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PORTUGUÊS 
 

01. Nos pares de frases abaixo, ocorrem alterações na pontuação por acréscimo ou 
supressão de vírgulas. Assinale a única alternativa cuja alteração da pontuação não 
acarreta mudança de sentido. 
a) I-  Os políticos que são corruptos devem ser banidos da vida pública. 
    II- Os políticos, que são corruptos, devem ser banidos da vida pública. 
b) I-  Os operários que fizeram greve foram demitidos. 
    II- Os operários, que fizeram greve, foram demitidos. 
c) I-  Os casos que em princípio não foram previstos serão analisados depois. 
    II- Os casos que, em princípio, não foram previstos serão analisados depois.  
d) I-  Trouxe um presente para minha namorada, que mora em São Paulo. 
    II- Trouxe um presente para minha namorada que mora em São Paulo. 
e) I-  Os latifúndios, que são improdutivos, serão desapropriados. 
    II- Os latifúndios que são improdutivos serão desapropriados. 
 
02. Como alguns moradores da favela relataram, o tiroteio intenso começou antes do 
nascer do sol. 
Em qual das alternativas abaixo a palavra “como” apresenta a mesma relação de sentido 
que na frase acima? 
a) Como ninguém atendeu o seu chamado, resolveu gritar. 
b) Os dois se encontraram ao anoitecer como haviam combinado dois dias antes. 
c) O homem chorava como um bebê ao lado do corpo caído da amada. 
d) Como um animal esfomeado devorou com voracidade os três pães. 
e) Como ainda não estivesse chovendo, saiu para um passeio de bicicleta. 
 
03. Assinale a alternativa em que “desde que” expresse uma condição: 
a) Ele progrediu bastante desde que estuda em nosso colégio. 
b) Desde que estude em nosso colégio, ele será aprovado no vestibular. 
c) Ele será aprovado no vestibular, desde que se matriculou em nosso colégio diz isso. 
d) Desde que decidiu prestar vestibular, ele estuda em nosso colégio em período integral. 
e) Ele sabe para que curso quer prestar vestibular desde que fez um teste vocacional em nosso 
colégio. 
 
Considere o texto abaixo, base para a questão 04:  

 
PROFISSA: UMA PLATAFORMA DE EMPREGOS PARA A CLASSE C 

Sabe aquela frustração de enviar o currículo para uma empresa e não ser sequer 
chamado para entrevista? Ou ainda: ser chamado para uma entrevista, esperar por uma 
resposta e não receber nenhum retorno, muito menos um feedback? Todos que estão no 
mercado de trabalho há algum tempo já passaram por uma situação semelhante e ficaram sem 
saber o motivo de não terem conquistado a vaga. A situação fica mais dramática se o candidato 
pertence, por exemplo, à classe C, o que pode fazer com que a auto-estima dele seja duramente 
afetada. 
  Foi pensando nisso que Raquel Santachiara, de 29 anos, fundou a Profissa, uma 
plataforma de empregos para as classe C e também D e E, que não só coloca empregadores e 
candidatos em contato, como também auxilia-os a organizar seus currículos. Carioca radicada 
em Vitória, no Espírito Santo, Raquel começou o esboço do empreendimento por meio de uma 
página do Facebook, assim que pediu demissão de um emprego junto com a amiga Daniele 
Ocleys. 

https://www.freetheessence.com.br/nova-economia/criativos/profissa-site-de-empregos-para-
classe-c/, acesso em 02/02/2018 

 04. A palavra profissa foi formada a partir de profissional. Trata-se um processo bastante 
produtivo e frequente no português coloquial.  Das palavras abaixo, assinale as que foram 
formadas pelo mesmo processo. 
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1. net a partir de internet 
2. vestiba a partir de vestibular ou vestibulando 
3. dinheirama a partir de dinheiro 
4. reaça a partir de reacionário 
a) 1 e 3 
b) 1 e 2 
c) 3 e 4 
d) 2 e 4 
e) 1, 2 e 4 
 

 
 
05. Nessa tira de Alexandre Beck, o personagem Armandinho, para criticar a sociedade 
consumista, vale-se: 
a) da ironia no emprego da palavra “caqui” 
b) da antítese entre “minha mãe” e “eu também” 
c) da polissemia da palavra “marca” 
d) da hipérbole em “várias” 
e) da rima entre “aqui” e “caqui” 
 
Leia o texto abaixo para responder à questão 06 

Woody Allen, que já foi definido como o cineasta nova-iorquino por excelência, agora faz 
paragem na França e pode-se dizer que Meia-Noite em Paris é o momento mais inspirado desta 
sua fase itinerante. Quem toma o lugar de alter ego de Woody agora é Owen Wilson. No papel 
de Gil, um bem-sucedido roteirista de Hollywood que gostaria de se tornar romancista de 
respeito, ele vai a Paris com a noiva (Rachel McAdams) e os milionários pais dela. Gil se 
apaixona pela cidade; o trio menospreza ou vê defeito em tudo: trata-se de uma gente estridente 
que se acha grande coisa, mas não está com nada. (...) 

Gil está infeliz no meio desse pessoal. Até que, certa noite, soam as doze badaladas de 
uma igreja e um automóvel antigo se aproxima para levá-lo àquela Paris que era uma festa, a 
dos escritores Ernest Hemingway e F. Scott Fitzgerald e do compositor Cole Porter, que nos 
anos 20 se estabeleceram ali para se deixar carregar pelos ventos criativos que sopravam na 
cidade. 

Não se trata de metáfora; Gil realmente passa a circular, toda noite, na companhia de um 
verdadeiro quem-é-quem. Hemingway (Corey Stoll) o apresenta à poeta e escritora Gertrude 
Stein (Kathy Bates), que se dispõe a ler o manuscrito de seu romance. O surrealista Salvador 
Dalí (Adrien Brody) paga a ele um copo e fala sobre as formas fascinantes dos rinocerontes. Gil 
sugere um roteiro ao cineasta Luis Buñuel e se espanta com o mau humor de Picasso. E fica 
caído pela fictícia Adriana (Marion Cotillard), que já foi amante dos pintores Modigliani e Braque. 

Gil está fascinado por se ver no meio de tal efusão de talento, e mais ainda por receber 
dessas pessoas uma acolhida tão amistosa.(...) 

Mas, com tudo que Meia-Noite tem de ligeiro, sua argumentação é complexa. Só o passar 
do tempo dá a medida do que é o gênio humano, e só podemos medir-nos, portanto, pelo 
passado. Mas, para viver, nada como o presente. 

Isabela Boscov 
Publicado originalmente na revista VEJA no dia 22/06/2011 
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06. Considerando os elementos constitutivos dos gêneros textuais circulantes na 
sociedade, nesse fragmento de resenha predominam 
a) caracterizações de personalidades do contexto artístico da Paris nos anos 1920 
b) questões polêmicas direcionadas à produção artística da Paris nos anos 1920 
c) relatos de experiências do protagonista atual com artistas da Paris dos anos 1920 
d) explicações sobre o quadro artístico-cultural da Paris dos anos 1920 
e) opiniões sobre uma obra que resgata artistas que agitaram a Paris dos anos 1920 
Considere o anúncio publicitário abaixo: 

 
 
07. As imagens das figuras humanas têm a finalidade de funcionar como: 
a) argumento de autoridade, uma vez que as personagens são caracterizadas como dentistas 
que recomendam o creme dental em questão.  
b) argumento de prova concreta, pois confirmam os dados estatísticos apresentados no texto do 
anúncio.  
c) argumento de ressalva, pois antecipam a um possível contra-argumento por parte do público-
alvo do anúncio. 
d) contra-argumentação, pois rebatem anúncios de outras marcas de creme dental. 
e) argumento de relações lógicas, pois estabelecem uma relação de causa e efeito entre o uso 
do creme dental e a recomendação dos dentistas. 
 
 

 
  Fonte: Boatos.org 

08. O quadro acima faz parte de uma reportagem sobre a chamada “Era da pós-verdade” e 
apresenta 8 dicas para o usuário de redes sociais não contribuir com a divulgação de 
notícias falsas. As dicas de Edgar Matsuki  
a) apresentam apenas procedimentos técnicos  
b) atacam as consequências, mas não as causas da disseminação de notícias falsas 
c) apresentam, sobretudo nas de número 7 e 8, juízos de valor sobre quem dissemina notícias 
falsas  
d) apresentam, sobretudo nas de número 5 e 6, aspectos políticos e ideológicos envolvidos na 
disseminação de notícias falsas 
e) têm a função de explicitar o aspecto positivo das redes sociais 
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Leia o texto abaixo para responder à questão 09. 

VHS, DVD, pet shop 
ANTONIO PRATA. Folha de S. Paulo.  26/11/2017  

Todo sábado eu e a minha mulher repetimos nosso programa favorito: fazemos pipoca, 
nos metemos debaixo de um cobertor e passamos a noite diante do Netflix. Com o dia já 
amanhecendo, ainda em dúvida se deveríamos ter visto o "Chef's Table" do cozinheiro iemenita, 
o especial de stand-up em que um comediante transgênero narra sua adolescência na 
comunidade hip-hop de um bairro hassídico do Alabama ou, pela décima sexta vez, "Annie Hall", 
vamos dormir. Não lembro do último filme ou série a que assistimos, só lembro das noites 
intermináveis pulando de capinha em capinha até o sol iluminar nossas olheiras. "Capinha" 
denuncia a minha idade. Quem é criança ou adolescente talvez não associe as imagens dos 
filmes no Netflix às capas dos DVDs. Pois eu sou do tempo do DVD. Minto, sou do tempo do 
VHS. Minto, sou do tempo pré-VHS, do tempo do pingue-pongue, do pega-pega, do esconde-
esconde -um tempo em que havia pouquíssimas diversões eletrônicas, mas, como se vê, 
sobravam brincadeiras com hífen. (...) 

Lembro de quando surgiram os videocassetes e com eles aquela instituição brilhante e 
fugaz que iluminou minha adolescência nas últimas décadas do século 20: a videolocadora. (...) 
Frequentava-se uma locadora como quem frequenta um clube. (...) Toda sexta lá estava eu na 
2001 da Sumaré. Quando mudei pra Higienópolis e me envolvi com a HM, onde trabalhava o 
Sérgio, um cara que conhecia tudo de filme, senti-me um traidor. Depois o Sérgio se mudou pra 
Notorious, na Cardoso de Almeida. Mudei-me com ele. (...) Vi as três locadoras morrerem uma 
morte lenta, primeiro esfaqueadas pela TV a cabo, depois metralhadas pelos vídeos on-demand. 
Hoje a 2001 é uma academia de cross-fit, a HM é um pet shop e a Notorious, um restaurante 
japonês. (...) O Netflix é uma grande invenção. Ao menos para os que sabem usá-lo. Minha 
mulher não sabe. Quer ver séries novas, filmes independentes, conhecer comediantes trans e 
cozinheiros iemenitas: pra que, Deus do céu, se podemos assistir, pela décima sexta vez, a 
"Annie Hall"? Ela fecha a cara. Eu digo "I lurve you! I lowve you! I loffe you!". Ela não acha a 
menor graça e o sol nasce lá fora. 
 
09. O título da crônica de Antonio Prata, percebido no contexto geral, evidencia 
a) que VHS, DVD e petshop são contemporâneos 
b) que a língua inglesa influencia a língua portuguesa contemporânea do Brasil  
c) que VHS e DVD funcionavam como animais domésticos  
d) que as tecnologias de informação e comunicação impactaram de forma irreversível a 
sociedade 
e) que VHS e DVD não foram substituídos no decorrer do tempo 
 
Leia o poema abaixo, base para a questão 10. 
 
Epitáfio Para Um Banqueiro 
 
negócio 
  ego  
      ócio 
         cio 
            0 
 

(José Paulo Paes) 
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10. A linguagem cumpre diferentes funções no processo de comunicação. A função que 
predomina nesse poema de José Paulo Paes 
a) destaca o “como” se elabora a mensagem, considerando-se a seleção, combinação e 
sonoridade do texto 
b) enfatiza sobre “o quê” versa a mensagem, apresentada com palavras precisas e objetivas 
c) focaliza o “quem” produz a mensagem, mostrando seu posicionamento e suas impressões 
pessoais 
d) orienta-se no “para quem” se dirige a mensagem, estimulando a mudança de seu 
comportamento 
e) procura testar o “meio” com que se estabelece o contato entre os interlocutores 
 
O texto A serve de referência para as questões 11 e 12.  
 
Texto A: 

A era dos memes na crise política atual 
Seria cômico, se não fosse trágico, o estado de irreverência do brasileiro frente à crise em 

que o país encontra-se imerso. A nossa capacidade de fazer piada de nós mesmos e da 
acentuada crise político-econômica atual nos instiga a refletir se estamos “jogando a toalha” ou 
se este é apenas um “jeitinho brasileiro” de encarar a realidade. A criatividade de produzir 
piadas, memes e áudios engraçados expõe um certo tipo de estratégia do brasileiro para lidar 
com situações de conflito: “Tira a Dilma. Tira o Aécio. Tira o Cunha. Tira o Temer. Tira a calça 
jeans e bota um fio dental, morena você é tão sensual”. Eis uma das milhares de piadas que 
circulam nas redes sociais e que, de forma irreverente, estimulam o debate. Não há aquele que 
não se divirta com essa piada ou outra congênere; que não gargalhe diante dos diversos textos 
engraçados que circulam por meio de postagens ou mensagens de celular, independentemente 
do grau de escolaridade de quem compartilha. Seja por meio do deboche e do riso, é de “notório 
saber” que todas as classes estão conscientes da gravidade da situação e que, por conseguinte, 
concordam que medidas enérgicas precisam ser tomadas. A diferença está na forma 
ideologicamente defendida para a tomada de medidas.  

A “memecrítica” é uma categoria de crítica social que tem causado desconforto nos 
políticos e membros dos poderes judiciário e executivo, estimulando, inclusive, tentativas 
frustradas de mapeamento e controle do uso da internet por parte dos internautas. [...]  

Por outro lado, questionar as contradições presentes apenas por meio da piada, em certo 
aspecto politizada, não garante mudanças sociais de grande impacto.  

Esses manifestos e/ou críticas de formas isoladas (ou uníssonas) podem, mesmo sem 
intenção, relegar os cidadãos brasileiros a um estado de inércia, a uma condição de estado 
permanente de sonolência eterna em “berço esplêndido”. Já os manifestos, protestos e/ou 
passeatas nas ruas e demais enfrentamentos em espaços de poder instituídos ainda são os 
mecanismos mais eloquentes e potenciais para contrapor discursos e práticas opressoras que 
contribuem para o caos social. É preciso o tête-à-tête, o diálogo crítico e reflexivo em casa, na 
comunidade e demais ambientes socioculturais. Entretanto, um diálogo respeitoso, cordial, que 
busca a alteridade. Que apresente discordâncias, entretanto respeite a opinião divergente, sem 
abrir mão da ética e do respeito aos direitos humanos.  

(Luciano Freitas Filho – Carta Capital (adaptado), junho/2017. Disponível em: .) 
 
 
11. Considere as avaliações dos memes enquanto prática social e assinale a alternativa 
que se apresenta coerente com o proposto pelo texto:  
a) Em razão do seu modo de funcionamento, os memes não têm o mesmo efeito que as 
manifestações convencionais.  
b) As tentativas de controle da disseminação dos memes no espaço virtual, por parte dos 
poderes instituídos, têm gerado situações de desconforto.  
c) A adesão ao conteúdo dos memes se apresenta de modo convergente para pessoas de 
diferentes classes sociais e posições políticas.  
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d) Por se revestirem simultaneamente de caráter de crítica e de deboche, os memes são a 
melhor forma de embate tête-atête.  
e) Apesar de sua força expressiva, os memes não constituem recurso para mudanças sociais 
efetivas, porque seu lugar de circulação não goza de legitimidade. 
 
12. Considere as afirmativas abaixo acerca dos usos de aspas presentes no texto: 
1. Em “Tira a Dilma, Tira o Aécio, Tira o Cunha, Tira o Temer. Tira a calça jeans e bota o fio 
dental, morena você é tão sensual”, as aspas cumprem o papel de demarcar citação. 
2. Em “jogando a toalha”, as aspas estão demarcando uma expressão idiomática. 
3. Em “memecrítica”, as aspas estão demarcando um deslocamento do sentido usual da 
palavra. 
4. Em “berço esplêndido” as aspas demarcam ironia pela via do recurso da 
intertextualidade. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
 
O texto B serve de referência para a questão 13 

Glória Pires incapaz de opinar no Oscar, Eduardo Jorge, Tapa na pantera, Luisa 
Marilac, Japonês da federal, John Travolta confuso, diferentona, cala a boca Galvão, 
Nissim Ourfali, Winona Ryder em choque, e tantos outros memes e virais – que costumam 
ser tratados como mera zoeira, simplesmente uma das mil manias derivadas da internet – 
passaram a ser tratados como peças de museu, literalmente. Criado como um projeto do 
curso de Estudos de Mídia na Universidade Federal Fluminense (UFF), o Museu dos 
Memes leva justamente a zoeira a sério. […] 

Ainda que sejam tratados como besteira, para o criador e coordenador do museu, 
Viktor Chagas, os memes possuem, para além de sua função cômica, uma função social – 
basta olhar para as diversas hashtags de denúncia em causas como dentro do movimento 
negro e feminista para entender que tal lógica possui mais desdobramentos, 
possibilidades e sentidos do que imaginamos em seu aspecto mais pueril. 

(Disponível em: <http://www.hypeness.com.br/2017/05/o-museu-de-memes-e-brasileiro-e-
e-a-melhor-forma-de-eternizar-a-zueira-que-abunda-nainternet/>. 

Acesso em 29/09/17) 
 

13. Com base no texto B, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 
afirmativas: 
( ) A função cômica, própria dos memes, é apresentada como atenuante da função social, 
que também é própria deles. 
( ) O autor do texto antecipa-se a uma avaliação negativa acerca dos memes e apresenta 
contra-argumento em relação a ela. 
( ) Os exemplos de memes como peças de museu, apresentados no início do texto, 
servem de sustentação à ideia de paradoxo entre zoeira e seriedade. 
( ) O autor apresenta a denúncia em causas como a feminista e a do movimento negro 
para explicitar a lógica de funcionamento das hashtags. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
a) F – V – V – F. 
b) F – V – F – V. 
c) V – F – F – V. 
d) V – F – V – F. 
e) F – F – V – V. 
 
 

http://www.luiz/


 

WWW.LUIZ CARLOS.COM.BR (41) 3232-3756                                                           7 
 

14 - O que distingue centralmente o texto A do texto B é: 
a) o caráter de seriedade atribuído aos memes no texto A em contraste com o de zoeira no texto 
B. 
b) a crítica de caráter político atribuída aos memes no texto A em contraste com a crítica de 
caráter social no texto B. 
c) a referência a alguma forma de efeito produzido pelos memes, presente no texto B, em 
contraste com sua ausência no texto A. 
d) a crítica aos memes como prática com limites de alcance, explicitada no texto A, em contraste 
com a ausência dessa crítica no texto B. 
e) a larga circulação dos memes apresentada no texto A em contraste com sua fixidez e 
imobilidade apresentadas no texto B. 
 
O texto abaixo, uma transcrição da fala em vídeo do youtuber Felipe Castanhari, é 
referência para as questões 15 a 17. 
Olá, meus queridos amigos. Tudo bem com vocês? Eu sou Felipe Castanhari. E vocês devem 
ouvir falar muito sobre a tal guerra na Síria. Que estamos o tempo todo na tevê e na internet. E 
eu notei que a grande maioria das pessoas não fazem ideia do que tá rolando. Por que uma 
galera tá enchendo os barcos com risco de morrer só pra sair de um país? Mano, o que está 
acontecendo? Basicamente, o que tá rolando ali é uma guerra civil que está devastando o país. 
São centenas de milhares de pessoas mortas. E tem muita gente desesperada tentando sair 
desta M. Pessoas que perderam suas casas, perderam suas famílias estão tentando deixar o 
país a procura de uma vida decente. Mas como assim, a Síria chegou nessa situação de M.? 
Vamos imaginar que a Síria é um grande colégio, uma grande escola. E esse colégio é 
governado por um cara chamado Bashar al-Assad, que está comandando esse grande colégio 
desde 2000. Antes disso, quem comandava esse grande colégio era seu pai, um rapaz chamado 
Hafez alAssad. Digamos que a democracia não é um conceito muito cultuado nesse colégio, 
porque é a mesma família que manda naquela P. há 40 anos. Só que aconteceu uma grande M. 
em 2011 e tudo mudou. Lembra que estamos fazendo de conta que a Síria é um grande colégio, 
certo? Então temos várias turmas no ensino médio. Cada uma delas com 30 alunos mais ou 
menos. Ninguém gostava do diretor, do dono da escola. Só que mesmo assim o pessoal ficava 
meio de boa. Ficava todo mundo meio que passando de ano, sabe? [...] Só que em 2011 a 
galera de uma das salas resolveu descer pro pátio e protestar contra o diretor. Porque ele dava 
meio que uns privilégios só pra umas turmas. E o resto do colégio meio que se F., meio que se 
F. legalmentis. Então, tinha umagalera que tava meio cansada disso e foi lá pro pátio protestar. 
Eles foram lá e fizeram um protesto pacífico. Ele chegou lá e viuaquela confusão no pátio e 
resolveu expulsar todo mundo que tava ali protestando. [...] Meteu bala geral. [...] Só que foi aí 
que começou a virar uma loucura, porque as próprias salas começaram a se dividir. Então ao 
invés do colégio inteiro partir pra cima do diretor, eles começaram meio que formar panelinhas. 
E quando as panelinhas se encontravam no pátio, elas começavam a brigar entre elas. [...] Véio, 
isso é um P. absurdo [...]. Pessoal, vamo entender isso. As pessoas preferem arriscar suas vidas 
e morrer afogado no mar do que ficar lá na Síria. Olha a M. que tá acontecendo. [...] Além de ter 
bombardeio, as pessoas de Alepo, a principal cidade do conflito da Síria, elas estão sem água, 
sem comida, remédios, energia elétrica. Alepo virou um verdadeiro inferno. E a gente pode fazer 
um pouquinho mais do que ficar indignado. Talvez isso esteja muito longe da gente. Mas a gente 
aqui no Brasil tem como ajudar. Existem várias entidades como a Unicef que estão fazendo um 
trabalho de socorro aos civis na Síria, especialmente as crianças, galera. A gente pode fazer 
doações para essas entidades. E às vezes uma pequena quantia pra você pode fazer uma P. 
diferença pruma criança lá na guerra. 
 
15 - Segundo a argumentação do texto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as 
seguintes afirmativas: 
( ) A analogia entre a guerra na Síria e o funcionamento de um colégio expõe o atual 
estado de conflito interno no país. 
( ) Os riscos que os sírios enfrentam, sem condições de infraestrutura básica, sustenta o 
apelo à ajuda humanitária. 
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( ) A fragmentação das facções de resistência ao governo é apresentada como a causa da 
distribuição de privilégios pelo governo sírio entre seus aliados. 
( ) Felipe Castanhari explicita seu posicionamento em relação à guerra na Síria com a 
frase “Véio, isso é um P. absurdo”. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
a) V – V – F – V. 
b) F – V – V – V. 
c) F – V – F – F. 
d) V – F – V – F. 
e) V – F – V – V. 
 
16 Considere o trecho que vem na sequência da fala de Castanhari. 
E outra coisa que você podia fazer é não apoiar pessoas de políticas do mal ou contra os 
refugiados da Síria. Porque no meio disso tudo tem pessoas ignorantes que dizem que os 
refugiados da Síria são todos terroristas. Porque no meio disso tudo, o que as pessoas precisam 
é de países dispostos a estender a mão para elas. Porque no meio de todo esse sofrimento, 
dessa guerra, de toda essa morte, a única esperança que um refugiado tem de ter uma vida 
normal está nas mãos de um país vizinho disposto a estender a mão pra essa pessoa. [...] 
Assinale a alternativa que sintetiza o trecho em formato de discurso indireto. 
a) O youtuber propõe uma política internacional de defesa dos refugiados contra as ameaças de 
morte que eles encaram em países vizinhos, pois na maioria dos casos esses refugiados são 
considerados terroristas, e isso põe a comunidade internacional em estado de alerta contra 
ataques. 
b) Nós, brasileiros, podemos ajudar e lutar contra os políticos sírios que rotularam 
estrategicamente os refugiados como terroristas. A ajuda está em nossas mãos, pois além dos 
países vizinhos, os países de outros continentes são também responsáveis pelo acolhimento. 
c) Felipe Castanhari defende que os brasileiros podem colaborar. Apesar de haver pessoas que 
consideram os refugiados terroristas, eles precisam de ajuda, pois sua única esperança pode 
estar na solidariedade de outros países. d) Os usuários do YouTube concordam com Felipe 
Castanhari quanto à proposta de que eles precisam diferenciar os bons políticos – que 
defendem ajuda humanitária de qualquer país, inclusive os mais distantes – dos maus políticos, 
que consideram os refugiados terroristas. 
e) Os refugiados precisam de ajuda, pois não há condições de vida no país. Você e os usuários 
do YouTube fazem parte dos países que podem ajudar com amparo humanitário, desfazendo o 
equívoco internacional do juízo desses refugiados como terroristas. 
 
17 A fala do youtuber Felipe Castanhari tem características fortes da oralidade, que são 
diferentes das características da variante escrita da língua. Assinale a alternativa que 
apresenta uma comparação correta. 
a) As repetições “porque no meio disso tudo...” e “porque no meio de todo esse sofrimento...” 
são características da escrita e são usadas pelo youtuber para ajudar o leitor a guardar as ideias 
em sua memória. 
b) Na fala, precisamos nos direcionar ao ouvinte com expressões do tipo “Mano” e “Véio”, ao 
passo que a escrita não dispõe de recursos para abordagem direta do leitor. 
c) As frases curtas, como “Meteu bala geral”, são típicas da oralidade, e a escrita é o lugar 
preferencial das frases longas, em períodos complexos. 
d) Os verbos no imperativo, tais como “Lembra que estamos fazendo de conta...” e “vamos 
entender isso...”, revelam o tratamento que o texto oral dispensa ao ouvinte, enquanto na escrita 
os imperativos restringem-se à fala de personagens. 
e) Diferentemente da escrita, na fala, o uso do ‘que’ como articulador abre um leque variado de 
interpretações a ser resolvido pelo ouvinte, como em “E vocês devem ouvir falar muito sobre a 
tal guerra na Síria. Que estamos o tempo todo na tevê e na internet”. 
 
 
 

http://www.luiz/


 

WWW.LUIZ CARLOS.COM.BR (41) 3232-3756                                                           9 
 

O texto a seguir é referência para as questões 18 e 19. 
TV a Serviço da Tecnologia e do Racismo 

Os meios de comunicação, todos eles, têm sido braço direito e esquerdo da propagação 
das tecnologias da estrutura racista. Isso é uma verdade que se pode confirmar com absoluta 
facilidade em todos os veículos de comunicação disponíveis, em especial a televisão. 

O poderoso e influente jornalista Assis Chateaubriand foi o responsável pela primeira 
transmissão televisiva no Brasil, em 18 de setembro de 1950, pela TV Tupi, em São Paulo. No 
ano seguinte, seria a vez de o Rio de Janeiro ser contemplado com essa novíssima ferramenta, 
viabilizada por recursos importados dos Estados Unidos. O Brasil, então, passou a ser o quarto 
país do mundo a operar esse tipo de veículo, ficando atrás apenas da Inglaterra, França e dos 
próprios Estados Unidos. O país seguia pouco mais de meio século de pós-abolição. Uma pós-
abolição que ora tentava se livrar das sobras humanas, cuja exploração explícita já não era mais 
permitida pela lei, ora se valia da fragilidade dessas sobras vivas para prosseguir com os 
acúmulos de riqueza construídaà custa da exploração histórica e não reparada. [...] 

(Joice Beth, Le Monde Diplomatique Brasil, junho/2017, p. 38. Adaptado.) 
18 - Com relação à palavra “sobras” citada na última frase do texto, é correto afirmar que 
refere: 
a) os recursos humanos da TV. 
b) os negros pós-abolição. 
c) a sociedade manipulada pela TV. 
d) os profissionais da tecnologia televisiva. 
e) os líderes abolicionistas. 
 
19- O parágrafo a seguir dá continuidade ao texto de Joice Beth. 
O mito da democracia racial foi amplamente propagado, __________ sempre, nas telenovelas, 
negros e brancos conviviam de forma pacífica, __________ alicerçou na mentalidade do sujeito 
negro uma aceitação inexistente da negritude, __________ essa convivência era claramente 
hierarquizada, estabelecendo sem nenhum constrangimento quem era “superior” – e mandava – 
e quem era “inferior” – e, __________, obedecia. 
Assinale a alternativa que preenche adequadamente as lacunas, na ordem em que 
aparecem no texto. 
a) visto que – o que – pois – portanto. 
b) onde – desse modo – mas – no entanto. 
c) mesmo que – por isso – de modo que – por isso. 
d) que – a qual – entretanto – por conseguinte. 
e) pois – contudo – sendo que – assim. 
 
Leia o trecho de poema-canção abaixo para responder à questão 20 
Lá no meu sertão pros caboclo lê 
Têm que aprender um outro ABC 
O jota é ji, o éle é lê 
O ésse é si, mas o érre 
Tem nome de rê 
 
O jota é ji, o éle é lê 
O ésse é si, mas o érre 
Tem nome de rê 
 
Até o ypsilon lá é pissilone 
O eme é mê, i o ene é nê 
O efe é fê, o gê chama-se guê 
Na escola é engraçado ouvir-se tanto ê 
A, bê, cê, dê 
Fê, guê, lê, mê 
Nê, pê, quê, rê 
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Tê, vê e zê 
(ABC do sertão – Luiz Gonzaga e Zé Dantas) 

20. A letra da canção acima objetiva: 
a) valorizar usos informais caracterizadores da norma nacional 
b) confirmar o uso da norma-padrão em contextos de linguagem poética 
c) enfatizar um processo recorrente de transformação da língua portuguesa 
d) registrar as variações de natureza social na língua portuguesa do Brasil 
e) afirmar a relação do falante com a variação regional de seu lugar de origem no território 
brasileiro 
 

MATEMÁTICA 
 

21. Alguns biólogos estudaram o efeito de determinada substância na variação da 
população de certos micro-organismos. Parte dos dados obtidos aparece no gráfico 
abaixo, em que N é o número de microorganismos e D o número de dias transcorridos a 
partir do contato com a substância, ocorrido no dia 0. Nesse estudo, foi observado que N 
é aproximadamente uma função quadrática de D, para D positivo e menor que 8. 

 
Sobre a situação apresentada, considere as afirmações seguintes. 
 
(I) Os micro-organismos são inteiramente dizimados após o contato com a substância. 
(II) O contato com a substância diminui o valor de N, mas este logo volta a crescer. 
(III) No dia D = 5 deve haver aproximadamente 105 micro-organismos na população. 
(IV) A relação entre N e D é dada por N = D2 – 2D + 5. 
Dessas afirmações, apenas 
 
a) I e II são verdadeiras. 
b) II é verdadeira. 
c) III é verdadeira. 
d) II e III são verdadeiras. 
e) IV é verdadeira. 
 
22. O número 6 é o primeiro elemento de uma sequência. O próximo é obtido calculando-
se o quadrado do número anterior e, a seguir, somando-se seus algarismos e 

adicionando-se 1 à soma, isto é, 10199633662  . Repetimos esse processo e 
encontramos o terceiro número da sequência e, assim, sucessivamente. Qual o 1010º 
elemento dessa sequência? 
a) 2 
b) 5 
c) 8 
d) 10 
e) 7 
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23. Numa pesquisa com assinantes de jornais, foram consultadas 460 pessoas, com o 
seguinte resultado:  

 230 pessoas assinam o jornal A. 

 260 pessoas assinam o jornal B. 

 40 pessoas não assinam qualquer jornal. 
Podemos afirmar corretamente que o número exato de pessoas pesquisadas que assinam os 
jornais A e B é igual a: 
a) 60 
b) 50  
c) 80 
d) 70 
e) 40 
 
 
24. Em certa região árida prevê-se construir um açude, cuja superfície tem 
aproximadamente a forma de um losango, conforme a vista superior apresentada. 

 
A capacidade do açude em litros pode ser estimada multiplicando-se a área de sua superfície 
pela profundidade, lembrando que 1m3 corresponde a 103 litros. 
Se a profundidade média do açude é 2m e ele estiver completamente cheio, aproximadamente 
quantas famílias com consumo mensal de 2 . 104 litros de água cada uma poderiam ser 
atendidas em um mês?  
a) 640 
b) 1 600 
c) 6 400 
d) 16 000 
e) 64 000 
 
25. Um cone circular reto e uma pirâmide de base quadrada têm a mesma altura e o 
mesmo volume. Se r é a medida do raio da base do cone, e b é a medida do lado da base 
da pirâmide, então o quociente b/r é igual a:  
a) 1/3 
b) 1 

c)   

d)   

e) 2  

 
26. Dois atiradores, A e B, numa série de 20 tiros num alvo com a forma indicada na figura 
abaixo, obtiveram os resultados que estão anotados no quadro dado. 
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Observando a média de pontos dos atiradores A e B, a alternativa correta é: 
a) O atirador B superou o atirador A em 2 pontos. 
b) O atirador A teve melhor desempenho que o atirador B. 
c) Os atiradores tiveram o mesmo desempenho. 
d) A média de pontos do atirador B é de 20 pontos. 
e) A média de pontos do atirador A é de 24 pontos. 
 
27. Por um ponto P que dista 10 do centro de uma circunferência de raio 6 traçam-se as 
tangentes à circunferência. Se os pontos de tangência são A e B, então a medida do 
segmento AB é igual a: 
a) 9,6 
b) 9,8 
c) 8,6 
d) 8,8 
e) 10,5 
 
28. Você não me conhece mas, se prestar atenção descobrirá uma pista que poderá nos 
aproximar. A minha idade atual  é a diferença entre a metade da idade que terei daqui a 20 
anos e a terça parte da que tive há 5 anos atrás. Portanto: 
a) eu sou uma criança de menos de 12 anos. 
b) eu sou um(a) jovem de mais de 12 anos e menor de 21 anos. 
c) eu tenho mais de 21 anos e menos de 30. 
d) eu já passei dos 30 anos mas não cheguei aos 40. 
e) eu tenho mais de 40 anos.  
 
29. Um pai tinha 36 anos quando nasceu seu filho. Multiplicando-se as idades que 
possuem hoje, obtém-se um produto que é igual a 4 vezes o quadrado da idade do filho. 
Hoje, as idades do pai e do filho são, respectivamente, 
a) 44 e 11 
b) 48 e 12 
c) 52 e 13 
d) 60 e 15 
e) 56 e 14 
 

30. A soma dos quadrados das raízes da equação 6
31

3
1   x

x
x

 é: 

a) 5 
b) 13 
c) 6 
d) 17 
e) 29 
 
31. Certa pessoa entra na igreja e diz a um santo: se você dobrar a quantia de dinheiro 
que eu tenho, dou–lhe R$ 20.000,00. Dito isto, o santo realizou o milagre e a pessoa, o 
prometido.  Muito animada, ela repetiu a proposta e o santo, o milagre. Feito isto, esta 
pessoa saiu da igreja sem qualquer dinheiro.  Exatamente quanto em dinheiro a pessoa 
possuía ao entrar na igreja? 
a) R$ 15.000,00 
b) R$ 10.000,00 
c) R$ 25.000,00 
d) R$ 18.750,00 
e) R$ 16.250,00 
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32. Em um maço e dinheiro há 28 cédulas, sendo estas de R$ 5,00 ou de 50,00. O maço 
contém R$ 275,00. Se x for a quantidade de cédulas de R$ 5,00 e y for a quantidade de 
cédulas de R$ 50,00, então x2 + y2 é igual a: 
a) 464 
b) 634 
c) 424 
d) 730 
e) 680 
 
33. Há muito tempo atrás, quando poucas pessoas eram versadas na arte de contar, 
houve uma grande tempestade no oceano. Um navio colhido pelo tufão, foi salvo graça ao 
trabalho excepcional de dois marinheiros. Terminada a borrasca, o capitão, decidido a 
recompensar seus dois comandados pelo serviço bem executado, anunciou que dividiria 
entre eles no dia seguinte o conteúdo de um pequeno baú com moedas de ouro, tendo 
encarregado o seu imediato desta tarefa. Acontece que os dois marinheiros eram muito 
amigos e, querendo evitar o constrangimento de uma partilha pública, um deles teve a 
idéia na madrugada de pegar a sua parte do prêmio. Indo ao baú, este marinheiro separou 
as moedas em dois grupos idênticos e, para surpresa sua, sobrou uma moeda. Não 
sabendo como proceder, jogou-a ao mar para agradecer aos deuses a sua sobrevivência 
e pegou a parte que lhe cabia. 
Porém, mais tarde o segundo marinheiro teve exatamente a mesma idéia. Indo ao baú, ele 
separou as moedas em dois montes iguais e, para sua surpresa, sobrou uma moeda. 
Jogou-a ao mar como agredecimento pela sua sorte e tomou a parte que lhe cabia da 
recompensa. Pela manhã os dois marinheiros se sentiram constrangidos em comunicar o 
procedimento noturno. Assim, o imediato separou as moedas do baú em dois grupos e 
verificou que sobrava uma. Deu a cada um dos marinheiros a sua parte do prêmio e 
tomou para si a moeda restante como paga pelos seus cálculos. Sabendo-se que a razão 

entre as moedas ganhas pelo primeiro e pelo segundo marinheiro foi de 
17

29
 então o 

número de moedas que havia originalmente no baú era: 
a) 99 
b) 95 
c) 135 
d) 87 
e) 117 
 
34. Seis jogadores se cotizaram em partes iguais para comprar uma bola. Como dois 
deles desistiram de contribuir na compra, cada um dos outros teve a sua cota inicial 
acrescida de R$ 47,50. Em reais, qual era o preço da bola? 
a) 570,00 
b) 565,00 
c) 555,00 
d) 550,00 
e) 575,00 
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NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO 
 
35. João comprou certa quantidade de ventiladores idênticos e vendeu-os todos, por R$ 
240,00 cada um, lucrando no total R$ 280,00. Se João tivesse vendido cada ventilador por 
R$ 180,00, teria tido um prejuízo de R$ 140,00. Pode-se afirmar que João comprou cada 
ventilador por 
a) R$ 230,00. 
b) R$ 220,00. 
c) R$ 210,00. 
d) R$ 200,00 
e) R$ 190,00. 
 
36. Determinado Tribunal de Justiça estadual possui Órgão Especial composto por seu 
Presidente e mais 24 membros, provendo-se: 
a) 2/3 das vagas por antiguidade e 1/3 por eleição pelos demais membros do Órgão 
Especial. 
b) Metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelos demais membros 
do Órgão Especial. 
c) 2/3 das vagas por antiguidade e 1/3 por eleição pelo Tribunal Pleno. 
d) Metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno. 
e) 1/3 das vagas por antiguidade e 2/3 por eleição pelo Tribunal Pleno. 

 

37. Cinco amigos, moradores de uma favela, decidem criar uma associação para lutar 
por melhorias nas condições de saneamento básico do local. Um político da região, 
sabendo da iniciativa, informa-lhes que, para tanto, será necessário obter, junto à 
Prefeitura, uma autorização para sua criação e funcionamento. Nesta hipótese,  
a) os cinco amigos não conseguirão criar a associação, pois a Constituição Federal exige um 
número mínimo de dez integrantes para essa iniciativa.  
b) a informação que receberam está errada, pois a Constituição Federal estabelece que a 
criação de associações independe de autorização.  
c) após a criação da associação, os moradores da favela serão obrigados a se associarem.  
d) o estatuto da associação poderá prever atividades paramilitares, caso essa medida seja 
necessária para a proteção de seus integrantes.  
e) para iniciar suas atividades, a associação precisará, além da autorização da prefeitura, de um 
alvará judicial. 
 
38. Segundo o Código de Processo Civil 2015, sobre os atos processuais, é correto 
afirmar :    
I- Em regra, dependem de forma determinada, considerando-se inválidos os realizados de 
outro modo, ainda que preenchida a finalidade essencial.  
II- São públicos, todavia, todavia tramitam em segrego de justiça quando versarem sobre 
casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e 
guarda de crianças e adolescentes.  
III- É indispensável a intimação das partes para a prática de atos processuais, mesmo 
quando exista calendário fixado de comum acordo com o juiz.  
IV- Autoriza-se o lançamento de cotas marginais ou interlineares nos autos, desde que 
devidamente identificadas.   
É correto o que se afirma em:  
a) II e IV.   
b) I e III.   
c) Apenas na II.   
d) I, II e III.  
e) N.D.A 
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39. Considerando o Sistema dos Juizados Especiais, tendo como norte a legislação 
vigente, marque V para as assertivas verdadeiras e F para as falsas. 

(  ) No sistema do Juizado Especial da Lei nº 9.099/1995, os embargos de declaração 
interrompem o prazo para a interposição de recurso, nos termos dos artigos 50 e 83 do 
referido diploma legal.   
(  ) O Juizado Especial Cível (Lei nº 9.099/1995) apresenta-se como uma opção ao autor. 
Como regra, sua competência abarca as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes 
o salário mínimo.  
(  ) O Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009) ostenta competência 
absoluta, não opcional e de curso obrigatório. Como regra é competente para processar, 
conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 
( ) Não é cabível ação rescisória no sistema do Juizado Especial Cível (Lei nº 
9.099/1995).  

Assinale a sequência correta. 
A) V, V, V, V 
B) F, V, V, F 
C) V, F, V, F  
D) V, V, F, V  
E) F, F, F, V 

 
40. (FCC – Escrivão de Polícia – MA – 2006) – O inquérito policial: 
a) terá todas as suas peças, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste 
caso, rubricadas pela autoridade. 
b) nos crimes em que a ação pública depender de representação poderá sem ela ser iniciado, 
desde que haja requisição do Ministério Público. 
c) é um processo judicial inquisitório em que são assegurados ao acusado os princípios 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 
d) é imprescindível para instauração da ação penal e seus vícios afetarão diretamente o 
processo judicial a que deu origem. 
e) deverá terminar em 20 (vinte) dias se o indiciado estiver solto podendo esse prazo ser 
prorrogado uma vez por igual período. 
 
41. Nas infrações penais de menor potencial ofensivo, quando o juizado especial criminal 
encaminhar ao juízo comum as peças existentes para a adoção de outro procedimento, de 
acordo com o art. 538 do CPP, o rito adotado será 
a) o sumaríssimo. 
b) o ordinário. 
c) o especial. 
d) o sumário. 
e) livremente estabelecido pelo juiz. 
 
42. De acordo com o parágrafo único do Art. 53 do ECA, é direito dos pais ou 
responsáveis 
a) organizar entidades de representação estudantis.  
b) zelar pelo cumprimento da grade curricular.  
c) participar da definição das propostas educacionais.  
d) propor a contratação ou demissão de professores.  
e) cuidar pela gratuidade integral do ensino público.  
 

43. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece: 
a) O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, disponível e prescritível, não 
podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros.  
b) É proibido, em qualquer caso, trabalho a menores de dezesseis anos de idade.  
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c) Considera-se criança a pessoa até quatorze anos de idade completos, e adolescente aquela 
entre quatorze anos e um dia e dezoito anos de idade completos.  
d) O direito à liberdade da criança e do adolescente compreende, além de outros aspectos, a 
crença e culto religioso e participar da vida política, na forma da lei.  
e) A guarda e a tutela conferem à criança ou adolescente em relação aos seus responsáveis a 
condição de dependente, vedada contudo, a percepção de benefícios previdenciários.  
 
44. Pedro, servidor do TJPR no quadro de 1.º Grau de Jurisdição, pediu aposentadoria, o 
que foi deferido. Porém, decidiu retornar aos quadros do TJPR. Analisando esse contexto, 
João, de acordo com o Estatuto dos Servidores Púlicos do TJPR: 
a) não poderá retornar. 
b) poderá reverter sua aposentadoria somente se a junta médica oficial do TJPR declarar 
insubsistentes os motivos da aposentadoria. 
c) somente poderá retornar pela reintegração em cargo público. 
d) se reverter sua aposentadoria, cumulará a aposentadoria com a remuneração do cargo. 
e) poderá reverter sua aposentadoria se houver interesse do TJPR, se a aposentadoria  ocorreu 
nos 05 (cinco) anos anteriores ao requerimento, se já era estável e se houver cargo vago.  

 

45. Sobre o FUNREJUS, assinale a alternativa correta. 

O Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário tem por finalidade suprir o Poder Judiciário 

Estadual com os recursos financeiros necessários para fazer frente às despesas com:  
a) aquisição, construção, ampliação e reforma dos edifícios forenses e outros imóveis destinados 
ao Poder Judiciário. 
b) aquisição de equipamentos e material permanente. 
c) implementação dos serviços de informática da Justiça Estadual. 
d) despesas correntes, exceto com pessoal e encargos sociais, 
e) todas as alternativas estão corretas. 

46. De acordo com o CODJ, não é órgão do Poder Judiciário do Estado do Paraná: 

a) Tribunal de Justiça. 
b) Juiz de Direito. 
c) Tribunal de Alçada. 
d) Tribunal do Júri. 
e) Juiz de Paz 
 
47. O item 1.6.4.3.2 do Código de Normas, os números significam, na ordem indicado, nos 
termos do CN: 
a) o primeiro corresponde ao capítulo; o segundo, à norma; o terceiro, à seção propriamente 
dita; o quarto, à subnorma; e o quinto, ao subitem. 
b) o primeiro corresponde ao capítulo; o segundo, à seção; o terceiro, à norma propriamente 
dita; o quarto, à subnorma; e o quinto, ao subitem. 
c) o primeiro corresponde ao capítulo; o segundo, à seção; o terceiro, à norma propriamente 
dita; o quarto, à subitem; e o quinto, ao subnorma. 
d) o primeiro corresponde à seção; o segundo, ao capítulo; o terceiro, à norma propriamente 
dita; o quarto, à subnorma; e o quinto, ao subitem. 
e) não existem significados de números. 
 
48. Sobre o Regimento Interno do TJPR, assinale a alternativa incorreta. 
a) O Tribunal Pleno é composto de 145 desembargadores. 
b) O Órgão Especial é composto de 25 desembargadores.  
c) O Conselho da Magistratura possui 25 desembargadores. 
d) Não existem órgãos fracionários no TJPR. 
e) O Presidente, o 1º e o 2º Vice-Presidentes do Tribunal terão sua competência e atribuições 
estabelecidas em lei específica. 
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49. Acerca do processo legislativo na Constituição Estadual, julgue os itens a seguir: 
I. O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis 
complementares, leis delegadas, leis ordinárias e medidas provisórias; 
II. A Constituição Estadual não poderá ser emendada na vigência de Intervenção Federal no 
Estado; 
III. A votação das emendas à Constituição Estadual é nominal; 
IV. O Governador do Estado possui atribuição de medida provisória; 
 
a) Somente os itens II e III estão corretos; 
b) Somente os itens I, II e IV estão corretos; 
c) Somente os itens I e IV estão corretos; 
d) Somente o item II está correto; 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
50. (UEL – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL – PR) Conforme disciplinado na Constituição do 
Estado do Paraná, a intervenção do Estado no Município, quando decretada pelo 
Governador, terá sua execução dependente de prévia apreciação e aprovação 
a) da Assembleia Legislativa. 
b) da Câmara Municipal. 
c) do Senado Federal. 
d) do Tribunal de Contas. 
e) do Tribunal de Justiça. 
 

INFORMÁTICA 
 

51. Teclas de atalho podem ser utilizadas no Windows 10 Pro para facilitar a execução de 
tarefas. Se forem pressionadas concomitantemente as teclas WIN e E, o que deve ocorrer 
(obs.: WIN é a tecla que mostra uma janela, aparentando ser a logomarca do Windows)? 
  a) A tela “Executar” será aberta. 
  b) A tela será bloqueada, exigindo-se a senha do usuário. 
  c) O Explorador de Arquivos será aberto. 
  d) Todos os arquivos que possuem nome começando com a letra “E” serão selecionados. 
  e) Todos os softwares abertos serão minimizados e a Área de Trabalho será mostrada. 
 

52. Em uma planilha do Excel 2010, os conteúdos das células A1, B1, C1 e D1 são 10, 2, 4 
e 5, respectivamente. 
Assinale a alternativa que apresenta o resultado correto da fórmula =A1+C1*B1^3 ─ D1. 
  a) 25 
  b) 37 
  c) 41  
  d) 107 
  e) 99 
 

53. Entre os vários tipos de programas utilizados para realizar ataques a computadores, 
aquele capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo 
entre computadores, é conhecido como. 
  a) botnet. 
  b) spyware. 
  c) backdoor. 
  d) trojan. 
  e) worm. 
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54. Sites do governo são acessados por meio do protocolo de comunicação https. Para 
acessar o Sistema de Gestão de Acesso do Ministério do Planejamento (Sigepe), é usado 
o endereço https://servidor.sigepe.planejamento.gov.br/. A função do protocolo https é: 
  a) Anonimizar dados durante a transmissão. 
  b) Navegar de forma mais rápida no site do Sigepe. 
  c) Aumentar a velocidade de transmissão dos dados. 
  d) Evitar que dados transmitidos na rede sejam visualizados por terceiros. 
   e) Assegurar que não serão acessados sites com malwares. 
 

55. Ao utilizar um software de correio eletrônico, um usuário precisou configurar o 
funcionamento do protocolo responsável pelo envio de e-mail através da rede. Nesse 
caso, ele acessou a configuração do protocolo:  
  a) ARP. 
  b) POP. 
  c) SMTP. 
  d) WAP. 
  e) IMAP. 

 
ATUALIDADES 

 
56. Quando assumiu o cargo de presidente da República, após o impeachment de Dilma 
Rousseff, o peemedebista Michel Temer tratou de colocar em pauta algumas reformas 
para garantir a “sobrevivência” do País em meio à crise econômica e trazer um 
reequilíbrio das contas públicas. As primeiras duas medidas aprovadas foram a reforma 
do Ensino Médio e a PEC do teto de gastos. Depois, foi a vez da aprovação da Reforma 
Trabalhista passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Quais as outras 
duas reformas defendidas pelo governo e que seguiam em stand-by até setembro de 
2017?  
a) Reforma Previdenciária e Tributária. 
b) Reforma Política e Cultural.  
c) Reforma da Constituição Federal e Eleitoral. 
d) Reforma do Sistema Único de Saúde (SUS) e Sindical. 
e) Reforma dos programas Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família. 
 
57. Alexandre de Moraes assumiu o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) 
em março de 2017. Indicado pelo presidente Michel Temer, passou pela sabatina do 
Congresso Nacional em fevereiro do mesmo ano. Em relação a isso, analise as seguintes 
assertivas: 
I. Alexandre de Moraes ocupou a vaga do ministro Teori Zavascki, que morreu em janeiro de 
2017 em um acidente aéreo em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. 
II. Ao assumir a vaga de Teori Zavascki, Alexandre de Moraes ficou encarregado de ser o relator 
dos processos da Operação Lava Jato no STF, função que era do ministro morto.  
III. O ministro Alexandre de Moraes foi o escolhido para comandar o Ministério da Justiça, em 
maio de 2016, quando Michel Temer assumiu a Presidência durante o processo de 
impeachment de Dilma Rousseff. Ele ficou no cargo até ser nomeado ministro do STF. 
Quais estão corretas?  
a) Apenas I.  
b) Apenas II. 
c) Apenas I e II. 
d) Apenas I e III. 
e) I, II e III. 
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58. A questão educacional é uma das mais discutidas hoje. Uma série de mudanças são 
propostas nos mais diferentes níveis do ensino. Entre as opções a seguir, assinale a que 
possui a principal proposta de mudança na educação na atualidade. 
a) Reforma do ensino médio, com alunos podendo escolher, entre uma seleção prévia, as 
matérias que irão cursar. 
b) O tempo de escolaridade máximo será de 7 anos, com o intuito de o aluno logo ingressar no 
mercado de trabalho. 
c) Alfabetização só ocorrerá a partir dos 10 anos de idade nas redes pública e particular. 
d) A rede privada de ensino será extinta no prazo de 8 anos para que todos os alunos estudem 
nas redes públicas. 
e) Possuir ensino superior como obrigatoriedade para ingressar em qualquer mercado de 
trabalho. 
 

59. A mídia relembrou, recentemente, o sequestro de 276 crianças de um internato em 
Chibok, nordeste da Nigéria, pelo grupo Boko Haram, há pouco mais de dois anos (a ação 
ocorreu em abril de 2014). Cinquenta e sete escaparam horas depois, mas até hoje não se 
sabe o destino das outras 219. Especialistas em direitos humanos da ONU e da África 
pediram que o grupo extremista revele imediatamente a localização das vítimas e que o 
governo da Nigéria aumente seus esforços para libertar todos os civis sequestrados pelo 
grupo. 

Leia as seguintes afirmativas sobre o assunto e assinale a incorreta. 
a) Nos últimos dois anos, o conflito continuou a crescer e as atividades do Boko Haram 
espalharam-se para outros países vizinhos como Camarões, Chade e Níger. Mais crianças 
foram sequestradas, centenas de meninos e meninas foram mortos, mutilados e recrutados. 
b) Uma das táticas usadas pelo grupo é forçar mulheres e crianças, particularmente meninas, a 
agir em ataques suicidas em mercados lotados e espaços públicos, matando civis. 
c) Até o momento o governo da Nigéria não conseguiu retomar o controle de nenhuma parte do 
país ou libertar qualquer refém do grupo, e pede a ajuda internacional. 
d) Famílias nigerianas decidiram migrar para áreas mais seguras da Nigéria e países da região. 
Com mais de 2 milhões de pessoas deslocadas (onde frequentemente as crianças são 
separadas de suas famílias), a ONU descreveu esses deslocamentos massivos como uma das 
crises mais graves da África. 
e) Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o número de crianças 
envolvidas em ataques suicidas na Nigéria, Camarões, Chade e Níger subiu rapidamente no 
último ano. 
 

60. As tensões nas relações diplomáticas entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos da 
América (EUA) e seus aliados têm-se exacerbado desde o início de 2017. Nesse contexto, 
o governo norte-coreano  

a) fez, ao longo deste ano, frequentes ameaças à Coreia do Sul, provocando, desde janeiro, 
reações enérgicas do governo sul-coreano, maior interessado em deflagrar um conflito no 
Oriente. 
b) conta, historicamente, entre seus aliados, com o Japão, que apoia o regime ditatorial da 
Coreia do Norte, haja vista que, em caso de guerra, a fronteira japonesa estaria ameaçada.  
c) desenvolveu, segundo informações dos órgãos de inteligência dos EUA, uma ogiva nuclear 
miniaturizada a ser usada em um míssil intercontinental, o que agravou a crise diplomática entre 
os dois países. 
d) apresentou, em ocasiões pontuais, retórica de caráter belicista, a qual foi largamente ignorada 
pelo governo norte-americano, bem como por seus aliados asiáticos. 
e) Teve o apoio dos russos, adversário geopolítico históricos dos norte-americanos, já que 
durante 2017 ambos desenvolveram, juntos, um programa bélico de alto alcance e grande 
destruição. 
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REDAÇÃO 

 
O trabalho infantil continua a ser um dos mais vergonhosos atestados da condição de pobreza 
de milhares de famílias brasileiras, que precisam usar suas crianças para aumentar a produção 
no campo ou para complementar o orçamento doméstico nas cidades. O trabalho infantil 
compromete o rendimento escolar, quando não impede as crianças de estudarem. 

Elabore um texto dissertativo, com no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas, sobre o 
tema do parágrafo acima abordando a origem, causas e as consequências dessa modalidade de 
trabalho, e possíveis soluções para combater esta realidade. Não há necessidade de dar um 
título para sua redação. 
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Nome: __________________________________________________________________ 

 

Telefone:_______________________________________________________________ 
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1  
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Nome: __________________________________________________________________ 

 

Telefone:_______________________________________________________________ 
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