Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos, com razoável grau de complexidade; Localização de informações explícitas no
texto;Distinção de fato e opinião sobre esse fato; Identificação de efeitos de ironia ou humor em textos variados; Interpretação de linguagem não
verbal (tabelas, fotos, quadrinhos etc.)
Fonte: TéCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS / PROGEPE/UFPR / 2017 / UFPR

Q1.
O que a vitória de Donald Trump pode ensinar à esquerda global
Após as eleições municipais, velhos clichês voltaram à tona, como que o povo brasileiro não sabe votar porque é ignorante e
manipulado. A coisa fica mais complexa quando vemos que essa fórmula, em tese, não se aplicaria para o eleitorado do país mais rico
do mundo que votou em Donald Trump, nem para a classe trabalhadora britânica, que virou pró-Brexit.
Tal como no início do século XX, a onda conservadora é uma reação global às diversas insurgências de massas por mudanças
radicais que caracterizaram o século XXI.
O quadro piora quando pensamos que as esquerdas e o campo progressista de um modo geral estão muito mais fragmentados
hoje, em comparação com a onda fascista do século passado.
O cenário do século XXI, portanto, não é uma cópia do século XX. Da China ao Brasil, passando pelas potências do norte global,
o neoliberalismo atual se caracteriza justamente pelo esvaziamento da vontade política e democrática em meio ao pleno desmonte da
classe trabalhadora.
O capitalismo se transformou e atua agora de forma muito mais molecular e inteligente do que no passado. O resultado disso é
que a subjetividade política é substituída pelo niilismo político e a aversão à política institucional.
Essa revolução subjetiva, em curso no mundo todo, é o que precisamos entender, pois ela esvazia o senso de coletivo e aniquila
a identidade de classe trabalhadora. […]
(<http://www.cartacapital.com.br/internacional/o-que-a-vitoria-de-donald-trump-pode-ensinar-a-esquerda-global>. Acessado em 10/01/2017.)
No texto, o autor afirma que:
•

A) o brasileiro não sabe votar, mas os americanos e os ingleses, sim.

•

B) a esquerda e o campo progressista estão cada vez mais sólidos na política atual.

•

C) após uma onda fascista sempre vem uma onda conservadora.

•

D) os resultados das três votações citadas estão relacionados às insurgências de massas por mudanças radicais, características do século XXI.

•

E) o século XXI tem conseguido fortalecer a classe trabalhadora mais que no passado.
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Q2.
O que a vitória de Donald Trump pode ensinar à esquerda global
Após as eleições municipais, velhos clichês voltaram à tona, como que o povo brasileiro não sabe votar porque é ignorante e
manipulado. A coisa fica mais complexa quando vemos que essa fórmula, em tese, não se aplicaria para o eleitorado do país mais rico
do mundo que votou em Donald Trump, nem para a classe trabalhadora britânica, que virou pró-Brexit.
Tal como no início do século XX, a onda conservadora é uma reação global às diversas insurgências de massas por mudanças
radicais que caracterizaram o século XXI.
O quadro piora quando pensamos que as esquerdas e o campo progressista de um modo geral estão muito mais fragmentados
hoje, em comparação com a onda fascista do século passado.
O cenário do século XXI, portanto, não é uma cópia do século XX. Da China ao Brasil, passando pelas potências do norte global,
o neoliberalismo atual se caracteriza justamente pelo esvaziamento da vontade política e democrática em meio ao pleno desmonte da
classe trabalhadora.
O capitalismo se transformou e atua agora de forma muito mais molecular e inteligente do que no passado. O resultado disso é
que a subjetividade política é substituída pelo niilismo político e a aversão à política institucional.
Essa revolução subjetiva, em curso no mundo todo, é o que precisamos entender, pois ela esvazia o senso de coletivo e aniquila
a identidade de classe trabalhadora. […]
(<http://www.cartacapital.com.br/internacional/o-que-a-vitoria-de-donald-trump-pode-ensinar-a-esquerda-global>. Acessado em 10/01/2017.)
Sobre o gênero textual, é correto afirmar que se trata de um texto:
•

A) argumentativo, o que se evidencia pela presença da opinião autoral e pelo uso da primeira pessoa do plural.

•

B) dissertativo, por apresentar diversas opiniões sobre o assunto em um amplo panorama.

•

C) informativo, caracterizado apenas por informações dadas pelo autor, sem nenhum posicionamento a respeito do tema.

•

D) narrativo, marcado pela presença de um protagonista e de um narrador que conta a sua história.

•

E) descritivo, marcado pela descrição das características dos efeitos da eleição de Trump.
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Q3.
Também somos o chumbo das balas
Você está na sala assistindo à TV. Ou está no restaurante, com seus amigos. Ou está voltando para casa depois de um dia
de trabalho. Você ouve tiros, você ouve bombas, você ouve gritos. Você olha e vê a polícia militar ocupando o seu bairro, a sua rua.
É difícil enxergar, por causa das bombas de gás lacrimogêneo, o que aumenta o seu medo. Logo, você está sem luz, _______ a
polícia atirou nos transformadores. O garçom que o atendia cai morto com uma bala na cabeça. O adolescente que você conhece
desde pequeno cai morto. Um motorista está dirigindo a sua van e cai ferido por um tiro. Agora você está aterrorizado. Os gritos
soam cada vez mais perto e você ouve a porta da casa do seu vizinho ser arrombada por policiais, que quebram tudo, gritam com
ele e com sua família. Em seguida você vê os policiais saírem arrastando um saco preto. E sabe que é o seu vizinho dentro dele.
_______? Você não pergunta o _______, do contrário será o próximo a ser esculachado, a ter todos os seus bens, duramente
conquistados com trabalho, destruídos. Se você está em casa, não pode sair. Se você está na rua, não pode entrar.
O que você faz?
Nada.
Você não faz nada porque não aconteceu com você. Você não faz nada especialmente porque se sente a salvo, porque sabe
que não apenas não aconteceu, como não acontecerá com você. Não aconteceu e não acontecerá no seu bairro. Isso só acontece
na favela, com os outros, aqueles que trabalham para você em serviços mal remunerados.
Aconteceu na Nova Holanda, no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, na segunda-feira passada (24/6). Com a justificativa
de que pessoas se aproveitavam da manifestação que ocorria na Avenida Brasil – o nome sempre tão simbólico – para fazer arrastão,
policiais ocuparam a favela. (...). Saldo final: 10 mortos, entre eles “três moradores inocentes”.
Os brasileiros foram às ruas, algo de profundo mudou nas últimas semanas, tão profundo que levaremos muito tempo para
compreender. Mas algo de ainda mais profundo não mudou. E, se esse algo ainda mais profundo não mudar, nenhuma outra
mudança terá o peso de uma transformação, _______ nenhuma terá sido capaz de superar o fosso de uma sociedade desigual. A
desigualdade que se perpetua no concreto da vida cotidiana começa e persiste na cabeça de cada um.
(...)
Quando a polícia paulista reprimiu com violência os manifestantes de 13 de junho, provocando uma ampliação dos
movimentos de protesto não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, houve um choque da classe média porque, dessa vez, muitos
daqueles que foram atingidos por balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo eram seus filhos, irmãos e amigos. Como era
possível que isso acontecesse?
(...)
É preciso que a classe média se olhe no espelho, se existe mesmo o desejo real de mudança. É preciso que se olhe no
espelho para encarar sua alma deformada. E perceber que essa polícia reflete pelo menos uma de suas faces. Parece óbvio, do
contrário essa polícia não seguiria existindo e agindo impunemente, mas às vezes o óbvio é esquecido em nome da conveniência.
(Eliane Brum, Revista Época, 03/07/2013. Disponível em: http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/eliane-brum/noticia/2013/07/tambem-somos-ochumbo-das-balasb.html. Acesso em 20 ago. 13).
Assinale a alternativa que apresenta uma expressão com sentido conotativo, ou seja, que sugere sentido que vai além do literal.
•

A) “É difícil enxergar, por causa das bombas de gás lacrimogêneo, o que aumenta o seu medo”. (linha 3).

•

B) “Você vê os policiais saírem arrastando um saco preto”. (linha 7).

•

C) “Os brasileiros foram às ruas, algo de profundo mudou nas últimas semanas, tão profundo que levaremos muito tempo para compreender”. (linhas 18 e
19).

•

D) “A desigualdade que se perpetua no concreto da vida cotidiana começa e persiste na cabeça de cada um”. (linhas 20 e 21).
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Q4.
A passagem abaixo foi extraída do site da Copel e dá esclarecimentos a respeito da função do Conselho de Consumidores de energia elétrica
atendidos pela empresa. Assinale a alternativa cujos termos completam, respectivamente, os que estão faltando no texto.
O Conselho de Consumidores da Copel Distribuição S.A. tem por função:

Examinar questões ligadas ao ________ de energia elétrica, tarifas e adequação dos serviços prestados ao consumidor final. Cabe ainda ao conselho
apresentar sugestões para o aprimoramento das relações da Copel com seus consumidores e com a ________ em geral.
(Do site da Copel, acessado em setembro de 2015)
•

A) serviço – nação.

•

B) pagamento – cidade.

•

C) desenvolvimento – assembleia.

•

D) provimento – indústria.

•

E) fornecimento – comunidade.
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Q5.
A polinização é o processo que garante a produção de frutos e sementes e a reprodução de diversas plantas, sendo um dos
principais mecanismos de manutenção e promoção da biodiversidade na Terra. Para que aconteça, entram em ação os
polinizadores, que são animais como abelhas, vespas, borboletas, pássaros e morcegos, responsáveis pela transferência do pólen
entre as flores masculinas e femininas. Em alguns casos, também o vento e a chuva exercem esse papel.
Das espécies conhecidas de plantas com flores, 88% dependem, em algum momento, de animais polinizadores. Mais de 3/4
das espécies utilizadas pelo homem na produção de alimentos dependem da polinização para uma produção de qualidade e em
quantidade. Para garantir que os serviços prestados pelos polinizadores continuem na agricultura, é necessário conhecer melhor os
fatores ________ influenciam as populações desses animais. Onde não há polinizadores, a segurança alimentar pode ser
comprometida, diminuindo a produtividade das culturas, com efeito negativo sobre a economia.
(Fonte: <http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=785>. Acesso em 28/09/2015)
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna na penúltima linha do texto.
•

A) que.

•

B) cujos.

•

C) onde.

•

D) em que.

•

E) no qual.
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Q6.
Ser multitarefas é coisa do passado: a ordem agora é priorizar, diz autora
Montar listas se tornou, além de um hábito, um truque que aumentou o rendimento profissional da produtora de televisão americana
e especialista em produtividade Paula Rizzo, 36.
Ela é autora do livro “Listomania: Organizando Pensamentos” (Editora DVS, 140 págs., R$ 19,20), em que compartilha métodos
para organizar o fluxo de tarefas do trabalho e de casa. Segundo Rizzo, com as listas é possível planejar reuniões e até criar um plano
de carreira.
Como primeiro passo, a autora aconselha colocar todas as ideias no papel, separá-las por categorias e saber priorizar e descartar
alguns itens, quando necessário. Para ajudar, vale usar um caderninho ou lançar mão de aplicativos para smartphone.
Não há um método único ou fórmula mágica. “É preciso testar o que funciona melhor e adaptar o modelo ao seu dia a dia”, disse.
[…]
(Folha de S. Paulo, 11 dez. 2016)
Na sequência da entrevista, Rizzo dá a seguinte resposta (aqui editada sem pontuação) sobre os erros de organização:
Uma sugestão é separar os afazeres mas deixá-los próximos do lado direito coloque os itens do trabalho e do lado esquerdo os de casa sempre no mesmo
caderno ou aplicativo assim você cria uma espécie de “mapa da vida’ e não se perde mais.
Assinale a alternativa em que a resposta foi pontuada adequadamente.

•

A) Uma sugestão é separar os afazeres, mas deixá-los próximos. Do lado direito: coloque os itens do trabalho e, do lado esquerdo os de casa, sempre no
mesmo caderno ou aplicativo. Assim, você cria uma espécie de “mapa da vida” e não se perde mais.

•

B) Uma sugestão é separar os afazeres: mas deixá-los próximos do lado direito. Coloque os itens do trabalho e, do lado esquerdo, os de casa, sempre no
mesmo caderno ou aplicativo. Assim, você cria uma espécie de “mapa da vida” e não se perde mais.

•

C) Uma sugestão é separar os afazeres, mas deixá-los próximos. Do lado direito, coloque os itens do trabalho e do lado esquerdo, os de casa, sempre no
mesmo caderno ou aplicativo, assim você cria uma espécie de “mapa da vida” e não se perde mais.

•

D) Uma sugestão é separar os afazeres, mas deixá-los próximos. Do lado direito, coloque os itens do trabalho e, do lado esquerdo, os de casa, sempre no
mesmo caderno ou aplicativo. Assim, você cria uma espécie de “mapa da vida’ e não se perde mais.

•

E) Uma sugestão é separar os afazeres. Mas deixá-los próximos. Do lado direito, coloque os itens do trabalho e, do lado esquerdo, os de casa. Sempre no
mesmo caderno ou aplicativo. Assim, você cria uma espécie de “mapa da vida”. E não se perde mais.
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Q7.
O que é e onde fica o mesentério, o ‘novo’ órgão do corpo humano identificado por cientistas
A primeira menção ao mesentério publicamente conhecida foi feita por Leonardo da Vinci em um de seus escritos sobre a anatomia
humana no início do século 16.
Mas essa parte do corpo, que até bem pouco tempo era considerada apenas um ligamento do aparelho digestivo, acaba de ser
reclassificada.
Ao fim de um estudo que durou mais de seis anos, cientistas acreditam agora que a estrutura é, na verdade, um órgão único e
contínuo.
Trata-se, portanto, da mais nova descoberta no corpo humano.
“A descrição anatômica de cem anos atrás era incorreta. Este órgão está longe de ser fragmentado; é uma estrutura simples,
contínua e única”, assinalou J. Calvin Coffey, pesquisador do University Hospital Limerick, na Irlanda, responsável pela equipe que
realizou a descoberta.
A reclassificação foi publicada em um artigo assinado por Coffey e por seu colega Peter O’Leary na prestigiada revista científica
The Lancet Gastroenterology & Hepatology.
“No estudo, que foi revisado e aprovado por colegas, dizemos que agora temos um órgão no corpo que até esta data não era
reconhecido como tal”, assinalou Coffey. […]
(BBC Brasil, 4 jan. 2017. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/geral-38505488?ocid=socialflow_facebook>. Acesso em 7 jan. 2017.)
A expressão “esta parte do corpo” refere-se:
•

A) à anatomia humana.

•

B) à menção feita por Leonardo da Vinci.

•

C) ao mesentério.

•

D) ao ligamento do aparelho digestivo.

•

E) ao corpo humano.
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Q8.
O que a vitória de Donald Trump pode ensinar à esquerda global
Após as eleições municipais, velhos clichês voltaram à tona, como que o povo brasileiro não sabe votar porque é ignorante e
manipulado. A coisa fica mais complexa quando vemos que essa fórmula, em tese, não se aplicaria para o eleitorado do país mais rico
do mundo que votou em Donald Trump, nem para a classe trabalhadora britânica, que virou pró-Brexit.
Tal como no início do século XX, a onda conservadora é uma reação global às diversas insurgências de massas por mudanças
radicais que caracterizaram o século XXI.
O quadro piora quando pensamos que as esquerdas e o campo progressista de um modo geral estão muito mais fragmentados
hoje, em comparação com a onda fascista do século passado.
O cenário do século XXI, portanto, não é uma cópia do século XX. Da China ao Brasil, passando pelas potências do norte global,
o neoliberalismo atual se caracteriza justamente pelo esvaziamento da vontade política e democrática em meio ao pleno desmonte da
classe trabalhadora.

O capitalismo se transformou e atua agora de forma muito mais molecular e inteligente do que no passado. O resultado disso é
que a subjetividade política é substituída pelo niilismo político e a aversão à política institucional.
Essa revolução subjetiva, em curso no mundo todo, é o que precisamos entender, pois ela esvazia o senso de coletivo e aniquila
a identidade de classe trabalhadora. […]
(<http://www.cartacapital.com.br/internacional/o-que-a-vitoria-de-donald-trump-pode-ensinar-a-esquerda-global>. Acessado em 10/01/2017.)
No trecho “é uma reação global às diversas insurgências de massas por mudanças radicais”, o vocábulo insurgências poderia ser substituído por:
•

A) revoltas.

•

B) surgimentos.

•

C) aglomerações.

•

D) reuniões.

•

E) exigências.
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Q9.
O primeiro... problema que as árvores parecem propor-nos
é o de nos conformarmos com a sua mudez. Desejaríamos que
falassem, como falam os animais, como falamos nós mesmos.
Entretanto, elas e as pedras reservam-se o privilégio do silêncio, num mundo em que todos os seres têm pressa de se desnudar. Fiéis a si mesmas, decididas a guardar um silêncio que
não está à mercê dos botânicos, procuram as árvores ignorar
tudo de uma composição social que talvez se lhes afigure
monstruosamente indiscreta, fundada que está na linguagem articulada, no jogo de transmissão do mais íntimo pelo mais coletivo.
Grave e solitário, o tronco vive num estado de impermeabilidade ao som, a que os humanos só atingem por alguns
instantes e através da tragédia clássica. Não logramos comovê-lo, comunicar-lhe nossa intemperança. Então, incapazes de
trazê-lo à nossa domesticidade, consideramo-lo um elemento
da paisagem, e pintamo-lo. Ele pende, lápis ou óleo, de nossa
parede, mas esse artifício não nos ilude, não incorpora a árvore
à atmosfera de nossos cuidados. O fumo dos cigarros, subindo
até o quadro, parece vagamente aborrecê-la, e certas árvores
de Van Gogh, na sua crispação, têm algo de protesto.
De resto, o homem vai renunciando a esse processo
de captura da árvore através da arte. Uma revista de vanguarda
reúne algumas dessas representações, desde uma tapeçaria
persa do século IV, onde aparece a palmeira heráldica, até
Chirico, o criador da árvore genealógica do sonho, e dá a tudo
isso o título: Decadência da Árvore. Vemos através desse documentário que num Claude Lorrain da Pinacoteca de Munique,
Paisagem com Caça, a árvore colossal domina todo o quadro, e
a confusão de homens, cães e animal acuado constitui um incidente mínimo, decorativo. Já em Picasso a árvore se torna raríssima, e a aventura humana seduz mais o pintor do que o
fundo natural em que ela se desenvolve.
O que será talvez um traço da arte moderna, assinalado por Apollinaire, ao escrever: "Os pintores, se ainda observam
a natureza, já não a imitam, evitando cuidadosamente a reprodução de cenas naturais observadas ou reconstituídas pelo estudo... Se o fim da pintura continua a ser, como sempre foi, o
prazer dos olhos, hoje pedimos ao amador que procure tirar
dela um prazer diferente do proporcionado pelo espetáculo das
coisas naturais". Renunciamos assim às árvores, ou nos permitimos fabricá-las à feição dos nossos sonhos, que elas, polidamente, se permitem ignorar.
(Adaptado de: ANDRADE, Carlos Drummond de. "A árvore e o
homem", em Passeios na Ilha, Rio de Janeiro: José Olympio,

1975, p. 7-8)
Mantendo-se o sentido, o trecho sublinhado em Não
logramos comovê-lo, comunicar-lhe nossa intemperança
pode ser substituído por:
•

A) nossa ousadia.

•

B) nossa intempérie.

•

C) nosso infortúnio.

•

D) nossa falta de tempo.

•

E) nosso descomedimento.
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Q10.
Uma estrada de 1200 metros será compartilhada entre Juliana, Larissa e Carlos. Juliana utilizará a estrada integralmente, Larissa utilizará dois terços da estrada
e Carlos, um terço. A estrada custará R$ 9.000,00 e os custos serão divididos de maneira proporcional à utilização de seus proprietários. Os valores que Juliana,
Larissa e Carlos deverão desembolsar são, respectivamente:
•

A) R$ 3.500,00; R$ 2.500,00; R$ 3.000,00.

•

B) R$ 4.500,00; R$ 3.000,00; R$ 1.500,00.

•

C) R$ 5.000,00; R$ 3.000,00; R$ 1.000,00.

•

D) R$ 6.000,00; R$ 2.000,00; R$ 1.000,00.

•

E) R$ 9.000,00; R$ 6.000,00; R$ 3.000,00.
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Q11.
Sílvio, Lara, João e Maria votaram em um dos candidatos A, B, C e D. Cada candidato recebeu um voto. João não votou em A ou D, Lara não votou em A ou C,
nenhum homem votou em C ou D. Nessas condições é correto afirmar:
•

A) Maria votou em B.

•

B) Sílvio não votou em A.

•

C) Lara votou em A.

•

D) Nenhuma mulher votou em C.

•

E) João votou em B.
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Matemática / Progressões aritméticas e geométricas
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO DA EDUCAçãO / Pref. Almirante Tamandaré/PR / 2015 / UFPR

Q12.
Qual é o décimo termo da sequência numérica:

?
•

A) 28/47.

•

B) 25/42.

•

C) 22/37.

•

D) 19/32.

•

E) 16/27.
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Matemática / Logaritmos
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO / TJ/PR / 2014 / UFPR

Q13.
Suponha que o tempo necessário para se tomar uma decisão esteja relacionado com o número de escolhas de que se dispõe. Nesse caso, um modelo
matemático que fornece o tempo de reação R, em segundos, em função do número de escolhas N, é dado pela expressão:
R = 0,17 + 0,44 log(N)
De acordo com esse modelo, quando o número de escolhas for reduzido de 100 para 10, qual será o percentual de diminuição no tempo de reação,
aproximadamente?
•

A) 26%.

•

B) 42%.

•

C) 55%.

•

D) 88%.
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Matemática / Porcentagem e juros
Fonte: AUXILIAR ADMINISTRATIVO / Pref. Araucária/PR / 2016 / UFPR

Q14.
Para aumentar as vendas, uma loja de pneus fez uma promoção anunciando “tudo com 20% de desconto”. O preço normal de um determinado pneu é de R$
250,00. Qual será o preço desse pneu após se aplicar o desconto de 20%?
•

A) R$ 200,00.

•

B) R$ 210,00.

•

C) R$ 225,00.

•

D) R$ 230,00.

•

E) R$ 246,00.
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Matemática / Equações de primeiro e segundo graus; sistemas de equações
Fonte: AUXILIAR ADMINISTRATIVO / COPERGÁS / 2016 / FCC

Q15.
A diferença de idade entre pai e filho é 25 anos. Hoje, tendo o filho 10 anos, a idade do pai é 35 anos, portanto 3,5 vezes a idade
do filho. Se ambos viverem muitos anos, chegará um dia em que a idade do pai será apenas 1,5 vezes a idade do filho. Isso
acontecerá daqui a
•

A) 15 anos.

•

B) 30 anos.

•

C) 25 anos.

•

D) 55 anos.

•

E) 40 anos.
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Matemática / Relações trigonométricas; Formas geométricas básicas; Perímetros, área e volume de figuras geométricas
Fonte: AUXILIAR EM ADMINISTRAçãO / PROGEPE/UFPR / 2017 / UFPR

Q16.

O valor da conta da água de uma residência é calculado da seguinte maneira: R$ 15,00 de taxa fixa referente à coleta de lixo, R$ 21,00 de taxa mínima para o
consumo de até 10 metros cúbicos de água e R$ 3,00 para cada metro cúbico excedente. Este mês, a conta da água foi de R$ 69,00. Nesse caso, o consumo
da residência, em metros cúbicos, foi de:
•

A) 11.

•

B) 16.

•

C) 18.

•

D) 21.

•

E) 23.
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Matemática / Raciocínio lógico e noções de função exponencial
Fonte: AUXILIAR ADMINISTRATIVO / Pref. Araucária/PR / 2016 / UFPR

Q17.
A figura a seguir será girada para uma posição diferente:

Qual das figuras abaixo, corresponde à figura original após o giro ter ocorrido?

•

A)

.

•

B)

.

•

C)

.

•

D)

•

E)

.

.
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Matemática / Matemática financeira

Fonte: ANALISTA PREVIDENCIáRIO - ECONOMIA / MANAUSPREV / 2015 / FCC

Q18.
Um projeto de um ano que requer um investimento inicial de R$ 1.000,00 e apresenta um fluxo de caixa livre ao final de um ano
no valor de R$ 1.100,00 tem uma taxa de desconto (taxa mínima de atratividade) de 10% ao ano. O valor presente líquido − VPL
e a taxa interna de retorno − TIR serão, respectivamente:
•

A) R$ 10,00 e 0% ao ano.

•

B) R$ 10,00 e 10% ao ano.

•

C) R$ 0,00 e 10% ao ano.

•

D) R$ 10,00 e 100% ao ano.

•

E) R$ 0,00 e 0% ao ano.
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Noções de Direito e Legislação / Constituição do Estado do Paraná
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO / TJ/PR / 2014 / UFPR

Q19.
A Constituição da República e, sob ela, a Constituição do Estado do Paraná definem normas sobre o Poder Judiciário.
Diante disso, sobre o Poder Judiciário do Estado do Paraná, é correto afirmar:
•

A) São órgãos do Poder Judiciário do Estado do Paraná o Tribunal de Justiça, os Tribunais de Alçada, os Tribunais do Júri, os Juízes de Direito, os Juízes
Substitutos, os Juizados Especiais, os Juízes de Paz, os Fóruns Cíveis e Criminais.

•

B) A Lei de Organização e Divisão Judiciárias é de iniciativa do Governador do Estado do Paraná e disporá sobre a estrutura e funcionamento do Poder
Judiciário do Estado, a estrutura administrativa judicial e extrajudicial e a carreira de magistratura.

•

C) Compete privativamente ao Tribunal de Justiça, através dos seus órgãos, propor à Assembleia Legislativa a criação e a extinção de cargos e a
remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhe forem vinculados, nos termos da Constituição da República e da Constituição Estadual.

•

D) Compete exclusivamente ao Tribunal de Justiça, por seu Presidente, editar normas, por meio de decreto judiciário, que fixem os subsídios e verbas
indenizatórias dos seus membros e juízes, além de regras, por meio de resolução, para criação, desmembramento e fusão de comarcas.
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Noções de Direito e Legislação / Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário do Paraná
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO / TJ/PR / 2014 / UFPR

Q20.
Sobre o funcionário técnico judiciário estável, nos termos do Estatuto dos Funcionários do Poder Judiciário, é correto afirmar:
•

A) Completados 2 (dois) anos de efetivo exercício, o funcionário será considerado estável, podendo ser exonerado somente em razão de condenação
criminal transitada em julgado.

•

B) O funcionário estável pode perder o cargo em razão de inassiduidade habitual, bastando, para seu desligamento, ato motivado de seu superior
hierárquico.

•

C) A avaliação de desempenho constitui condição para aquisição da estabilidade e tem como finalidade avaliar a capacidade e a aptidão do funcionário para
o exercício do cargo.

•

D) O funcionário habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo, ou nomeado para cargo em comissão, adquirirá estabilidade
no serviço público ao completar 3 (três) anos de efetivo exercício.
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Noções de Direito e Legislação / Regimento Interno do TJPR
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO / TJ/PR / 2014 / UFPR

Q21.
Conforme o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assinale a alternativa correta no tocante à composição dos órgãos do Tribunal:
•

A) O Tribunal Pleno é constituído pelos cinquenta Desembargadores.

•

B) O Órgão Especial é composto de vinte e cinco Desembargadores.

•

C) O Conselho da Magistratura é constituído por vinte Desembargadores.

•

D) A Seção Cível é integrada por vinte e cinco Desembargadores.
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Noções de Direito e Legislação / Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO / TJ/PR / 2014 / UFPR

Q22.
Segundo o Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná, integram o Sistema dos Juizados Especiais:
•

A) o Conselho de Supervisão, as Turmas Recursais, os Juizados Especiais Cíveis e os Juizados Especiais Criminais.

•

B) o Conselho Tutelar, as Turmas de Apelação, os Juizados Especiais Cíveis e os Juizados Especiais Criminais.

•

C) o Conselho de Supervisão, as Turmas de Apelação, os Juizados Especiais Cíveis e os Juizados Especiais Criminais.

•

D) o Conselho Pleno, as Turmas de Apelação, os Juizados Especiais Cíveis e os Juizados Especiais Criminais.
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Noções de Direito e Legislação / Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná
Fonte: ASSESSOR JURíDICO / TJ/PR / 2013 / UFPR

Q23.
Acerca dos atos e dos termos do Tribunal de Justiça do Paraná, assinale a alternativa correta.
•

A) Os acórdãos são reservados às decisões tomadas na função jurisdicional.

•

B) Constarão de decretos judiciários as decisões do Órgão Especial sobre propostas de lei de sua iniciativa.

•

C) O provimento é ato de caráter normativo, a expedir-se como regulamentação geral da Corregedoria da Justiça, tendo a finalidade de esclarecer e orientar
quanto à aplicação de dispositivos de lei.

•

D) Os atos da competência do Presidente relativos à movimentação de magistrados, investiduras e exercício funcional dos servidores do Poder Judiciário
serão consignados em forma de resoluções.
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Constituição Federal / Dos Princípios Fundamentais (Título I)
Fonte: ADMINISTRADOR / TJ/PR / 2013 / UFPR

Q24.
As comparações entre esse Papa, que assumiu o Trono de Pedro em março, e seus dois antecessores, Bento XVI e João Paulo II, ressaltam as
virtudes de Francisco neste momento duro para a Igreja Católica, atolada em denúncias de corrupção e pedofilia, enredada em regras que só fazem
afastar os fiéis. (Revista Veja, julho, 2013)
Sobre o tema, considere as seguintes afirmativas:
1. Conhecido como Estado Secular, o Estado Laico é aquele que possui uma religião oficial. Ainda que o Brasil permita a liberdade de crença, o catolicismo é a
religião oficial.
2. A forma do governo do Estado do Vaticano é a monarquia absoluta. O chefe do Estado é o Sumo Pontífice, que tem plenos poderes legislativo, executivo e
judicial.
3. A representação e relações com os demais Estados estão reservadas ao Sumo Pontífice, que as exerce por meio da Secretaria do Estado.
4. O Estado da Cidade do Vaticano foi constituído pelo tratado de Latrão entre a Santa Sé e o Estado italiano, em 11 de fevereiro de 1929. Esse acordo
estabeleceu a personalidade do Vaticano como Estado soberano de direito público internacional.
Assinale a alternativa correta.
•

A) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.

•

B) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.

•

C) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.

•

D) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
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Constituição Federal / Dos Direitos e Garantias Fundamentais (Titulo II) / Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (Capítulo I)
Fonte: ASSISTENTE SOCIAL / TJ/PR / 2013 / UFPR

Q25.
São regras gerais sobre os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, EXCETO:
•

A) A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.

•

B) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão.

•

C) Não haverá prisão civil por dívida.

•

D) Não haverá penas privativas de liberdade.
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Constituição Federal / Dos Direitos e Garantias Fundamentais (Titulo II) / Dos Direitos Sociais (Capítulo II)
Fonte: ASSESSOR JURíDICO / TJ/PR / 2013 / UFPR

Q26.
Acerca dos direitos sociais, assinale a alternativa correta.
•

A) A previsão de piso salarial proporcional à complexidade do trabalho não tem assento constitucional.

•

B) É assegurada na Constituição Federal a participação do trabalhador nos lucros da empresa.

•

C) A garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola é direito social, ainda que não esteja expressa no rol dos direitos sociais.

•

D) É assegurado na Constituição Federal o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento.
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Constituição Federal / Da Organização do Estado (Título III) / Da administração pública (Capítulo VII) / Disposições Gerais (Seção I)
Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO DO TESOURO MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q27.
São vários os princípios constitucionais aplicáveis à Administração pública, mas são apenas cinco os que estão expressos e são específicos em relação ao
tema. São eles:
•

A) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência.

•

B) legalidade, independência, moralidade, probidade e eficiência.

•

C) discricionariedade, publicidade, igualdade, efetividade e independência.

•

D) discricionariedade, igualdade, probidade, independência e efetividade.

•

E) legalidade, igualdade, moralidade, probidade e efetividade.
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Constituição Federal / Da Organização do Estado (Título III) / Da administração pública (Capítulo VII) / Dos servidores públicos (Seção II)
Fonte: ADMINISTRADOR / TJ/PR / 2013 / UFPR

Q28.
Qual o tempo mínimo definido pela Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, para que um servidor público ocupante de cargo em efetivo exercício
conquiste a estabilidade?
•

A) 1 ano.

•

B) 2 anos.

•

C) 3 anos.

•

D) 4 anos.
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Constituição Federal / Da Organização dos Poderes (Título IV)
Fonte: ASSISTENTE SOCIAL / TJ/PR / 2013 / UFPR

Q29.
Sobre o Poder Judiciário, considere as afirmativas abaixo:
1. O Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do Poder Judiciário.
2. O Tribunal de Justiça dos Estados é composto integralmente por magistrados de carreira, previamente aprovados em concurso público de provas e títulos.
3. Compete ao Conselho Nacional de Justiça o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos
juízes.
4. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as reclamatórias trabalhistas dos servidores públicos de cargo efetivo do Poder Judiciário dos Estados.
Assinale a alternativa correta.
•

A) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.

•

B) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.

•

C) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.

•

D) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
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Código de Processo Civil / Dos Atos Processuais (Livro IV) / Da Forma, do Tempo e do Lugar dos Atos Processuais (Título I)
Fonte: ASSESSOR JURíDICO / TJ/PR / 2013 / UFPR

Q30.
Acerca dos prazos processuais, assinale a alternativa correta.
•

A) As partes, estando todas de acordo, podem reduzir ou prorrogar os prazos peremptórios.

•

B) Decorrido o prazo, extingue-se, após declaração judicial, o direito de praticar o ato.

•

C) Salvo disposição em contrário, computar-se-ão os prazos incluindo o dia do começo e excluindo o do vencimento.

•

D) A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor.
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Código de Processo Civil / Dos Atos Processuais (Livro IV) / Da Comunicação dos Atos Processuais (Título II)
Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA ADMINISTRATIVO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q31.
Penélope recebeu pessoalmente, em sua casa, em um domingo às 22 horas, um mandado de citação para responder à
demanda contra si ajuizada. Em sua defesa, Penélope alegou que a citação é nula, pois os atos processuais devem ser
realizados apenas em dias úteis, das 6 às 20 horas. Esta alegação
•

A) não procede, pois o ato processual denominado citação pode ser praticado, independente de autorização judicial, durante
o período de férias forenses e nos feriados ou dias úteis fora do horário forense.

•

B) procede, já que os domingos são considerados feriados, para efeito forense.

•

C) parcialmente procede, eis que a citação, embora válida, é inexistente, porque realizada fora do horário forense.

•

D) procede, pois a citação não se referia à tutela de urgência, única hipótese possível para a prática de atos processuais
durante férias e feriados forenses.

•

E) não procede, pois a citação é válida, eis que não existe limite para as tentativas de localização pelo Oficial de Justiça, fora
do horário comercial.
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Código de Processo Civil / Juizado Especial Cível (Lei nº 9.099/1995)
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA E TRANSPORTE / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q32.
De acordo com a Lei nº 9.099 de 1995, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das
causas cíveis de menor complexidade, entre outras, as que NÃO excedam a
•

A) dez vezes o salário mínimo.

•

B) vinte vezes o salário mínimo.

•

C) cinco vezes o salário mínimo.

•

D) quarenta vezes o salário mínimo.

•

E) duas vezes o salário mínimo.
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Código de Processo Penal / Do Processo em Geral (Livro I) / Disposições Preliminares (Título I)
Fonte: ASSESSOR JURíDICO / TJ/PR / 2013 / UFPR

Q33.
Sobre os princípios do direito processual penal e da ação penal de iniciativa privada, assinale a alternativa correta.
•

A) Pelo princípio do juiz natural, todo cidadão tem direito de ser julgado por um juízo previamente estabelecido por lei, e não ad hoc criado ou tido como
competente.

•

B) A exigência da correlação entre acusação e sentença, no processo penal, decorre do princípio da indeclinabilidade da jurisdição.

•

C) A extinção do processo penal, por abandono da causa pelo querelante, ocorre automaticamente após 15 dias sem promover o autor o andamento do
processo.

•

D) Pelo princípio da imparcialidade, o juízo não pode prorrogar a sua competência para além daquela estabelecida na lei.
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Código de Processo Penal / Do Processo em Geral (Livro I) / Do Inquérito Policial (Título II)
Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - SEM ESPECIALIDADE / MPE/PB / 2015 / FCC

Q34.
O Delegado de Polícia de um determinado Distrito da cidade
de Campina Grande, após receber a notícia de um crime de
roubo cometido na cidade, no qual a vítima Silvio teve o carro
subtraído por um meliante no centro da cidade no dia 1º de
maio de 2015, determina a instauração de Inquérito Policial.
No curso das investigações, especificamente no dia 4 de
maio de 2015, o veículo roubado é recuperado em poder de
Manoel, o qual é conduzido ao Distrito Policial. A vítima é
chamada e reconhece Manoel como sendo o autor do crime
de roubo. A autoridade policial representa, então, ao juiz
competente o qual, após manifestação do Ministério Público,
decreta a prisão preventiva de Manoel, que é efetivada no
mesmo dia 4 de maio. Neste caso, o Inquérito Policial deveria
estar encerrado e relatado pelo Delegado de Polícia no prazo
de
•

A) 15 dias após iniciado o Inquérito Policial.

•

B) 10 dias após iniciado o Inquérito Policial.

•

C) 5 dias após iniciado o Inquérito Policial.

•

D) 15 dias, contado o prazo a partir da efetivação da
prisão de Manoel.

•

E) 10 dias, contado o prazo a partir da efetivação da
prisão de Manoel.
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Código de Processo Penal / Do Processo em Geral (Livro I) / Da Ação Penal (Título III)
Fonte: ASSESSOR JURíDICO / TJ/PR / 2013 / UFPR

Q35.
Sobre a persecução penal, assinale a alternativa INCORRETA.
•

A) A investigação criminal é a atividade preparatória para o exercício da ação penal, procurando elementos sobre a autoria e materialidade, bem como as
circunstâncias que envolvem o delito.

•

B) O Ministério Público não pode oferecer denúncia com base em peças de informação, mesmo se estas forem suficientes para indicar elementos de autoria
e materialidade de determinado fato típico, sendo necessário requisitar a instauração de inquérito policial.

•

C) A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não podendo ser considerada para efeitos de reincidência.

•

D) O inquérito policial é uma das formas de investigação criminal, não tem rito preestabelecido e nem é providência prévia indispensável ao início da
persecução penal.
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Código de Processo Penal / Do Processo em Geral (Livro I) / Do Juiz
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO / TRF 3ª / 2014 / FCC

Q36.
Exceção de suspeição de magistrado deve ser julgada procedente quando o juiz
•

A) permitiu, antes do recebimento da denúncia, dilação de prazo para conclusão do inquérito policial.

•

B) prolatou sentença em feito desmembrado.

•

C) já proferiu, em outros processos, decisões desfavoráveis ao excipiente.

•

D) não acolheu pretensão do excipiente em relação à suposta parcialidade da Procuradora da República.

•

E) for acionista de sociedade interessada no processo.
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Código de Processo Penal / Do Processo em Geral (Livro I) / Do Ministério Público
Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ADMINISTRATIVA / MPE/AP / 2009 / FCC

Q37.
Quando o Ministério Público intervier no processo como fiscal da lei, é INCORRETO afirmar que:
•

A) terá vista dos autos depois das partes.

•

B) não poderá produzir provas em audiência.

•

C) será intimado de todos os atos do processo.

•

D) poderá juntar documentos e certidões.

•

E) poderá requerer diligências necessárias ao descobrimento da verdade.
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Código de Processo Penal / Do Processo em Geral (Livro I) / Do Acusado e Defensor
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 2ª / 2012 / FCC

Q38.
No que concerne ao acusado e seu defensor,
•

A) o acusado que não for pobre será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo, arbitrados pelo juiz.

•

B) a audiência não poderá ser adiada, mesmo se o defensor constituído pelo acusado não puder comparecer por motivo justificado provado até a abertura
desta, devendo ser nomeado defensor dativo.

•

C) a constituição de defensor só poderá ser feita através de instrumento de mandato outorgado pelo acusado.

•

D) o acusado só poderá substituir o defensor dativo nomeado pelo juiz por outro advogado de sua confiança após a sentença de primeira instância.

•

E) a impossibilidade de identificação do acusado, com seu verdadeiro nome ou outros qualificativos, impedirá, mesmo quando certa a identidade física, o
ajuizamento da ação penal.
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Código de Processo Penal / Do Processo em Geral (Livro I) / Dos Assistentes e Auxiliares da Justiça (Título VIII)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/AP / 2015 / FCC

Q39.
Augusto é condenado a cumprir pena de 01 ano de reclusão pelo crime de falsidade ideológica. Habilitou-se durante o trâmite da ação penal um Assistente de
Acusação.
Inconformado com a condenação Augusto apresenta recurso de apelação para tentar reverter a sentença dentro
do prazo de cinco dias. Assinado o termo de apelação
Augusto terá prazo para arrazoar o recurso, previsto no
Código de Processo Penal e, posteriormente, o Ministério
Público terá direito ao mesmo prazo para contrarrazoar.
Em seguida, o Assistente de Acusação poderá apresentar
suas razões no prazo de:
•

A) 03 dias.

•

B) 48 horas.

•

C) 05 dias.

•

D) 08 dias.

•

E) 10 dias.
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Código de Processo Penal / Do Juizado Especial Criminal (Lei nº 9.099/1995)
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/SE / 2015 / FCC

Q40.
Analise as seguintes situações hipotéticas sobre indivíduos indiciados, primários e de bons antecedentes:

I. Rodrigo cometeu crime de resistência, com pena de
detenção de 2 meses a 2 anos.

II. Paulo cometeu crime de peculato culposo, com
pena de detenção de 3 meses a 1 ano.

III. Ricardo cometeu crime de coação no curso do
processo, com pena de reclusão de 1 a 4 anos e
multa.

IV. Suzete cometeu crime de favorecimento pessoal,
com pena de detenção de 1 a 6 meses e multa.

Nos termos estabelecidos pela Lei nº 9.099/95 poderão
ser beneficiados com a transação penal
•

A) Paulo, apenas.

•

B) Paulo e Suzete, apenas.

•

C) Rodrigo, Paulo, Ricardo e Suzete.

•

D) Suzete, apenas.

•

E) Rodrigo, Paulo e Suzete, apenas.
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Estatuto da Criança e do Adolescente
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO / TJ/PR / 2014 / UFPR

Q41.

Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069/1990, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):
( ) Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência
familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.
( ) Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer
cumprir as determinações judiciais, salvo se as considerar injustas ou contrárias ao desenvolvimento da criança.
( ) A adoção, em causa própria ou por procuração, é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de
manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa.
( ) A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
•

A) F – V – F – F.

•

B) F – F – V – V.

•

C) V – F – F – V.

•

D) V – V – V – F.
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Informática / Componentes funcionais (hardware e software) de computadores
Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / Câmara de Pinhais/PR / 2015 / UFPR

Q42.
Sobre partições em sistemas de arquivos, considere as seguintes afirmativas:
1. Cada partição pode ter o seu próprio sistema de arquivo.
2. Um disco pode ser dividido em até quatro partições.
3. Apenas uma partição pode ser do tipo estendida.
Assinale a alternativa correta.
•

A) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.

•

B) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.

•

C) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.

•

D) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.

•

E) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
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Informática / Periféricos e dispositivos de entrada, saída e armazenamento de dados
Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / Câmara de Pinhais/PR / 2015 / UFPR

Q43.
Com relação a conectores em placa-mãe e suas funcionalidades, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.
1. D-Sub
2. DVI
3. HDMI
4. S/PDIF
( ) Saída para monitores com transmissão digital.
( ) Saída de áudio de alta qualidade.
( ) Saída para monitores e projetores padrão VGA.

( ) Transmissão de imagem e áudio em alta definição.
Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.
•

A) 3 – 4 – 1 – 2.

•

B) 3 – 2 – 4 – 1.

•

C) 2 – 4 – 1 – 3.

•

D) 2 – 1 – 4 – 3.

•

E) 4 – 1 – 3 – 2.
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Informática / Conceitos básicos sobre Sistemas Operacionais
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO / TJ/PR / 2014 / UFPR

Q44.
São funcionalidades de um Sistema Operacional:
1. Gerência do processador.
2. Gerência de memória.
3. Gerência de dispositivos.
4. Gerência de arquivos.
Estão corretos os itens:
•

A) 1, 2, 3 e 4.

•

B) 2, 3 e 4 apenas.

•

C) 2 e 3 apenas.

•

D) 1 e 4 apenas.
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Informática / Características dos principais Sistemas Operacionais do mercado
Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DPE/RR / 2015 / FCC

Q45.
Um Assistente Administrativo da Defensoria Pública do
Estado de Roraima − DPERR guarda uma cópia dos documentos importantes que manipula no dia a dia em um pen drive
de 64 GB. A maioria destes documentos são criados utilizando
os aplicativos que fazem parte do pacote Microsoft Office 2007
em português e são gravados com senha de proteção, para que
não sejam lidos por terceiros sem a permissão do Assistente
Administrativo. Além destes documentos, possui no pen drive
diversos documentos não sigilosos da DPERR em formato PDF,
que também estão disponíveis para download no site da instituição.
Se, em um computador com o Windows 7, o Assistente
Administrativo plugar o pen drive,
•

A) haverá necessidade da execução de um aplicativo
do fabricante para que ele funcione corretamente.

•

B) ocorrerá um processo de formatação rápida, para
que ele possa ser reconhecido automaticamente.

•

C) parte de seu espaço de armazenamento será ocupado por aplicativos de configuração do sistema operacional.

•

D) este será reconhecido automaticamente, por ser um
dispositivo plug-and-play.

•

E) não haverá possibilidade de este ser infectado por
vírus, pois possui memória flash.
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Informática / Funções dos principais softwares aplicativos / Editores de texto
Fonte: AUXILIAR EM ADMINISTRAçãO / PROGEPE/UFPR / 2017 / UFPR

Q46.
O chefe da sua unidade solicitou a você que formatasse uma ata. Sabendo que as linhas de uma ata precisam ser numeradas, assinale a alternativa que
apresenta os passos para numerar automaticamente as linhas de um texto no Microsoft Word 2010.
•

A) Selecionar a guia (ou ab(A) Layout ou Layout da Página e clicar no botão “Números de Linha”, pertencente ao grupo “Configurar Página”.

•

B) Clicar na aba Página Inicial e no botão “lista numerada”.

•

C) Clicar em “Linha de Assinatura” disponível no menu inserir e no grupo Texto.

•

D) Marcar a opção “Linhas de Grade que se encontra na guia "Exibição”, no grupo Mostrar.

•

E) Clicar no ícone do grupo parágrafo para abrir a caixa de diálogo “Parágrafo” e marcar a caixa “números de linha”.
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Informática / Funções dos principais softwares aplicativos / Planilhas eletrônicas
Fonte: AUXILIAR EM ADMINISTRAçãO / PROGEPE/UFPR / 2017 / UFPR

Q47.
O almoxarifado central da Universidade Federal do Paraná possui uma planilha, no Microsoft Excel 2010, contendo a relação
dos itens constantes em seus estoques com as respectivas datas de validade e quantidades. O gestor precisa realizar um levantamento
do número de itens diferentes que estão para vencer e as respectivas quantidades, como representado na tabela abaixo.

Assinale a alternativa com a fórmula para o MS Excel 2010 que identifica o número de itens a vencer nos próximos 30 dias, como demonstrado na célula F2 na
tabela acima.
•

A) =SOMASE(B2:B4;"<=30";C2:C4).

•

B) =CONT.SE(B2:B4;"<=30").

•

C) =CONT.SE(B2:B4;"<=90").

•

D) =SOMASE(B2:B4;"<=30";B2:B4).

•

E) =SOMASE(B2:B4;"<=90";C2:C4).
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Informática / Funções dos principais softwares aplicativos / Navegadores
Fonte: TéCNICO CONTáBIL / COPEL / 2015 / UFPR

Q48.
Qual atalho de teclado é utilizado, no Internet Explorer 11, para abrir uma nova guia?
•

A) Ctrl+Tab.

•

B) Ctrl+Shift+P.

•

C) Ctrl+W.

•

D) Ctrl+T.

•

E) Ctrl+D.
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Informática / Funções dos principais softwares aplicativos / Correio eletrônico
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q49.
No Microsoft Outlook 2013, em português, após clicar na opção Novo Email da guia Página Inicial, uma janela se abre para a digitação da nova mensagem de
e-mail. Nessa janela há opções que possibilitam criar uma assinatura personalizada que será
mostrada em toda nova mensagem. Essa assinatura pode ser criada a partir de um clique em
•

A) Mensagem > Assinatura > Assinaturas > Assinatura de Email > Novo

•

B) Identificação > Assinaturas > Criar assinatura

•

C) Opções > Identificação > Assinaturas > Nova assinatura

•

D) Inserir > Assinatura > Identificação > Nova assinatura

•

E) Personalizar > Identificação > Assinatura > Nova assinatura
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Informática / Conceitos básicos de Internet e Intranet. World Wide Web, padrões da tecnologia, Web
Fonte: AUXILIAR ADMINISTRATIVO / Pref. Araucária/PR / 2016 / UFPR

Q50.
Uma forma prática e eficiente de comunicação é o correio eletrônico. Sobre o assunto, é INCORRETO afirmar:
•

A) Uma mensagem pode ser enviada para vários destinatários, inclusive destinatários ocultos.

•

B) O usuário necessita de um endereço eletrônico para mandar e receber mensagens.

•

C) Documentos podem ser anexados à mensagem que é enviada.

•

D) Uma vez que uma mensagem recebida é excluída, ela não poderá retornar para a caixa de entrada.

•

E) Uma assinatura personalizada pode ser enviada automaticamente nas mensagens.
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Informática / Conceitos básicos de segurança de informação
Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / Câmara de Pinhais/PR / 2015 / UFPR

Q51.
Define as regras de uso dos recursos computacionais, os direitos e as responsabilidades de quem os utiliza e as situações que são consideradas abusivas:
•

A) Política de confidencialidade.

•

B) Política de uso aceitável.

•

C) Política de privacidade.

•

D) Política de senhas.

•

E) Política de integridade.
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Informática / Sistemas de backup, tipos de backup e recuperação de backup
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - OPERAçãO DE COMPUTADORES / TRE/PB / 2015 / FCC

Q52.
Considere que o administrador de um servidor adotou a política de backup que utiliza a combinação do backup normal e
incremental. Para que o administrador possa restaurar os dados, ele precisará
•

A) de todos os conjuntos de backups normais e de todos os conjuntos de backups incrementais.

•

B) de todos os conjuntos de backups normais e apenas do último backup incremental.

•

C) apenas do último backup normal e do último backup incremental.

•

D) apenas do último backup normal e de todos os conjuntos de backups incrementais.

•

E) apenas do último backup incremental.
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Informática / Sistema antivírus
Fonte: TéCNICO DE CONTABILIDADE / Pref. Matinhos/PR / 2015 / UFPR

Q53.
Considere as seguintes ferramentas:
1. Antivírus.
2. Antispyware.
3. Antirootkit.
4. Antitrojan.
São ferramentas antimalware:
•

A) 1, 2, 3 e 4.

•

B) 1, 2 e 3 apenas.

•

C) 1 e 2 apenas.

•

D) 2, 3 e 4 apenas.

•

E) 3 e 4 apenas.
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Informática / Segurança na Internet; Firewall
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - OPERAçõES DE COMPUTADORES / TRE/PR / 2017 / FCC

Q54.
Um Técnico é responsável pela realização de cópias de segurança de um Tribunal. Este profissional deve tomar diversas
precauções, dentre as quais se encontra:
•

A) As cópias de segurança devem conter todos os arquivos do sistema operacional e todos os arquivos que façam parte da
instalação dos softwares e aplicativos de todos os servidores do Tribunal.

•

B) A mídia para a realização da cópia de segurança é muito importante. O Tribunal deve dispor de um pen-drive corporativo
para cada funcionário e nestes dispositivos deve ficar o backup dos dados sigilosos. Caso haja um desastre, haverá
diversas cópias disponíveis dentro e fora das instalações.

•

C) As cópias de segurança devem ser guardadas em um local com ar condicionado, com temperatura negativa ou próxima de
zero grau, e somente o Técnico responsável deve ter a chave e o acesso ao local.

•

D) Embora o armazenamento em nuvem seja uma alternativa de baixo custo, esta deve ser evitada como opção para cópias
de segurança, pois todos os dados do Tribunal devem ficar armazenados apenas nas instalações internas.

•

E) Os dados armazenados em cópias de segurança podem conter informações sigilosas. Neste caso, os dados que
contenham informações sigilosas do Tribunal devem ser armazenados em algum formato criptografado.
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Informática / Buscadores e indexadores de informações na Internet
Fonte: AUXILIAR ADMINISTRATIVO / COPERGÁS / 2016 / FCC

Q55.
Um usuário do Google Chrome em português deseja ativar o recurso para ajudar a completar pesquisas e URLs digitados na
barra de endereços do navegador. Para isso ele deve acessar o botão “Personalizar e Controlar o Google Chrome”, clicar na
opção “Configurações”, na opção “Mostrar configurações avançadas...” e clicar no quadrado que habilita este recurso que se
encontra em
•

A) “Conteúdo da web”.

•

B) “Extensões”.

•

C) “Pesquisar”.

•

D) “Rede”.

•

E) “Privacidade”.
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Atualidades / Economia
Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JúNIOR / METRÔ/SP / 2014 / FCC

Q56.
Segundo os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgados no mês de janeiro de 2014, o índice de desemprego no Brasil é o menor
desde 2002. Sobre o assunto são feitas as afirmações:
I. Em 2013 houve uma alta de mais de 10% na renda média dos trabalhadores.
II. Apesar do baixo índice de desemprego, está ocorrendo uma desaceleração no ritmo de criação de vagas.
III. Os setores que mais ofereceram vagas foram o comércio e os serviços.
Está correto o que consta APENAS em
•

A) I.

•

B) I e II.

•

C) I e III.

•

D) II.

•

E) II e III.
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Atualidades / Economia Internacional
Fonte: ADMINISTRADOR / TJ/PR / 2013 / UFPR

Q57.
Os eventos dos últimos meses podem reverter a tendência de recuperação da economia brasileira observada no primeiro semestre, trazendo um
cenário desafiador para os próximos meses. Há um viés de baixa nas projeções de crescimento para o segundo semestre, e a inflação deve se
manter pressionada. Os fundamentos estruturais do país ainda são favoráveis, de forma que o Brasil pode continuar sendo um importante destino de
investimentos globais. Mas é preciso reforçar o foco no equilíbrio macroeconômico e no aumento da eficiência da economia. (Equilíbrio para resgatar
a confiança, Caio Megale, p. 26, América Economia, Agosto, 2013)
Considerando a importância da relação entre os países para o desenvolvimento da economia e a existência de Blocos Econômicos, a respeito do Mercosul é
INCORRETO afirmar:
•

A) Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai assinaram, em 26 de março de 1991, o Tratado de Assunção, com vistas a criar o Mercado Comum do Sul
(MERCOSUL). Em 2012, o MERCOSUL passou pela primeira ampliação desde sua criação, com o ingresso definitivo da Venezuela.

•

B) Com objetivo de reduzir os custos financeiros nas transações comerciais, o Conselho do Mercado Comum aprovou o “Sistema de Pagamento em Moedas
Locais” para o comércio entre os Estados-Parte do MERCOSUL. O Sistema de Pagamentos em Moeda Local, apesar de aprovado, ainda não está em
funcionamento.

•

C) O aperfeiçoamento institucional do bloco e o fortalecimento de sua dimensão jurídico-institucional têm papel fundamental na agenda. Foi aprovado, em
2002, o Protocolo de Olivos para a Solução de Controvérsias entre os Estados-Parte. A partir da aprovação desse Protocolo, foi criado o Tribunal
Permanente de Revisão, com o objetivo de garantir a correta interpretação, aplicação e cumprimento do conjunto normativo do bloco.

•

D) Na vertente social, destacam-se as seguintes iniciativas: criação do Sistema Integrado de Mobilidade no MERCOSUL, que representa salto qualitativo e
quantitativo nos programas de bolsas para estudantes e docentes no MERCOSUL, e criação da Rede MERCOSUL de Pesquisa, a partir da integração da
infraestrutura das redes avançadas de pesquisa dos EstadosParte.
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Atualidades / Cultura
Fonte: ADMINISTRADOR / TJ/PR / 2013 / UFPR

Q58.
A Semana de Arte Moderna, também chamada de Semana de 22, ocorreu em São Paulo no ano de 1922, no Teatro Municipal da cidade. Representou uma
verdadeira renovação de linguagem, na busca de experimentação e na liberdade criadora. Sobre o tema, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as
seguintes afirmativas:

( ) Apesar do designativo "semana", o evento ocorreu em dez dias. Cada dia trabalhou um aspecto da literatura brasileira. O evento marcou o início do
Modernismo na América Latina e tornou-se referência cultural do século XXI para a maioria dos países europeus.
( ) A semana de arte moderna contou com o apoio do governo. O presidente do Estado de São Paulo à época, Washington Luís, apoiou o movimento,
especialmente por meio de René Thiollier, que solicitou patrocínio para trazer os artistas do Rio de Janeiro Plínio Salgado e Menotti Del Picchia, membros de
seu partido, o Partido Republicano Paulista.
( ) Participaram da Semana nomes consagrados do modernismo brasileiro, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Heitor Villa-Lobos e Di Cavalcanti,
entre outros.
( ) A Semana de Arte moderna ocorreu em uma época cheia de turbulências políticas, sociais, econômicas e culturais. As novas vanguardas estéticas surgiam e
o mundo se espantava com as novas linguagens desprovidas de regras. Alvo de críticas, e em parte ignorada, a Semana não foi bem entendida em sua época.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
•

A) V – F – V – V.

•

B) F – V – F – V.

•

C) F – F – V – F.

•

D) V – V – F – F.
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Atualidades / Meio ambiente
Fonte: CONSULTOR TéCNICO LEGISLATIVO - REGISTRO E REVISãO / Câmara de São Paulo/SP / 2014 / FCC

Q59.
Em outubro de 2013, em Brasília, ocorreu a etapa nacional da maior conferência já realizada no país: a 4ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, destinada a
discutir a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305/10.
Um dos pontos mais importantes da Lei e da Conferência que afeta o conjunto de cidades brasileiras, no ano de 2014, é a
•

A) criação de infraestrutura nacional para tratamento de esgotos.

•

B) definição de políticas de despoluição do litoral.

•

C) substituição de todos os lixões por aterros sanitários.

•

D) regulamentação de uma política nacional de despoluição fluvial.

•

E) implementação de mecanismos de controle de poluição dos rios urbanos.
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Atualidades / Saúde
Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JúNIOR / METRÔ/SP / 2014 / FCC

Q60.
No mundo, cerca de 2,5 milhões de pessoas sofrem de esclerose múltipla. A doença atinge, principalmente, adultos jovens e provoca limitações, como
dificuldades motoras e sensitivas.
(http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2013/09/cientista-brasileiro-revela-espantoso-poder-contra-esclerosemultipla.html)
Um médico brasileiro tem desenvolvido um tratamento cujos resultados têm sido favoráveis para cerca de 90% dos pacientes. Trata-se de
•

A) uma dose diária de vitaminas A e B.

•

B) uma vacina produzida com agentes patogênicos.

•

C) um composto de proteínas.

•

D) uma superdosagem de vitamina D.

•

E) um coquetel de vacinas anti-inflamatórias.
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Atualidades / Educação
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO / TJ/PR / 2014 / UFPR

Q61.

As políticas públicas podem ser consideradas como o conjunto de programas, ações, planos e atividades desenvolvidas pelo Estado, com a participação de
entes públicos ou privados, que visa assegurar determinado direito de cidadania e alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público. Nesse sentido, em
relação ao debate contemporâneo sobre as políticas públicas no Brasil e, em especial, aos programas e planos desenvolvidos em escala nacional, considere as
seguintes afirmativas:
1. As políticas voltadas para a educação têm como base o Plano Nacional de Educação (PNE), documento que apresenta uma série de diretrizes para um
período de dez anos. Dentre os debates que ocorreram para a aprovação do novo PNE, destacaram-se os relativos à ampliação dos investimentos na educação
pública, a qual passará a receber o equivalente a 12% do PIB a partir de 2015.
2. Nos últimos anos, houve a ampliação de ações e programas voltados à população em situação de pobreza ou extrema pobreza. Nessa perspectiva, o
Programa Bolsa-Família foi criado com o objetivo de unificar os procedimentos de gestão e execução das ações de transferência de renda já existentes até
então no âmbito do Governo Federal.
3. Na perspectiva de melhorar o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), foi criado o Programa Mais Médicos. Esse programa visa
melhorar a infraestrutura de hospitais e unidades de saúde e levar médicos para as áreas com escassez destes profissionais. O programa prevê apenas a
contratação de médicos estrangeiros, dentre os quais têm se destacado os de nacionalidade cubana.
Assinale a alternativa correta.
•

A) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.

•

B) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.

•

C) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.

•

D) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
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Atualidades / Trabalho; Assistência social e juventude; Ética e Cidadania
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO / TJ/PR / 2014 / UFPR

Q62.
É preciso fundar a responsabilidade individual numa ética construída e instituída tendo em mira o bem comum, visando à formação do sujeito ético. (...) A
responsabilidade individual deverá ser portadora de princípios e não de interesses particulares. (ROCHA, 2008, p. 26.)
Tendo como referência a citação acima, assinale a alternativa que indica uma postura ética e cidadã no cotidiano.
•

A) Reduzir o consumo de água e energia em períodos de racionamento.

•

B) Ceder o lugar a idosos, gestantes e/ou deficientes quando sentado em assento preferencial.

•

C) Devolver prontamente o troco dado a mais quando o caixa percebe o erro.

•

D) Pagar todos os tributos e pedir a nota fiscal ao efetuar qualquer compra.
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Atualidades / Segurança
Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEPLAG - Polícia Militar/MG / 2012 / FCC

Q63.
Na violência cometida contra as mulheres, o mais frequente é aquela que acontece no interior dos próprios lares e, diante disso, uma das causas mais presentes
é o:
•

A) desamparo da família de baixa renda.

•

B) afastamento dos valores religiosos.

•

C) analfabetismo.

•

D) alcoolismo.
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Atualidades / Aspectos relevantes das relações entre os Estados e Povos
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO / TJ/PR / 2014 / UFPR

Q64.

O Estado pode ser considerado como a forma de a sociedade se organizar politicamente. É o ordenamento jurídico que regulamenta a convivência dos
habitantes de um país. Quando um povo ou nação (coletivo humano com características comuns) ocupa um território e se organiza politicamente, denomina-se
Estado-nação. No entanto, há vários povos ou nações que não possuem um Estado constituído, mas almejam fazê-lo. A respeito do assunto, assinale a
alternativa correta.
•

A) Os russos que habitam a Crimeia buscam criar um novo país através do desmembramento dessa região da Ucrânia.

•

B) Os curdos compõem um grupo étnico sem um Estado constituído. Estão espalhados entre Turquia, Irã, Iraque, Azerbaijão, Síria e Geórgia.

•

C) Dentre os povos que conseguiram constituir um Estado, encontram-se os tibetanos. Anteriormente, o território desse Estado pertencia à China.

•

D) A região habitada pelos bascos abrange territórios da França e da Alemanha. Esse povo possui uma língua própria e busca a criação de seu Estado.
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Atualidades / Política
Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JúNIOR / METRÔ/SP / 2014 / FCC

Q65.
O Congresso Nacional promulgou, no final do mês de novembro de 2013, a Proposta de Emenda à Constituição, conhecida como PEC do Voto Aberto que põe
fim ao voto secreto para a
•

A) cassação de mandato de Deputados Federais e Senadores.

•

B) análise de orçamentos dos estados e municípios.

•

C) eleição das mesas diretoras do Senado e da Câmara dos Deputados.

•

D) escolha de Ministros de Estado e diretoria do Banco Central.

•

E) nomeação dos Ministros do Supremo Tribunal de Justiça.
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Legislação pertinente à pessoa com deficiência / Estatuto da Pessoa com Deficiência Lei nº 13.146/2015 e suas alterações
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA / TRT 15ª / 2018 / FCC

Q66.
Considere os direitos abaixo:

I. Atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público.

II. Disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia
de segurança no embarque e no desembarque.

III. Recebimento de restituição de imposto de renda.

IV. Tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada, em todos os atos e
diligências.

De acordo com a Lei nº 13.146/2015, a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário. NÃO são extensivos ao acompanhante da pessoa
com deficiência, ou ao seu atendente pessoal, os direitos indicados APENAS em
•

A) II.

•

B) I e IV.

•

C) III.

•

D) III e IV.

•

E) I e II.
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