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LÍNGUA PORTUGUESA 
  
O texto a seguir é referência para as questões 01 a 05.  
  

Curto, logo existo 
Luís Antônio Giron  

 1 Com a evolução e o aumento de usuários e da importância das redes sociais, o nome e a 
fotografia de cada pessoa passaram 
 2 a funcionar como o substituto do sujeito. O “eu” real se esvaziou para dar lugar ao “perfil”. 
O filósofo francês René Descartes  
 3 estabeleceu um novo modelo de pensamento no século XVII, ao formular em latim a 
seguinte proposição: “Penso, logo existo”  
 4 (Cogito, ergo sum). Era uma forma de demonstrar que aquele que existe raciocina e, por 
conseguinte, põe em xeque o mundo que  
5 o cerca. A dúvida científica substituía a certeza religiosa. Hoje, Descartes se reviraria no seu 
túmulo em Estocolmo, caso pudesse  
6 observar o que se passa na cabeça dos seres humanos. “Curto, logo existo” (Amo, ergo 
sum) parece ser a nova atitude lógica  
7 popularizada pelo Facebook. A dúvida científica cedeu espaço à presunção tecnológica.  
8  Melhor ainda é a formulação da jornalista americana Nancy Jo Sales no livro Bling Ring – a 
gangue de Hollywood. A dúvida  
9 sobre a existência do ego deu lugar, na cultura do ultraconsumismo e das celebridades, a 
um outro tipo de pergunta: “Se postei algo  
10 no Facebook e ninguém ‘curtiu’, eu existo?”.  
11 A resposta é: provavelmente não. Eu existo se meus tuítes não são comentados nem 
retuitados? Claro que não. E se são  
12 curtidos ou retuitados, tampouco! Ninguém existe nas redes sociais senão como 
representações, que estão ali no lugar dos  
13 indivíduos. Não há uma transparência ou uma continuidade natural entre o que somos de 
fato e o que queremos ser nas redes  
14 sociais. Isso parece óbvio, mas não o é para muita gente. Agora as pessoas reais guardam 
uma alta concentração de nada nos  
15 cérebros, pois preferem jogar tudo o que pensam e sentem via suas representações nas 
redes sociais. Elas se tornam ocas para  
16 rechear de signos seus perfis. O verdadeiro eu migrou do mundo off-line para o online.  
17 É óbvio que os signos na internet podem enganar, mentir e insidiosamente simular um 
alter ego digital. Os vigaristas e  
18 falsários pululam alegremente com suas máscaras nas redes sociais. Quando alguém me 
“curte” ou “não curte”, está agindo com  
19 sinceridade na mensagem ou quer agradar e parecer inteligente? Ou está ironizando? 
Nesse sentido, se o eu do Facebook quiser  
20 se sentir mais vivo com o número de pessoas que o curtiram, estará caindo em uma 
armadilha. Pois ele não é o que é nem quem  
21 curte é o que parece ser. Mesmo quando a boa-fé existe, ela deixa de o ser porque nada 
se mantém estável no ambiente da “curtição” 
22 do Facebook. (Os robôs do Facebook geram mensagens aleatórias para que usuários 
vivos ou mortos “cutuquem” alguém que já  
23 está morto, ou “curtam” perfis que já subiram aos céus).  
24 (...)  
25 O ato de “curtir” tem um poder ontológico: ele alterou irremediavelmente a nossa forma de 
encarar o mundo, os outros e a  
26 nós mesmos. Pois o “curtir” é a manifestação mais aguda da insistência do ego na cadeia 
da lógica binária do Facebook. Se eu  
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27  “curto”, desejo afirmar minha existência, mas eu menos existo do que penso que possa 
existir. Se alguém me “curte”, posso adquirir  
28 certeza de que estou no mundo e me encher de felicidade com o elogio, mas não há como 
verificar a veracidade dele e, assim, se  
29 eu pensar demais nisso, mergulho na frustração e na sensação de vazio existencial. E se o 
mundo existe só porque todos se “curtem”  
30 mutuamente, então ele virou um círculo vicioso de aprovações que o levarão 
inevitavelmente ao caos. O mundo, em suma, não  
31 pode existir fora do moto perpétuo da troca infinita de elogios e aprovações. Quem curte 
não curte algo, mas curte o próprio ato de  
32 curtir. Esse mundo paralelo peculiar se destruiria se houvesse contradições, confrontos e 
refutações. As redes sociais deram origem  
33 a universos de consenso absoluto. De minha parte, não curto, logo desisto.   

 
(Adaptado de Revista Época, 01/08/13, Ed. Globo. Disponível em: 
http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/luis-antonio-giron/noticia/2013/08/bcurtoblogo-
existo.html). Acesso em 27 de fevereiro de 2014.  
  
01 - O texto discute, essencialmente:  
 a) as mudanças que o ato de “curtir” no Facebook desencadearam nos modos como as 
pessoas percebem o mundo, as relações interpessoais.  
b) a passagem do paradigma religioso para o científico e a passagem do paradigma científico 
para o tecnológico. 
c) o efeito de simulacro na vida real, gerado pelo modo como se dão as interações nas redes 
sociais.  d) a cultura do ultraconsumismo e da valorização do “ser célebre”, desencadeada 
pela era virtual. 
e) as contradições geradas na rede social Facebook. 
 
02 - No que concerne às relações virtuais e reais, considere as seguintes afirmativas:  
1. Ao dizer que “o eu real se esvaziou” (linha 2), o texto aponta para um processo de 
substituição da essência pela aparência. 
 2. Ao pressupor que Descartes, hoje, “se reviraria em seu túmulo” (linha 5), o autor do texto 
aponta o anacronismo do pensamento daquele filósofo.  
3. A possibilidade de “contradições, confrontos e refutações” (linha 32) reporta ao caos citado 
à linha 30.  
4. Considerando-se a argumentação do autor ao longo do texto, a afirmação final “De minha 
parte, não curto, logo desisto”, poderia ser substituída por “De minha parte, não curto, logo 
não existo”.  
  
 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.  
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.  
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.  
e) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
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03 - Um dos sentidos de paradoxo, registrado no dicionário Houaiss, é “pensamento, 
proposição ou argumento que contraria os princípios básicos e gerais que costumam 
orientar o pensamento humano, ou desafia a opinião consabida, a crença ordinária e 
compartilhada pela maioria”. A partir desse conceito, assinale a alternativa em que se 
encontra um paradoxo.  
  
a) O “eu” real se esvaziou para dar lugar ao “perfil”. (linha 2)  
b) A dúvida científica substituía a certeza religiosa. (linha 5)  
c) Não há uma transparência ou uma continuidade natural entre o que somos de fato e o que 
queremos ser nas redes sociais. (linhas 13 e 14)  
d) Agora as pessoas reais guardam uma alta concentração de nada nos cérebros. (linhas 14 e 
15) 
e) De minha parte, não curto, logo desisto. (linha 33)   
 
04 - No contexto em que se encontram, os dois pontos da linha 25 podem ser 
substituídos, com ajustes de vírgulas, pela expressão:  
  
a) por isso.  
b) portanto.  
c) visto que.  
d) se bem que 
e) no entanto.. 
 
05 - Acerca de expressões empregadas no texto, identifique como verdadeiras (V) ou 
falsas (F) as seguintes afirmativas:  
  
(   ) Em “põe em xeque o mundo que o cerca” (linhas 4 e 5), os dois vocábulos sublinhados 
têm a mesma função gramatical.  
(   ) O vocábulo “dele” (linha 28) retoma a palavra “elogio” (linha 28). 
(   ) Em “mas não o é para muita gente” (linha 14), o referente do vocábulo “o” é a obviedade 
anteriormente referida.  
(   ) O vocábulo “o” (linha 30) retoma “círculo vicioso” (linha 30).  
  
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.  
  

a) F – V – F – V.  
b) F – V – V – F. 
c) V – V – F – V.  
d) F – F – V – V.  

    e)   V – F – V – F. 
  
O texto a seguir é referência para as questões 06 e 07.  
  

A nova palavra de protesto no Brasil chama-se “rolezinho” 
  
1  Depois da onda de protestos que tomou conta do Brasil em junho, e à beira de várias 
manifestações contra o Mundial de  
2 futebol sob o lema “Não Vai Ter Copa”, a Presidente da República do Brasil, Dilma 
Rousseff, está agora a tentar gerir novos  
3 movimentos de massas, os "rolezinhos" – encontros organizados em centros comerciais por 
jovens através de redes sociais.  
4 "Rolezinho" é o diminutivo de "rolê", palavra que quer dizer "encontro", "passeio".  
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5 Numa página do Facebook de um rolezinho marcado para dia 25, um utilizador, Mário 
Rocha, descrevia: “Rolezinho é o  
6 flashmob de pobre. A principal diferença é logicamente a cor e a quantidade de dinheiro na 
conta bancária. A ideia é simples: nas  
7 redes sociais, jovens, que geralmente são negros, funkeiros e ‘favelados’, combinam um 
encontro dentro de algum shopping da  
8 cidade, e, estando lá, eles passeiam em grupos cantando suas músicas preferidas. Quando 
a classe média branca vê aquele mar  
9 de negros ‘invadindo’ o shopping, já pensa que são assaltantes, estupradores, ladrões...” 
10 (...)  
11 A polêmica dos rolezinhos saltou com ainda mais intensidade para os jornais no fim de 
semana passado, depois de vários  
12 centros comerciais em São Paulo terem fechado as portas e controlado as entradas e 
saídas de jovens, tendo alguns conseguido  
13 que a Justiça os apoiasse e ameaçasse com uma multa de 10 mil reais a quem 
participasse. No sábado, imagens de portas fechadas 
14 do shopping JK Iguatemi, em pleno centro da cidade, começaram a circular nas redes 
sociais e deram origem a críticas de que se  
15 estava perante um apartheid, pois os jovens participantes seriam na maioria negros e de 
classe social baixa. (...)  
  
  
(Joana Gorjão Henriques – Portugal – 16/01/2014. Disponível em <http://www.publico.pt/mundo/noticia/a-nova-palavra-de-
protesto-no-brasil-chamaserolezinho-1619964#/0>.)  

  
06 - Sobre as ideias presentes no texto, é correto afirmar:  
  
a) As divergências acerca da prática do rolezinho originam-se na discrepância entre o nome e 
o que ele realmente significa.  
b) As reticências após ladrões (linha 9) implicam dúvida sobre o conteúdo assertado.  
c) Parte da polêmica que paira sobre os rolezinhos decorre da condição social de seus atores. 
d) A virtualidade é a característica principal dos rolezinhos.  
e) A novidade da palavra rolezinho é simultânea à novidade dos movimentos de massas 
jovens no Brasil.    
  
07 - Sobre alguns vocábulos e expressões do texto, considere as seguintes afirmativas:  
  
1. Se o vocábulo “ainda” (linha 11) fosse deslocado para após “os jornais” (linha 11), haveria 
mudança do sentido básico da sentença.  
2. A expressão “está agora a tentar gerir” (linha 2) tem como equivalente, no português 
brasileiro, “tenta gerir, no momento”.  
3. O conteúdo relacionado pelos vocábulos “quando” (linha 8) e “já” (linha 9) implica 
julgamentos apressados feitos pelas pessoas.  
  
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) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
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O texto a seguir é referência para as questões 08 a 13.  
  
 

O menino amarrado ao poste 

Rosiane Rodrigues (05/02/2014)  
  
1  A cena chocou. É possível que o motivo da consternação tenha sido o local da ação e 
não a ação em si. Sim. Um menino  
2 amarrado ao poste, em uma rua da Zona Sul do Rio de Janeiro, não é um fato comum. 
Meninos amarrados em postes, baleados,  
3 espancados, violentados não cabem na paisagem da Zona Sul da cidade. Essas devem ser 
imagens periféricas, cotidianas das  
4 favelas, dos subúrbios. Imagens de barbárie que não chocam nem causam espanto aos 
olhos dos que estão – e devem continuar –  
5 à margem.  
6   O “menino amarrado ao poste” deu sorte. Ele poderia estar morto. Se assim fosse, 
seria mais um a entrar para a estatística  
7 da barbárie cometida diuturnamente, nos becos e vielas em todo o país. Imagens de corpos 
violados, machucados, inertes... reflexos  
8 distantes de uma realidade encoberta aos olhos sensíveis de uma parcela da população 
que teima em não querer enxergar: a  
9 indústria do genocídio da juventude preta e pobre.  
10  Pesquisa do Ipea, divulgada recentemente, demonstra que 53 mil pessoas são 
assassinadas por ano no Brasil. Destas, a  
11 grande maioria é de jovens entre 15 e 29 anos, que possuem de quatro a sete anos de 
estudo formal. Sim. Jovens pretos, moradores  
12 de favelas. Incriminados por sua cor, estigmatizados por seus locais de origem. O que 
choca não é o ato, é a imagem. Na voz de  
13 muitos “era um marginalzinho, um bandidinho”, “que rouba carteiras de pedestres 
indefesos”.  
 “Mereceu! Tinha que ser queimado!”...  
14 Esses foram apenas alguns dos comentários que li nos sites dos grandes jornais que 
veicularam tão insólita e insidiosa notícia.  
15 A moradora do bairro, ao invés de chamar a ambulância ou a polícia, postou a foto da cena 
na rede social. Mais que uma  
16 febre que assola o mundo contemporâneo, a atitude da ‘denunciante’ faz parecer que 
meninos pretos, amarrados em postes, depois  
17 de espancados, não merecem ser atendidos por médicos, muito menos terem o aparato 
jurídico-policial tratando-os como vítimas.  
18 Para uma grande parte dessa sociedade conectada, virtual, que faz até seis refeições por 
dia, esse é mais um menino que nasceu  
19 criminoso... cresceu e aprendeu que “vítima” não é o lugar que deve ser ocupado por 
gente como ele.  
20 Meninos assim crescem aos montes... e se habituam a serem tratados por esse aparato 
(sócio-governamental) como um mal  
21 a ser combatido. Esse hábito não é apenas imposto, mas aceito por todos como algo 
natural. Para que chamar a polícia ou a  
22 ambulância para quem sabe que apanhar, ser humilhado e, daqui a pouco, morto, faz 
parte do cotidiano? Diriam alguns: é a vida...  
23 ou, em bom francês: c’est la vie. Uma cena deslocada na paisagem da cidade que se 
arruma – e é vendida – para receber milhares  
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24 de turistas em poucos meses. Uma cidade que está nua de alma, mas cheia de encantos. 
Um monstrengo que mais parece um  
25 arremedo de boneca-inflável – que tendo grotesca aparência de humanidade, mantém seu 
interior vazio. Uma cidade cuja população,  
26 ao perceber a impossibilidade de lidar com suas pobrezas (que são muito maiores que 
aquela significada forma de escassez de  
27 alimentos, moradia, transporte, escolas, hospitais etc. etc. etc.), esconde seus famintos 
(famintos de atitude, de reconhecimento de  
28 suas especificidades históricas) em locais “protegidos” (?!?!) por UPPs. Doces sonhos de 
uma classe média que teima em se sentir  
29 segura enquanto meninos são amarrados em postes, jovens são assassinados, pessoas 
são queimadas em praças públicas.  
30 O episódio – que desnuda a violência atroz – é lamentável, mas desgraçadamente 
providencial para refletirmos sobre nossas 
31desumanidades cotidianas.  
  
  
08 - A respeito do texto, considere as seguintes afirmativas:  
  
1. O impacto desencadeado pela cena do menino amarrado ao poste evidenciou uma forma 
de violência e a atitude de conivência demonstrada por uma parcela da sociedade. 
2. O episódio do menino amarrado ao poste está diretamente relacionado a fatores de ordem 
econômica e racial.  
3. A referência às “nossas desumanidades cotidianas” (linha 33) foca a culpabilidade da 
polícia do Rio de Janeiro.  
4. O tratamento violento dispensado a jovens pobres no Brasil tem sido visto como algo 
normal.  
  
 
Quais correspondem a ideias veiculadas pelo texto?  
  
a) Apenas 1 e 2.  
b) Apenas 1 e 4.   
c) Apenas 3 e 4.  
d) Apenas 1, 2 e 4.  
e) Apenas 2, 3 e 4.  
  
09 - A palavra “consternação” (linha 1) é registrada no dicionário Houaiss com alguns 
dos significados listados nas alternativas que seguem. Assinale a alternativa cujo 
significado NÃO é adequado ao contexto de emprego do texto.  
  
a) Desolação.  
b) Comoção.  
c) Falta de ânimo. 
d) Choque.  
e) Perturbação.  
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10 - Considere as alterações feitas nos períodos e assinale a alternativa em que houve 
alteração da significação presente no texto.  
  
a) A cena chocou. É possível que o motivo da consternação tenha sido o local da ação e não 
a ação em si. (linha 1).  A cena chocou e possivelmente tenha consternado pelo local da 
ação, não pela ação em si. 
 b) Sim. Um menino, amarrado ao poste, em uma rua da Zona Sul do Rio de Janeiro, não é 
um fato comum. (linhas 1 e 2).  Sim, porque um menino amarrado ao poste, em uma rua da 
Zona Sul do Rio de Janeiro, não é um fato comum.  
c) O “menino amarrado ao poste” deu sorte. Ele poderia estar morto. (linha 6)   O menino 
amarrado ao poste deu sorte, uma vez que ele poderia estar morto.  
d) O que choca não é o ato, é a imagem. (linha 12)  O que choca não é o ato, e sim a 
imagem. 
e) Jovens pretos, moradores de favelas. Incriminados por sua cor, estigmatizados por seus 
locais de origem. (linhas 11 e 12) Jovens pretos, moradores de favelas, já que são 
incriminados por sua cor, estigmatizados por seus locais de origem.  
  
11 - Assinale a alternativa que apresenta uma expressão que NÃO retoma o título “O 
menino amarrado ao poste”.  
  
a) A ação em si (linha 1). 
b) Um fato (linha 2). 
c) (D)a cena (linha 16).  
d) (D)o cotidiano (linha 23).  
e) O episódio (linha 32).  
  
 
12 - Sobre o texto, considere as afirmativas que seguem:  
  
1. A hipótese levantada às linhas 6 e 7, “se assim fosse, seria mais um a entrar para a 
estatística da barbárie cometida diuturnamente, nos becos e vielas em todo o país”, ilustra os 
dados apresentados pela pesquisa do IPEA, citada às linhas 10 e 11.  
2. A “sociedade conectada, virtual, que faz até seis refeições por dia” (linha 19), é a 
contraface dos moradores de favela de que fala o terceiro parágrafo. 
 3. A expressão “é a vida”, ou o equivalente “c’est la vie”, em francês (linhas 23-24), apontam 
para uma atitude de conformismo. 
 4. As palavras “vítima” (linha 20) e “mal a ser combatido” (linha 22) expressam pontos de 
vista semelhantes em relação ao menino amarrado no poste.  
  
Assinale a alternativa correta.  
  

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.  
b) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 verdadeiras.  
d) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.  
e) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.  

  
 
13 - Acerca do texto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 
afirmativas:  
  
(   ) Se no segmento “Meninos amarrados em postes, baleados, espancados, violentados” 
(linhas 2 e 3) houvesse mais adjetivos, eles também deveriam estar separados por vírgulas.  
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(   ) Os travessões em “ – e devem continuar – ” (linhas 4 e 5) poderiam ser substituídos, sem 
prejuízo gramatical e de sentido, por parênteses.  
(   ) As aspas em “que rouba carteiras de pedestres indefesos” e “Mereceu! Tinha que ter sido 
queimado” (linhas 13 e 14) correspondem a avaliações presentes na voz de segmentos da 
população brasileira.  
(   ) Os travessões em “ – e é vendida – ” (linha 24) poderiam ser suprimidos, sem prejuízo 
gramatical e de sentido.  
(   ) Se na frase “Um menino amarrado ao poste, em uma rua da Zona Sul do Rio de Janeiro, 
não é um fato comum” (linhas 1 e 2) não houvesse o segmento em uma rua da Zona Sul do 
Rio de Janeiro, ainda assim a vírgula deveria ser mantida.  
  
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.  
  
a) V – V – V – V – F.  
b) F – V – V – F – V.  
c) V – F – F – V – V.  
d) F – F – V – V – V   
e) V – V – F – F – F.  
  
14 - Considere o seguinte texto:  
  
Demora para exames e consultas médicas ou procedimentos cirúrgicos não são exclusividade 
da saúde pública no Brasil. Usuários de planos de saúde vivem dilemas parecidos. Em alguns 
casos, os planos negam-se a cobrir determinados procedimentos – o que leva o indivíduo a 
buscar nos tribunais o direito ao atendimento. (Gazeta do Povo, setembro de 2015.)  
  
 A relação lógica entre o fato de os planos de saúde não cobrirem determinados 
procedimentos e o indivíduo buscar nos tribunais o direito ao atendimento é uma relação de:  

a) contradição.  
b) causalidade. 
c) finalidade. 
d) confirmação. 
e) redundância.  

  
 
O texto abaixo é referência para as questões 15 e 16.  
  

O cafezinho e a pressão arterial 
  
A cafeína presente no cafezinho nosso de todos os dias tem motivado estudos com diferentes 
resultados sobre a sua ação na pressão arterial das pessoas. Em recente número da Revista 
Brasileira de Hipertensão, Henrique T. Bianco e Mariza Thompson, da Unifesp, analisam a 
relação da cafeína com a pressão, em artigo de revisão. Concluem que a ingestão diária de 
duas ____ três xícaras de café parece razoável e segura, com efeitos neutros segundo ____ 
maioria dos trabalhos publicados. Ao considerar o consumo moderado de café como inócuo, 
os autores referem que sua associação com um aumento significativo da pressão arterial está 
relacionado apenas ____ pessoas sensíveis ____ cafeína, mas com efeitos desprezíveis no 
longo prazo em bebedores habituais de café. Os efeitos agudos do café são transitórios e sua 
ingestão regular desenvolve tolerância. A cafeína chega ____ circulação sanguínea através 
do trato digestivo, estimula o sistema nervoso central e aumenta ____ diurese. Bianco e 
Thompson destacam pesquisa de J. A. Greenberg, com cerca de 6.500 idosos, publicada no 
American Journal of Cardiology, sobre o “efeito protetor” da cafeína no coração de idosos com 
mais de 65 anos de idade que consumiam quatro ou mais doses de café ao dia. Essa ação 
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protetora para o coração, entretanto, não foi observada em pacientes severamente 
hipertensos. (UOL, outubro/2015)  
  
15 - A partir do que foi exposto no texto, considere as seguintes afirmativas:  
  
1. Para que a cafeína atue positivamente sobre o sistema nervoso central, é preciso que o 
consumo de café seja inócuo. 2. Bebedores habituais de café, a longo prazo, desenvolvem 
tolerância e deixam de sentir os efeitos benéficos da cafeína. 3. Os efeitos agudos do café 
sobre a pressão arterial são transitórios, a não ser para as pessoas sensíveis à cafeína. 4. 
Pacientes severamente hipertensos têm sua condição cardíaca piorada pela ingestão regular 
de cafeína.  
  
Assinale a alternativa correta.  
  
a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.  
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.  
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.  
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.  
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.  
  
16 - Quanto à ocorrência de crase, assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas, na ordem em que aparecem no texto.  
  
a) à – a – as – à – à – a.  
b) a – à – às – a – a – à.  
c) a – a – às – à – à – a.  
d) à – à – as – à – a – a.  
e) à – a – às – a – à – à.  
  
O texto a seguir é referência para as questões 17 e 18.  
  
Advogados de pessoa acusada de ter contas secretas na Suíça emitiram a seguinte 
declaração:  
  
Sem que isso signifique admissão de qualquer irregularidade, é de se estranhar que 
informações protegidas por sigilo – garantido tanto constitucionalmente como também pelos 
próprios tratados de cooperação internacional – estejam sendo ostensivamente divulgadas 
pela imprensa, inclusive atingindo pessoas que sequer são objeto de qualquer investigação, 
sendo que a única autoridade com acesso a tais informações, segundo o que também se 
noticia, seria o Procurador Geral da República. (Folha de S. Paulo, 2015)  
  
  
17 - Nesse texto os advogados:  
  
a) admitem a culpa do acusado.  
b) aprovam a atitude do Procurador Geral da República.  
c) culpam a imprensa pela divulgação das informações.  
d) colocam sob suspeição o Procurador Geral da República. 
e) rejeitam os tratados de cooperação internacional.  
 
18 - No texto, as palavras “admissão”, “sigilo” e “ostensivo” são usadas com o sentido, 
respectivamente, de:  
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a) contratação – confidência – imponente.  
b) aprovação – silêncio – ostentatório.  
c) ingresso – segurança – evidente.  
d) aceitação – lei – luxuoso.  
e) reconhecimento – segredo – expresso.  
  
  
19 - O texto de uma matéria publicada na internet continha a seguinte passagem:  
  
Quando perguntada sobre o jogador de futebol, a atriz desconversou, declarando sua 
admiração por ele, mas ponderando que eles estavam apenas saindo juntos e que ainda 
precisavam se conhecer melhor.  
  
(Texto adaptado de uma matéria jornalística)  
  
 A informação pressuposta na sentença acima é a de que a atriz:  
  

a) não conhece o jogador.  
b) estaria de namoro com o jogador. 
c) admira o jogador.  
d) está saindo com o jogador. 
e) gosta de falar sobre ele.  

  
20 - Considere o seguinte texto:  
  
A namorada perguntou se ele achava que ela estava gorda e ele respondeu que sim. Um 
sincericídio!  
  
 A expressão sincericídio, usada neste contexto, significa que:  
  
a) o namoro corria o risco de terminar se ele não falasse a verdade. 
b) o namorado tinha a intenção de terminar o namoro.  
c) o namorado admitiu uma verdade, sabendo que ela se voltaria contra ele mesmo.  
d) a namorada queria acabar com o namoro. 
e) a namorada queria testar a sinceridade do namorado. 
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MATEMÁTICA 
 

 
21 - O número mínimo de cubos de mesmo volume e dimensões inteiras, que 
preenchem completamente o paralelepípedo retângulo da figura, é 
 

a) 64 
b) 90 
c) 48 
d) 125 
e) 100 

  
22 - Numa escola foi feito um levantamento para saber quais os tipos de calçados mais 
usados pelas crianças. Foi obtido o seguinte resultado: um terço usa sandálias; um 
quarto usa tênis; um quinto usa sapatos, e os 52 restantes usam outros tipos de 
calçados. 
Pode-se concluir que, pelos tipos de calçados encontrados, há nessa escola um total 
de 
 

a) 240 crianças. 
b) 250 crianças. 
c) 260 crianças. 
d) 270 crianças. 
e) 280 crianças. 

 
 
23 - Tiago, seus três irmãos e o primo Wilson, ganharam sete milhões, quarenta e três 
mil, sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos, jogando com um único cartão na 
Mega-Sena. Se o prêmio for dividido em partes iguais, cada um receberá a quantia de: 
 

a) R$ 1.408.613,37 
b) R$ 1.486.013,17 
c) R$ 1.486.013,37 
d) R$ 1.408.613,17 
e)   R$ 1.408.617,17 

 
 
24 - Quatro cães, um pastor, um bóxer, um labrador e um buldogue, foram encontrados 
por um segurança em uma praça. Ele retirou do pescoço dos cães as placas com seus 
nomes, e também os cartões com nome e endereço dos donos. No calor do momento, o 
vigia misturou as placas e também os cartões, de modo que não conseguia saber o 
nome dos cães nem o nome dos respectivos donos. Os nomes dos cães, nas placas, 
eram Caco, Banzé, Igor e Wolf; e os nomes dos donos, nos cartões, eram Júlia, Ivone, 
Marcos e Tiago. Felizmente, o vigia lembrou algumas informações sobre os cães e seus 
donos. O dono do bóxer é o Marcos e o dono do buldogue é mulher. Os donos do Igor e 
do Banzé são do mesmo sexo. O Caco é da Júlia, que não tem um buldogue. O nome 
do labrador não é Igor nem Caco. Assim, é verdade que o cão  
 
 
  a) chamado Banzé pertence a Tiago.  



 

12 
 

b) da raça labrador pertence a Júlia.  
c) chamado Igor pertence a Ivone.  
d) chamado Wolf é da raça labrador.  
e) chamado Caco é da raça buldogue.  

 
25 -Dois alunos brincam com os números. O primeiro diz: 10, e o outro responde: 11. 
Depois, o primeiro diz: 12, e o outro: 14. Eles brincam por um bom tempo com os 
números. Observe as anotações e determine o número que o primeiro aluno disse na 
quinta vez que falou e na sétima vez, respectivamente: 

 
a) 29 e 52 
b) 30 e 45 
c) 30 e 52 
d) 38 e 52 
e) 38 e 62 

 
26 - Observe que, em cada linha do quadro, a sequência de algarismos da coluna (II) foi 
formada a partir da sequência de algarismos da coluna (I), aplicando-se critérios 
diferentes para os algarismos ímpares e para os algarismos pares. 
 

 
Com base nos mesmos critérios, a sequência de algarismos que substitui, corretamente, o 
ponto de interrogação da quarta linha e segunda coluna do quadro é 
 

a) 143092 
b) 183496 
c) 321496 
d) 941032 
e) 983416 

 
27 - 12 amigos se reuniram para um jantar de confraternização, no qual 6 ingeriram 
bebidas alcoólicas. Apesar de todos já terem mais do que 18 anos, apenas 8 deles já 
tinham habilitação para dirigir. Eles foram em 7 carros, que somente poderiam ser 
guiados na volta por quem tivesse habilitação e não tivesse ingerido bebida alcoólica. 
O número mínimo de pessoas em condições de dirigir é 
 

a) 2. 
b) 3. 
c) 4. 
d) 5. 
e) 6. 

 



 

13 
 

28- Em três partidas de futebol que jogou, o time A venceu uma, empatou uma e perdeu 
uma. Sabendo-se que, nas três partidas, A marcou três gols e sofreu apenas um gol, 
pode-se afirmar que o escore do jogo que venceu foi de 
 

a) 1 a 0  
b) 2 a 0  
c)  2 a 1  
d)  3 a 0 
e)  3 a 1 

 
 
29 - O total de x moedas convencionais (cara e coroa nas faces) estão sobre uma mesa. 

Dessas moedas, 
5

1  está em posição de coroa, ou seja, com a face coroa voltada para 

cima. Se invertermos o lado de 3 moedas que estão em posição de cara, 
4

1  das moedas 

ficará em posição de coroa. 
Nas condições dadas, a quantidade de divisores positivos de x é igual a 
 

a) 15. 
b) 12. 
c) 10. 
d) 9. 
e) 6. 

 
30 - Em um concurso, os candidatos fizeram uma prova com 30 questões. Pelas 
normas do concurso, os candidatos não poderiam deixar questões em branco e, na 
correção da prova, a cada resposta errada, anularia uma resposta certa. A nota da 
prova seria a soma dos valores atribuídos às questões. Se o candidato obteve nota 20, 
o número de questões que ele acertou foi de:  
 

a) 8  
b) 10  
c) 15  
d) 20  
e) 25 

   
31 - Um dos problemas enfrentado pelas empresas de telefonia celular é disponibilizar 
sinal de qualidade aos seus usuários, fato que nos últimos tempos tem gerado uma 
série de reclamações segundo o PROCON. Visando solucionar os problemas de 
infraestrutura e cobrir uma região com sinal de qualidade, uma operadora instalou 3 
antenas (A1, A2 e A3) situadas nos vértices de um triângulo equilátero cujo lado mede 8 
km, conforme indicado na figura abaixo. Nessas condições e considerando que cada 

uma das antenas cobre uma área circular equivalente a 16 km2 com sinal de qualidade, 
é correto afirmar que o usuário dessa operadora que se encontrar: 
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a) num dos lados do triângulo não terá sinal de qualidade. 
b) dentro da área delimitada pelo triângulo sempre terá um sinal de qualidade. 
c) no centro do triângulo não terá sinal de qualidade. 
d) a 4 km de um dos vértices do triângulo não terá um sinal de qualidade. 
e) num dos vértices do triângulo não terá sinal de qualidade. 

 
 
 

 
 

32 - O gráfico apresentado mostra resultados de pesquisas de intenção de voto para dois 
candidatos M e N. A margem de erro é de 2 pontos percentuais (por exemplo, se uma 
pesquisa registrar 10% de intenção de voto, isso significa que o valor real está entre 8% e 
12%). Se os valores reais de intenção de voto continuarem variando com a mesma velocidade 
que a desse período, a primeira data em que o valor real de N terá chance de alcançar o de M 
será 

 
a) 28 de setembro. 
b) 07 de outubro. 
c) 15 de outubro. 
d) 28 de outubro. 
e) 06 de novembro. 

 
33 - A globalização também ocorre no aspecto linguístico, de forma que palavras 
estrangeiras são frequentemente incluídas em nosso vocabulário. Hoje, dizemos 
corriqueiramente que vamos a um restaurante self-service, que estamos online, que 
precisamos fazer um download e que postamos uma selfie. 
Considere que seja de P(t)% o percentual de palavras estrangeiras no total de palavras 

utilizadas diariamente na língua portuguesa, em que )tt8864(
100

1
)t(P 2 , t = 0 representa 

o tempo presente, t = 1 representa uma estimativa para daqui a 1 ano, e assim 
sucessivamente até os próximos 85 anos (t = 85). Nessa situação, é correto afirmar que 
a referida porcentagem chegará a 20% para 
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a) 35 < t < 45. 
b) 45 < t < 55. 
c) t > 55. 
d) 20 < t < 35. 
e) t < 20 

 

34 - A função 
100

13
k)t(Py

t4 
 , em que k é uma constante real fixa representada 

graficamente abaixo é o modelo que descreve a evolução populacional de uma cultura 
de bactérias durante 1 hora. 

 
Se t0 é o tempo, em minutos, tal que P(t0) = 3,13, então t0 é aproximadamente igual a 
(Sugestão: Utilize a aproximação log32 = 0,63.) 

a) 34. 
b) 42. 
c) 15. 
d) 27. 
e)    38. 

 
35 - Um carpinteiro foi contratado para construir uma cerca formada por ripas de 
madeira. As figuras abaixo apresentam uma vista parcial da cerca, bem como os 
detalhes das ligações entre as ripas, nos quais os parafusos são representados por 
círculos brancos. Note que cada ripa está presa à cerca por dois parafusos em cada 
extremidade. 
 

 
 

Os parafusos usados na cerca são vendidos em caixas com 60 unidades. O número mínimo 
de caixas necessárias para construir uma cerca com 100 m de comprimento é 
 

a) 13. 
b) 12. 
c) 15. 
d) 14. 
e)   18. 
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NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO 
 
36 - São os seguintes requisitos para a escolha dos Ministros do STF, EXCETO: 
a) Idade entre 35 e 65 anos. 
b) Ser brasileiro nato. 
c) Três anos de atividade jurídica e regularmente inscrito na OAB. 
d) Ser cidadão, no pleno gozo dos direitos políticos. 
e) Possuir notável saber jurídico e reputação ilibada.  
 

37 - Marque a opção correta: 
 
a) Nos casos de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de 
propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização posterior, se houver dano. 
b) O direito fundamental de acesso à informação, como ocorre com todos os demais, é 
absoluto. Ele se refere, essencialmente, a informações que possam ser de interesse público 
ou geral, não cabendo dele cogitar quando se trate de informações que digam respeito 
exclusivamente à intimidade e à vida privada do indivíduo, as quais são objeto de proteção 
constitucional expressa. 
c) Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e empresa pública e autorizada 
a instituição de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei, neste último caso, 
definir as áreas de sua atuação. 
d) Constitui crime inafiançável e prescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, 
contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. 
e) Os direitos fundamentais têm o condão de restringir a atuação estatal e impõem um 
dever de abstenção, mas não de prestação.  
 
38 - Ano: 2016- Banca: VUNESP- Órgão: Câmara de Marília – SP- Prova: Procurador 
Jurídico 
Assinale a alternativa correta, no que concerne aos atos processuais. 
 
  a) Os atos e termos processuais sempre dependem de forma determinada, reputando-se 
nulos os que forem realizados de outro modo. 
  b) Todos os atos processuais são públicos, sem exceção. 
  c) O direito de consultar os autos e de pedir certidões de seus atos em processo que tramite 
em segredo de justiça é restrito às partes e a seus procuradores. 
  d) O terceiro, ainda eu demonstre interesse jurídico, não pode requerer ao juiz certidão de 
dispositivo de sentença, bem como de inventário. 
  e) Não existe a obrigatoriedade do uso do vernáculo em todos os atos e termos do processo. 
 
39 - Ano: 2015Banca: FGV- Órgão: TJ-PI- Prova: Analista Judiciário - Analista Judicial 
Os Juizados Especiais são previstos pela Constituição, em seu art. 98, I, como 
competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor 
complexidade. Segundo a Lei nº 9.099/1995, o processo perante os Juizados Especiais 
Cíveis é orientado, dentre outros, pelo seguinte princípio: 
 
  a) escritura; 
  b) desconcentração dos atos processuais; 
  c) oralidade; 
  d) formalidade; 
  e) não imediação na produção probatória. 
 
 



 

17 
 

40 - ( CESP- TJCE-2014)  No que diz respeito ao inquérito policial, assinale a opção 
correta. 
 
a) Se tratando de crimes de ação penal pública condicionada, o inquérito policial poderá ser 
iniciado de ofício pela autoridade policial sem a epresentação do ofendido, necessária apenas 
para dar início à ação penal. 
b) Tratando-se de crimes de ação penal privada, o inquérito policial poderá ser iniciado 
mediante requisição do Ministério Público ou da autoridade judiciária. 
c) O indiciado pode requerer à autoridade policial qualquer diligência que julgue necessária.  
d) A autoridade policial deve nomear curador ao indiciar menor de 18 anos de idade. 
e) Nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial somente poderá ser iniciado de ofício 
pela autoridade policial. 
 
 
41 – Em relação ao juizado especial marque a alternativa correta. 
 
a) Expirado o prazo sem revogação da suspensão, o juiz deve decretar a extinção da 
punibilidade. 
b) Acerca do procedimento relativo aos crimes de menor potencial ofensivo, previsto na 
Lei n.º 9.099/1995, na audiência preliminar, o ofendido terá a oportunidade de exercer o 
direito de representação verbal nas ações penais públicas condicionadas e, caso não o faça, 
ocorrerá a decadência do direito. 
c) Quando a proposta de suspensão é recusada, o juiz deve remeter os autos ao 
Ministério Público para que este ofereça denúncia. 
d) A suspensão somente pode ser concedida nas infrações penais de menor potencial 
ofensivo. 
e)  O procedimento sumaríssimo, previsto na Lei n.º 9.099/1995, é aplicado nos casos de 
infrações de menor potencial ofensivo e para aqueles cuja pena mínima seja igual ou inferior 
a um ano. 
 
 
 
42 – A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação 

para o trabalho. Em relação ao direito assegurado, conforme art. 53 da Lei n.º 8.069, leia 

as afirmações e assinale V (verdadeiro) e F (falso). 

 

(  ) Ser respeitado pelos seus educadores. 

(  ) Contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias superiores. 

(  ) Organizar e participar de entidades estudantis. 

(  ) Participar da definição e elaboração da proposta curricular do município. 

(  ) Ter acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 

A sequência correta é 

(a) F, V, V, F e F. 

(b) V, V, V, V e F. 

(c) F, V, F, V e F. 
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(d) V, V, V, F e V. 

(e) V, F, F, F e V. 

 

43 – Segundo os artigos 15 e 16 do ECA, a criança e o adolescente têm direito à 

liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas em processo de desenvolvimento e 

como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais conforme previsto na Constituição e 

nas leis. 

Entende-se como direito à liberdade os seguintes aspectos: 

 

I. ter direito de opinar e de se expressar; 

II. brincar, praticar esportes e divertir-se; 

III. participar da vida política, na forma da lei; 

IV. buscar refúgio, auxílio e orientação. 

Está correto o contido em 

(a) I, apenas. 

(b) I e II, apenas. 

(c) II e III, apenas. 

(d) III e IV, apenas. 

(e) I, II, III e IV. 

 
44 - Assinale a alternativa correta, de acordo com o CODJ: 

 

a) Segundo o CODJ, O Tribunal de Justiça, órgão máximo do Poder Judiciário estadual, 

composto por 120 Desembargadores, tem sede na Capital e jurisdição em todo o território do 

Estado. 

b) No caso de antiguidade, apurada na última entrância, o Tribunal de Justiça somente 

poderá recusar o Juiz mais antigo pelo voto fundamentado de dois terços (2/3) de seus 

membros, conforme procedimento próprio e assegurada ampla defesa, repetindo-se a 

votação até fixar-se a indicação. 

c) Os Juízes de Direito serão promovido ao cargo de Desembargador pelo Presidente do 

Tribunal de Justiça nas vagas correspondentes à respectiva classe, por antiguidade e 

merecimento, alternadamente. 

d) Será promovido o Juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do 

prazo legal, não podendo devolvê-lo ao cartório sem o devido despacho ou decisão. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
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45 - Analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta, conforme o Estatuto dos 

Funcionários Públicos do TJPR: 

 

I -  Posse é o ato expresso de aceitação das atribuições, dos deveres e das responsabilidades 

do cargo formalizado com a assinatura do termo pelo empossado e pela autoridade 

competente e ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação da nomeação, 

prorrogável por até 30 (trinta) dias, a requerimento do interessado ou de seu representante 

legal e a juízo da Administração. 

II - O funcionário que, após a posse, não entrar em exercício dentro do prazo fixado, será 

demitido. A posse e o exercício poderão ser reunidos em um só ato. 

III - Ao entrar em exercício, o funcionário nomeado para cargo de provimento efetivo ficará 

sujeito a estágio probatório por período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual a sua 

aptidão e capacidade serão objetos de avaliação para o desempenho do cargo, observados 

os seguintes fatores: assiduidade; disciplina; capacidade; produtividade e responsabilidade. 

a) Estão corretos apenas os itens I e III. 

b) Estão corretos apenas os itens II e III. 

c) Estão corretos apenas os itens I, II e III. 

d) Nenhum item está correto. 

e) Todas os itens estão corretos. 
 
46-  Assinale a alternativa correta, nos termos do CN: 

 

a) A função correicional consiste na orientação, fiscalização e inspeção permanente sobre 

todos os juízes, serventuários da justiça, auxiliares da justiça, ofícios de justiça, serventias do 

foro extrajudicial, secretarias, serviços auxiliares e unidades prisionais, sendo exercida em 

todo o Estado pelo Corregedor-Geral da Justiça e, nos limites das suas atribuições, pelos 

juízes. 

b) A função correicional será exercida exclusivamente por meio de correições ordinárias, 

gerais ou parciais e inspeções correicionais. 

c) As correições ordinárias e extraordinárias nos ofícios de justiça, serventias do foro 

extrajudicial e secretarias somente poderão ser feitas pelo Corregedor-Geral da Justiça. 

d) O resultado da correição ou inspeção constará de ata ou relatório circunstanciado, com 

instruções, se for o caso, as quais serão imediatamente encaminhadas ao juiz para o devido 

cumprimento e com caráter absolutamente sigiloso e com acesso apenas ao juiz e ao 

Corregedor-Geral da Justiça. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

47 - Analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta sobre a Lei do FUNJUS: 

 

I -  As receitas do Fundo da Justiça, exceto as oriundas do Tesouro Geral do Estado, não 

integram o percentual fixado, para o Poder Judiciário, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

II -  Fica o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, após aprovação do Órgão 

Especial, por maioria absoluta de seus membros, autorizado a destinar para o Fundo da 

Justiça, por Decreto Judiciário, em razão da conveniência administrativa e do interesse da 
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Justiça, o valor de até 25% (vinte e cinco por cento) dos recursos financeiros oriundos de 

convênios, acordos, termos de cooperação ou contratos firmados pelo Poder Judiciário com 

instituições financeiras e entidades de direito privado. 

 

III - A aplicação das receitas orçamentárias do Fundo da Justiça será feita por meio de 

dotações consignadas na Lei de Orçamento Anual ou em créditos adicionais, mediante 

empenho, liquidação e pagamento, abrangendo as Despesas Correntes e Despesas de 

Capital necessárias à consecução do objetivo de estatização das serventias do foro judicial. 

a) Estão corretos apenas os itens I e II. 

b) Estão corretos apenas os itens II e III. 

c) Estão corretos apenas os itens I, II e III. 

d) Nenhum item está correto. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

 

48 - Assinale a alternativa incorreta nos termos do Regimento Interno do TJPR: 

 

a) O Presidente do Tribunal terá, nas sessões, assento especial ao centro da mesa; à 

direita, assentar-se-á o Procurador-Geral de Justiça, e, à esquerda, o Corregedor-Geral da 

Justiça. 

b) O Presidente, o 1º e o 2º Vice-Presidente, o Corregedor-Geral e o Corregedor não 

integrarão as Seções ou Câmaras e, ao deixarem o cargo, ocuparão os lugares deixados 

pelos novos eleitos, respectivamente. 

c) O Presidente do Tribunal de Justiça é o chefe do Poder Judiciário, e nos seus 

impedimentos será substituído pelo 1º Vice-Presidente. 

d) No caso de impedimento do Presidente e do 1º Vice-Presidente, será chamado ao 

exercício da Presidência o Corregedor-Geral ou de Corregedor, e, no caso de impedimento 

deste, sucessivamente o Desembargador mais antigo que não exerça os cargos de 

Corregedor-Geral ou de Corregedor. 

e) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
49 - A Constituição do Estado do Paraná, prevê expressamente a iniciativa popular de 
lei estadual e municipal. Com relação ao tema, julgue os itens subseqüentes: 
I. A iniciativa popular de lei estadual, pode ser exercida desde que haja no mínimo, um 
por cento do eleitorado estadual, distribuído em pelo menos cinqüenta Municípios, com 
um por cento de eleitores inscritos em cada um deles. 
 
II. A iniciativa popular de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, pode ser 
exercida desde que haja no mínimo, um por cento do eleitorado do município. 
 
III.  A iniciativa popular de lei estadual, pode ser exercida desde que haja no mínimo, um por 
cento do eleitorado estadual, distribuído em pelo menos cinco Municípios, com cinco por 
cento de eleitores inscritos em cada um deles. 
 
IV. A iniciativa popular de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, pode ser 
exercida desde que haja no mínimo, cinco por cento do eleitorado do município. 
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V. A iniciativa popular de lei estadual, pode ser exercida desde que haja no mínimo, cinco por 
cento do eleitorado estadual, distribuído em pelo menos cinqüenta Municípios, com um por 
cento de eleitores inscritos em cada um deles. 
 
a) Somente I e II estão corretas; 
b) Somente I e IV estão corretas; 
c) Somente  IV e  V estão corretas; 
d) Somente II e V estão corretas. 
e) Somente I está correta. 
 
 
50 - Dentre os princípios constitucionais da Administração Pública expressamente 
contidos no art. 37 da Constituição Federal e no art. 27 da Constituição Estadual, 
assinale apenas o que se encontra contido na Constituição Estadual: 
 
a) Princípio da moralidade 
b) Princípio da eficiência. 
c) Princípio da impessoalidade. 
d) Princípio da motivação. 
e) Princípio da segurança jurídica. 
 

INFORMÁTICA 
 

51 - Assinale a alternativa que informa corretamente a ação do ícone abc com um traço 
no meio, existente na guia Página Inicial, grupo Fonte, no Microsoft Word 2016, em sua 
configuração padrão, como destacado na imagem a seguir.  

 

 

a) Elimina o texto selecionado.  
b) Muda a formatação do texto selecionado para tachado.  
c) Diminui a fonte da letra do texto selecionado.  
d) Altera o texto selecionado para caixa baixa.  
e) Aplica uma animação ao texto selecionado 
 

52 - Ao utilizar um computador com MS-Windows 10, instalado na sua configuração 
padrão, um usuário deletou (utilizando somente a tecla del ou delete) por engano os 
seguintes arquivos: 

 
 
Educador.xlsx da Área de Trabalho;  
Segurança.txt da pasta Downloads;  
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Questões.html do Disco removível (G:);  
Agente.docx da biblioteca Documentos;  
Farmácia.pptx da unidade de Rede.  
 

Ao recorrer à Lixeira para recuperar os arquivos apagados indevidamente, o usuário 
encontrou apenas o(s) seguinte(s) arquivo(s):  
 
a) Farmácia.pptx.  
b) Farmácia.pptx e Questões.html.  
c) Questões.html e Farmácia.pptx.  
d) Segurança.txt, Questões.html e Agente.docx.  
e) Educador.xlsx, Segurança.txt e Agente.docx. 
 

 

53 - Um usuário digitou os seguintes dados numa planilha do MS-Excel 2016: O 
resultado da fórmula =CONT.NUM(A1:A8) a ser inserida na célula A9 será  

 

a) 5  
b) 8  
c) 109  
d) 114  
e) 126 
 

54 - A planilha exibida a seguir está sendo editada por meio do MS-Excel 2016, em sua 
configuração padrão. Assinale a alternativa que contém a fórmula que deve ser 
colocada na célula D2, para que o valor resultante esteja de acordo com a planilha 
exibida.  
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a) =SOMA(B2;C2)  
b) =SOMA((B3:C3)/3)  
c) =MAIOR(B2:C2;2)  
d) =MÉDIA(B2:C2)  
e) =MÉDIA(B3:C3) 
 

55- Caso um técnico judiciário precise transmitir dados por meio da internet, é 
interessante que a transferência aconteça por meio de um site com ambiente de 
navegação que faça uso de SSL, que permite comunicação com mais segurança.  

Assinale a alternativa que contém o indicativo de um endereço de página que utiliza SSL 

  a) smtp 
  b) http 
  c) ftp 
  d) https 
  e) sslx 
 
 

ATUALIDADES 
 

56 - Observe a charge do cartunista Carlos Latuff:  

 

Fonte: Opera Mundi: 

Nesta charge, o cartunista representa graficamente o comentário feito pelo ex-jogador 
Diego Maradona: "Será uma grande Copa, mas não se pode cobrir as pessoas com 
cimento". Trata-se de uma crítica ao modo como as obras e as políticas públicas foram 
encaminhadas ao longo de todo o período de preparação para o evento. Nesse mesmo 
sentido, tome as reflexões que a charge suscita e relacione-as com seus 
conhecimentos marcando apenas a alternativa CORRETA: 

a) Pesquisa Datafolha 2014 demonstrou que 51% da população brasileira apoiava a 
realização dos jogos no Brasil. Após a realização da Copa, dos Jogos Olímpicos e a operação 
Lava Jato, a aprovação dos chamados megaeventos pela população continuou a subir.  
b) Desde o período colonial, no Brasil, os vetores de ocupação do território se apresentaram 
como homogêneos e planificados, revelando uma postura pensada e deliberada de 
“preencher” o espaço com populações nacionais.  
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c) Um dos principais elementos que caracterizam a segregação urbana diz respeito, 
principalmente, à forma como a malha ferroviária e rodoviária se apresenta, na medida em 
que o acesso ao automóvel e ao consumo apresenta-se de forma igualitária no país.  
d) A região centro-oeste, a mais urbanizada e demograficamente densa, ultrapassou 
recentemente outras regiões brasileiras – notadamente a região sudeste –, devido 
principalmente a sua importância econômica como principal celeiro do país, produtor de 
gêneros alimentícios diversos.  
e) O crescimento das cidades e da população urbana é uma característica marcante do Brasil 
entre os anos 1950 e 1980, quando milhões de pessoas deixaram a zona rural e migraram 
para as regiões metropolitanas e capitais dos estados. Esse processo acabou criando um 
inchaço descontrolado nas regiões urbanas, o que acabou levando a uma cada vez maior 
segregação espacial e aumento das desigualdades sociais. 
 

57- Leia a notícia abaixo e siga as orientações: 

 
Os cerca de 300 manifestantes que ocupam o prédio do Instituto Nacional de Seguridade 
Social (INSS) na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, no centro de Curitiba, decidiram nesta 
quarta-feira (15) que vão permanecer no local [...]. O instituto pediu que uma data fosse 
marcada para os ocupantes saírem do prédio. Mas, como houve recusa dos sem-teto em 
fazer isso, o caso agora pode ir à Justiça, com o ingresso pelo INSS de uma ação de 
reintegração de posse. [...] o edifício tem cerca de 3 mil metros quadrados de área útil, mas 
apenas uma parte de um dos quatro andares está sendo usada pelo INSS, como depósito.  

(Fonte: <http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/apos-reuniao-
ocupacao-do-predio-do-inss-no-centro-de-curitiba-continua-4fy22h2 
3tbk3jhl7riwetqsop>. Publicado em 15/04/2015. Acessado em 
21/08/2016.)  
 

Com base na problemática presente no texto e nos conhecimentos, identifique como 
verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:  
 
( ) Uma das causas das situações expostas no texto é a valorização do solo urbano, 
sobretudo em espaços com boa infraestrutura, que impede o acesso à moradia por 
parte significativa dos habitantes das cidades brasileiras.  
( ) A participação da sociedade na gestão urbana é uma diretriz prevista legalmente, 
que pode contribuir para a gestão democrática dos municípios e diminuir os conflitos 
pelo direito ao uso da cidade.  
( ) Segundo o Estatuto das Cidades, a regularização fundiária e a urbanização são 
instrumentos de política urbana considerados entraves à prevenção e resolução de 
problemas ambientais.  
( ) O Poder Público possui mecanismos para combater a especulação imobiliária e 
promover a função social da propriedade. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.  
 
A) F – V – F – V.  
B) V – V – F – V.  
C) F – V – V – F.  
D) V – F – F – F.  
E) V – F – V – F. 
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58- Análise os dados abaixo e siga as orientações: 

No Brasil, uma a cada cinco mulheres é vítima de violência doméstica, segundo dados 
da Secretaria de Política para Mulheres. Cerca de 80% dos casos são cometidos por 
parceiros ou ex-parceiros. Em relação ao Patriarcalismo na sociedade brasileira 
assinale a alternativa correta:  

A) A lei batizada de Maria da Penha, em homenagem a uma das tantas vítimas de 
agressão, é fortemente criticada pela ONU (Organização das Nações Unidas) por ser 
considerada uma das piores legislações do mundo no combate à violência contra as 
mulheres. 
B) Apesar de serem minoria em termos demográficos na sociedade brasileira, as 
mulheres são as que mais produzem artigos, monografias, dissertações e teses – 
proporcionalmente-  na academia brasileira. 
C)  O caráter Patriarcal da sociedade brasileira é responsável pela confusão entre o 
público e o privado, ou seja, entre o espaço do homem e da mulher na sociedade 
contemporânea.  
D) Apesar de já serem a maioria em termos demográficos, as mulheres apenas 
recentemente atingiram a igualdade de salário quando comparadas aos homens em mesmos 
cargos, ocupações. 
E) Em 2010 51% da população brasileira era composta por mulheres e o brasil elegeu sua 
primeira mulher presidente da república. No entanto, as taxas de representação feminina em 
câmaras de vereadores, assembleias legislativas e no Congresso Nacional dificilmente 
passam de 10% em média até os dias atuais. 
 

59 - Leia a notícia abaixo e siga as orientações: 

Estados Unidos e China ratificam acordo do clima assinado em Paris 

Setembro de 2016 

Em uma cerimônia paralela à reunião do G20, que conta com as maiores economias do 
mundo, Barack Obama e Xi Jinping entregaram juntos um documento ao secretário-geral da 
ONU, Ban Ki-moon. Esse documento certifica que os Estados Unidos e a China tomaram as 
medidas necessárias para aderir ao acordo que estabelece metas de redução de emissão de 
carbono. 

(Fonte:http://g1.globo.com/natureza/noticia/2016/09/estados-unidos-
ratificam-acordo-do-clima-assinado-em-paris.html) 

De acordo com o tema assinale a alternativa correta: 

A) O Acordo de Paris entrou em vigor a partir do acontecimento acima relatado. Juntos, 
EUA e China são responsáveis por cerca de 10% das emissões globais de gases de efeito 
estufa. 
B) Por ser um acordo universal, não há diferenças entre metas, estratégias e punições 
entre países ricos e em desenvolvimento, sendo que todos os signatários se comprometem a 
garantir financiamento de US$ 100 bilhões para cumpri-lo integralmente. 
C) Destinado a substituir o Protocolo de Kioto em 2020, o Acordo de Paris tem como 
objetivo diminuir a temperatura média mundial em até 3°C a cada 10 anos. 
D) O acordo foi aprovado por representantes de 195 países na COP 21, a cúpula do clima 
em dezembro de 2015 em Paris. Esse é o primeiro acordo de extensão global para frear as 
emissões de gases do efeito estufa. 

http://g1.globo.com/natureza/noticia/2016/09/estados-unidos-ratificam-acordo-do-clima-assinado-em-paris.html
http://g1.globo.com/natureza/noticia/2016/09/estados-unidos-ratificam-acordo-do-clima-assinado-em-paris.html
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E) Uma das críticas ao acordo é que ele não prevê revisão periódica, sendo que suas 
metas e estratégias passam a valer desde já até 2050. 

 

60- Leia a notícia abaixo e siga as orientações: 

Um ataque envolvendo um caminhão em uma feira de Natal em Berlim, na Alemanha, deixou 
12 pessoas mortas e 48 feridas no final de 2016. Um caminhão que transportava 25 toneladas 
de aço atropelou e arrastou tudo o que cruzou por seu caminho ao longo de uma distância 
que variou entre 50 e 80 metros, segundo a BBC. A polícia de Berlim informou que o 
caminhão “foi conduzido deliberadamente em direção à multidão”. Inicialmente um 
paquistanês havia sido preso como suspeito de cometer o ataque. Mas logo após, o chefe de 
polícia de Berlim afirmou que não estava claro se o homem era realmente o motorista do 
veículo. A polícia e o ministro do interior alemão afirmaram que o suspeito nega o 
envolvimento no crime. No final, ele foi liberado por falta de provas. Um segundo suspeito 
chegou a ser preso, mas foi liberado em seguida. "Sei que, para nós, seria particularmente 
difícil suportar se for confirmado que este ato foi cometido por uma pessoa que pediu 
proteção e asilo na Alemanha", afirmou Merkel na TV, em seu primeiro comunicado após o 
episódio. 

(Acesso em fevereiro de 2017. http://g1.globo.com/mundo/noticia/perguntas-e-respostas-
sobre-ataque-com-caminhao-em-berlim.ghtml) 

De acordo com o evento acima descrito e seus desdobramentos referentes ao cenário 
internacional assinale a alternativa correta: 

A) Devido à falta de provas, as autoridades alemãs concluíram que o episódio foi uma 
fatalidade, ou seja, um acidente sem intenções políticas e/ou terroristas. 
B) Um mês após o ataque, a chanceler da Alemanha Angela Merkel sofreu com uma série 
de questionamentos no parlamento, sendo afastada do cargo após um processo de 
impeachment que colocou a vice-chanceler Theresa May no poder. 
C) Apesar das investigações policiais alemãs não apontarem um autor para o atentado, o 
Estado Islâmico afirmou que o autor do ataque é um "soldado" do califado. 
D) A Alemanha é um país conhecido por ter uma das mais rígidas políticas de entrada e 
controle de imigrantes se comparada com os demais países da Europa 
E)  Após o ataque, a Alemanha viu os pedidos de asilo e refúgio a seu país caírem 
drasticamente, sendo que atualmente é um dos países que menos recebe esse tipo de 
solicitação. O país europeu com maior pedido de refúgio é a Hungria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/perguntas-e-respostas-sobre-ataque-com-caminhao-em-berlim.ghtml
http://g1.globo.com/mundo/noticia/perguntas-e-respostas-sobre-ataque-com-caminhao-em-berlim.ghtml
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QUESTÃO DISCURSIVA 
 

Leia atentamente os textos apresentados a seguir. 

Texto 1 

 

 
BECK, Alexandre. Disponível em< http://jornalggn.com.br/tag/blogs/tirinhas 

 

Texto 2 

 

10 dicas para identificar notícias falsas, segundo o Facebook 

Por Victor Caputo                                    

 

São Paulo – O Facebook começa nesta sexta-feira uma campanha para diminuir o 

fluxo de notícias falsas dentro da rede social. Ao entrar na sua conta do Facebook, você verá 

um aviso chamando para uma lista de dicas para identificar uma notícia falsa. 

“O Feed de Notícias é um lugar para comunicação autêntica. Melhorar o discernimento 

das pessoas sobre notícias é uma preocupação global”, escreve o vice-presidente 

responsável pelo feed de notícias, Adam Mosseri, em comunicado. 

O Facebook vem tomando uma posição clara contra a disseminação de notícias falsas 

dentro da rede social. Alguns dirão que a atitude é um mea culpa já que a empresa demorou 

a tomar uma atitude contra esse tipo de conteúdo. 

O que importa é que Mark Zuckerberg e companhia estão agindo de forma ativa agora. 

A mensagem será exibida para usuários de 14 países diferentes. Além do Brasil, estão na 

lista vizinhos como Argentina e Colômbia. 

As dicas foram elaboradas pelo Facebook em parceria com a First Draft, uma 

organização que oferece orientação sobre como encontrar, verificar e publicar conteúdo 

verossímil na internet. 

Abaixo, copiamos as 10 dicas fornecidas pelo Facebook que serão disponibilizadas na 

rede social a partir de amanhã: 

1. Seja cético com as manchetes. Notícias falsas frequentemente trazem manchetes 

apelativas em letras maiúsculas e com pontos de exclamação. Se alegações chocantes na 

manchete parecerem inacreditáveis, desconfie. 

2. Olhe atentamente para a URL. Uma URL semelhante à de outro site pode ser um sinal de 

alerta para notícias falsas. Muitos sites de notícias falsas imitam veículos de imprensa 

autênticos fazendo pequenas mudanças na URL. Você pode ir até o site para verificar e 

comparar a URL de veículos de imprensa estabelecidos. 

http://jornalggn.com.br/tag/blogs/tirinhas
http://exame.abril.com.br/autor/victor-caputo
http://exame.abril.com.br/noticias-sobre/facebook
http://exame.abril.com.br/noticias-sobre/redes-sociais/
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3. Investigue a fonte. Certifique-se de que a reportagem tenha sido escrita por uma fonte 

confiável e de boa reputação. Se a história for contada por uma organização não conhecida, 

verifique a seção “Sobre” do site para saber mais sobre ela. 

4. Fique atento com formatações incomuns. Muitos sites de notícias falsas contêm erros 

ortográficos ou layouts estranhos. Tenha cuidado se perceber esses sinais. 

5. Considere as fotos. Notícias falsas frequentemente contêm imagens ou vídeos 

manipulados. Algumas vezes, a foto pode ser autêntica, mas foi retirada do contexto. Você 

pode pesquisar pela foto ou imagem para verificar de onde ela veio. 

6. Confira as datas. Notícias falsas podem conter datas que não fazem sentido ou até 

mesmo datas que tenham sido alteradas. 

7. Verifique as evidências. Verifique as fontes do autor da reportagem para confirmar que 

são confiáveis. Falta de evidências sobre os fatos ou menção a especialistas desconhecidos 

pode ser uma indicação de notícias falsas. 

8. Busque outras reportagens. Se nenhum outro veículo na imprensa tiver publicado uma 

reportagem sobre o mesmo assunto, isso pode ser um indicativo de que a história é falsa. Se 

a história for publicada por vários veículos confiáveis na imprensa, é mais provável que seja 

verdadeira. 

9. A história é uma farsa ou uma brincadeira? Algumas vezes, as notícias falsas podem 

ser difíceis de distinguir de um conteúdo de humor ou sátira. Verifique se a fonte é conhecida 

por paródias e se os detalhes da história e o tom sugerem que pode ser apenas uma 

brincadeira. 

10. Algumas histórias são intencionalmente falsas. Pense de forma crítica sobre as 

histórias lidas e compartilhe apenas as notícias que você sabe que são verossímeis. 

 

Disponível em: <http://exame.abril.com.br/tecnologia/10-dicas-para-identificar-noticias-falsas-

segundo-o-facebook 

 

 

Texto 3 

 

Os perigos dos boatos e falsas notícias na rede; como evitar e identificar 

                  

Mais da metade dos domicílios brasileiros passou a ter acesso à internet desde 2014, e 

o smartphone passou o número de computadores, virando o aparelho nº 1 para acessar 

internet no Brasil – de acordo com pesquisa do IBGE. Dados como esses ajudam a entender 

porque as informações ganham velocidade e chegam rapidamente na vida das pessoas. As 

redes sociais e a internet têm possibilitado o estreitamento de distâncias que, antes, pareciam 

inacessíveis. O que muita gente não sabe, no entanto, é que uma informação falsa, ou boatos 

compartilhados na internet, podem trazer consequências graves e ser considerados crimes. 

Em 2014, a dona de casa Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, morreu após ter sido 

espancada por dezenas de moradores de Guarujá, no litoral de São Paulo. Ela foi agredida a 

partir de um boato gerado no Facebook. O post afirmava que uma mulher sequestrava 

crianças para utilizá-las em rituais de magia negra. Já em Porto Alegre, uma página de 

Facebook compartilhou um retrato falado falso – a postagem alertava mulheres sobre um 

estuprador que agia dentro de um ônibus. 
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Pelo Whatsapp, a prática do compartilhamento de gifs, fotos, áudios e vídeos é ainda 

maior do que em outras redes sociais. Áudios com pedidos de socorro, com sons de tiros e 

metralhadoras, e textos que contam histórias de sequestros falsos são frequentemente 

compartilhados em formatos de correntes virtuais. O alerta aqui é para a responsabilidade 

social sobre aquilo que compartilhamos e repassamos na internet. Com um pouco de 

criatividade, é possível produzir facilmente um boato e conquistar o engajamento de milhares 

de internautas. 

 

Disponível em: <http://wp.clicrbs.com.br/conecte/2016/08/06/os-perigos-dos-boatos-e-falsas-

noticias-na-rede-como-evitar-e-identificar/?topo=52,1,1,,171,e171 

 

 

 

PROPOSTA 

 

A partir das informações dadas, escreva um texto em que se posicione frente ao fato 

apresentado. Seu texto deverá, obrigatoriamente: 

 

 

1) mencionar a crítica implícita na tira de Armandinho; 
2) ser predominantemente argumentativo; 
3) apresentar um posicionamento sobre o motivo que leva as pessoas a compartilharem 

notícias falsas; 
4) apresentar, pelo menos, uma consequência da propagação de boatos; 
5) explorar uma ação de identificação de notícias falsas, dentre as apresentadas na 

coletânea. 
6) Conter no mínimo 15 e, no máximo, 18 linhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wp.clicrbs.com.br/conecte/2016/08/06/os-perigos-dos-boatos-e-falsas-noticias-na-rede-como-evitar-e-identificar/?topo=52,1,1,,171,e171
http://wp.clicrbs.com.br/conecte/2016/08/06/os-perigos-dos-boatos-e-falsas-noticias-na-rede-como-evitar-e-identificar/?topo=52,1,1,,171,e171
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Nome: __________________________________________________________________ 

Telefone:_______________________________________________________________ 

 

 

RASCUNHO 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15 mínimo 

16  

17  

18 máximo 

19  

20  



 

 

 

 

                       

Nome: __________________________________________________________________ 

Telefone:_______________________________________________________________ 

 

VERSÃO DEFINITIVA 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15 mínimo 

16  

17  

18 máximo 
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