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Curso Sólon Concursos – Maringá(PR) 
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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 crité-

rios 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 divi-

dido 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 su-

gestões de recursos. Portanto, fique de olho no portal do Curso Sólon na internet. 

Curso Sólon Concursos 
www.CursoSolon.com.br 

Aulas & Apostilas
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LINGUA PORTUGUESA: 
Professora Cidinha 

 

 

 

01. Assinale a alternativa incorreta quanto ao emprego 
dos elementos linguísticos utilizados nas duas tirinhas. 

(A) A expressão “parabéns” denota ironia. 

(B) A forma verbal “ensine” se encontra no modo imperativo. 

(C) A expressão “agora” é empregada como delimitadora de 
tempo anterior e posterior. 

(D) O conectivo “ou”, empregado duas vezes, expressa condi-
ção. 

 

02. Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se 
pode inferir da leitura das tirinhas. 

(A) Mafalda toma sopa com frequência e a contragosto. 

(B) Mafalda entende que os assuntos importantes são alheios 
às relações familiares. 

(C) Mafalda vê os deveres de casa como uma obrigação inútil. 

(D) Mafalda, ao contrário do que escreve, não é mimada pela 
mãe. 

 

03. No que se refere aos recursos de linguagem observa-
dos no texto, é correto afirmar: 

 

(A) O emprego dos verbos “começar” e “ser” e do termo “Para-
íso” indica que há uma associação natural entre o espaço 
físico e as ações nele situadas. 

(B) O emprego da expressão “como outra qualquer”, no se-
gundo quadrinho, dá um sentido genérico a “rua”. 

(C) O emprego da expressão “Socorro! Polícia!”, no terceiro 
quadrinho, nega o conteúdo da expressão “E esse é o pro-
blema!”. 

(D) O emprego de termos como “uma”, “outra” e “esse” atenua 
o caráter de denúncia desse texto. 

 

Leia o excerto a seguir para responder à questão 04: 

Ao pular-se do pecado original para o "homem natu-
ralmente bom num mundo mau", abriu-se uma grande flores-
cência de socialismos que, em princípio, se propunham refa-
zer a sociedade segundo uma utopia generosa. Em meados 
do século passado, veio um golpe: a teoria da evolução das 
espécies, de Darwin, segundo a qual, na natureza, os seres 
vivos evoluíam pela disputa de uns com outros no jogo da 

sobrevivência do mais apto. Essa ideia não foi logo entendida 
como ameaça pelos socialistas, porque, como os seus coetâ-
neos, tinham um profundo temor reverencial pela "ciência". 
Não demorariam, porém, a aparecer extrapolações como o 
"darwinismo social", e as ideias racistas supostamente "cientí-
ficas". "Ao vencedor as batatas", como diria Machado de As-
sis. 

04. Quanto ao uso das aspas no excerto, assinale a corre-
ta: 

(A) As aspas foram usadas, em todas as ocorrências, para 
marcar um pensamento próprio do autor. 

(B) As aspas em no vocábulo cientistas em:  “ideias racistas 
supostamente "científicas" ”, demonstram que o autor utili-
zou-se de certa ironia. 

(C) As aspas em: "Ao vencedor as batatas" foram usadas para 
expressar a discordância entre o autor do excerto e Ma-
chado de Assis. 

(D) As aspas em: "darwinismo social" e em: tinham um pro-
fundo temor reverencial pela "ciência" foram usadas para 
dar ênfase a teoria do autor do excerto. 

 

Leia o excerto a seguir para responder à questão 05: 

Vitória! Afinal, o povo abriu os olhos! A esperança venceu o 
medo! Alegria! O futuro pode ser mudado! O sorriso voltará! 

 

05. O uso frequente do ponto de exclamação indica 

(A) a indignação ao autor. 

(B) a ousadia do autor. 

(C) o sentimento de autoridade do autor. 

(D) esperança e euforia do autor. 

 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: 

A aplicação do princípio da boa-fé nos contratos sempre susci-

tou controvérsias, pois o Código Civil de  1916, ainda em vi-

gor, não consigna expressamente nenhuma regra genérica 

atinente à sua aplicação na formação ou execução dos contra-

tos. Concebido dentro de uma perspectiva individualista, vo-

luntarista e patrimonialista do Direito Civil, o referido diploma 

legal consagrou o princípio da boa-fé subjetiva, embasado na 

intenção ou na consciência do sujeito da relação jurídica de 

estar agindo de acordo com o Direito e com ausência de má-

fé, ou seja, sem a intenção de lesar outrem. Entretanto, tal 

concepção de boa-fé, por demandar de seus intérpretes análi-

se eivada de incertezas e dificuldades, uma vez que é relacio-

nada com o aspecto psicológico dos sujeitos, passou a não 

mais atender às novas exigências criadas pela sociedade 

moderna que busca mais segurança e razoabilidade nos con-

tratos firmados. Tanto é assim que a doutrina e a jurisprudên-

cia começaram a reconhecer sua observância obrigatória, 

independentemente de sua positivação, por ser um imperativo 

das necessidades éticas inerentes a qualquer sistema jurídico.  

 

06. Julgue se os itens a seguir, que constituem paráfrases 
de trechos do texto, respeitam as ideias deste. 

I. O princípio da boa-fé subjetiva, consagrado pelo Código 
Civil de 1916, foi concebido dentro de uma perspectiva in-
dividualista, voluntarista e patrimonialista. 
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II. O princípio da boa-fé subjetiva baseia-se na intenção ou na 
consciência que o sujeito da relação jurídica tem de que 
age com ausência de má-fé e de acordo com o Direito. 

III. O princípio da boa-fé, relacionado com o aspecto psicológi-
co dos sujeitos, não requer de seus intérpretes uma análi-
se cheia de incertezas e dificuldades e passou a não aten-
der às exigências da sociedade moderna. 

IV. O princípio da boa-fé reconhece a observância obrigatória 
da doutrina e da jurisprudência como um imperativo das 
necessidades éticas inerentes a qualquer sistema jurídico, 
para sua positivação. 

Estão certos apenas os itens: 

(A) I, II.  

(B) I, III.  

(C) III, IV.  

(D) I, II, IV. 

 

07- A ambiguidade é um recurso também utilizado para 
deflagrar o humor e o riso. Assinale a alternativa que con-
tém os enunciados que se caracterizam pela ambiguida-
de: 

(A) “Mas até a vaca?“ “A vaca que eu mandei pra cá”. 

(B) “Sacristão, a vaca da mulher do padeiro tem que sair!”; “... 
padre só benzia se fosse o cachorro do Major”. 

(C) “O senhor agora vai ver quem é a mulher do padeiro!”; “É 
a voz da verdade, Padre João!”. 

(D) “A vaca (...) tem que ser devolvida hoje mesmo!”; “O se-
nhor benze o cachorro, Padre João!”. 

 

08.  Observe o texto 

RECURSOS HUMANOS 

Li que a espécie humana é um sucesso sem prece-

dentes. Nenhuma outra com uma proporção parecida de peso 

e volume se iguala à nossa em termos de sobrevivência e 

proliferação. E tudo se deve à agricultura. Como controlamos 

a produção do nosso próprio alimento, somos a primeira es-

pécie na história do planeta a poder viver fora de seu ecossis-

tema de nascença. Isso nos deu mobilidade e a sociabilidade 

que nos salvaram do processo de seleção, que limitou outros 

bichos de tamanho equivalente e que acontece quando uma 

linhagem genética dependente de um ecossistema restrito fica 

geograficamente isolada e só evolui como outra espécie. É por 

isso que não temos mudado muito, mas também não nos 

extinguimos. 

 

“É por isso que não nos temos mudado muito, mas tam-
bém não nos extinguimos.”; o comentário correto em 
relação a esse segmento do texto é: 

(A) O por isso do início do segmento refere-se a elementos 
anteriores do texto; 

(B) O pronome nos refere-se ao autor e ao leitor do texto; 

(C) A conjunção mas opõe nossas mudanças como espécie à 
nossa sobrevivência; 

(D) A forma verbal temos mudado refere-se a um tempo já 
passado; 

 

09. Observe o próximo texto: 

ENTREVISTA 

O ensaísta canadense Alberto Manguel, autor de 

Uma História da Leitura, explica por que a palavra escrita é a 

grande ferramenta para entender o mundo. 

Veja – Numa época em que predominam as imagens, 

por que a leitura ainda é importante? 

Manguel – A atual cultura de imagens é superficialís-

sima, ao contrário do que acontecia na Idade Média e na Re-

nascença, épocas que também eram marcadas por uma forte 

imagética. Pense, por exemplo, nas imagens veiculadas pela 

publicidade. Elas captam a nossa atenção por apenas poucos 

segundos, sem nos dar chance para pensar. Essa é a tendên-

cia geral em todos os meios visivos. Assim, a palavra escrita 

é, mais do que nunca, a nossa principal ferramenta para com-

preender o mundo. A grandeza do texto consiste em nos dar a 

possibilidade de refletir e interpretar. Prova disso é que as 

pessoas estão lendo cada vez  mais, assim como mais livros 

estão sendo publicados a cada ano. Bill Gates, presidente da 

Microsoft, propõe uma sociedade sem papel. Mas, para de-

senvolver essa ideia, ele publicou um livro. Isso diz alguma 

coisa. 

 

O item abaixo em que o elemento destacado tem seu valor 
semântico corretamente indicado é: 

(A) ...a grande ferramenta PARA entender o mundo – meio; 

(B) ...explica POR QUE a palavra escrita... – finalidade; 

(C) ...por que a leitura AINDA é importante? – concessão; 

(D) ...épocas TAMBÉM marcadas por uma forte imagética. – 
acréscimo; 

 

A questão 10 refere-se aos textos e imagens a seguir. 

TEXTO I 

Somos muitos Severinos 

Iguais em tudo na vida: 

Na mesma cabeça grande 

Que a custo é que se equilibra, 

No mesmo ventre crescido 

Sobre as mesmas pernas finas, 

E iguais também porque o sangue 

Que usamos tem pouca tinta. 

E se somos Severinos 

Iguais em tudo na vida, 

Morremos de morte igual, 

Mesma morte Severina: 

Que é morte de que se morre 

De velhice antes dos trinta, 

De emboscada antes dos vinte, 

de fome um pouco por dia 

(de fraqueza e de doença 

é que a morte Severina 

ataca em qualquer idade, 

e até gente não nascida). 

(MELO NETO, João Cabral de. Morte e Vida Severina: e outros poemas 
para vozes. 34. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1994. p. 30.) 
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Imagem 1 (PORTINARI, Candido. Os retirantes.) 

 

TEXTO II 

“Miudinhos, perdidos no deserto queimado, os fugiti-
vos agarraram-se, somaram as suas desgraças e os seus 
pavores. O coração de Fabiano bateu junto do coração de 
sinhá Vitória, um abraço cansado aproximou os farrapos que 
os cobriam. Resistiram à fraqueza, afastaram-se envergonha-
dos, sem ânimo de afrontar de novo a luz dura, receosos de 
perder a esperança que os alentava.” 

(RAMOS, Graciliano. Vidas Secas. 
 48. ed. São Paulo: Record, 1982. p. 13.) 

 

 
Imagem 2 

(SALGADO, Sebastião. Terra. São Paulo:  
Companhia das Letras, 1997. p. 74.) 

 

10. Sobre a correlação entre textos e imagens, assinale a 
alternativa correta. 

(A) Verifica-se uma associação entre o texto 1 e a imagem 2, 
na medida em que ambos abordam a situação social do 
Nordeste por meio de suas linguagens específicas. 

(B) O enfoque romântico da situação social nordestina estabe-
lece uma correspondência entre o texto 2 e a imagem 2. 

(C) A natureza ficcional do texto 1 impede uma aproximação 
com a imagem 2, pois esta última baseia-se na linguagem 
sem valor estético da fotografia jornalística. 

(D) O modo de narrar do texto 2, em que o narrador parece 
desconhecer a trajetória das personagens, torna sem pro-
pósito uma comparação com o texto 1, no qual a persona-
gem Severino relata a sua própria história. 

 

11. Observe o próximo texto: 

Quais são as profissões mais perigosas? Os acidentes de 

trabalho têm probabilidades muito maiores de serem fatais 

quando ocorrem em lugares de onde é impossível escapar. “É 

o caso de mergulhadores profissionais, de trabalhadores em 

minas subterrâneas e em plataformas petrolíferas. E também 

de técnicos de linhas de transmissão de energia, que lutam 

contra o vento pendurado, a 30 metros de altura, em cabos 

que transportam mais de 200 000 volts”, diz o físico Damásio 

de Aquino, da Fundação de Segurança e Medicina do Traba-

lho (Fundacentro), em São Paulo, órgão filiado ao Ministério 

do Trabalho, que é o maior centro de pesquisas sobre o as-

sunto em toda a América Latina.  

Por incrível que pareça, nem a Organização Mundial do 

Trabalho tem um ranking estatístico ou um estudo global que 

aponte as profissões com os índices de óbitos por acidente 

mais elevados.  

No Brasil, porém, dados do Ministério do Trabalho mos-

tram que a atividade econômica com o maior número de víti-

mas fatais é o setor madeireiro, com 37 óbitos para 100 000 

empregados durante o ano de 2000. Em segundo lugar, vêm 

as ocupações ligadas à extração mineral, categoria que reúne 

duas das profissões de mais alto risco: mineração subterrânea 

e extração de petróleo (principalmente nas famigeradas plata-

formas marinhas citadas acima).  

No caso da indústria madeireira, o pior é que boa parte dos 

acidentes poderia ser evitada com máquinas mais seguras. “A 

maioria das mortes ocorre naquelas serrarias espalhadas em 

cantos remotos do país, onde não há uma pressão para a 

melhoria das condições de trabalho e não se investe em me-

canismos de proteção”, afirma Damásio.  

O mais recente estudo do gênero nos Estados Unidos, rea-

lizado na década de 90, também apontava para o perigo das 

madeireiras. Um operador de serras tinha uma chance de 

morrer em serviço 20 vezes maior que a média dos trabalha-

dores em todos ou outros setores – de longe, a profissão mais 

perigosa do país. 

 

 

De acordo com o texto, pode-se afirmar que 

I. segundo estatísticas mundiais, as profissões com maior 
risco de fatalidade são as de técnicos de transmissão de 
energia 

II. no Brasil, o setor madeireiro apresenta grande número de 
vítimas por falta de segurança nas máquinas;  

III. segundo o físico Damásio de Aquino, a indústria madeireira 
e a profissão de mergulhador profissional não investem em 
condições de trabalho 

IV. de acordo com pesquisa do Ministério do Trabalho, os 
setores com maior número de vítimas fatais são: minera-
ção subterrânea , extração de petróleo e indústria madei-
reira 

 

Estão corretas as afirmações contidas apenas em: 

 

(A) II, III. 

(B) I, IV. 

(C) I, III. 

(D) II, IV. 
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12. Leia o próximo texto: 

EUGÊNIO 

Atravessou o pátio interno da fábrica. Os grandes pa-

vilhões de concreto pareciam estremecer ao ritmo das máqui-

nas. Eugênio ouviu aquela pulsação surda que lhe sugeria o 

bater dum enorme coração subterrâneo. Ela lhe dava uma 

vaga angústia, causava-lhe um indefinível temor: dir-se-ia a 

aflição dum homem que sente no subsolo o agitar-se duma 

sub-humanidade que trabalha com silenciosos propósitos de 

destruição. O atroar das máquinas era um ruído ameaçador. 

O escritório lhe pareceu mais frio e convencional que 

nos outros dias. Sentou-se à mesa, abriu uma das gavetas, 

remexeu nos papéis... Não encontrando os que procurava, 

chamou a secretária, uma rapariga magra de ar cansado. 

— Boa tarde, D. Ilsa. Alguém me procurou? 

— Não senhor, ninguém. 

— Onde estão aquelas folhas que vão para o Ministé-

rio do Trabalho? 

— Na gaveta do centro. 

Tornou a abrir a gaveta e encontrou os papéis. 

— Tem razão, cá estão eles. 

Pô-los em cima da mesa, tomou da caneta. 

— A senhora anda muito pálida e com jeito de can-

sada. Por que não tira umas férias? 

Assinava os papéis automaticamente, sem revisá-los. 

Sentia agora um interesse fraternal pela secretária. A criatura 

tinha um jeito encolhido de passarito doente. 

— E a dor nas costas... ainda não passou? 

— Às vezes, quando me deito, ela vem. 

— Deve ser da posição em que fica quando escreve 

à máquina. Precisa cuidar-se D. Ilsa. 

A moça sorria, meio constrangida. 

Eugênio se perguntava a si mesmo por que era que 

de repente se fazia assim tão solícito, tão atencioso, como um 

irmão mais velho. Concluiu que era porque tinha pena da 

moça: pena de todos os que sofriam. Por um breve instante se 

sentiu reconciliado consigo mesmo. Entretanto seu eu puro e 

implacável lhe cochichou que se ele se mostrava assim tão 

fraternal para com a secretária e para com os outros empre-

gados da fábrica era para com essa atitude comprar a cumpli-

cidade, a boa vontade e a simpatia deles. Porque todos ou 

quase todos sabiam da sua situação de inferioridade naquela 

firma. Não passava dum manequim, dum autômato que assi-

nava papéis preparados pelos que realmente entendiam do 

negócio, pelos que trabalhavam de verdade mas que no en-

tanto, em questões de ordenado, se achavam muito abaixo 

dele. Aquela gente sabia que ele ali era apenas o marido da 

filha do patrão. 

 

O último parágrafo do texto permite afirmar que 

(A) Eugênio executava o seu trabalho conforme a vontade de 
sua esposa. 

(B) a questão salarial é que determinou a ascensão de Eugê-
nio à chefia, em detrimento dos demais administradores. 

(C) ao procurar comprar a cumplicidade e a boa vontade dos 
empregados da firma, Eugênio seria reconhecido como 
administrador de empresa. 

(D) tanto os empregados da firma quanto ele (Eugênio) esta-
vam conscientes da situação patética dele na fábrica. 

 

13. Leia com atenção: 

Estava à toa na vida, o meu amor me chamou 

Pra ver a banda passar cantando coisas de amor. 

A minha gente sofrida despediu-se da dor 

Pra ver a banda passar cantando coisas de amor. 

O homem sério que contava dinheiro parou. 

O faroleiro que contava vantagem parou. 

A namorada que contava estrelas parou para ver, 

ouvir e dar passagem. 

A moça triste que vivia calada sorriu. 

A rosa triste que vivia fechada se abriu. 

A meninada toda se assanhou pra ver a banda 

passar cantando coisas de amor. (...) 

Na expressão “minha gente”, o uso do pronome posses-
sivo minha indica: 

(A) indiferença. 

(B) desprezo. 

(C) ironia. 

(D) afeto. 
 

14. Observe a figura abaixo para a próxima questão: 
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Das frases a seguir, indique a opção em que a palavra “senti-
do” tem o mesmo significado que tem na fala do soldado. 

(A) Sentido com o que lhe fizeram, não os procurou mais.  

(B) Sua decisão apressada não revela muito sentido. 

(C) Ninguém compreendeu o sentido de sua atitude.  

(D) O caminho bifurca-se em dois sentidos. 

 

15. A indústria farmacêutica de menor porte e importância 
retira 80% de seu faturamento da venda “livre” de seus 
produtos, isto é, das vendas realizadas sem receita médi-
ca. (l.08/10). A expressão isto é, neste fragmento do texto, 
inicia uma: 

(A) retificação; 

(B) explicação; 

(C) comparação; 

(D) conclusão; 

 

Leia o excerto a seguir para responder à questão 16: 

Quem somos? Por que nascemos? Teríamos um ob-
jetivo pré-determinado? Seriamos fruto do acaso? Pertencerí-
amos a alguém superior? A forças celestiais? Questões como 

essas nos cercam a todo instante. 

 

16. O uso frequente do ponto de interrogação leva a con-
cluir que o autor 

(A) deseja evidenciar uma confusão mental. 

(B) deseja interferir na opinião do leitor e impor a sua. 

(C) deseja ocultar propositadamente as respostas. 

(D) deseja enfatizar que há muitas questões comuns entre os 
seres humanos. 

PRÓXIMO TEXTO: 

Recentemente, Helene Hegemann, uma jovem alemã 
de apenas 17 anos, fez grande sucesso de crítica com seu 
primeiro romance, intitulado "Axolotl 5Roadkill". O problema é 
que logo se descobriu que longos trechos haviam sido copia-
dos da obra de um autor menos conhecido. Pois bem, longe 
de pedir desculpas pelo plágio, a moça 10afirmou que "não 
existe originalidade; o que existe é autenticidade". Ao que um 
crítico comentou, com razão: "De fato, trata-se de um autênti-
co roubo".  

É evidente que o fato de não haver 15originalidade 
absoluta não significa que não haja originalidade relativa ou 
que esta não possa em princípio ser conferida. 

Do contrário, o que justificaria chamar a 20própria 
Helene Hegemann de AUTORA de "Axolotl Roadkill"? Contu-
do, a falsa tese de que simplesmente não existe originalidade 
tornou-se trivial nesses tempos de 25internet e de "cópia e 
cola", e é frequentemente invocada, nos Estados Unidos (será 
diferente no Brasil?), por alunos universitários acusados de 
plágio. Essas ideias parecem-me 30remontar ao ensaio "A 
Morte do Autor", escrito por Roland Barthes no ano de 1968. 
"A escritura", lê-se ali, "é a destruição de toda voz, de toda 
origem".  

 

17. No excerto, os parênteses foram empregados para  

(A) indicar o uso da linguagem em função emotiva.  

(B) indicar um comentário endereçado ao leitor.  

(C) acrescentar um argumento adicional para sustentar a ideia 
de que o plágio é trivial.  

(D) acrescentar um dado imprescindível ao entendimento da 
frase, sem romper com a sua estrutura.  

 

Figuras para a 

QUESTÃO  

18 

           

Figuras para a 

QUESTÃO  

19 
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18. Que característica do invasor, no primeiro quadro da 
TIRINHA, leva Hägar a pensar que seu suposto inimigo é 
um filósofo? 

(A) O fato de ele não ser amigo nem inimigo. 

(B) O fato de ele responder além da pergunta feita por Hägar. 

(C) O fato de ele ser um simples ser humano vivo. 

(D) O fato de ele não estar disposto a guerrear. 

 

 

19. Segundo o conteúdo expresso na TIRINHA, é possível 
inferir, nesse contexto, que a paz não será atingida por-
que 

(A) ela está nas mãos do poder dos governantes. 

(B) as pessoas não respeitam as opiniões alheias. 

(C) as crenças de cada povo são divergentes. 

(D) ela depende dos interesses pessoais. 

 

 

20. Entre os seguintes ditos populares, qual deles melhor 
corresponde à figura a seguir? 

 

(A) Com perseverança, tudo se alcança. 

(B) Cada macaco no seu galho. 

(C) Nem tudo que balança cai. 

(D) Quem tudo quer, tudo perde. 

 

MATEMÁTICA: 
Professores Pacífico e Jean 

 

21. Gastei o equivalente a 300 kg de feijão comprando 
adubo e semente. Se o plantio der certo, devo colher 3.400 
kg. Metade da produção vou entregar como pagamento ao 
dono da terra, Nestas condições, qual será a minha taxa 
de lucro em relação ao meu gasto total? 

(A) 45% 

(B) 70% 

(C) 75% 

(D) 80% 

 

22. Em uma determinada escola, 40% dos alunos são ho-
mens. Sabe-se também que 65% dos alunos praticam 
alguma atividade esportiva e que, destes, 40% são ho-
mens. Que percentual de alunas mulheres não praticam 
nenhuma atividade esportiva? 

(A) 21 

(B) 16 

(C) 26 

(D) 14  

 

23. Um garrafão está cheio até o seus ¾. Retirando-se 2,8 
litros. O volume passou a ocupar 2/5 de sua capacidade. 
Qual a capacidade do garrafão? (litros) 

(A) 5  

(B) 6 

(C) 7 

(D) 8 

 

24. Um capital aplicado a juros compostos, à taxa nominal 
de 36% ao ano, com capitalização mensal, atingiu um 
montante de R$10.900,00 ao fim de um trimestre. Despre-
zando os centavos, o capital aplicado foi de: 

(A) R$9.800,00 

(B) R$9.889,00 

(C) R$9.919,00 

(D) R$9.975,00 

 

25. Um capitalista dispõe de R$ 30.000,00. Prevendo mais 
um pacote econômico do governo, no qual ocorreria con-
fisco de dinheiro em alguns setores ligados ao ganho de 
capital, resolve diminuir suas prováveis perdas aplicando 
seu dinheiro em diferentes operações: 2/5 deste em ouro, 
cujo rendimento esperado é de 7% am; 1/4 deste em ca-
derneta de poupança, cujo rendimento previsto é de 8% 
am; e o restante em aplicações a curto prazo, cujos ren-
dimentos previstos são de 8,5%am. Qual o valor total do 
juro simples que essa pessoa irá ganhar depois de 2 me-
ses, caso não haja confisco? 

(A) R$ 3.500,00 

(B) R$ 4.345,00 

(C) R$ 6.832,00 

(D) R$ 4.665,00 

 

26. Numa pesquisa de mercado, verificou-se que 150 pes-
soas utilizam pelo menos um dos produtos X ou Y. Sa-
bendo que 95 dessas pessoas não usam o produto Y e 25 
não usam o produto X, qual é o número de pessoas que 
utilizam os produtos X e Y? 

(A) 10 

(B) 20 

(C) 30 

(D) 40 

 

27. Feita uma pesquisa entre 100 candidatos a certo con-
curso, acerca das disciplinas português, raciocínio lógico 
e atualidades, constatou-se que 65 gostam de português, 
60 gostam de raciocínio lógico, 50 gostam de atualidades, 
35 gostam de português e raciocínio lógico, 30 gostam de 
raciocínio lógico e atualidades, 20 gostam de atualidades 
e português e 10 gostam dessas três disciplinas. O núme-
ro de alunos que não gosta de nenhuma dessas discipli-
nas é 

(A) 0 

(B) 5 

(C) 10 

(D) 15 
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28. Em uma fila, denominamos extremos o primeiro e o 
último elementos e equidistantes os elementos que estão 
à mesma distância dos extremos. A distância entre dois 
elementos consecutivos dessa fila é sempre a mesma, 
quaisquer que sejam esses dois elementos. Sabendo que 
essa fila é formada por 38 elementos, o 12º elemento é 
equidistante ao: 

(A) 25º elemento. 

(B) 26º elemento. 

(C) 27º elemento. 

(D) 28º elemento. 

 

29. Observando a sequência (3, 7, 15, 31, 63, 127, ...) veri-
fica-se que, do segundo termo em diante, cada número é 
obtido a partir do anterior, de acordo com uma certa re-
gra. Nessas condições, o sétimo elemento dessa sequên-
cia é 

(A) 254 

(B) 255 

(C) 234 

(D) 245 

 

30. Calculando a área da figura sombreada, podemos 
afirmar corretamente que a área é igual a: 

 

(A) 117 m
2
 

(B) 137 m
2
 

(C) 107 m
2
 

(D) 97 m
2
 

 

CONHEC.GERAIS / ATUALIDADES: 
Professor Thiago 

 

31. “Taxa de desemprego na zona do euro chega a nível 
recorde” 

Essa foi a manchete do portal de notícias da BBC Brasil, 
em 30 de novembro de 2012. A situação é mais grave em: 

(A) Alemanha e Irlanda. 

(B) Portugal e Inglaterra. 

(C) França e Áustria. 

(D) Espanha e Grécia. 

 

32. Na ultima década um grupo de países denominado de 
BRICS vem atraindo atenção dos investidores internacio-
nais por continuarem mantendo um ritmo de crescimento 
econômico mesmo diante de um cenário de crise interna-
cional. Porém o ritmo de crescimento econômico é desi-
gual entre  os países deste grupo. Observando o gráfico 
abaixo, assinale a alternativa que apresenta corretamente 
do gráfico I: 

 

(A) A Índia. 
(B) A China. 
(C) A África do Sul. 
(D) O Brasil. 
 

33. Na segunda metade do século XX, o Brasil assistiu a 
um acelerado processo de urbanização. A partir de 1950 a 
população brasileira concentrou-se nas metrópoles regio-
nais / capitais de estado. A principal causa desse fato foi: 

(A) A elevada taxa de mortalidade. 
(B) O acelerado êxodo rural. 
(C) O deslocamento cidade-campo. 
(D) Crescente migração externa. 

 

34. Após a Revolução Industrial as atividades econômicas 
passaram a depender da queima de grande quantidade de 
combustíveis fósseis, este fato intensificou o Efeito Estu-
fa no planeta Terra . Estudos indicam que o aquecimento 
global vem apresentando sérias consequências para a 
vida dos homens no planeta. Entre essas consequências 
encontram-se, EXCETO: 

(A) Avanço do processo de desertificação. 
(B) Degelo das áreas polares. 
(C) Elevação dos níveis dos oceanos. 
(D) Uniformização da temperatura e da umidade na Terra. 

 

35. Embora tenha começado há alguns séculos, a década 
de 1980 é o marco para a intensificação do processo da 
globalização. A partir desse momento o desenvolvimento 
da informática ligada às telecomunicações facilitou a cir-
culação de mercadorias e de capitais. Ao mesmo tempo a 
queda das barreiras protecionistas abriam os mercados 
nacionais e os países em desenvolvimento procuravam 
atrair maiores fluxos de capitais. A globalização reúne 
assim desenvolvimento tecnológico e estratégias econô-
micas. Entre essas estratégias temos: 

I- as grandes empresas ampliam os investimentos na pes-
quisa e na concepção de novos produtos;  

II-  uma empresa concede a outra empresa, em regime de 
franquia, porém sem o direito de utilizar sua marca o que 
gera o mercado ilegal ; 

III- as empresas cortam numerosos postos de trabalho em 
nome da eficiência, condição indispensável para a concor-
rência. 

Assinale a alternativa que liste a(s) alternativa(s) correta(s): 

(A) Somente I 
(B) Somente III 
(C) Apenas I e III 
(D) Apenas II e III 
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NOÇÕES DIREITO E LEGISLAÇÃO  
Professor Christian 

 

36. Acerca da Constituição Federal, assinale o correto 

(A) É fundamento da República Federativa do Brasil a digni-
dade da pessoa humana. 

(B) É fundamento da República Federativa do Brasil construir 
uma sociedade livre, justa e solidária. 

(C) São Poderes da União, dependentes e harmônicos entre 
si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

(D) É objetivo fundamental da República Federativa a cidada-
nia. 

 

37. Acerca da CF, assinale o incorreto: 

(A) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela po-
dendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em 
caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socor-
ro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 

(B) Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, 
em caso de crime comum, praticado antes da naturaliza-
ção, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. 

(C) O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Minis-
tros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco 
e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável 
saber jurídico e 03 (três) anos de experiência jurídica. 

(D) O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, 
trinta e três Ministros, sendo um terço dentre juízes dos 
Tribunais Regionais Federais e um terço dentre desem-
bargadores dos Tribunais de Justiça, indicados em lista trí-
plice elaborada pelo próprio Tribunal. 

 

38. Acerca da Constituição do Estado do Paraná, assinale 
a correta: 

(A) É impossível a mudança da capital do Estado de Curitiba. 

(B) Um quinto dos lugares dos Tribunais de Justiça será com-
posto de membros do Ministério Público, com mais de 10 
(dez) anos de carreira, e de advogados inscritos na Ordem 
dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, de notório sa-
ber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 10 (dez) 
anos de efetiva atividade profissional. 

(C) Os juízes de direito não são órgãos do Poder Judiciário 
Estadual. 

(D) O ingresso na carreira da magistratura será no cargo inici-
al de juiz titular ou juiz de paz. 

 

 

39. Acerca do estatuto dos funcionários do poder judiciá-
rio do estado do paraná, assinale o correto: 

(A) A nomeação é forma de vacância dos cargos públicos. 

(B) O concurso público terá prazo de validade de exatos dois 
anos, prorrogáveis uma única vez por mais dois anos. 

(C) A exoneração é penalidade administrativa. 

(D) A suspensão é penalidade aplicada aos funcionários do 
quadro da Secretaria do Tribunal não pode exceder a 90 
dias. 

 

 

40. Acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente, assi-
nale o incorreto: 

(A) A pessoa com 11 anos de idade é considerada criança. 

(B) A pessoa com 12 anos de idade incompletos é considera-
da adolescente. 

(C) A pessoa com 12 anos de idade completos é considerada 
adolescente. 

(D) O ECA pode ser aplicado às pessoas de 18 a 21 anos de 
maneira excepcional. 

 

41. Acerca do Regimento, assinale a correta: 

(A) O Tribunal Pleno é composto de vinte e cinco Desembar-
gadores. 

(B) O Órgão Especial é constituído pela totalidade dos De-
sembargadores. 

(C) A cúpula diretiva do Tribunal de Justiça é composta pelo 
Presidente, 1º e 2º Vice-Presidentes, Corregedor-Geral da 
Justiça e Corregedor. 

(D) O Presidente do Tribunal não presidirá as sessões de que 
participar 

 

42. Acerca do Regulamento da Secretaria, assinale a cor-
reta: 

(A) Ao Secretário do TJ compete supervisionar todos os servi-
ços da Secretaria, orientando-os, coordenando-os, fiscali-
zando-os e respondendo por sua regularidade. 

(B) O Gabinete do Secretário é composto pelo Gabinete do 
Subsecretário e pelo Departamento Judiciário. 

(C) O Departamento Judiciário é composto pelo Departamento 
Administrativo, Departamento Econômico e Financeiro e 
Departamento de Patrimônio. 

(D) Ao Subsecretário é vedado substituir o Secretário nos 
seus impedimentos e afastamentos. 

 

43. Acerca do CODJ, assinale a correta: 

(A) Denominam-se funcionários da justiça os servidores que 
constituem o quadro do Tribunal de Justiça, dentre eles os 
integrantes dos cargos da Secretaria do Tribunal. 

(B) O Tribunal de Alçada órgão máximo do Poder Judiciário 
estadual, composto por 145 Desembargadores, tem sede 
na Capital e jurisdição em todo o território do Estado. 

(C) O Tribunal de Justiça, órgão máximo do Poder Judiciário 
estadual, composto por 25 Desembargadores, tem sede na 
Capital e jurisdição em todo o território do Estado. 

(D) São Princípios adotados pelo CODJ apenas a legalidade, 
impessoalidade, pessoalidade, publicidade e eficiência. 

 

44. Acerca do Código de Normas, assinale a incorreta: 

(A) O CN é editado mediante provimento. 

(B) A função correicional consiste na orientação, fiscalização e 
inspeção permanente sobre todos os juízes, serventuários 
da justiça, auxiliares da justiça, ofícios de justiça, serventi-
as do foro extrajudicial, secretarias, serviços auxiliares e 
unidades prisionais, sendo exercida em todo o Estado pelo 
Corregedor-Geral da Justiça e, nos limites das suas atribu-
ições, pelos juízes. 

(C) É obrigatória a utilização da gravação audiovisual para a 
documentação de audiências em todos os processos nos 
ofícios do Foro Judicial, inclusive Cartas Precatórias. 
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(D) É permitido ao auxiliar da justiça exercer suas funções em 
atos que envolvam interesses próprios ou de cônjuge, pa-
rente consanguíneo ou afim, em linha reta ou na colateral, 
até o terceiro grau e nos casos de suspeição. 

 

45. Acerca da Lei dos Fundos do Judiciário Paranaense, 
assinale a correta: 

(A) A nomenclatura utilizada ao Fundo é FUNDOJUS. 

(B) A finalidade da Lei dos Fundos é dar cumprimento ao 
processo de estatização das serventias do foro judicial. 

(C) É impossível doar valores ao Fundo. 

(D) O Fundo da Justiça não precisa prestar contas. 

 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA: 
Professor Valdir 

46. O que representa o símbolo  que aparece na ex-
tremidade esquerda da régua horizontal do Word 2010? 

(A) Acesso ao teclado virtual. 

(B) Recuo com alinhamento esquerdo.  

(C) Recuo geral direito. 

(D) Tabulação com alinhamento direito. 

 

47. Todos os computadores conectados a Internet devem 
possuir um endereço IP para identificação na rede mundi-
al. A versão do protocolo IP atualmente mais utilizada é a 
versão 4 (IPv4). A versão nova em fase de implantação é a 
versão 6 (IPv6). Qual a quantidade de bit´s utilizada para 
compor os endereços da versão 6?  

(A) 16 bit´s 

(B) 32 bit´s 

(C) 64 bit´s 

(D) 128 bit´s 

 

48. A figura abaixo exibe um recurso que permite aplicar 
efeitos em textos de documentos editados no Word 2010. 
Sobre este recurso é correto afirmar:  

 

(A) Só pode ser utilizado com letras maiúsculas. 

(B) O botão de acesso está presente no grupo Parágrafo. 

(C) O botão de acesso está presente no grupo Layout da 
Página. 

(D) O botão de acesso está presente no grupo Fonte. 

 

49. Considere a planilha MS-Excel abaixo.  

 

Para obter o percentual da população de cada município em 
relação ao total do estado (coluna C), conforme mostrado 
acima se deve digitar uma fórmula em C2 e depois copiá-la e 
colá-la para as células C3 até C13. A fórmula a ser digitada 
em C2 é 

(A) =B2/B14 e depois formatar a coluna C para Número com 2 
casas decimais. 

(B) =B2/B$14 e depois formatar a coluna C para Número com 
2 casas decimais. 

(C) =B2/B14 e depois formatar a coluna C para Porcentual 
com 2 casas decimais. 

(D) =B2/B$14 e depois formatar a coluna C para Porcentual 
com 2 casas decimais. 

 

50. Qual das alternativas abaixo exibe respectivamente 
um componente do processador, uma tecnologia de me-
mória RAM e uma porta. 

(A) Periférico, Registrador e Paralela. 

(B) Binário, Unidade de Controle de Comunicação e Serial. 

(C) Unidade Lógia e Aritimética, DRAM, USB 

(D) Núcleo, Flash e PS2. 

 

 

 

QUESTÃO DISCURSIVA  
 

 

 
 



            Prova Simulada TJ-PR 2013 - Resolvida & Comentada 
  

 

 

www.CursoSolon.com.br 11 Aulas & Apostilas 

51. QUESTAO DISCURSIVA - REDAÇÃO 

LEIA OS TEXTOS E ORIENTAÇÕES A SEGUIR 

TEXTO I 

PROCON-DF COMEMORA 23 ANOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Da Redação, com informações do Procon - Quarta, 11 Setembro 2013 18:03 

 
Eventos começaram hoje, com homenagem ao defensor dos direitos humanos Celso Russomanno, e vai até o próximo sábado (14) 

BRASÍLIA (11/9/13) – O Código de Defesa do Consumidor (CDC) completa 23 anos hoje, e para celebrar a 
data o Procon-DF desenvolve ao longo desta semana uma série de atividades, iniciadas esta manhã com uma ho-
menagem ao jornalista e defensor dos direitos humanos, Celso Russomanno.  

“Teremos ações educativas e de conscientização. O grande momento será a apresentação de uma campa-
nha informativa com placas artísticas que ocuparão pontos estratégicos da cidade”, afirmou o secretário de Justiça 
do DF, Alírio Neto. O primeiro local a receber a campanha será o Eixo Monumental, onde, a partir de sexta-feira 
(13), serão colocados painéis com artigos do Código, em diálogo com representações de símbolos de heróis. As 
peças estarão próximas ao Centro de Convenções Ulysses Guimarães. 

“A campanha exalta a força do CDC como defensor daqueles que necessitam resolver seus conflitos de 
consumo”, explicou o diretor do Procon-DF, Todi Moreno, sobre a associação entre o Código de Defesa e os heróis 
que habitam o imaginário popular. É previsto para amanhã (12) que agentes da Escola do Consumidor distribuirão 
exemplares do CDC na Rodoviária do Plano Piloto. 

O encerramento da semana acontece este sábado (14), durante o “Primeiro Simpósio do Procon-DF”, do 
qual os servidores da entidade debaterão a excelência no atendimento e rotinas de trabalho. Na ocasião, os servi-
dores assistirão a palestras com coaching e direito do consumidor, além de conhecerem os principais projetos em 
desenvolvimento na entidade. 

http://www.df.gov.br/noticias/item/8910-procon-df-comemora-23-anos-do-c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor.html 
 

TEXTO II 

DEFESA DO CONSUMIDOR- PESQUISA APONTA RECLAMAÇÕES DOS CONSUMIDORES 

Defeitos em produtos como aparelhos celulares, equipamentos eletroeletrônicos e eletrodomésticos da linha 
branca são as principais fontes de reclamação dos consumidores aos órgãos oficiais de proteção ao consumo. 
A revelação por parte do Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas 2010, publicado pelo Departamento 
de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) do Ministério da Justiça. De acordo com a pesquisa 56% das recla-
mações recebidas pelos Procons são de defeitos de produtos. Assuntos financeiros (bancos, financeiras, cartões de 
crédito, etc.) aparecem em segundo lugar com 21%, seguidos dos serviços essenciais (água, luz, gás, etc), que 
somam 15% do total de reclamações, como mostra a tabela abaixo. 

http://www.df.gov.br/noticias/item/8910-procon-df-comemora-23-anos-do-c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor.html
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As reclamações são consideradas fundamentadas depois de recebidas e analisadas pelo Procon em um 
processo administrativo. Desde 2006, o DPDC faz o Cadastro Nacional cumprindo o que determina o artigo 44 do 
Código de Defesa do Consumidor. Os dados apresentados agora são do período de setembro de 2009 a agosto de 
2010. Na categoria produtos, das 68 mil reclamações, 21 mil se referem a celulares. O que significa dizer que apa-
relho de telefone celular corresponde, sozinho, a 17,6% de todo o Cadastro Nacional 2010 (conforme tabela abai-
xo). Vale lembrar, que celular é o artigo durável mais vendido no país, com mais de 200 milhões de aparelhos em 
uso. 

 

A diretora do DPDC, Juliana Pereira, atribui a expressiva participação dos problemas relacionados a produ-
tos no Cadastro Nacional 2010 ao aumento do consumo, permitido pela melhoria de renda da população nos últi-
mos anos. “Preocupa-nos o fato de o consumidor ter de procurar os Procons para solucionar problemas elementa-
res como mau funcionamento, ausência de peça de reposição, além do descumprimento da garantia legal”, avalia 
Juliana. “Isso demonstra que é urgente e necessário que o mercado apresente soluções para o atendimento ao 
consumidor no pós-venda”, completa. Em números absolutos, são 122 mil reclamações relacionadas a mais de 15 
mil fornecedores de produtos e serviços. Desse total, 84 mil (68%) foram atendidas e 38 mil (31%) não foram aten-
didas. O ranking abaixo mostra as dez empresas que menos atenderam a essas reclamações. 
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O Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas consolida dados dos Procons de 22 estados e do 
Distrito Federal integrados ao Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec). 

 

INDICADORES PÚBLICOS 2011 

Com base nos números do Cadastro Nacional, empresas dos setores de telefonia, bancos, cartões de crédi-
to e varejo foram chamadas pelo DPDC a apresentar metas de melhoria de atendimento a serem alcançadas ao 
longo de 2011. Trata-se do Projeto Indicadores Públicos de Defesa do Consumidor, que chega agora à sua segun-
da edição. Cada fornecedor se comprometeu a melhorar três indicadores. São eles: redução na quantidade de de-
mandas, ou seja, redução do total de consumidores que necessitam dos Procons para resolver problemas com as 
empresas; aumento das soluções através das notificações prévias conhecidas como Cartas de Informações Preli-
minares (CIPs); e aumento de acordos em processos administrativos de reclamações, normalmente resolvidas em 
audiências.  

http://www.conjur.com.br/2011-jul-28/pesquisa-ministerio-justica-aponta-principais-reclamacoes-consumidores 

COMANDO 

O Código de Defesa do Consumidor completou 23 anos de existência. Decorrente da leitura dos textos acima e os da-
dos por eles apresentados (e os seus conhecimentos), discorra, em um texto DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO (entre 
20 e 30 linhas) sobre: 

1. Os consumidores, de hoje, estão cientes de seus direitos? 

2. Por que, apesar de existir há 23 anos, o Código de Defesa do Consumidor não é respeitado por muitas prestadoras de 
serviços? 

3. Qual  tem sido o papel da justiça na relação entre prestador de serviços e clientes no cumprimento das leis? 
 

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, morfo-
logia, sintaxe de concordância, de regência e de colocação).  

http://www.conjur.com.br/2011-jul-28/pesquisa-ministerio-justica-aponta-principais-reclamacoes-consumidores
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REDAÇÃO - RASCUNHO – USE CANETA PRETA PARA A PROVA OFICIAL 
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REDAÇÃO - VERSÃO DEFINITIVA – USE CANETA PRETA PARA A PROVA OFICIAL 
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RESPOSTAS COMENTADAS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – Professora Cidinha 

01 D a repetição da conjunção “ou” no quadrinho implica ideia de alternância (escolha). 

02 C o quadrinho não permite inferir que, por parte de Mafalda, há concepção de que a tarefa escolar seja inútil. 

03 B elimina-se a “a” pois o verbo ser é o indicativo de relação entre o espaço e as ações e não o verbo começar; elimina-
se a “c” pois “rua” no quadrinho refere-se especificamente à rua paraíso; elimina-se a “d” pois ambas as expressões 
reforçam a mesma ideia: a de violência na específica rua; elimina-se a “e” pois tal expressão indica frequência. 

04 B pois o emprego específico nesse trecho é o de marcar ironia; algumas aspas foram empregadas para marcar discur-
so de outrem. 

05 D pois, tomadas em conjunto, as exclamações e palavras como alegria e afinal denotam sentimentos de euforia e 
esperança. 

06 A elimina-se a III pois o verbo demanda implica ideia de necessidade; elimina-se a IV pelas informações contidas no 
último período do texto. 

07 B pois a expressão “a vaca da mulher do padeiro” pode ser lida com atribuição pejorativa ao termo “vaca”, desqualifi-
cando moralmente a mulher do padeiro. 

08 A elimina-se a “b” pois o pronome “nos” remete a espécie humana (incluindo-se todos os homens); elimina-se a “c” 
pois o conectivo “mas” denota, junto de também, uma adição; elimina-se a “d” pois a forma verbal em destaque 
denota presente; elimina-se a “e” pois a locução mas também tem valor de adição. 

09 D elimina-se a “a” pois a preposição para indica finalidade; elimina-se a “b” pois por que denota indagação; elimina-se 
a “c” pois ainda indica tempo; elimina-se a “e” pois assim como denota adição. 

10 A elimina-se a “b” pois inexiste o enfoque romântico; elimina-se a “c” pois, embora ficcional, o excerto 1 indica a mes-
ma temática do 2; elimina-se a “d” pois os textos um e 2 apresentam idêntica temática; elimina-se a “e” pois há uma 
relação temática entre os textos e a imagem. 

11 D I - (INCORRETA) A Organização Mundial de Trabalho não dispõe de dados sobre o assunto; II - (CORRETA) justifi-
cada pelo trecho: “No caso da indústria madeireira, o pior é que boa parte dos acidentes poderia ser evitada com 
máquinas mais seguras”); III - (INCORRETA) A questão “segurança” é enfocada em relação à indústria madeireira; 
IV - (CORRETA) (exemplificadas, inclusive, no texto). 

12 D A) ERRADA: Eugênio executava o seu trabalho conforme a vontade do pai da esposa, dono da fábrica; B) ERRADA: 
a ascensão de Eugênio acontece pelo fato de ele ser genro do dono da fábrica; C) ERRADA: ao procurar comprar a 
cumplicidade e a boa vontade dos empregados da firma, Eugênio seria reconhecido como administrador de empre-
sa. (ao invés disso os faria esquecer que era apenas o “genro”); D) ERRADA: o texto deixa uma crítica clara ao fato 
de desempenhar uma função sem méritos próprios; dessa forma o parágrafo não faz apologia à situação de Eugê-
nio; E) CORRETA: tanto os empregados da firma quanto ele (Eugênio) estavam conscientes da situação patética 
dele na fábrica. (o narrador deixa isso claro no trecho: Aquela gente sabia que ele ali era apenas o marido da filha 
do patrão). 

13 D alternativa justificada pelo terceiro verso em que a expressão minha gente vem adjetivada de sofrida. 

14 A o humor da charge reside no fato de o soldado ter entendido o termo sentido como tomado de sentimento. 

15 B pois nesse caso a expressão isto é explica do que se trata venda livre. 

16 D colabora para essa alternativa o fato de o autor empregar os verbos em 1ª pessoa do plural. 

17 B os parênteses trazem uma informação imprescindível pois trata-se de um ponto de vista do autor do texto. 
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18 B justifica essa alternativa o fato de ser senso comum que o filósofo vai além da mera explicação. 

19 D justifica essa alternativa a última fala de Hagar: _Eu!, pois denota que ele põe seus interesses acima da opinião das 
pessoas, achando o único com posicionamento correto. 

20 A levando-se em consideração a situação e os personagens, o dito popular que pode ser lido na tira é o que se encon-
tra na letra “a”. 

MATEMÁTICA - Professores Pacífico e Jean  

21 B lucro bruto = 3.400, gastos =  300 + 1.700 = 2000, lucro líquido = 1.400. Para o calculo da taxa, temos  taxa = 
1.400/2.000 = 0,7  70%. 

22 A 65% praticam alguma esporte, logo 35% não praticam, se 40% são homens 60% são mulheres, daí   35% de 
60%, temos 35%.60%  35/100 . 60.100 = 21/100 = 21% 

23 D 3x/4 – 2,8 = 2x/5  x = 8 litros. 

24 D Para uma taxa nominal de 36% a.a., com capitalização mensal, a taxa mensal efetiva é: 

12

%36
mi a.m.=3% a.m. 

Como: M = C . (1 + i)
n
, ao final de um trimestre (3 meses) teremos: 

10.900 = C . (1 + 0,03)
3
 

10.900 = C . 1,092727 

C = 9.975,04 

25 D (Juros Simples) a) 2/5 + 1/4  = 13/20  20/20 – 13/20 = 7/20,  

b) J = 2/5.30000.0,07.2 + 1/4 .30000.0,08.2 + 7/20.30000.0,085.2 = 4.665,00 

26 C 95 + 25 = 120 

150 – 120 = 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 A 35 + 30 + 20 = 85 → 85 – 10 = 75 

65 + 60 + 50 = 175 → 175 – 75 = 100 

100 – 100 = 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 C 1º 2º ... 12º ... ... n ... 37º 38º 

1 + 38 = 2 + 37 = 12 + n 

n = 27 

 

30 95 25 

0 

25 5 20 

10 
10 20 

10 

A 

P R 
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29 B 3 x 2 + 1 = 7 

7 x 2 = 1 = 15 

15 x 2 + 1 = 31 

31 x 2 + 1 = 63 

63 x 2 + 1 = 127 

127 x 2 + 1 = 255 

30 D A = A(maior) – A (menor)  A = 13.9 – 5.4 = 117 – 20  A = 97 m
2
 

 ATUALIDADES – Professor Thiago 

31 D Desde o início da econômica que teve origem nos EUA, em 2008, a Europa passa por uma grave crise de crédito 
que atinge os governos e todo o setor produtivo. Como resultado, a taxa de desemprego na região alcançou níveis 
muito elevados. A crise atingiu principalmente os países europeus que possuíam elevadas taxas de endividamento, 
principalmente a Espanha, Grécia, Portugal e Irlanda. 

32 B Desde o início dos anos 2000 a China é o país que apresenta o maior crescimento econômico no mundo, tendo al-
cançado o posto de segunda maior economia do globo. O seu crescimento se deve principalmente ao aumento da 
demanda interna de produtos manufaturados, o que garante seu crescimento mesmo em período de crise nos países 
da Europa e nos Estado Unidos da América. 

33 B a partir da década de 1950, o Brasil passou por um processo de industrialização tardia, com isso a população rural foi 
atraída pela possibilidade de melhores condições de renda e vida nas cidades, provocando um intenso êxodo rural 
que atingiu principalmente as grandes metrópoles do Centro-sul. Como consequência deste rápido crescimento, as 
grandes metrópoles do Brasil possuem graves problemas sociais e estruturais, pois a oferta de empregos e serviços 
públicos não acompanhou o crescimento da população. 

34 D A intensificação do Efeito Estufa gera o aquecimento anormal da atmosfera terrestre. Este fenômeno pode modificar 
profundamente o ritmo climático e das chuvas na terra, gerando extensas áreas desérticas, promovendo o derreti-
mento das calotas polares e elevação dos níveis dos oceanos. Este processo ocorre de maneira irregular nas diver-
sas zonas climáticas da Terra. 

35 C O processo de globalização fortalece a competição entre as empresas que precisam inovar constantemente para 
manter suas posições no mercado, ao mesmo tempo, o processo de robotização e otimização do trabalho reduz os 
custos operacionais e também diminui os postos de trabalho. 

LEG. ESPECÍFICA – Professor Christian 

36 A Comentário: Os fundamentos da República estão dispostos no art. 1º da CF, e dentre eles encontra-se a dignidade 
da pessoa humana (inciso III) como o valor central de nosso Estado, de onde se irradiam todos os Direitos Funda-
mentais. Os Poderes do Estado são independentes, nos termos do art. 2º. 

37 C Comentário: As duas primeiras alternativas estão corretas, consubstanciando Direitos Individuais expressos no art. 
5º, XI e LI da CF. Está incorreta a alternativa C, pois não é requisito para ser ministro do STF a experiência jurídica, 
apenas o notável saber jurídico e a reputação ilibada, consoante art. 101. A composição do STJ está correta, nos 
termos do art. 104. 

38 B Comentário: É possível a mudança da capital, nos termos do art. 5º da Constituição Estadual. Os juízes de direito 
são órgãos, conforme art. 93 da CE. No Tribunal de Justiça do Paraná existe o “quinto”, ou seja, em sua composição 
1/5 dos membros provém de advogados ou membros do Ministério Público e 4/5 de juízes, conforme art. 95. O in-
gresso na magistratura será no cargo de juiz substituto, conforme art. 96, I da CE. 

39 D Comentário: A nomeação é a principal forma de provimento dos cargos públicos. O concurso público tem prazo de 
validade de até dois anos, podendo ser menos, prorrogável uma única vez, por igual período. A exoneração não é 
penalidade, é apenas o desligamento do servidor público, podendo ocorrer de ofício ou a pedido. O prazo máximo 
da suspensão, nos termos do art. 196 do Estatuto. 

40 B Comentário: Conforme o art. 2º do ECA, até os 12 anos de idade incompletos a pessoa é considerada criança. Dos 
12 completos até os 18 incompletos é adolescente. Para esse público, o ECA é aplicado ordinariamente. Dos 18 aos 
21 é possível aplicar o ECA, mas de maneira excepcional, nos termos da lei. 

41 C Comentário: Nos termos do art. 4º, inciso I e II do Regimento do TJ, o Pleno é composto pela totalidade dos Desem-
bargadores e o O.E. por 25 deles. A cúpula diretiva é composta pelas 5 autoridades indicadas na alternativa C, con-
forme art. 5º do Regimento. 

42 A Comentário: Nos termos do art. 4º, I do Regulamento da Secretaria do TJ, o Secretário, autoridade superior, tem 
competência para supervisionar todos os serviços da Secretaria. O gabinete do subsecretário e o departamento 
judiciário compõe a Secretaria, e não o gabinete do secretário. Todos os departamentos indicados na alternativa C 
constituem a Secretaria do Tribunal. Por fim, cabe ao Subsecretário substituir o Secretário nos seus impedimentos e 
afastamentos. 
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43 A Comentário: Os servidores da Secretaria do Tribunal são funcionários da justiça, conforme art. 123, I do CODJ. O 
Tribunal de Alçada foi extinto, consoante Lei 14.925/05. São mais de 25 desembargadores, de acordo com art. 4º do 
CODJ são 145. Existem mais princípios adotados pelo CODJ além do LIMPE da Constituição Federal. 

44 D Comentário: O CN é editado por provimento, conforme item 1.1.2. A correição é a fiscalização e apuração de irregu-
laridades, realizadas pelo CGJ e pelos juízes. O uso da gravação foi regulamentado, e atualmente é obrigatório nas 
Comarcas onde existente, consoante item 1.8.1. É proibido ao auxiliar da justiça exercer suas funções em atos que 
envolvam interesses próprios ou de cônjuge, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou na colateral, até o 
terceiro grau e nos casos de suspeição, conforme item 2.1.2. 

45 B Comentário: A nomenclatura é FUNJUS, consoante art. 2º. A finalidade da lei dos fundos foi expressa em seu art. 1º. 
É possível o recebimento de doações pelo fundo, constituindo assim receitas do FUNJUS, conforme art. 3º. Por fim, 
a obrigatoriedade de prestação de contas está disposta no art. 11. 

INFORMÁTICA – Professor Valdir 

46 D 
Este símbolo  representa tabulação com alinhamento direito. 

47 D O IPv4 usado atualmente pela maioria dos usuários de Internet é composto de 32 bit´s e o IPv6 atualmente em im-
plantação é composto de 128 bit´s. 

48 D Efeitos de fonte tem o botão de acesso presente no grupo Fonte e não pode ser utilizados nas verseos 
do Word 2003 e anteriores, ou seja, está presente da versão 2007 e posteriores. 

49 D Neste exemplo, matematicamente para se calcular percentual deve-se multiplicar o percentual de B2 por 
B14 e dividir por 100. No caso do Excel para esta questão a multiplicação por 100 se dará quando for 
aplicada a célula a formatação de porcentagem. 

50 C A Unidade Lógica e Aritimética (ULA) é o componente do Processador que realiza cáuculos 
matemáticos. A DRAM ou Dynamic RAM ou RAM Dinâmica é uma tecnologia de contrução de chips de 
memória RAM muito barata, assim o computador passa a ter custo acessível. A USB ou Unerversal 
Serial Buss ou Barramento Serial Universal é uma porta para ligar periféricos ao computador. 

 

 

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

 

 

 

 Você discorda da resposta? 
Então envie seu recurso, devidamente fundamentado, para  

secretaria@cursosolon.com.br 

 

 

 

 

Acesse fb.com/cursosolon.concursos 
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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 CARACTERÍSTICAS 

INSUFICIENTE 

(de 0 a 20 pontos) 

 

[___] 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. 

REGULAR 

(de 21 a 30 pontos) 

 

[___] 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. 

B O M 

(de 31 a 40 pontos) 

 

[___] 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. 

 


