
 

 

 

 

 

 

 

INCLUI QUESTÃO DISCURSIVA (REDAÇÃO) 

 E PANILHA PARA AUTOCORREÇÃO 
 

 

ESTRUTURA DA PROVA TÉCNICO JUDICIÁRIO 

 

 

 

EXPECTATIVA ALÉM DAS 160 VAGAS: 

Como a seleção também prevê formação de cadastro de reserva para utilização conforme novas necessidades do 
Tribunal durante o prazo de validade do concurso, que é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, é 
grande a expectativa de o órgão paranaense convocar para posse mais que o dobro das vagas ofertadas, confor-

me fez na seleção anterior. 

CONDIÇÕES PARA APROVAÇÃO: 

Somente serão corrigidas as redações dos 1.500 melhores candidatos na prova objetiva. Serão considerados apro-
vados os candidatos que alcançarem nota final mínima de 60% do total da prova (questões objetivas + discursiva). 

RECURSOS: 

Nos dias posteriores à aplicação da prova oficial, 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. 

Curso Sólon Concursos 
www.CursoSolon.com.br 

Aulas & Apostilas

ATENÇÃO: 
Na prova oficial, use cane-

ta de tinta preta, conforme 
exigência no edital. 
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LINGUA PORTUGUESA: 
Professora Cidinha 
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Instruções: 

As questões 1 e 2 referem-se à compreensão de leitura dos 
fragmentos retirados do texto. Leia cada um deles. Para res-
pondê-las, baseie-se exclusivamente nas informações neles 
contidas. 

Fragmento I 

Um expressivo número de adolescentes, incluindo os alunos 
de tradicionais colégios da rede particular, apresenta dificul-
dade de compreensão de texto, o que é detectado pelas res-
postas vagas, inconsistentes, sem coerência, coesão e com 
graves erros de ortografia. Esses fatos se devem, na maioria 
das vezes, à falta de hábito aliado ao prazer da leitura. 

1. De acordo com o fragmento I: 

(A) A leitura é um fator também responsável pelo resultado de 
uma boa produção textual. 

(B) A má compreensão de um texto se resulta pela falta de 
releitura. 

(C) Um texto se torna incoerente pelos resultados de postura 
inadequada frente ao mesmo. 

(D) O prazer do texto se deve à relevância do tema a ele atri-
buído. 

 

Fragmento II 

Há algumas décadas, a maioria dos jovens na faixa dos 14 
aos 17 anos devorava os clássicos da literatura brasileira e até 
estrangeira, mesmo antes da tão propagada globalização. 
Havia uma intimidade entre leitores e autores como Machado 
de Assis, Raquel de Queiroz, Érico Veríssimo, Rubem Braga, 
Carlos Drumonnd de Andrade, Rubem Fonseca, Lygia Fagun-
des Telles, Carlos Heitor Cony, Fernando Sabino, Clarice 
Lispector e Guimarães Rosa, entre tantos outros. As obras 
eram motivo de discussão entre os amigos, que até simula-
vam um julgamento para condenar ou inocentar Capitu, per-
sonagem da obra-prima Dom Casmurro, de Machado de As-
sis. 

2. Conclui-se do fragmento II que 

(A) os jovens se adaptam aos novos tempos e se tornam leito-
res assíduos de literaturas diversas. 

(B) a leitura literária deixou de ser uma atividade de referência 
e de prazer na formação dos jovens. 

(C) os jovens não se adaptam às leituras literárias, porque 
elas são rebuscadas e de difícil acesso. 

(D) autores como Machado de Assis e Clarice Lispector não 
estão acessíveis ao mundo dos jovens brasileiros. 

 

Instruções para questões de n° 03 a 06. Essas questões refe-
rem-se à compreensão de leitura.  Leia atentamente cada uma 
delas e assinale a alternativa que seja de acordo com o frag-
mento do texto. Baseie-se exclusivamente nas informações 
nele contidas. 

Dostoiévski, George Orwell, Hemingway, Tolstoi, Proust, Ga-
briel Garcia Márquez, entre vários também faziam parte das 
leituras juvenis. Ler bastante era considerado tão natural 
quanto dominar a tecnologia nos dias atuais. Foi dessa forma 
que os adolescentes aprenderam a interpretar textos, argu-
mentar, expressando-se com clareza e no português padrão 
exigido. 

 

3. Infere-se do fragmento do texto que 

(A) somente autores consagrados devem estar na lista dos 
jovens. 

(B) a formação do hábito de leitura deve estar atrelada aos 
clássicos. 

(C) a leitura se tornava referência para o bom desempenho da 
língua portuguesa. 

(D) a língua padrão somente é aprendida com rigor, por meio 
das leituras literárias. 

 

É lamentável que atualmente alunos do curso médio e superi-
or escrevendo “xampu” com sh e “quis” com z, influenciados 
pelas palavras inglesas “shampoo” “quiz”, mesmo sendo o 
significado da segunda completamente diferente. 

4. Pode-se inferir que 

(A) a língua não sofre interferências com a escrita de palavras 
diferentes. 

(B) em ambas as línguas: inglês e Português a escrita pode se 
renovar. 

(C) os estudantes dominam bem as duas línguas: inglês e 
Português. 

(D) a língua deve ser preservada, principalmente, na forma 
ortográfica. 

 

A língua portuguesa é complexa e as regras com uma série de 
exceções não contemplam cada termo, por isso a leitura é 
uma importante ferramenta de aprendizagem. Seria injusto 
jogar a culpa no novo acordo ortográfico, uma vez que as 
palavras citadas não sofreram nenhuma alteração em função 
dele. 

5. Conclui-se da leitura do fragmento que 

(A) a língua deve ser mais flexível, para se adequar aos con-
textos apresentados. 

(B) a leitura é uma ferramenta indispensável para o sucesso 
do aprendizado de uma língua. 

(C) a nova ortografia exigirá mais concentração dos estudan-
tes, por isso eles precisam recorrer às leituras. 

(D) a recorrência de “ desvios ortográficos” se deve às mu-
danças das novas regras. 

 

6. Releia o fragmento do primeiro parágrafo do texto 

“ ( ... ) apresenta dificuldade de compreensão de texto, o que é 
detectado pelas respostas vagas, inconsistentes, sem coerên-
cia, coesão e com graves erros de ortografia. Esses fatos se 
devem, na maioria das vezes, à falta de hábito aliado ao pra-
zer da leitura”. 

A ideia expressa pela palavra em destaque está 
CORRETAMENTE indicada, entre parênteses, na alternativa: 

(A) “ ( ... ) dificuldade de compreensão de texto, o que é de-
tectado....” ( encontrado). 

(B) “ ( ... ) pelas respostas vagas, inconsistentes...” ( preci-
sas). 

(C) “( ... ) sem coerência, coesão e com graves erros de orto-
grafia”. ( inarmônico ). 

(D) “ ( ... ) à falta de hábito aliado ao prazer da leitura.” ( de-
sunido ). 
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7. Fazendo um paralelo entre o título “ Leitura e Aprendi-
zado” e o fechamento do texto, 

“Afinal, por mais que os contumazes leitores valorizem o pa-
pel, na era da tecnologia é fundamental uma flexibilização 
para incentivar o ato de ler da garotada. Se, pelo contrário, 
optar-se por uma imposição, provavelmente, o tiro sairá pela 
culatra, e assim muitos jovens vão preferir ignorar a leitura”, 
pode-se afirmar que haverá aprendizado da leitura se houver 

(A) ideias sempre apresentadas no papel, desprezando os 
aspectos inovadores do ato de ler. 

(B) oposição de defesas sobre o ambiente tecnológico. 

(C) desconstrução do verbo “ler” e reconstrução do verbo “ 
aprender”. 

(D) convite à reconstrução de como ensinar o prazer da leitu-
ra, por meio das ferramentas adequadas. 

 

 

8. Sobre o emprego dos sinais de pontuação, analise as 
afirmativas a seguir, nos trechos: 

I. “( ...) respostas vagas, inconsistentes, sem coerência, coe-
são...” o uso das vírgulas se justifica pela enumeração das 
informações. 

II. “xícara”, “mexer” e “vexame” os sinais das aspas nas pala-
vras foram utilizados para enfatizar a maneira correta co-
mo cada uma deve ser grafada. 

III. “Como ensinar redação a estudantes sem argumentos 
para defender seu ponto de vista?” compreende-se o uso 
do ponto de interrogação, nesta frase, uma articulação de 
indignação. 

Está ( ão ) CORRETA ( s ) a ( s ) afirmativa( as ): 

(A) I,II e III. 

(B) Apenas I e III. 

(C) Apenas II e III. 

(D) Apenas I. 

 

 

O fragmento a seguir será utilizado para elaboração das ques-
tões 9 e 10. 

“É imprescindível enfatizar a necessidade da leitura para redi-
gir com clareza, no português padrão, usando um vocabulário 
rico e adequado, de forma coerente, concisa e sem repetição 
de ideias”. 

9. O antônimo para a palavra imprescindível, no contexto 
do fragmento, é: 

(A) Imperioso. 

(B) Urgente. 

(C) Dispensável. 

(D) Preciso. 

 

 

10. O uso da conjunção “ e ” no período tem a finalidade 
de 

(A) apresentar ideias e contrariá-las a seguir. 

(B) explicar duas informações substantivadas. 

(C) retificar o uso das informações contextuais. 

(D) adicionar adjetivações ao termo anteriormente substanti-
vado. 

11. Considere a charge. 

(www.acharge.com.br)  

 

I. O advérbio já, indicativo de tempo, atribui à frase o sentido 
de mudança. 

II. Entende-se pela frase da charge que a população de idosos 
atingiu um patamar inédito no país. 

III. Observando a imagem, tem-se que a fila de velhinhos 
esperando um lugar no banco sugere o aumento de idosos 
no país. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I apenas.  

(B) II apenas.  

(C) I e II apenas. 

(D) I, II e III. 

 

12. Analise as Afirmaçoes. 

 

I. O efeito de humor da charge advém da ideia de engano na 
ligação, decorrente das diferentes formas para enunciar o 
mesmo nome. 

II. Em determinados contextos comunicativos, Wilson e Wirso 
podem ser usados como formas equivalentes, dependendo 
da variante linguística de que se vale o falante em sua e-
nunciação. 

III. A frase – NÃO. É O WILSON. – manteria o sentido com a 
omissão do ponto após o advérbio não. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) III, Apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) II e III, apenas. 
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13. Considere o trecho – ... depois que o jogador trapace-
ou, tocando e controlando a bola com a mão. – Assinale a 
alternativa cuja oração mantém o mesmo sentido da ora-
ção depois que o jogador trapaceou. 

(A) …embora o jogador tenha trapaceado,… 

(B) … mas o jogador trapaceou,… 

(C) … logo o jogador trapaceou,… 

(D) … após o jogador ter trapaceado,… 

 

14. Analise como as palavras se relacionam nos excertos 
e assinale a alternativa INCORRETA: 

I - Em Elas continuam aparecendo,  - O maior sinal de amadu-
recimento das economias capitalistas atuais não é terem 
se livrado das crises. Elas continuam aparecendo. - o ter-
mo em destaque retoma o antecedente crises. 

II - Em ... pisar em uma delas, - as cascas de banana continu-
am sendo atiradas no caminho, mas para levar um escor-
regão é preciso atravessar a rua e, conscientemente, pisar 
em uma delas. - o termo em destaque retoma a locução 
cascas de banana. 

III - Em Eles não pisaram,  - o Senado jogou uma casca de 
banana no caminho dos condutores da política econômica. 
Eles não pisaram. - o anafórico Eles se refere ao antece-
dente Senado. 

IV - Em O que mudou é a maneira de lidar com elas,  - O mai-
or sinal de amadurecimento das economias capitalistas a-
tuais não é terem se livrado das crises. Elas continuam 
aparecendo. O que mudou é a maneira de lidar com elas. - 
elas substitui o termo economias. 

V - Em E, ao fazê-lo,  - À CPMF, Eles Disseram... Basta! E, ao 
fazê-lo, deram nova vida ao Congresso. A reação do go-
verno, derrotado, também foi positiva. Será que o Brasil, fi-
nalmente, amadureceu? - o pronome oblíquo está descon-
textualizado, isto é, não remete a nenhuma colocação an-
terior. 

(A) II, IV e V 

(B) I, II e III 

(C) I, III e IV 

(D) III, IV e V 

 

15. Observe o poema Toda Poesia: 

Todas as coisas de que falo estão na cidade entre o céu e a terra. 

São todas elas coisas perecíveis e eternas como o teu riso 

a palavra solidária 

minha mão aberta 

ou este esquecido cheiro de cabelo 

que volta e acende sua flama inesperada 

no coração de maio. 

Todas as coisas de que falo são de carne 

como o verão e o salário. 

Mortalmente inseridas no tempo, 

estão dispersas como o ar 

no mercado, nas oficinas, 

nas ruas, nos hotéis de viagem. 

São coisas, todas elas, 

cotidianas, como bocas 

e mãos, sonhos, greves, 

denúncias, 

acidentes do trabalho e do amor. Coisas, 

de que falam os jornais, 

às vezes tão rudes 

às vezes tão escuras 

que mesmo a poesia as ilumina com dificuldade. 

Mas é nelas que te vejo pulsando, 

mundo novo, ainda em estado de soluços e esperança. 

GULLAR, Ferreira. Coisas da terra. Toda poesia: 1950-1980. 2.  
ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1981. p. 237. 

 

15. No poema o termo 

(A) “ou” indica exclusão. 

(B) “este” pressupõe uma referência feita anteriormente. 

(C) “todas elas” expressa uma ideia de parcialidade. 

(D) “mesmo” denota inclusão. 

 

16. O pronome sublinhado NÃO está relacionado ao termo 
entre parênteses em 

(A) “Afinal, não se pode frustrá-los.” (MINISTROS) - Quando 
os aeroportos entram em crise, ministros são substituídos, 
surge dinheiro para novas pistas e trens para levar os pas-
sageiros da cidade a novos aeroportos. Afinal, não se pode 
frustrá-los. 

(B) “A resposta encontrada se reduz a apenas três palavras: 
porque eles quiseram.” (OUTROS PAÍSES) - A Câmara 
dos Deputados realizou um debate em que se buscava 
resposta para a seguinte pergunta: por que a educação 
deu certo em outros países e não deu certo no Brasil? A 
resposta encontrada se reduz a apenas três palavras: por-
que eles quiseram. 

(C) “É que ainda não nos convencemos de que é preciso fazê-
la.” (A REVOLUÇÃO EDUCACIONAL NO BRASIL) - Por 
isso é tão difícil fazer a revolução educacional no Brasil. 
Não é porque não sabemos como fazer. É que ainda não 
nos convencemos de que é preciso fazê-la. 

(D) “Os primeiros acham que não é possível uma boa educa-
ção para todos, os outros acham que não é preciso.” (OS 
RICOS) - No Brasil, os pobres veem as boas escolas como 
um direito apenas dos filhos dos ricos, e os ricos acham 
que basta educar seus filhos. Os primeiros acham que não 
é possível uma boa escola para todos, os outros acham 
que não é preciso. 

 

17. Para isso, segundo os especialistas, são necessárias 
soluções tecnológicas e políticas. O engenheiro agrôno-
mo uruguaio Juan Izquierdo, do Programa das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação, propõe que se 
concedam incentivos e subsídios a agricultores que pro-
duzam de forma sustentável. 

A forma verbal grifada acima indica, no contexto, 

(A) condição necessária. 

(B) hipótese possível. 

(C) ação real e concreta. 

(D) fato a se realizar no futuro. 

 

Nos anos 70, as projeções sobre o impacto da polui-
ção eram catastróficas. Até o fim do século, dizia-se, seria 
preciso usar máscaras de oxigênio nas cidades para sobrevi-
ver a substâncias tóxicas. Ao contrário dessas previsões, 
houve uma redução da poluição atmosférica por causa das 
medidas de controle de emissão de poluentes  - principalmen-
te dos automóveis, a grande fonte da sujeira lançada no ar. 
Apesar disso, uma outra previsão acabou se confirmando: 
mais e mais pessoas morrem em virtude disso. A razão é o 
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crescimento exponencial do número de automóveis em circu-
lação. Em menos de trinta anos, a frota de carros brasileiros 
mais do que duplicou. Por causa de tal expansão o ganho em 
saúde obtido com veículos menos poluidores não é tão grande 
quanto poderia ser. 

(Adaptado de Anna Paula Buchalla, Veja 
 29 de junho de 2005, p.110-112) 

 

18. Até o fim do século, dizia-se, seria preciso usar más-
caras de oxigênio nas cidades...  

O emprego da forma verbal grifada acima denota, no con-
texto, 

(A) prolongamento de um fato que se realiza até o momento 
presente. 

(B) declaração real com um limite determinado de tempo. 

(C) ideia aproximada da realização de um fato atual. 

(D) possibilidade de realização de um fato a partir de certa 
condição. 

 

19. Que não se propague o temível exemplo de motim 
organizado ... 

O emprego da forma verbal grifada confere à frase a ideia 
de 

(A) desejo de que a ação se realize. 

(B) dúvida a respeito de um fato real. 

(C) certeza da realização de um fato futuro. 

(D) finalidade de uma ação presente. 

 

A vida sedentária, as dietas gordurosas e a obesidade es-
tão fazendo que doenças típicas de adultos comecem a mani-
festar- se em crianças e adolescentes. Entre elas está o coles-
terol alto, uma ameaça à saúde do coração. Como o seu sur-
gimento precoce é um fenômeno verificado nos últimos anos, 
faltam estudos epidemiológicos mais amplos. Os especialistas 
tampouco estabeleceram os níveis aceitáveis em meninos e 
meninas – os parâmetros utilizados são os mesmos aplicados 
aos adultos. 

 

20. – os parâmetros utilizados são os mesmos aplicados 
aos adultos.  

O travessão introduz, considerando-se o contexto, 

(A)) um segmento explicativo da afirmativa anterior. 

(B) a enumeração de fatos pertinentes ao desenvolvimento. 

(C) uma afirmativa incoerente, por contrariar o sentido da 
anterior. 

(D) a reprodução exata de uma informação de caráter científi-
co. 

 

 

MATEMÁTICA: 
Professores Pacífico e Jean 

21)  Em um escritório, havia 30 processos para serem 
relatados. Os funcionários A, B, C e D assumiram o traba-
lho pela remuneração total de R$ 2.250,00. Combinou-se 
que a divisão desse valor seria feita de modo que as re-
munerações individuais recebidas pelos quatro funcioná-
rios fossem diretamente proporcionais ao número de 
processos relatados por cada um deles. Terminado o 
trabalho, constatou-se que todos haviam relatado o mes-

mo número de processos, exceto o funcionário A, que 
relatou o dobro do número de cada um dos outros. Então, 
a remuneração que cabe ao funcionário A é de: 

(A) R$ 820,00 

(B) R$ 900,00 

(C) R$ 920,00 

(D) R$ 950,00 

 

22) Um cliente obteve do comerciante desconto de 20% no 
preço da mercadoria. Sabendo-se que o preço de venda, 
sem desconto, é superior em 20% ao do custo, pode-se 
afirmar que houve por parte do comerciante um: 

(A) lucro de 5%  

(B) prejuízo de 4%   

(C) prejuízo de 2%  

(D) lucro de 4% 

 

23) Em 2014, um capital de $150.000,00, aplicado por 1 
ano e meio, rendeu $ 459.000,00 de juros simples. Encon-
tre a taxa mensal correspondente a essa aplicação. 

(A) 15%     

(B) 15%      

(C) 17%    

(D) 18%  

 

24) Um recipiente com formato interno de cubo de 40 cm 
de aresta está cheio de água destilada. Toda a água será 
distribuída em ampolas com capacidade para 5 ml cada 
uma. A quantidade necessária de ampolas é:  
(A) 128.  
(B) 3200.  
(C) 12800. 
(D) 320.   

 

25) Numa propaganda de calça jeans, cada manequim 
recebeu R$ 1.500,00 a mais que cada figurante, Participa-
ram da propaganda 2 manequins e 9 figurantes que rece-
beram um total de R$ 25.000,00. Cada figurante recebeu? ( 
em R$ ) 

(A) 2.000,00 

(B) 3.000,00 

(C) 3.500,00 

(D) 2.500,00 

 

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 
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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 

 

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. Uma empresa incentiva o viver saudável de seus fun-
cionários. Para isso, dispensa mais cedo, duas vezes por 
semana, aqueles envolvidos em alguma prática esportiva. 
Aproveitando a oportunidade, Ana, Bia, Clara e Diana 
decidiram se associar a uma academia de ginástica, sen-
do que escolheram atividades diferentes, quais sejam, 
musculação, ioga, natação e ginástica aeróbica. O intuito 
é manter a forma e, se possível, perder peso. No momen-
to, o peso de cada funcionária assume um dos seguintes 
valores: 50 kg, 54 kg, 56 kg ou 60 kg. O que também se 
sabe é que: 

 

I. Ana não faz musculação e não pesa 54 kg. 

II. Bia faz ioga e não tem 50 kg. 

III. A jovem que faz musculação pesa 56 kg e não é a Clara. 

IV. A jovem com 54 kg faz natação. 

 

Com base nessas informações, é correto afirmar que 

(A) Clara faz ginástica. 

(B) Bia pesa 50 kg. 

(C) Diana faz musculação. 

(D) Ana pesa 60 kg. 

 

 

ATUALIDADES: 
Professor Thiago 

 

31. Leia o fragmento de texto abaixo e assinale a alternati-
va correta: 

“Nos anos 80, a evidência do impacto humano sobre o 
meio ambiente não deixava dúvidas de que o mundo passava 
por uma grave crise ambiental. O aspecto importante da crise 
ambiental é o que se refere à interdependência ambiental do 
planeta, ou seja, a interdependência que existe entre os ele-
mentos do ambiente terrestre: solo, água, ar e seres vivos”. 
(COELHO, M. de Amorim. Geografia do Brasil, São Paulo, 
Moderna. 1999. p. 340). 

(A) A certeza da eclosão iminente de uma crise ambiental que 
afeta profundamente a sociedade faz com que os gover-
nantes dos países ricos  e emergentes tomem a iniciativa 
para diminuir a agressão à natureza. 

(B) A agressão ou destruição de um elemento natural afeta os 
demais como uma reação em cadeia, percebendo-se, en-
tão, que a poluição local tem efeito mundial, atingindo paí-
ses em todos os níveis de desenvolvimento econômico. 

(C) As descobertas científicas atuais e que podem acontecer 
no futuro próximo dão a garantia de que a solução para os 
problemas ambientais está na inovação tecnológica pois 
estimula os consumidores a adquirirem constantemente 
novos sustentáveis. 

(D) O único efeito real reconhecido pela comunidade mundial 
é o efeito estufa, uma vez que para os outros problemas a 
ciência já tem soluções para o futuro, sendo que as preo-
cupações apresentadas no texto são descabidas. 

 

32. O ciclo econômico que dá início ao efetivo povoamen-
to português do Brasil foi: 

(A) O ciclo do ouro. 

(B) O ciclo do café. 

(C) O ciclo da cana-de-açúcar. 

(D) O ciclo do látex. 

 

33. Desde 2013 milhares de imigrantes chegaram ilegal-
mente à cidade de Brasileia (AC),  estes imigrantes atra-
vessam a fronteira fugindo das consequências de uma 
catástrofe natural e em busca de melhores condições de 
vida , porém encontram diversas dificuldades, desde a 
língua (possuem como língua materna o francês) até a 
falta de recursos para a recepção dos imigrantes nesta 
região do Brasil. Muitos conseguem um visto de perma-
nência e migram para os estados da região Centro-Sul do 
Brasil, sendo que o Paraná é um dos estados que mais 
recebe esta leva de imigrantes que são empregados prin-
cipalmente na construção civil e nos frigoríficos do esta-
do. 

Os imigrantes citados no texto são: 
 

(A)  Paraguaios. 

(B)  Argelinos. 

(C)  Bolivianos. 

(D)  Haitianos. 
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34. Em março de 2003, os Estados Unidos invadiram o 
Iraque e deram início a uma das guerras mais caras, po-
lêmicas e desastrosas de sua história, que durou quase 
nove anos. Sobre o conflito podemos afirmar corretamen-
te: 

(A) Fez parte da estratégia de neutralização de Saddam Hus-
seim que ameaçava se unir ao Irã   e a Israel e assim jun-
tos dominar 20% do Petróleo Mundial. 

(B) O presidente americano justificou a invasão com a suposta 
existência de armas de destruição em massa pelo regime 
de Saddam Hussein -nunca comprovado. 

(C) A ação dos EUA foi meramente “humanitária” de destituir o 
ditador e estabelecer a democracia no Iraque. 

(D) O ataque deveu-se porque o Iraque é sabidamente deten-
tor de armas nucleares de longo alcance.  

 

35. Sobre a comissão da verdade, podemos afirmar que 
seu objetivo é: 

(A) Apurar o envolvimento de políticos no caso conhecido 

como “mensalão”. 

(B) Apresentar a ONU os culpados pelo massacre em Eldora-
do dos Carajás 

(C) Investigar a violação dos direitos humanos durante entre a 
era Vargas e o regime militar. 

(D) Descortinar os casos de narcotráfico na fronteira Brasil-
Colômbia. 

 

 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA,  
Professor Christian 

 

36) Acerca da Constituição Federal, assinale o incorreto: 

(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, independentes e harmônicos entre 
si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

(D) É objetivo fundamental da República Federativa construir 
uma sociedade livre, justa e solidária. 

 

37) Acerca da CF, assinale o correto: 

(A) Conceder-se-á "mandado de segurança" sempre que al-
guém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou 
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou 
abuso de poder; 

(B) Conceder-se-á mandado de injunção para proteger direito 
líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "ha-
beas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abu-
so de poder for autoridade pública ou agente de pessoa ju-
rídica no exercício de atribuições do Poder Público; 

(C) Conceder-se-á habeas corpus sempre que a falta de nor-
ma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos 
e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à 
nacionalidade, à soberania e à cidadania; 

(D) Conceder-se-á "habeas-data" para assegurar o conheci-
mento de informações relativas à pessoa do impetrante, 
constantes de registros ou bancos de dados de entidades 
governamentais ou de caráter público; 

 

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

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

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

(C) 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. 

(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 posse ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias contados 
da publicação da nomeação. 

(D) O Secretário do Tribunal de Justiça é competente para 
ordenar a instauração de procedimentos disciplinares no 
âmbito da Secretaria, nomear e designar integrantes para 
Comissão Disciplinar e aplicar as penalidades disciplina-
res.  

 

40) Acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), assinale 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) O adolescente pode praticar crimes ou contravenções 
penais, chamados de atos infracionais. 

(D) As medidas socioeducativas, aplicadas aos adolescente, 
somente podem ser aplicadas pela autoridade judiciária. 

 

41) Acerca do Regimento, assinale a correta: 

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

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

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

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

 

42) Acerca do Regulamento da Secretaria, assinale a in-
correta: 

(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) Compete ao Diretor do Departamento Judiciário, além das 
atribuições gerais, compete assessorar o Secretário nas 
sessões contenciosas do Órgão Especial. 
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(D) O Gabinete do Secretário é constituído, dentre outros, do 
Centro de Apoio ao Fundo de Reequipamento do Poder 
Judiciário – FUNREJUS. 

 

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) Não é possível a recusa de juiz mais antigo para a promo-
ção ao cargo de Desembargador. 

(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. 

(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 lei do FUNJUS foi criada com a finalidade de dar cum-
primento ao processo de estatização das serventias do fo-
ro judicial. 

(B) Não é receita do FUNJUS o produto da arrecadação das 
custas dos atos judiciais praticados pelos serviços estati-
zados. 

(C) É impossível doar valores ao Fundo. 

(D) O Fundo da Justiça está dispensado de 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. 
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(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. 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 senti-
do, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO: Pegue o Gabarito Comentado e confira as respostas. 

Para as que você acertou, releia questões e respostas para fixar o conteúdo. 

Para as que você errou, aprenda pela resposta comentada e reveja o material sobre o assunto. 

Lembre-se de que o verdadeiro agente de seu aprendizado é você mesmo, 
porque ninguém aprende por outra pessoa. 

 

 

 

 

 

 

Questão discursiva 
(redação)  
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51. QUESTÃO DISCURSIVA - REDAÇÃO 

A partir da leitura dos textos de apoio abaixo, redija um texto dissertativo-argumentativo  
(elabore previamente um rascunho) respondendo a pergunta a respeito da seguinte temática: 

"Cultura do estupro": a culpa é da vítima? 

Produza seu texto com o mínimo de 20 e máximo de 30 linhas. 

 

Poucos dias depois da divulgação de atos de assédio se-
xual no metrô de São Paulo e da revelação da existência 
de uma página intitulada "Encoxadores", no Facebook, o 
Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), órgão 
vinculado ao Governo Federal, divulgou dados de uma 
pesquisa sobre o estupro, segundo a qual 65% dos entre-
vistados (homens e mulheres) concordaram em que mu-
lher que exibe seu corpo, usando roupas curtas e/ou deco-
tadas, "merece ser atacada". A partir dos dados, uma soci-
óloga declarou existir no país uma "cultura do estupro", 
que considera a vítima responsável pela violência (sexual) 
que sofreu. Acerca do estupro, o Ipea apresentou outro 
estudo, que você pode ver a seguir, juntamente com mais 
informações afins. A partir disso, exponha sua opinião so-
bre o tema, numa dissertação argumentativa, procurando 
explicar as causas desse problema social brasileiro. 

 
Supostos estudantes da UnB (Universidade de Brasília) 
seguram cartaz com apologia ao estupro durante trote 

 

Mulher com roupa curta merece ser atacada 
Um estudo divulgado nesta quinta-feira (27) pelo Ipea  revela 
que a maioria da população brasileira acredita que “mulheres 
que usam roupas que mostram o corpo merecem ser ataca-
das” e que “se as mulheres soubessem como se comportar, 
haveria menos estupros”. 
[...] 
A pesquisa [...] sobre a tolerância social à violência contra as 
mulheres, entrevistou 3.810 pessoas em todas as unidades da 
federação durante os meses de maio e junho de 2013, sendo 
que as próprias mulheres representaram 66,5% do universo 
de entrevistados. 
[...] 

Na pesquisa do Ipea, os entrevistados foram questionados se 
concordavam ou não com frases sobre o tema. Nada menos 
que 26% concordaram que a mulher que usa roupa que mos-
tra o corpo merece ser atacada. 

[UOL Cotidiano] 

 

Cultura do estupro 
Na opinião da professora do Departamento de Sociologia da 
PUC-SP Carla Cristina Garcia, os resultados [da pesquisa] 
mostram uma inversão de papéis entre mulheres e agresso-
res. "O comportamento da vítima jamais pode ser apontado 
como motivo da violência", alerta. "É preciso acabar com essa 
cultura do estupro, que está naturalizada." 
[...] 
Segundo Carla, é comum educar a mulher para sobreviver em 
um mundo sexista e violento, com restrições sobre roupas e 
lugares que frequenta. "Já as campanhas contra assédio no 
trabalho e no transporte público, por exemplo, aparecem me-
nos." 

[Estadão/Brasil] 

 

Perfil das vítimas 
Os registros demonstram que 89% das vítimas são do sexo 
feminino e possuem, em geral, baixa escolaridade. Do total, 
70% são crianças e adolescentes. “As consequências, em 
termos psicológicos, para esses garotos e garotas são devas-
tadoras, uma vez que o processo de formação da autoestima - 
que se dá exatamente nessa fase - estará comprometido, 
ocasionando inúmeras vicissitudes nos relacionamentos soci-
ais desses indivíduos”, aponta a pesquisa. 
Em metade das ocorrências envolvendo menores, há um 
histórico de estupros anteriores. Para o diretor do Ipea, “o 
estudo reflete uma ideologia patriarcal e machista que coloca 
a mulher como objeto de desejo e propriedade”. 

[Ipea] 

 

Fiasco nacional 
 

O fiasco da pesquisa do Ipea sobre a tolerância social ao 
estupro fez vítimas além dos burocratas atrapalhados. Não 
falo de mais um arranhão na imagem do Brasil que, a julgar 
pelo que se lê no exterior, está se tornando um líder em know-
how-not. Como não preparar eventos esportivos, combater 
violência, corrupção e reformar a economia. 

A agulha do meu asneirômetro bem que disparou, o que 
não me impediu de sair repetindo o "erro da planilha" inflacio-
nando o número de neandertais que justificam estuprar uma 
mulher dependendo do decote ou do comprimento da saia. As 
vítimas a que me refiro são as mulheres brasileiras que serão 
estupradas este ano, cujo sofrimento não será evitado pelo 
circo viral em torno da pesquisa e poderá ser agravado pela 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/04/04/apos-erro-ipea-diz-que-maioria-discorda-de-ataque-a-mulher-com-roupa-curta.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,e-preciso-acabar-com-essa-cultura-do-estupro-diz-especialista,1145980,0.htm
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=21849&catid=8&Itemid=6
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erosão da credibilidade sobre o que é, sim, uma epidemia de 
saúde pública. 

Se continuar a tendência revelada em 2012, o número de 
mulheres à espera de seu agressor no Brasil este ano pode 
passar de 50 mil. Mas o número, tal como a estatística do 
Ipea, não inspira confiança porque há uma diferença entre 
casos de estupro registrados e ocorridos. O crime sexual é a 
forma de violência mais estatisticamente subestimada do 
mundo, não importa se num país de burkas ou de fios dentais. 
E, como sabemos, o crime sexual frequentemente se passa 
entre conhecidos ou em famílias. Para se ter uma ideia, nos 
Estados Unidos, em 2010, o FBI registrou 85.593 estupros ou 
tentativas de estupro. No mesmo ano, o censo americano para 
estatísticas de justiça registrou 188.380 vítimas de estupro e 
assalto sexual. Ainda no mesmo ano, o prestigiado Centers for 
Disease Control, uma agência nacional de saúde, contou 1 
milhão 300 mil incidentes numa pesquisa sobre violência se-
xual entre parceiros íntimos, algo que pode incluir estupro nas 
mãos do marido ou ser perseguida e agredida por um ex-
parceiro. Não é só o Ipea que sofre de confusão metodológica. 
Parte da confusão vem da definição de crime sexual que, aqui, 
varia de Estado para Estado. 

Só em 2012, o governo federal americano instruiu o FBI a 
atualizar sua definição de estupro que datava de 1927. Pela 
primeira vez, a definição estupro não discrimina sexo e a pe-
netração à força pode ser com um objeto. E o estado da vítima 
- incapacitada por álcool ou drogas de dar consentimento - 
passou a ser considerado argumento para acusação de estu-
pro. 

No começo do ano, quando a Casa Branca anunciou uma 
iniciativa para combater violência sexual no câmpus universi-
tário, uma das mais conhecidas ONG's de militância antiestu-
pro e incesto se manifestou contra a ideia da "cultura do estu-
pro" e pediu que os crimes sejam individualizados. A reação 
veio num debate passional. O que é a cultura do estupro? De 
maneira geral, esta expressão, nascida nos anos 70, se refere 
à desinformação da sociedade, à impunidade dos agressores, 
à representação social da mulher como objeto e a fatores 
como tradições sociais específicas. 

Na segunda-feira passada, uma carta anônima sob o título 
"Dear Harvard: You Win" (Querida Harvard: Você venceu), 
publicada no jornal da mais conhecida universidade america-
na, relatava o drama de uma estudante. Ela passou parte de 
2013 se queixando a diversas autoridades no câmpus do que 
descreve como um assalto sexual sofrido no seu dormitório, 
nas mãos de um colega e amigo que visitou depois de beber 
demais. A descrição do alegada agressão é perturbadora. 

A carta se tornou viral e obrigou a Universidade de Harvard 
a revisar sua estreita definição de assalto sexual, publicada 
em 1993. A estudante capitulou e anunciou que vai se mudar 
do dormitório para não conviver diariamente com o jovem que 
acusa de agressor. 

A expressão "segundo estupro" é usada para descrever a 
experiência degradante vivida por mulheres que decidem 
denunciar violência sexual, quando a justiça, as instituições, a 
família ou os amigos culpam a vítima, não levam a sério a 
acusação ou protegem os agressores. Certamente a falsa 
acusação de estupro pode destruir a vida de um acusado. Por 
se tratar, na esmagadora maioria dos casos, de um crime sem 
testemunhas, investigar e conduzir processos é um enorme 
desafio. 

Mas se há algo que a pesquisa do Ipea revelou, não nas 
suas planilhas atrapalhadas, mas no ecossistema do debate 
social, é a mesma praga da polarização que faz tantas das 
nossas mazelas passarem pelo moedor ideológico. Quando a 
pesquisa saiu, testemunhei inúmeras manifestações de triunfo 
pela confirmação do nosso atraso. Quando o erro foi revelado, 
cantaram vitória os que se sentem oprimidos pelo esquerdis-
mo infantil. 

O crime sexual, muito mais do que outras formas de assal-
to, é um tormento que pode seguir a vítima pelo resto da vida. 
Agora, vamos parar de envergonhar o Ipea e nos envergonhar 
todos para promover a tolerância zero a qualquer forma de 
agressão sexual. 

[Lúcia Guimarães - O Estado de S.Paulo] 
 

 

 

RESPONDA: 
Argumente, a partir de um texto de 20 a 30 linhas, sobre o tema:  

"Cultura do estupro": a culpa é da vítima? 

 
CRITÉRIOS NORMALMENTE EXIGIDOS PELA UFPR: 

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 pro-
posto; 

 5 - o pleno domínio da modalidade escrita da norma-padrão (adequação vocabular, ortografia, morfologia, sin-
taxe de concordância, de regência e de colocação).  
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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 A  A opção por essa alternativa está embasada no último período do excerto. 

02 B No primeiro período do excerto, afirma-se que "há algumas décadas" a leitura era prazerosa. 

03 C A escolha dessa opção está baseada no último período do excerto. 

04 D A preservação da língua, enunciada nessa alternativa, é justificada pelo lamento do articulista quanto à influência do 
estrangeirismo. 

05 B Informação explícita no excerto (1º período). 

06 A Pois "vagas" significa "imprecisas"; "coesão" significa "harmônico"; "aliado" significa "unido". 

07 D Alternativa justificada pelo verbo "incentivar". 

08 A No  emprego do texto, as três estão corretas. 

09 C Todas as demais alternativas trazem sinônimos de "imprescindível". 

10 D  Os dois empregos do "e" denotam acréscimo. 

11 D Tomando-se a charge como um todo, as três estão corretas. 

12 C Excluindo-se a vírgula, haveria uma negativa quanto ao fato de tratar-se de Wilson. 

13 D Depois que é temporal / a) concessiva (embora); b) adversativa (mas); c) conclusiva (logo). 

14 D  III) retoma condutores; IV) retoma crises; V) retoma disseram basta. 

15 D a) indica alternância; b) se fosse anterior, seria esse; c) indica totalidade. 

16 A Refere-se a passageiros. 

17 B Por se tratar do Modo Subjuntivo, ao verbo indica hipótese. 

18 D A locução verbal está no Futuro do Pretérito do Indicativo, portanto, possibilidade condicional. 

19 A Por se tratar de Modo Subjuntivo, a ação é hipotética, no caso, desejada. 

20 A Nesse caso, poderiam ser substituídos por dois pontos. 

MATEMÁTICA - Professores Pacífico e Jean 

21 B Divisão proporcional: Como "A" relatou o dobro temos: 2 + 1 + 1 + 1 = 5 (total das partes), logo temos 2.250 : 5 = 
450. para cada unidade como "A" relatou o dobro temos R$ 450.2 = R$ 900 

22 B PORCENTAGEM:  Porcentagem: 120% (preço de venda sem o desconto de 20%), pois 20% de de 120% é igual a 
96% (preço com o desconto), logo 96% - 100% = - 4% (como deu negativo é uma venda com prejuízo) 
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23 C  (JUROS SIMPLES) :  J = Cin  459.000 = 150.000 * i * 18  459.000 = 27i 

 i = 459.000/2.700.000  i = 0,17 am ou 17% am  

24 C  MEDIDAS E VOLUMES, V = 40.40.40 = 64.000 cm3, = 64 dm3 = 64 litros = 64 000 ml, daí temos  
64 000ml : 5 ml = 12.800 ampolas. 

25 A Sistema com duas variáveis: resolvemos a questão utilizando duas equações, como a diferença entre os valores é 
de R$ 1.500,00, temos:  M – F = 1.500. Dois manequins e 9 figurantes recebem o total de R$ 25.000,00, esquemati-
zamos assim:  2M + 9F = 25.000, efetuando as operações temos que F = 2.000 
Questões  

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 

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 95 25 

0 

25 5 20 

10 

10 20 

10 

A 

P R 
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30 C Das afirmações temos: 

NOME ATIVIDADE PESO (kg) 

Bia Ioga  

 musculação 56 

 natação 54 

Ana   

Completando o quadro: 

NOME ATIVIDADE PESO (kg) 

Bia Ioga 60 

Diana musculação 56 

Clara natação 54 

Ana ginástica 50 
 

 ATUALIDADES – Professor Thiago 

31 B  Os impactos ambientais gerados pelas atividades econômicas, cada vez mais intensas, gera uma série de impactos 
sobre o meio ambiente, estes impactos ocorrem não se restringem somente aos países geradores, visto que os 
sistemas naturais são conectados. Portanto mesmo países que não possuem níveis elevados de consumo de recur-
sos deverão sofrer as consequências futuras. 

32 C  Após um rápido ciclo de exploração do Pau-Brasil, os portugueses avançaram para a região denominada Zona da 
Mata nordestina onde as condições climáticas eram favoráveis para a implantação da cultura canavieira (solo fértil e 
clima tropical úmido), neste período ocorre à instalação da primeira capital da colônia em Salvador, seguida pela 
instalação de diversos povoados, dando início à efetiva ocupação territorial e populacional do Brasil. 

33 D  Em 2010 um forte terremoto atingiu o Haiti, destruindo mais de 70% das construções da cidade de Porto Príncipe e 
matando mais de 200 mil pessoas, após o evento a situação política e econômica do país se tornou um caos de 
grande proporção. Desde então milhares de haitianos começaram a migrar para outros países, sendo que um dos 
principais destinos é o Brasil. 

34 B  O ataque ao Iraque fez parte da política do ataque preventivo, defendida por George Bush, que buscava eliminar 
possíveis inimigos que ameaçavam a hegemonia americana e a paz mundial. 

35 C Resposta C: A comissão da verdade foi instituída em 16 de maio de 2012 e tem por finalidade apurar graves viola-
ções de Direitos Humanos ocorridas entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988. 

LEG. ESPECÍFICA – Professores Christian 

36 B 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 Fundamentais. Po-
rém, construir uma sociedade livre, justa e solidária é objetivo da República. Lembre-se: fundamentos são substanti-
vos e os objetivos são verbos. Os Poderes do Estado são independentes, nos termos do art. 2º. 

37 D A questão aborda os chamados “remédios constitucionais”, instrumentos processuais que garantem o pleno exercí-
cio de alguns dos direitos fundamentais da Constituição. Em síntese: habeas corpus garante a liberdade de locomo-
ção; mandado de segurança o direito líquido e certo não amparado por HC ou HD; mandado de injunção o exercício 
de direito, liberdade e prerrogativa inerente a nacionalidade, soberania e cidade, e habeas data o conhecimento ou 
retificação de informações. 

38 C 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 ingresso na 
magistratura será no cargo de juiz substituto, conforme art. 96, I da CE. 

39 D 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 posse é o ato seguinte á nome-
ação, e, de acordo com o Estatuto do Servidor Público do Tribunal de Justiça, ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da publicação da nomeação, prorrogável por até 30 (trinta) dias, a requerimento do interessado ou de seu 
representante legal e a juízo da Administração. Nos termos do art. 240 do Estatuto, o Secretário do Tribunal de 
Justiça é competente para ordenar a instauração de procedimentos disciplinares, nomear e designar integrantes 
para Comissão Disciplinar e aplicar as penalidades disciplinares. 
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40 B 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. Considera-se ato infracional a conduta descrita como 
crime ou contravenção penal. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade judiciária competente poderá apli-
car ao adolescente as medidas socioeducativas. 

41 A Nos termos do art. 4º, inciso I e II do Regimento do TJ, o Pleno é composto pela totalidade dos Desembargadores e 
o Orgão Especial por 25 deles. A cúpula diretiva é composta pelas 5 autoridades indicadas na alternativa A, confor-
me art. 5º do Regimento. 

42 B 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. Conforme art. 37, ao Diretor do Departamento Judiciário, além das 
atribuições gerais, compete assessorar o Secretário nas sessões contenciosas do Órgão Especial, de maneira que 
este departamento está relacionado aos julgamentos das câmaras, seções e do OE. Por fim, nos termos do art. 3º, 
V, o Gabinete do Secretário é constituído, dentre outros, do Centro de Apoio ao Fundo de Reequipamento do Poder 
Judiciário – FUNREJUS. 

43 A 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. Conforme art. 5º, §1º do CODJ, no caso de antiguidade, apurada na 
última entrância, o Tribunal de Justiça somente poderá recusar o Juiz mais antigo pelo voto fundamentado de dois 
terços (2/3) de seus membros, conforme procedimento próprio e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação 
até fixar-se a indicação. Existem mais princípios adotados pelo CODJ além do LIMPE da Constituição Federal. 

44 D O CN é editado por provimento, conforme item 1.1.2. A correição é a fiscalização e apuração de irregularidades, 
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 A  O Fundo da Justiça - FUNJUS, possui finalidade expressa em seu art. 1º, criado para dar cumprimento ao processo 
de estatização das serventias do foro judicial. Sua principal fonte de receitas é o produto da arrecadação das custas 
dos atos judiciais praticados pelos serviços estatizados, conforme as leis de processo e do Regimento de Custas 
estabelecido pela Lei nº 6.149/70, de 09 de setembro de 1970, com as suas alterações posteriores. É possível o 
recebimento de doações pelo fundo, constituindo assim receitas do FUNJUS, conforme art. 3º. Por fim, a obrigatori-

edade 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 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. 

 

 

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 
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REDAÇÃO - Planilha de correção  

Use esta planilha para você mesmo classificar sua questão discursiva. 
Sua redação precisa enquadrar-se no nível BOM ou ÓTIMO. 

NÍVEIS CARACTERÍSTICAS 

INSUFICIENTE 

(de 0 a 4,0 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 4,0 a 6,0 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 6,0 a 8,0 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 8,0 a 10,0 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. 

 


