda partidária em anos não eleitorais ou a ridícula proibição
de imagens externas em comerciais de TV. Os deputados
decidiram errar onde não poderiam. Mas era um erro previsível. A internet é o meio mais perturbador que já surgiu na
comunicação. Para nós da área, ela abre fronteiras tão imprevisíveis e desconcertantes como foram a Teoria da Relatividade para a física, a descoberta do código genético para a biologia, o inconsciente para a psicologia ou a atonalidade para a
música. Na comunicação política, a internet é rota ainda difícil
de navegar. [...] Desde sua origem nas cavernas, o modo de
expressão política tem dado pulos evolutivos sempre que
surge um novo meio. [...]

(B) documentários devem retratar fielmente a ciência, educando e divertindo a população, (ref. 2)
(C) filmes históricos ou mesmo aqueles fiéis à ciência têm
enorme valor cultural. (ref. 3)
(D) as pessoas vão ao cinema esperando uma ciência crível.
(ref. 4)
12. No título do texto, a palavra Hollywood é empregada
por causa da identificação entre a indústria cinematográfica e uma localidade dos Estados Unidos que concentra
empresas do ramo. Esse emprego, portanto, configura
uma figura de linguagem conhecida como:
(A) metáfora
(B) hipérbole
(C) metonímia
(D) eufemismo

Foram enormes os pulos causados pela imprensa,
pelo rádio, pelo cinema e pela TV na forma e no modo de
fazer política. Mas nada perto dos efeitos que trará a internet.
Não só por ser uma multimídia de altíssima concentração,
mas também porque sua capilaridade e interatividade planetária farão dela não apenas uma transformadora das técnicas de
indução do voto, mas o primeiro meio na história a mudar a
maneira de votar.

13. A oposição entre “ciência” e “Hollywood”, expressa
no título do artigo de Gleiser, corresponde a outra oposição bastante estudada no campo da literatura, que se
verifica entre:
(A) acontecimento e opinião
(B) historicismo e atualidade
(C) verdade e verossimilhança
(D) particularização e universalismo

Ou seja, vai transformar o formato e a cara da democracia. No futuro, o eleitor não vai ser apenas persuadido, por
meio da internet, a votar naquele ou naquela candidata. Ele
simplesmente vai votar pela internet de forma contínua e constante.

14. Na construção argumentativa, uma estratégia comum
é aquela em que se reconhecem dados ou fatos contrários
ao ponto de vista defendido, para, em seguida, negá-los
ou reduzir sua importância. O fragmento do texto que
exemplifica essa estratégia é:
(A) Infelizmente, é verdade: explosões não fazem barulho
algum no espaço. (ref. 5)
(B) Pode ser que existam alguns, mas se existirem não fizeram muito sucesso. (ref. 6)
(C) Para um produtor de cinema, a questão não passa pela
ciência. (ref. 7)
(D) Mas o conteúdo não deve ser levado ao pé da letra. (ref.
8)

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS TRÊS QUESTÕES:
O LABIRINTO DA INTERNET
Um paradoxo da cultura contemporânea é a incapacidade da maioria dos políticos de entender a comunicação
política. Essa disfunção provoca, muitas vezes, resultados
trágicos. É o caso da lei votada pela Câmara dos
Deputados para regular o uso da internet nas eleições. Se aprovada sem mudanças pelo Senado, vai provocar
um forte retrocesso numa área em que o Brasil, quase milagrosamente, se destaca no mundo – sua legislação de comunicação eleitoral. Sim, a despeito da má vontade de alguns e,
a partir daí, de certos equívocos interpretativos, o Brasil tem
uma das mais modernas legislações de comunicação eleitoral
do mundo. O nosso modelo de propaganda gratuita, via renúncia fiscal, é tão conceitualmente poderoso que se sobressai a alguns anacronismos da lei, como o excesso de propa-
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(Adaptado de: SANTANA, João. O labirinto da internet. Disponível em:
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz2007200909.htm>.
Acesso em: 20 jul. 2009).

15. Com base no texto, é correto afirmar:
I. A renúncia fiscal é o principal fator que impede a modernização do modelo de propaganda eleitoral do Brasil.
II. Desde os tempos das cavernas, a forma de interlocução
política tem evoluído, mas a internet promete alterar o exercício da democracia.
III. A comunicação via internet possibilita mudanças tão imprevisíveis quanto as da Teoria da Relatividade e da descoberta do código genético.
IV. A modernidade da legislação de comunicação eleitoral
brasileira pode ficar comprometida por não ser compreendida por alguns políticos.
Assinale a alternativa correta.
(A) Somente as afirmativas I e II são corretas.
(B) Somente as afirmativas I e III são corretas.
(C) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
(D) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.

16. Observe o parágrafo: “Se aprovada sem mudanças
pelo Senado, [a lei] vai provocar um forte retrocesso numa área em que o Brasil, quase milagrosamente, se destaca no mundo – sua legislação de comunicação eleitoral.” Assinale a alternativa que expressa corretamente a
função sintática das duas palavras sublinhadas.
(A) Pronome apassivador e índice de indeterminação do sujeito.
(B) Pronome apassivador e pronome integrante do verbo.
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(C) Conjunção subordinativa condicional e pronome integrante
do verbo.
(D) Pronome integrante do verbo e conjunção subordinativa
causal.

O acento indicador de crase deve ser corretamente utilizado
somente nas lacunas
(A) 1, 3, 4.
(B) 1, 2, 4, 6.
(C) 2, 3, 5, 7.
(D) 4, 5, 6.

17. Observe a frase: “Os deputados decidiram errar onde
não poderiam”. Assinale a alternativa que corresponde ao
uso correto do termo “onde”.
(A) Aquele era um tempo onde as pessoas se compreendiam
melhor.
(B) Este é um povo onde a fé é inabalável e a alegria é constante.
(C) Este é um homem onde fazer ciência é um dos maiores
objetivos.
(D) Onde quer que esteja, hão de se lembrar de você.

20.
O Hatha yoga pradipika, sagrada escritura do hatha
yoga, escrita no século 15 da era atual, diz que, antes de nos
aventurarmos na prática de austeridade e códigos morais,
devemos nos preparar. Autocontrole e disciplina sem preparação adequada __________ criar mais problemas mentais e de
personalidade do que paz de espírito. A beleza dessa escritura é que ela resolve o grande problema que todo iniciante
enfrenta: dominar a mente.

18. Leia e analise:

Devido __________ abordagem corporal, o hatha yoga ficou conhecido – de modo equivocado – como uma categoria de ioga __________ trabalha apenas as valências físicas (força, flexibilidade, resistência, equilíbrio e outras), quase
como ginástica oriental. Isso não é verdade.
(Ciência Hoje, julho de 2012. Adaptado.)

De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, as
lacunas do texto devem ser preenchidas, respectivamente,
com
(A) pode – a essa – aonde.
(B) podem – a essa – que.
(C) pode – à essa – o qual.
(D) podem – essa – com que.

MATEMÁTICA:

Entre os seguintes ditos populares, qual deles melhor corresponde à figura?
(A) Com perseverança, tudo se alcança.
(B) Cada macaco no seu galho.
(C) Nem tudo que balança cai.
(D) Quem tudo quer, tudo perde.

Professores Pacífico e Rafael
21. Um cliente obteve do comerciante desconto de 20% no
preço da mercadoria. Sabendo-se que o preço de venda,
sem desconto, é superior em 20% ao do custo, pode-se
afirmar que houve por parte do comerciante um:
(A) lucro de 5%
(B) prejuízo de 4%
(C) prejuízo de 2%
(D) lucro de 4%

19. BRAVO TATU-BOLA
Amijubi, Zuzeco e Fuleco. Qual desses nomes você
mais deplora, despreza ou detesta? São os inventados e propostos pela Fifa para designar o tatu-bola, que ela elegeu
como mascote da Copa de 2014 no Brasil. A Fifa os pôs em
votação pela internet e espera que, até 25 de novembro, um
deles seja sacramentado pelo povo brasileiro.
Sacramento esse que nenhuma diferença fará __1__
Fifa. Qualquer nome lhe servirá, desde que artificial – fora do
dicionário –,__2__ prova de prévio domínio alheio e que ela
possa registrar internacionalmente como propriedade industrial. (...) __3__ ninguém espantou até agora que a Fifa terá se
tornado proprietária de uma palavra que, artificial ou não,
pertence __4__ língua portuguesa. E nem surpreende que, tão
ciosa de seus direitos, ela só tenha se esquecido de consultar
o principal interessado: o tatu-bola. Quem pode garantir que
ele gostará de ver seu bom nome ligado __5__ uma daquelas
Seria divertido assistir __6__ Sociedade Protetora
dos Animais, ao Partido Verde e a outras instituições de defesa do ambiente, como representantes autorizados do tatubola, acionando __7__ Fifa por injúria, abuso da imagem e
exploração indevida.
(Adaptado: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/
68298-bravo-tatu-bola.shtml)
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22. Um pai tem 28 anos mais que seu filho. Há 2 anos, a
idade do pai excedia em 4 anos o triplo da idade do filho.
Logo podemos afirmar que
(A) a idade do pai é 40 anos
(B) a idade do filho é 16 anos
(C) a idade do pai é 42 anos
(D) a idade do filho é 12 anos
23. 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 transações 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
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24. Admita-se que uma duplicata tenha sido submetida a 2
tipos de descontos. No primeiro caso, a juros simples, a
uma taxa de 10% a.a., vencível em 180 dias, com desconto
comercial (por fora). No segundo caso, com desconto
racional (por dentro), mantendo as demais condições.
Sabendo-se que a soma dos descontos, por fora e por
dentro, foi de $ 635,50, o valor nominal do título era de R$:
(A) 6.510,00
(B) 6.430,00
(C) 6.590,00
(D) 5.970,00

metros por dia, a partir do segundo. Contudo, seu médico
cardiologista autorizou essa atividade até que o corredor
atingisse, no máximo, 10 km de corrida em um mesmo dia
de treino. Se o atleta cumprir a recomendação médica e
praticar o treinamento estipulado corretamente em dias
consecutivos, pode-se afirmar que esse planejamento de
treino só poderá ser executado em, exatamente:
(A) 12 dias.
(B) 13 dias.
(C) 14 dias.
(D) 15 dias.
27. O primeiro e o nono termo de uma progressão geométrica, com todos os seus termos positivos, são 2 e 32,
respectivamente. O quinto dessa progressão geométrica é

25. Que quantia mínima devo aplicar hoje a juros compostos, à taxa anual de 20% para que ao completar-se um
período de 3 anos, eu consiga, com o montante, comprar
um carro no valor de R$ 10.800,00?
(A) R$6.000,00
(B) R$6.250,00
(C) R$6.500,00
(D) R$6.750,00

(A) 4.
(B) 8.
(C) 16.
(D) 32.

26. Nos últimos anos, a corrida de rua cresce no Brasil.
Nunca se falou tanto no assunto como hoje, e a quantidade de adeptos aumenta progressivamente, afinal, correr
traz inúmeros benefícios para a saúde física e mental,
além de ser um esporte que não exige um alto investimento financeiro.
Disponível em:http://www.webrun.com.br. Acesso em: 28 abr. 2010.

Um corredor estipulou um plano de treinamento diário,
correndo 3 quilômetros no primeiro dia e aumentando 500

28. 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
temos 115m 3 de água. Quantos litros devem ser acrescentados para que o nível regular seja atingido:
(A) 200
(B) 115
(C) 120
(D) 5000

29. Considere que o nível de concentração de álcool na corrente sanguínea, em g/L, de uma pessoa, em função do tempo t, em horas, seja expresso por N = - 0,008(t2– 35t + 34). Considere, ainda, que essa pessoa tenha começado a ingerir bebida alcoólica a partir de t = t 0(N(t0) = 0), partindo de um estado de sobriedade, e que tenha parado de ingerir
bebida alcoólica em t = t1, voltando a ficar sóbria em t = t2. Considere, por fim, a figura a seguir, que apresenta o gráfico da função N(t) para t  [t0, t2].

Com base nessas informações, o nível de concentração mais
alto de álcool na corrente sanguínea da referida pessoa ocorreu em t = t1, dessa forma, qual o valor de t1?
(A) 8,25
(B) 10
(C) 17,5
(D) 20
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30. Dois homens vão fazer uma viagem de 18000km, de
automóvel. Entretanto, os pneus só aguentam 12000km.
Dessa forma, quantos pneus reservas eles precisam levar
para terminarem a viagem?
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
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(C) À destituição do presidente Fernando Lugo seguiram-se o
fechamento da Suprema Corte do país e a dissolução do
Congresso paraguaio.
(D) Um grupo de civis dissidentes, contrários à política econômica neoliberal em vigor no país, foi o principal articulador da destituição do presidente paraguaio.

CONHEC.GERAIS / ATUALIDADES:
Professor Reginaldo
31. Analise o texto abaixo
O Supremo Tribunal Federal (STF) tomou nesta quinta-feira
26 [de abril] mais uma decisão histórica, ao decidir, por
unanimidade, que (...) são constitucionais. O julgamento se dá
após anos de debates sobre o tema e deve colocar fim à
insegurança jurídica a respeito (...).
O Supremo tomou a decisão ao juntar duas ações diferentes.
(http://www.cartacapital.com.br/sociedade/deciao
-do-srf-legaliza..., 26.04.2012. Adaptado)

Essa “decisão histórica” do STF, de abril de 2012, refere-se às
(A) cotas raciais nas universidades públicas.
(B) uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo.
(C) cassações de políticos pela Lei da Ficha Limpa.
(D) demarcações de reservas indígenas anteriores a 1988.

32. “Relatório do Banco Mundial (Bird) divulgado no dia 6
de abril, mostra que o Brasil envelhece muito mais rápido
do que os países desenvolvidos. De acordo com o levantamento, as nações ricas primeiro ficaram ricas; depois,
velhas. O Brasil e outros emergentes estão ficando velhos
antes de ficar ricos. Enquanto a França levou mais de um
século para ter um aumento de 7% para 14% da população
acima de 65 anos ou mais, o Brasil passará pelo mesmo
processo em duas décadas, de 2011 a 2031.”
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,brasil
-esta-ficando-velho-antes-de-ficar-rico-diz-bird,61690,0.htm

Sobre a atual dinâmica demográfica brasileira e as tendências
projetadas para o futuro, assinale a alternativa correta:
(A) Apesar das mudanças recentes, a taxa de crescimento da
população de idosos ainda é mais baixa do que a taxa de
crescimento da população total.
(B) Como resultado da queda generalizada nas taxas de fecundidade, a população em idade escolar deverá diminuir
nos próximos decênios, garantindo assim a melhoria das
condições de ensino em todos os níveis.
(C) A expectativa de vida no Brasil é a mais elevada da América do Sul: por isso, a velocidade do envelhecimento da
população do país é maior do que a registrada no continente.
(D) Atualmente, a taxa de crescimento da população em idade
de trabalhar é elevada, com uma pirâmide etária de corpo
robusto, base em declínio e topo ainda não muito largo, o
que configura uma situação de “bônus demográfico”.

34. Economia da Espanha mergulha de novo País encolheu 0,3% no primeiro trimestre deste ano e experimenta
segundo ciclo consecutivo de retração do PIB. Agência de
classificação de riscos S&P reduz a nota de crédito de 11
grandes instituições financeiras do país. Dados divulgados ontem confirmam que a Espanha atravessa uma nova
recessão econômica – caracterizada por dois trimestres
seguidos de contração do PIB (Produto Interno Bruto).
Entre janeiro e março deste ano, a economia espanhola
caiu 0,3%, queda igual à que ocorreu no último trimestre
do ano passado.
(Folha de S.Paulo. 01.05.2012)

Considerando o texto do jornal e seus conhecimentos, é correto afirmar que a
(A) crise espanhola é parte da crise internacional que afeta a
Europa, caracterizada pela contínua recessão.
(B) Espanha enfrenta uma recessão, fruto de sua dependência
em relação aos mercados latinos.
(C) crise espanhola é considerada uma “contaminação”, portanto deriva de problemas externos, originários da Grécia e
de Portugal.
(D) notícia pode ser considera como alarmista, pois a queda
da economia é de apenas 0,3%, portanto um índice insignificante.

35. 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).

33. A respeito da crise política ocorrida no Paraguai em
meados de 2012, assinale a opção correta.
(A) Após ser destituído do poder, o ex-presidente do Paraguai,
Fernando Lugo, refugiou-se no Brasil.

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) difundir ideias revolucionárias que mobilizaram a população.
(D) manter o distanciamento necessário à sua segurança.

(B) Na reunião de cúpula do MERCOSUL realizada após a
referida crise política, Brasil, Argentina e Uruguai decidiram
suspender o Paraguai do bloco econômico.
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DIREITO E LEGISLAÇÃO

41. Os feitos judiciais a serem submetidos à apreciação
do Egrégio Tribunal de Justiça serão registrados e classificados:
(A) pela secretaria do tribunal
(B) por cada câmara competente
(C) pelo juízo de primeiro grau
(D) na Corte Superior

Professores Ivo e Dionei
36. É da competência privativa da União legislar sobre:
(A) Previdência Social.
(B) Desapropriação e serviço postal.
(C) Assistência Judiciária, direito econômico e consumo.
(D) Educação e cultura.

42. Quanto ao Conselho da Magistratura, assinale a opção
correta.
(A) O Conselho da Magistratura é composto pelo presidente,
pelo 2º vice-presidente, corregedor geral da justiça e pelo
desembargador mais antigo do TJPR.

37. Com relação ao tema de direitos e garantias fundamentais, é errado afirmar que:
(A) Não haverá juízo ou tribunal de exceção.
(B) Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de
grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.
(C) Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem
prévia cominação legal.

(B) A O Conselho da Magistratura é composto pelo presidente,
pelo 1º vice-presidente, corregedor geral da justiça.
(C) Compete ao Conselho da Magistratura receber as reclamações contra juízes.
(D) A O Conselho da Magistratura é composto pelo presidente, pelo 1º vice-presidente, corregedor geral da justiça e
por 4 desembargadores eleitos.

(D) A prática de racismo constitui crime inafiançável e prescritível, sujeito às penas de reclusão, detenção ou multa.

43. No que se refere ao processo administrativo disciplinar dos servidores públicos estaduais, assinale a opção
correta.
(A) Caracteriza abandono de cargo a ausência não intencional
do servidor por mais de 30 dias consecutivos
(B) Prescreve em 3 anos, para as infrações sujeitas a pena de
demissão.
(C) A punibilidade da infração, também prevista na lei penal
como crime, prescreve juntamente com a penal

38. Pela definição da Constituição Estadual do Paraná,
são órgãos do Poder Judiciário todas as opções abaixo,
EXCETO:
(A) o Tribunal de Justiça
(B) os Juízes de Direito
(C) os Tribunais do Júri
(D) Tribunal de Contas Estadual

(D) A punição dos funcionários da secretaria do tribunal será
efetivada pelo Presidente
39. Conforme previsto na Constituição do Estado do Paraná, são princípios da administração Publica, EXCETO:
(A) Legalidade
(B) razoabilidade
(C) motivação
(D) independência funcional

44. A Magistratura de primeiro grau e constituída, assinale
a opção não correta.
(A) Juiz Substituto.
(B) Juiz de direito inicial.
(C) Juiz de direito final
(D) desembargadores

40. Sobre a constituição do Egrégio Tribunal de Justiça do
Paraná, assinale a alternativa CORRETA:
(A) O Tribunal de Justiça é composto por 160 Desembargadores fixado na Lei de Organização e Divisão Judiciárias do
Estado nele compreendidos, um Presidente, um VicePresidente e o Corregedor Geral de Justiça.
(B) O Presidente, os Vice-Presidentes e o Corregedor Geral
de Justiça e o Vice-Corregedor-Geral de Justiça serão eleitos por voto popular.
(C) A eleição do Presidente, dos Vice-Presidentes e do Corregedor Geral de Justiça e do Vice-Corregedor-Geral de Justiça será realizada em sessão especial do Tribunal Pleno,
com anuência do governador.

45. Acerca do regime disciplinar dos servidores públicos,
assinale a opção correta.
(A) Um médico da secretaria de saúde estadual pode cumular
seu cargo com o de técnico publico, desde de que tenha
compatibilidade de horário.
(B) O servidor que praticar crime contra a administração pública será, após procedimento administrativo, exonerado.
(C) a pena de suspensão será convertida em multa, quando
houver conveniência para o serviço.
(D) A ação disciplinar que causem demissão, são imprescritíveis.

(D) os mandatos do Presidente, dos Vice-Presidentes e do
Corregedor Geral de Justiça e do Vice-Corregedor-Geral
de Justiça serão de 4 anos.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA:
Professor Valdir
46. A alça de preenchimento, quando exibida em uma
célula selecionada de uma planilha Excel 2010, poderá ser
utilizada para copiar o conteúdo da célula selecionada
com ou sem incrementos
(A) apenas para as células adjacentes, seja no sentido tanto
horizontal quanto no sentido vertical, simultaneamente.
(B) apenas para as células adjacentes, somente em um sentido, horizontal ou vertical.
(C) apenas para as células não adjacentes, somente em um
sentido, horizontal ou vertical.
(D) para células adjacentes ou não, seja no sentido horizontal
e/ou no sentido vertical.
47. Dentro de um documento Word 2010, a formatação de
um parágrafo, a partir da margem esquerda, que provoca
o recuo para a direita de todas as linhas do parágrafo,
exceto a primeira, exige a especificação da medida do
recuo depois de clicar em
(A) Primeira linha do recuo especial.
(B) Primeira linha do recuo esquerdo.
(C) Deslocamento do recuo esquerdo.
(D) Deslocamento do recuo especial.

48. Um sistema de arquivos mais simples utilizado pelo
Windows e compatível com praticamente todos os dispositivos como câmeras, celulares, mp3 players, e geralmente os pendrives já os utiliza denomina-se
(A) EXT3.
(B) NTFS.
(C) HPFS.
(D) FAT32.
49. Considerando conhecimentos sobre Hardware de
computadores, os termos SIMM, DIMM e DDR são termos
que designam
(A) Componentes internos do processador
(B) Módulos de memória RAM.
(C) Janelas de paginação da memória virtual.
(D) Periféricos bidirecionais.
50. Em relação aos tipos de backup, é correto afirmar que
o Backup Incremental
(A) é uma cópia extraída diariamente, contendo todos os incrementos que ocorreram no sistema operacional.
(B) é uma cópia de segurança que incrementa todas as inclusões e alterações de programas e configurações.
(C) é a cópia de segurança na qual são copiados somente os
arquivos alterados ou criados depois do último backup.
(D) copia todos os arquivos do sistema operacional, assinalando aqueles que foram alterados.

QUESTÃO DISCURSIVA / TEÓRICA (REDAÇÃO) 
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QUESTÃO DISCURSIVA - REDAÇÃO



Produza seu texto com o mínimo de 20 e máximo de 30 linhas.
Com base na interpretação da charge a seguir e na leitura dos textos expostos, escreva um texto argumentativo, comentando as recentes ações da população brasileira em relação ao poder público.
Texto I:

Zé Dassilva, chargeonline.com.br. Acesso em: 24 jun. 2013.

Texto II:
CORRUPÇÃO
O povo brasileiro lamenta o nível da política partidária. A corrupção tomou conta dos noticiários e o povo está
indignado. Jesus foi trocado por Barrabás. Pilatos lavou as
mãos e foi omisso diante da possibilidade de salvar o Salvador
da humanidade. Nós não seremos omissos! Iremos responder
aos verdadeiros culpados evitando votar em corruptos. Ou
fazemos assim ou seremos a herança impura para as futuras
gerações.
Paulo Roberto Girão Lessa, Fortaleza – CE / Publicado em 19/08/2013 /
LEITOR@GAZETADOPOVO.COM.BR

Texto III:
POR QUE ESTAMOS NAS RUAS?
O impacto violento do aumento das tarifas no bolso
da população faz as manifestações extrapolarem os limites do
movimento .
O modelo de transporte coletivo baseado em concessões para exploração privada e cobrança de tarifa está esgotado. E continuará em crise enquanto o deslocamento urbano
seguir a lógica da mercadoria, oposta à noção de direito fundamental para todas e todos.
Essa lógica, cujo norte é o lucro, leva as empresas,
com a conivência do poder público, a aumentar repetidamente
as tarifas. O aumento faz com que mais usuários do sistema
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deixem de usá-lo, e, com menos passageiros, as empresas
aplicam novos reajustes.
Isso é uma violência contra a maior parte da população, que como evidencia a matéria publicada ontem pelo portal UOL, chega a deixar de se alimentar para pagar a passagem. Calcula-se que são 37 milhões de brasileiros excluídos
do sistema de transporte por não ter como pagar. Esse número, já defasado, não surgiu do nada: de 20 em 20 centavos, o
transporte se tornou, de acordo com o IBGE, o terceiro maior
gasto da família brasileira, retirando da população o direito de
se locomover.
População que se desloca na maioria das vezes para
trabalhar e que, no entanto, paga quase sozinha essa conta,
sem a contribuição dos setores que verdadeiramente se beneficiam dos deslocamentos. Por isso defendemos a tarifa zero,
que nada mais é do que uma forma indireta de bancar os
custos do sistema, dividindo a conta entre todos, já que todos
são beneficiados por ele.
Esse é o contexto que fez surgir o Movimento Passe
Livre em diversas cidades do Brasil. Por isso há anos estamos
empenhando lutas por melhorias e por outro paradigma de
transporte coletivo. Neste momento, em que nos manifestamos em São Paulo pela revogação do aumento nas passagens, milhares protestam no Rio de Janeiro, além de Goiânia,
onde a luta obteve vitória, assim como venceram os manifestantes de Porto Alegre há dois meses.
O impacto violento do aumento no bolso da população faz as manifestações extrapolarem os limites do próprio
movimento. E as ações violentas da Polícia Militar, acirrando
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os ânimos e provocando os manifestantes, levaram os protestos a se transformar em uma revolta popular.
O prefeito Fernando Haddad, direto de Paris, ao lado
do governador Geraldo Alckmin, exige que o movimento assuma uma responsabilidade que não nos cabe. Não somos
nós os que assinam os contratos e determinamos os custos
do transporte repassados aos mais pobres. Não somos nós
que afirmamos que o aumento está abaixo da inflação sem
considerar que, de 1994 para cá, com uma inflação acumulada em 332%, a tarifa deveria custar R$ 2,16 e o metrô, R$
2,59.
Além disso, perguntamos: e os salários da maior
parte da população, acompanharam a inflação?
A discrepância entre o custo do sistema e o quanto,
como e quando se cobra por ele evidenciam que as decisões
devem estar no campo político, não técnico. É uma questão
de escolha: se nossa sociedade decidir que sim, o transporte
é um direito e deve estar disponível a todos, sem distinção ou
tarifa, então ela achará meios para tal. Isso parcialmente foi

feito com a saúde e a educação. Mas sem transporte público,
o cidadão vê seu acesso a essas áreas fundamentais limitado.
Alguém acharia certo um aluno pagar uma tarifa qualquer
antes de entrar em sala de aula? Ou para ser atendido em um
posto de saúde?
Haddad não pode fugir de sua responsabilidade e se
esconder atrás do bilhete mensal, proposta que beneficiará
poucos usuários e aumentará em mais de 50% o subsídio que
poderia ser revertido para reduzir a tarifa.
A demanda popular imediata é a revogação do aumento, e é nesses termos que qualquer diálogo deve ser estabelecido. A população já conquistou a revogação do aumento da tarifa em Natal, Porto Alegre e Goiânia. Falta São Paulo.
Autores: NINA CAPPELLO, 23, estudante de direito da USP, ERICA DE
OLIVEIRA, 22, estudante de história da USP, DANIEL GUIMARÃES, 29,
jornalista, e RAFAEL SIQUEIRA, 38, professor de música, são militantes do
Movimento Passe Livre
Texto publicado na seção Tendências/Debates do jornal Folha de S. Paulo,
13 jun. 2013.

ORIENTAÇÃO PARA SUA REDAÇÃO
A Redação será avaliada considerando-se:
1 - a adequação ao tema proposto;
2 - a adequação ao tipo de texto solicitado;
3 - o emprego apropriado de mecanismos de coesão (referenciação, sequenciação e demarcação das
partes do texto);
4 - a capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente argumentos pertinentes ao
tema proposto;
5 - o pleno domínio da modalidade escrita da norma-padrão (adequação vocabular, ortografia, morfologia, sintaxe de concordância, de regência e de colocação).
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REDAÇÃO -

RASCUNHO – USE CANETA PRETA PARA A PROVA OFICIAL
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REDAÇÃO - VERSÃO
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RESPOSTAS COMENTADAS
— GABARITO MODIFICADO / CORRIGIDO —

LÍNGUA PORTUGUESA – Professora Naufal
01 D Os dois quadros que compõem a charge mostram personagens que pertencem a duas classes distintas: os do primeiro celebram euforicamente o bom desempenho da economia brasileira com a abertura de uma garrafa de champanhe, enquanto que os do segundo ostentam a miséria extrema de quem sobrevive dos resíduos considerados
descartáveis e inúteis pela sociedade de consumo. No texto de Cora Coralina, assiste-se à ação das pessoas que
acorrem em auxílio de Nhola, a qual só se recupera de um quadro clínico de desnutrição (“vertige de fraqueza, falta
de cumê”) pela intervenção generosa dos vizinhos. Assim, é correta a opção [D], pois a temática da pobreza surge
associada a uma questão político-social nos quadrinhos e a um entrave social suavizado pela caridade no texto de
Cora Coralina.

02 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. Assim, é correta a opção [D].

03 C Os termos “rombo” e “orçamentária”, respectivamente, na fala do personagem e na etiqueta que acompanha a figura
do quadro, sugerem uma associação com o alto custo das obras, constituindo assim uma crítica de relação econômica, como se afirma em [C].

04 A O uso da terceira pessoa demonstra um distanciamento crítico do personagem na avaliação que faz sobre a arte
moderna. Se usasse a primeira, demonstraria subjetividade e condicionaria o conhecimento dos objetos externos
aos seus próprios referenciais.

05 C As opções [A], [B] e [D] são incorretas, pois, em [A], o pronome demonstrativo “isso” refere-se a “produtos inovado-

res, mas que vendiam pouco”; em B], o pronome possessivo “seus”, à empresa Apple; e em [D], a expressão “maiores gênios da economia”, a Steve Jobs e Bill Gates, que travaram disputa pessoal além de comercial.

06 A As opções [B], [C] e [D] são incorretas, pois no período
[B] a conjunção “porque” introduz noção de causa à segunda oração do período (“só ganhou sobrevida”);
[C] há três orações: principal com verbo de ligação, coordenada adversativa com verbo transitivo direto e subordinada adverbial causal com verbo transitivo direto e indireto;
[D] o verbo “receber” apresenta objeto direto (“um aporte de 150 milhões de dólares”) e objeto indireto (“da Microsoft”).
Assim, é correta apenas [A].

07 B As palavras “genuinamente”, “presciência” e “aporte” são respectiva e corretamente substituídas nas opções [A], [C]
e [D]. Os termos “basicamente”, “precaução” e “prêmio” significam, na sequência, principalmente, providência e
recompensa. Assim, a única opção que não apresenta palavras corretas para substituição das originais é [B].

08 B As sobrancelhas levantadas dos cientistas expressam incredulidade perante cenas impossíveis de acontecer no
plano científico. Os olhos esbugalhados dos espectadores, pouco interessados nesse tipo de avaliação, revelam
admiração pelos efeitos que estimulam a fantasia e produzem fortes sensações, como se transcreve em [B].

09 D A expressão “ao menos como via de regra” (geralmente, habitualmente) admite a possibilidade de exceções ao que
foi citado anteriormente.

10 C Marcelo Gleiser chega à conclusão de que uma das particularidades da arte é alterar as características estruturais
da realidade para transportar as pessoas a um mundo imaginário, onde os exageros podem constituir recurso necessário para ativar a fantasia: “A arte distorce para persuadir”.

11 A Partindo da premissa de que Marcelo Gleiser mudou de opinião relativamente à obrigatoriedade de os filmes serem
fiéis à ciência que retratam, a opção [A] é a única em que está patente a sua nova postura, ao admitir que existem
diferenças entre um filme comercial e um documentário científico, mudança justificada no período seguinte: “docu-

www.CursoSolon.com.br

15

Aulas & Apostilas

Prova Simulada TJ-PR 2013 - Resolvida & Comentada - LDA
mentários devem retratar fielmente a ciência, educando e divertindo a população, mas filmes não têm necessariamente um compromisso pedagógico”.

12 C Trata-se de metonímia, figura de linguagem baseada na substituição de um nome por outro com que mantém contiguidade, no caso o nome da cidade pela indústria cinematográfica que a tornou famosa.

13 C Se a ciência fundamenta as suas teses aos resultados obtidos através da experiência e se a indústria cinematográfica tem por fim a criação artística através do uso da fantasia, a arte literária deve atender à verossimilhança, harmonia e coerência entre os atos narrados e os elementos fantasiosos ou imaginários que sejam determinantes no texto.

14 B Marcelo Gleiser afirma, em primeiro lugar, que não existem filmes que retratem as explosões no espaço de forma
verossímil, pois há sempre ruídos a acompanhar os efeitos visuais. Posteriormente, admite que possa ter havido até
alguns, justificando que não lhe ficaram na memória por não terem obtido grande sucesso.

15 C Ao contrário do que se afirma em I, o elemento que confere modernidade e eficiência ao sistema eleitoral brasileiro é
o fato de ser gratuita (“o Brasil tem uma das mais modernas legislações de comunicação eleitoral do mundo. O nosso modelo de propaganda gratuita, via renúncia fiscal, é tão conceitualmente poderoso que se sobressai a alguns
anacronismos da lei”). As demais afirmativas estão corretas, pois, apesar de alguns políticos não se terem apercebido do fato, a internet é um meio de comunicação tão poderoso e imprevisível que, à semelhança de teorias e leis
que modificaram o pensamento científico no século anterior, pode alterar o exercício da democracia, como a forma
de votar (“No futuro, o eleitor não vai ser apenas persuadido, por meio da internet, a votar naquele ou naquela candidata. Ele simplesmente vai votar pela internet de forma contínua e constante”).

16 C No início da frase, o conectivo “se” é uma conjunção subordinativa condicional, pois estabelece a relação de condi-

ção para que aconteça a ação da oração principal “[ a lei] vai provocar um forte retrocesso numa área”. Na segunda
ocorrência, como faz parte do verbo pronominal destacar-se, é pronome integrante do verbo.

17 D Como advérbio, a palavra “onde” indica lugar físico, correspondendo a “em que lugar”. Como pronome relativo, ”on-

de” também designa lugar, mas, nesse caso, há sempre um termo anterior ao qual se refere. Assim, as opções [A],
[C], e [E] apresentam incorreções sintáticas e deveriam ser alteradas para se enquadrarem nas normas do padrão
culto da linguagem: [A] - “Aquele era um tempo em que as pessoas se compreendiam melhor”; [B] - Este é um povo
cuja fé é inabalável e cuja alegria é constante”; [C] - Este é um homem para quem fazer ciência é um dos maiores
objetivos” e [E] - Aquele é um pensamento em que é tudo muito arriscado”.

18 A O esforço desenvolvido pelo caracol para impulsionar o corpo até atingir uma altura razoável na cama elástica está
associado ao dito popular “ Com perseverança, tudo se alcança”.

19 B Crase é a fusão de dois fonemas vocálicos idênticos e, na língua portuguesa, o acento grave é usado para assinalar

a fusão de dois aa. Assim, o acento só deve ser usado quando o termo regente exija a preposição “a” e o termo
regido admita o artigo definido “a”. Esse fenômeno acontece em 1, pois o termo verbal é transitivo direto e indireto,
sendo a expressão “à Fifa” o seu objeto indireto; em 4 e 6, porque os termos “pertence” e “assistir” – este último no
sentido de “presenciar” – apresentam transitividade indireta; e em 2, por fazer parte de uma locução adverbial feminina: “à prova de”. Em 3, o pronome “ninguém” não pode ser antecedido por artigo; em 5, “uma” é artigo indefinido; e
em 7, o verbo “acionar” não precisa de complemento preposicionado. Assim, é correta apenas a opção [B]: 1, 2, 4, 6.

20 B Na primeira ocorrência, o verbo deve apresentar-se no plural (podem) para concordar com o sujeito composto (“Au-

tocontrole e disciplina sem preparação adequada”). Na segunda, à locução prepositiva “devido a”, não deve ser
acrescido o artigo definido “a”, já que o termo regido, o pronome demonstrativo “essa”, não o permite. Na terceira, é
correto o uso do pronome relativo “que”, pois estabelece referência com o seu antecedente (“categoria de ioga”).
Assim, é correta apenas a opção [B].

MATEMÁTICA - Professores Pacífico e Jean
21 B Porcentagem: 120% (preço de venda sem o desconto de 20%), pois 20% de de 120% é igual a 96% (preço com o
desconto), logo 96% - 100% = - 4% (como deu negativo é uma venda com prejuízo)

22 C
(PROBLEMAS DO 1º. GRAU)

P  F  28
, logo temos que: Filho = 14 e Pai = 42

P  2  3.( F  2)  4

23 D J = C.I.N + C.I.N  36.250 = C.0,07.3 + C.0,04.2  36 250 = 0,21.C + 0,08.C  C = 125.000
24 A Para diferenciar os dois tipos de descontos, chamemos dF p desconto simples por fora e dP o desconto simples por
dentro. Sendo prazo para vencimento do título igual a 180 dias (0,5 ano), temos:



Desconto simples por fora
dF = N . i . n
dF = N .



10
5. N
. 0,5  dF =
100
100



dF =

N
20

Desconto simples por dentro
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dD 

N .i.n
1  i.n

dD 

N .0,10.0,5
0,05.N
5.N
N
 dD 
 dD 
 dD 
1  0,10.0,5
1,05
105
21

Pelo enunciado, temos ainda:
dF + dD = 633,50

N N
21.N 20.N 266.910

 635,50 


20 21
420
420
420
21.N + 20.N = 266.910  41.N = 266.910
N = 6.510
n
25 B S = C . (1 + i)

10.800 = C . (1 + 0,20)3
10.800 = C . 1,728
C = 6.250

26 D Temos uma PA com a1 = 3000, r = 500 e an = 10 000. Dessa forma:
a n  a1  (n  1)  r
10000  3000  (n  1)  500
10000  3000  (n  1)  500
7000
 n 1
500
n  1  14
n  14  1
n  15

27 B

Portanto, esse planejamento de treino poderá ser executado em exatamente 15 dias.
O termo médio de uma PG é dado pela média geométrica dos termos equidistantes, como a PG do exercício possui
9 termos, temos que o a5 é o seu termo médio, logo:

a5  a1  a9
a5  2  32
a5  64
a5  8
Portanto, o quinto dessa progressão geométrica é 8.

28 A Primeiro, vamos calcular o 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.

29 C  0,008t 2  35t  34  0
t 2  35t  34 

0
 0,008

t 2  35t  34  0
 b  (35) 35


 17,5
2a
2 1
2
Portanto, o valor de t1 é 17,5 horas.
x v  t1 
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30 B Dois pneus, depois de 6000 km troca dois pneus que ainda poderão rodar mais 6000 km. Aos 12000 km, substitui os
dois pneus que já estão gastos por esses dois que rodarão os outros 6000 km.

ATUALIDADES – Professor Reginaldo
31 A O sistema de cotas em universidades públicas era contestado por segmentos da sociedade. A alegação era a de
que o sistema adotado pelo governo para reservar vagas aos alunos oriundos de escolas públicas e para àqueles
que se autodeclararem negros ou pardos era inconstitucional. O STF, julgando o mérito da causa, decidiu unanimemente pela constitucionalidade do sistema, que, no mesmo ano, teve seu projeto de lei aprovado no Congresso
Nacional com a reserva de vagas com cotas sociais e raciais no total de 50% nas instituições públicas federais de
ensino superior.

32 D O Brasil é um país em pleno processo de transição demográfica, com uma população cada vez menor de jovens e
maior de adultos e idosos. Diante destas transformações em processo, o país está em seu melhor momento demográfico para o mercado de trabalho, tendo em vista que o número de pessoas na PEA (População Economicamente
Ativa) em relação ao total de habitantes, nunca foi tão grande quanto agora. Esta característica da nossa pirâmide
etária, aliada a uma conjuntura econômica favorável de crescimento econômico, faz com que o país apresente boas
perspectivas de desenvolvimento para o século XXI. Assim, é importante que nossos governantes se atentem para
esta situação e aproveitem este momento ímpar da história de Brasil, com pesados investimentos na qualificação da
mão de obra, principalmente através de uma educação pública, gratuita e de qualidade, para que o país possa alçar
voos maiores rumo ao desenvolvimento.

33 B O então presidente paraguaio Fernando Lugo foi deposto pelo Congresso em 22/06/2012 num processo relâmpago
de impeachment, que durou apenas 24h, assumindo seu vice, o liberal Federico Franco. Motivo da cassação: ação
desastrosa da polícia paraguaia para a reintegração de posse de uma área rural no país no dia 15/06/2012, ocorrendo a morte de onze camponeses e sete policiais. A acusação do Congresso foi a má gestão do país por parte do
presidente. Como conseqüência deste episódio, o Paraguai foi suspenso do Mercosul e da Unasul. Assim, Brasil,
Argentina e Uruguai, aproveitando-se da ausência do Paraguai, efetivaram a entrada da Venezuela no Mercosul em
2012, tendo em vista que o país estava em processo de adesão desde 2006, pois aguardava a aprovação do congresso paraguaio.

34 A A crise econômica atual que atinge fortemente a Espanha e outros países europeus ameaça a estabilidade do bloco
econômico e de sua moeda única, o Euro. A situação econômica delicada da Espanha encontra semelhanças em
outros países do bloco, como é o caso de Portugal, Itália, Irlanda e Grécia (juntos formam a sigla pejorativa PIIGS –
economias “porcas”).
Em todos os países dos PIIGS a situação econômica é ruim, pois apresentam elevados déficits públicos e da balança
comercial, elevadas dívidas externas e uma população envelhecida, com elevados gastos sociais. Na Espanha o
déficit público anual chega a 11,2%, na Irlanda a 14,3% e na Itália a 5,3%. Vale salientar que com a união monetária
a partir de 1999, quando a maioria dos países do bloco adotou o Euro, uma das prerrogativas mais importantes era o
compromisso de manutenção de uma rígida política fiscal, sendo que os países da zona do Euro poderiam ter um
déficit público anual de no máximo 3% do seu PIB e uma dívida pública de no máximo 70% do PIB. A dívida governamental total da União Europeia (UE) atingiu 82,2% da produção econômica no terceiro trimestre de 2011.

35 C 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.

LEG. ESPECÍFICA – Professores Ivo e Dionei
36 B Conforme se extrai do artigo 22, da CF, é de competência privativa da União legislar sobre desapropriação e serviço
postal. Isso significa que apenas a União – e mais nenhum ente federado – poderá tratar dessa matéria. As demais
alternativas trazem matérias submetidas à denominada competência concorrente, cujo rol encontra-se no artigo 24,
da CF.

37 D A previsão de proibição de tribunais de exceção se encontra no art. 5º, XXXVII, da CF, e é um desdobramento do

princípio do juiz natural. A alternativa “B” se encontra de acordo com o previsto no art. 5º, XLIV, da CF. A assertiva
da letra “C” traduz o disposto no art. 5º, XXXIX. A alternativa “D” se encontra de acordo com o art. 5º, XXXV. O crime
de racismo é inafiançável e imprescritível, conforme art. 5º, XXXIX, razão pela qual a alternativa “E”está incorreta.

38 D De acordo com o Art. 93 da CE/PR, São órgãos do Poder Judiciário no Estado: I - o Tribunal de Justiça; II - os Tribunais de Alçada; (Revogado pela Emenda Constitucional 16 de 26/10/2005) III - os Tribunais do Júri; IV - os Juízes
de Direito; V - os Juízes Substitutos; VI - os Juizados Especiais; VII - os Juízes de Paz. Desta forma, o TCE não é
órgão do Poder judiciário

39 D De acordo como artigo 27 da CE/PR, Administração pública direta, indireta e fundacional, de qualquer dos Poderes
do Estado e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, eficiência, motivação, economicidade
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40 D De acordo como artigo 8 do código de Organização Judiciaria, a elição dos dirigentes do TJPR e de forma indireta,
tendo como eleitos um Presidente, dois um Vice-Presidentes e o Corregedor Geral de Justiça, sema anuência do
governador, pelo periodo de 4 anos,

41 A De acordo como artigo 173 do Regimento Interno as petições e os processos serão registrados no protocolo da
Secretaria do Tribunal.

42 D De acordo com o artigo 13 do Código de Organização o Conselho da Magistratura, são membros natos o Presidente
do tribunal de Justiça, o 1º vice e o corregedor Geral de Justiça e mais 4 desembargadores eleitos.

43 D De acordo com o art. 176 do Código de Organização, a punição dos funcionários da secretaria do tribunal será
efetivada pelo Presidente, sendo que o prazo prescricional para demissão é de 5 anos, bem como, acompanha o
prazo da lei penal.

44 D De acordo com o art. 25 do Código de Organização, os desembargadores não fazer parte da constituição da magistratura de primeiro grau

45 C De acordo como artigo 37 XV da CF/88, o medico somente poderia ter outro cargo privativo de profissional da saúde
para ter uma acumulação valida. O servidor que cometer crime contra a administração será demitido, visto tratar-se
de ato punível com penalidade. Ação disciplinar sempre tem prazo de prescrição, situação que desnatura a assertiva
que informa a imprescritibilidade. A conversão de suspensão em multa e prevista no código de organização em seu
artigo 163.

INFORMÁTICA – Professor Valdir
46 B A alça de preenchimento, seja no Excel ou no Calc, só copia (com ou sem incrementos) dados da célula selecionada
para células adjacentes. A alça de preenchimento não pode ser deslocada na diagonal, portanto ou a cópia ocorrerá
no sentido vertical ou no sentido horizontal.

47 D Na régua o recuo que desloca todas as linhas do parágrafo do lado esquerdo menos a primeira é o
recuo deslocado (figura abaixo).

Este mesmo recuco na janela pode ser mudado no recuo Especial ajustando o deslocamento (figura
abaixo).

sistema FAT32 é utilizado por padrão pelo Windows 98 e Milenium, é um sistema que comparado a outros é mais
48 D O
simples e quando compramos um Pendrive geralmente ele vem formatado com este arranjo.
chips de memória RAM atualmente são acomodados em pequenas placas chamadas módulos de memória. Os
49 B Os
módulos mais antigos se chamavam SIMM e DIMM, os mais recentes são chamados de DDR, DDR2 e DDR3.
Os tipos de Backup são Completo, Incremental e Diferencial.

50 C No Incremental são copiados somente os arquivos alterados ou criados depois do último backup.

REDAÇÃO: Planilha para você efetuar a correção: veja a seguir 
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REDAÇÃO - Planilha de correção



Use essa planilha para classificar sua redação.
Sua redação precisa enquadrar-se no nível BOM ou ÓTIMO.
 Conforme edital TJ, a questão discursiva vale 50 pontos
NÍVEIS

INSUFICIENTE
(de 0 a 20 pontos)


REGULAR
(de 21 a 30 pontos)


BOM
(de 31 a 40 pontos)



CARACTERÍSTICAS
[___] ABORDA O TEMA SUPERFICIALMENTE.
[___] APRESENTA MAIS FATOS QUE ARGUMENTOS.
[___] OPINA POUCO. FAZ COMENTÁRIO.
[___] NÃO APRESENTA ELEMENTOS DA DISSERTAÇÃO.
[___] 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, MAS AINDA COMENTÁRIO.
[___] 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.
[___] FAZ PARÁGRAFO PADRÃO. ESTRUTURA O TEXTO COM UMA IDEIA-CENTRAL EM
CADA PARÁGRAFO.
[___] TRAZ EXEMPLOS E ARTICULA-OS COM OS ARGUMENTOS.
[___] NÍVEL MÉDIO DE INFORMATIVIDADE. RELACIONA COM CONHECIMENTOS
ADQUIRIDOS.
[___] PROBLEMAS DE COERÊNCIA, COESÃO, ORTOGRAFIA E PONTUAÇÃO MENOS
FREQUENTES OU AUSENTES.

ÓTIMO
(de 51 a 50 pontos)

[___] 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. VOCABULÁRIO SOFISTICADO.
[___] POUCO OU NENHUM PROBLEMA RELACIONADO À COERÊNCIA, COESÃO,
ORTOGRAFIA E PONTUAÇÃO.
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