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Este CADERNO DE QUESTÕES contém 30 questões, sendo de 01 a 10
Língua Portuguesa; 11 a 20 Matemática e 21 a 30 Conhecimentos Gerais.
Durante a realização da prova, o candidato só poderá manter consigo e, em
lugar visível, os seguintes objetos: caneta esferográfica de tinta azul ou preta,
lápis, borracha, documento de identificação. Garrafa de água só será permitida
uma unidade e sem rótulo.
O caderno de questões é o espaço no qual o candidato poderá desenvolver
todas as técnicas para chegar à resposta adequada, permitindo-se o rabisco e
a rasura em qualquer folha, EXCETO na FOLHA DE RESPOSTAS, sendo
único documento válido e utilizado para a correção. Este deve ser preenchido
com bastante atenção. Ele não poderá ser substituído. A não entrega da folha
de respostas, bem como a falta de assinatura neste, implicará na automática
eliminação do candidato do Processo Seletivo.
Será atribuída nota 0 (zero) à resposta que, na folha de respostas estiver em
desconformidade com as instruções, não estiver assinalada ou que contiver
mais de uma alternativa assinalada, emenda, rasura ou alternativa marcada a
lápis, ainda que legível.
Em nenhuma hipótese, será considerado para correção e respectiva
pontuação, o caderno de questões.
O candidato, ao terminar a prova objetiva, devolverá ao fiscal da sala, o
caderno de questões e a folha de respostas devidamente preenchida e
assinada.
Ao final da prova, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão
permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a coordenação para
o lacre dos envelopes.
O tempo máximo para a realização da prova, incluído o preenchimento da
FOLHA DE RESPOSTAS, é de 02:00 horas.

Boa Prova!

NOME LEGÍVEL: ______________________________________________________

ASSINATURA: ________________________________________________________

NÚMERO DA INSCRIÇÃO: ______________________________________________

Português
O problema ecológico
Se uma nave extraterrestre invadisse o espaço aéreo da Terra, com certeza seus
tripulantes diriam que neste planeta não habita uma civilização inteligente, tamanho é
o grau de destruição dos recursos naturais. Essas são palavras de um renomado
cientista americano. Apesar dos avanços obtidos, a humanidade ainda não descobriu
os valores fundamentais da existência. O que chamamos orgulhosamente de
civilização nada mais é do que uma agressão às coisas naturais. A grosso modo, a tal
civilização significa a devastação das florestas, a poluição dos rios, o envenenamento
das terras e a deterioração da qualidade do ar. O que chamamos de progresso não
passa de uma degradação deliberada e sistemática que o homem vem promovendo
há muito tempo, uma autêntica guerra contra a natureza.
Afrânio Primo. Jornal Madhva (adaptado).

Questão 01
Segundo o texto, o cientista americano está preocupado com:
a) a vida neste planeta.
b) a qualidade do espaço aéreo.
c) o que pensam os extraterrestres.
d) o seu prestígio no mundo.

O “IMPEACHMENT” E A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PRESIDENCIAL
Tendo aludido ao lugar da obra de Rui Barbosa onde se lê “mais vale, no governo, a
instabilidade que a irresponsabilidade” – essa nota dominante do presidencialismo
– um dos nossos bons constitucionalistas retratou com suma clareza e singeleza a
inoperância do

impeachment,instituto de origem anglo-saxônica, acolhido pelas

Constituições presidencialistas, ao afirmar que “sendo um processo de ‘formas’
criminais (ainda que não seja um procedimento penal ‘estrito’), repressivo, a posteriori,
seu manejo é difícil, lento, corruptor e condicionado à prática de atos previamente
capitulados como crimes”. Sobre o impeachment, esse “canhão de cem toneladas”
(Lord Bryce), que dorme “no museu das antigüidades constitucionais” (Boutmy) é
ainda decisivo o juízo de Rui Barbosa, quando assevera que “a responsabilidade
criada sob a forma do impeachment se faz absolutamente fictícia, irrealizável,
mentirosa”, resultando daí no presidencialismo um poder “irresponsável e, por
conseqüência, ilimitado, imoral, absoluto”. Essa afirmativa se completa noutra
passagem em que Rui Barbosa, depois de lembrar o impeachmet nas instituições

americanas como “uma ameaça desprezada e praticamente inverificável”, escreve:
“Na irresponsabilidade vai dar, naturalmente, o presidencialismo. O presidencialismo,
se não em teoria, com certeza praticamente, vem a ser, de ordinário, um sistema de
governo irresponsável”. Onde o presidencialismo se mostra pois irremediavelmente
vulnerável e comprometido é na parte relativa à responsabilidade presidencial. O
presidencialismo conhece tão-somente a responsabilidade de ordem jurídica, que
apenas permite a remoção do governante, incurso nos delitos previstos pela
Constituição. Defronta-se o sistema porém com um processo lento e complicado (o
impeachment, conforme vimos), que fora da doutrina quase nenhuma aplicação teve.
Muito distinto aliás da responsabilidade política a que é chamado o Executivo na forma
parlamentar, responsabilidade mediante a qual se deita facilmente por terra todo o
ministério decaído da confiança do Parlamento. (BONAVIDES, Paulo. Ciência política,
p. 384)

Questão 02
Dentre as citações do texto, a que mais se distancia dos recentes acontecimentos
políticos ocorridos no Brasil é:
a) “(…) um dos nossos bons constitucionalistas retratou com suma clareza e
singeleza a inoperância do impeachment.”
b) “sobre o impeachment, esse “canhão de cem toneladas” (Lord Bryce), que
dorme “no museu das antigüidades constitucionais” (Boutmy) é ainda decisivo
o juízo de Rui Barbosa (…)”
c) “defronta-se o sistema porém com um processo lento e complicado (…) que
fora da doutrina quase nenhuma aplicação teve.”
d) “(…) responsabilidade mediante a qual se deita facilmente por terra todo o
ministério decaído da confiança do Parlamento.

Questão 03
Assinale a alternativa em que todas as formas verbais pedidas estejam certas:
Haver (presente subjuntivo, 1ª pessoa do singular);
Crer (presente indicativo, 3ª pessoa do plural);
Passear (presente subjuntivo, 2ª pessoa do plural).
a) haja – creem – passeeis;
b) haje – crêm – passeieis;
c) haje – creem – passeais;
d) haja – creiem – passeies.

O HOMEM E A GALINHA
Era uma vez um homem que tinha uma galinha. Era uma galinha como as outras.
Um dia a galinha botou um ovo de ouro. O homem ficou contente. Chamou a mulher:
– Olha o ovo que a galinha botou.
A mulher ficou contente:
– Vamos ficar ricos!
E a mulher começou a tratar bem da galinha. Todos os dias a mulher dava mingau para a
galinha. Dava pão-de-ló, dava até sorvete. E todos os dias a galinha botava um ovo de ouro.
Vai que o marido disse:
– Pra que esse luxo com a galinha? Nunca vi galinha comer pão-de-ló… Muito menos tomar
sorvete!
– É, mas esta é diferente! Ela bota ovos de ouro!
O marido não quis conversa:
– Acaba com isso mulher. Galinha come é farelo.
Aí a mulher disse:
– E se ela não botar mais ovos de ouro?
– Bota sim – o marido respondeu.
A mulher todos os dias dava farelo à galinha. E a galinha botava um ovo de ouro. Vai que o
marido disse:
– Farelo está muito caro, mulher, um dinheirão! A galinha pode muito bem comer milho.
– E se ela não botar mais ovos de ouro?
– Bota sim – o marido respondeu.
Aí a mulher começou a dar milho pra galinha. E todos os dias a galinha botava um ovo de ouro.
Vai que o marido disse:
– Pra que esse luxo de dar milho pra galinha? Ela que procure o de-comer no quintal!
– E se ela não botar mais ovos de ouro? – a mulher perguntou.
– Bota sim – o marido falou.
E a mulher soltou a galinha no quintal. Ela catava sozinha a comida dela. Todos os dias a
galinha botava um ovo de ouro. Uma dia a galinha encontrou o portão aberto. Foi embora e
não voltou mais.
Dizem, eu não sei, que ela agora está numa boa casa onde tratam dela a pão-de-ló. (Ruth
Rocha)

Questão 04
O texto recebe o título de O homem e a galinha. Por que a história recebe esse título?

a) Porque eles são os personagens principais da história narrada.
b) Porque eles representam, respectivamente, o bem e o mal na história.
c) Porque são os narradores da história.
d) Porque ambos são personagens famosos de outras histórias.

Questão 05
Qual das afirmativas a seguir não é correta em relação ao homem da fábula?

a) É um personagem preocupado com o corte de gastos.
b) Mostra ingratidão em relação à galinha.
c) Demonstra não ouvir as opiniões dos outros.
d) Revela sua maldade nos maus-tratos em relação à galinha.

Questão 06
Qual das características a seguir pode ser atribuída à galinha?
a) Avareza
b) Conformismo
c) Ingratidão
d) Revolta

Questão 07
Assinale a opção em que está corretamente indicada a ordem dos sinais de pontuação
que devem preencher as lacunas da frase abaixo:
“Quando se trata de trabalho científico ___ duas coisas devem ser consideradas
____ uma é a contribuição teórica que o trabalho oferece ___ a outra é o valor
prático que possa ter.
a) dois pontos, ponto e vírgula, ponto e vírgula
b) dois pontos, vírgula, ponto e vírgula;
c) vírgula, dois pontos, ponto e vírgula;
d) ponto e vírgula, dois pontos, ponto e vírgula;
Questão 08
Assinale o exemplo em que há emprego incorreto da vírgula:
a) Como está chovendo, transferi o passeio;
b) Não sabia, por que todos lhe viravam o rosto;
c) Ele, caso queira, poderá vir hoje;
d) Não sabia, por que, não estudou;

Questão 09
Analise o contexto, empregando de forma adequada os verbos entre os parênteses:
Você precisa estudar, antes que ------------- tarde demais (ser).
É preciso que nós ------------- coragem para enfrentar a situação (ter).
Se você ------------- carona até a cidade, chegaria a tempo de trabalhar (conseguir).
Quando o professor ---------- nossos trabalhos, fará elogios (ver).
Gostaria que você ----------- que não estou magoada com o que aconteceu (saber).

a) seja -

tenhamos - conseguisse - ver

b) seje

-

tenha

c) seja

- tenhamos - conseguir

- ver

- soubesse

d) seje

- tenha

-

- soubera

-

conseguisse - ver

- conseguir

ver

- soubesse
- soubera

Questão 10
Complete as frases abaixo com o presente do subjuntivo dos verbos indicados entre
parênteses:

Como os preços baixaram, é necessário que nós ________ os orçamentos (refaz);
É importante que nossa tentativa _______ o esforço (valer);
Convém que ele ______ um novo acordo (propor);
Para que não nomeemos é necessário que nós _________ o que elas pensam
(saber);
Espero que todos os responsáveis _________ a culpa (assumir).
a) refazemos - valha - proponham - sabemos - assumam;
b) refaçamos - valha - proponha - saibamos - assumam;
c) refaçamos - valham - proponha - soubemos - assumem;
d) refazemos - valha - proponha - saibamos - assumam;

Informática
Questão 11
A tecla de atalho Print Screen serve para:
a) Visualizar imagens jpeg.
b) Imprimir imagens jpeg.
c) Tirar foto da tela do computador.
d) Habilitar visualização no Datashow.

Questão 12
Qual é a função do Windows Explorer.
a) Executa cálculos.
b) Gerenciador de arquivos e pastas do Windows.
c) Executa tarefas correlatadas.
d) Leitor de arquivos do tipo PDF.
Questão 13
O Microsoft Word é um:
a) Visualizador de arquivos da web.
b) Processador de arquivos texto.
c) Processador de arquivos de mensagens instantâneas.
d) Visualizador de tabelas dinâmicas.

Questão 14
Durante a digitação de um texto em um programa editor, o computador do usuário
reinicia bruscamente, sem mostrar mensagem de erro e sem que tenha havido corte
na energia. Esse fato ocorre por uma falha de
a) hardware, apenas.
b) software, apenas
c) sistema operacional, apenas.
d) software ou hardware.

Questão 15

As instruções que uma CPU necessita para executar um programa são buscadas:
a) nas interfaces USB.
b) no disco rígido.
c) na memória.
d) no barramento de endereços.
Questão 16
O Microsoft office é uma suíte de aplicações desenvolvida pela Microsoft Corp. Quais
são as aplicações que compõem o Microsoft Office:
a) Word, Excel, Power Point, Publisher.
b) Word, Calc, Impress, Acess.
c) Word, Excel, Power Point, BrOffice.
d) Word, Excel, Power Point, Adobe Reader.

Questão 17
Quais as quatro funções básicas de um computador?
a) Entrada, processamento, saída e armazenamento.
b) Ligação, interpretação, saída e desligamento.
c) Entrada, cache da memória, processamento e saída.
d) Entrada, processamento, desligamento e saída.

Questão 18
Das alternativas abaixo, marque aquela que NÃO representa um dispositivo de
armazenamento nas nuvens.
a) Google Drive
b) OneDrive
c) Disco rígido
d) Dropbox

Questão 19
Albertina notou que o seu computador passava por certa degradação e,
aparentemente, estava esquentando além da temperatura regular. Alguns amigos
disseram a ela que tal comportamento poderia comprometer o processador.
Aconselharam- na a avaliar o dispositivo que, em conjunto com o dissipador de
temperatura, evita o superaquecimento do processador, para ver se estava
funcionando

adequadamente.

Corretamente,

ela

procedeu

manutenção
a) da fonte.
b) da bateria.
c) do cooler.
d) do clock.

Questão 20
Qual é a tecla de atalho no teclado para abrir o menu iniciar:
a) F1+Esc.
b) Ctrl+Alt.
c) Ctrl+Esc.
d) Shift+Alt.

à

verificação

e

Conhecimentos Gerias
Questão 21
No que se refere ao desenvolvimento sustentável, assinale a opção correta.
a) A reciclagem contribui com a sustentabilidade, mas gera prejuízos aos que
nela investem, pois os produtos reciclados são de má qualidade e pouco
consumidos.
b) A quantidade de lixo produzida atualmente pela humanidade se enquadra nos
padrões de sustentabilidade.
c) A sustentabilidade implica em ação conjunta entre o Estado, por meio de suas
políticas, e a sociedade, por meio de suas ações, em prol da preservação do
meio ambiente.
d) A tecnologia necessária para o desenvolvimento de energias renováveis é
incipiente, de maneira que o investimento nesse setor pouco contribui para o
desenvolvimento sustentável.

Questão 22
Atente ao seguinte enunciado: Desenvolvimento sustentável é aquele que atende as
necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras
atenderem suas próprias necessidades.
Assinale a opção cujos itens NÃO são exemplos de desenvolvimento sustentável.
a) Reaproveitamento do lixo reciclável e reuso de água por indústrias.
b) Reflorestamento de áreas que sofreram retirada de vegetação e uso de fontes
renováveis e limpas.
c) Pesca controlada de espécies marinhas em risco de extinção e uso de novas
tecnologias capazes de reduzir a poluição emitida por veículos automotores.
d) Descarte de equipamentos eletrônicos, baterias e pilhas no sistema regular
de coleta de lixo e extração de recursos naturais desconsiderando os
impactos ambientais.
Questão 23
Sobre a localização industrial no estado do Paraná, é INCORRETO afirmar:
a) No interior do estado predominam indústrias de beneficiamento de grãos, as
agroindústrias, gerenciadas por grandes cooperativas.

b) As indústrias de papel e celulose paranaenses concentram-se junto ao centro
consumidor, em municípios circunvizinhos de Curitiba, devido à presença da
Mata de Araucária.
c) Ponta Grossa é um dos centros industriais do sul do país, com destaque na
agroindústria e no beneficiamento de madeira.
d) Campo Largo se destaca pela indústria cerâmica e de cimento.

Questão 24
Localizado na região Sul do Brasil, cortado pelo trópico de Capricórnio, o Paraná NÃO:
a) tem sua cultura marcada pelo tropeirismo.
b) Foi governado por Beto Richa, reeleito no primeiro turno com mais de 55%
dos votos.
c) recebeu grande influência da cultura açoriana na região próxima com a
fronteira com o Paraguai.
d) teve o Parque Nacional do Iguaçu, declarado pela Unesco como patrimônio
natural da humanidade.

Questão 25
Alvo de protestos de estudantes em todo o país, a lei da reforma do ensino médio foi
promulgada nesta quinta-feira (16.02) pelo presidente da República, Michel Temer, em
cerimônia no Palácio do Planalto. A proposta, feita por meio de uma Medida
Provisória, foi aprovada na semana passada pelo Senado.
(Valor, https://goo.gl/Y3J7PW, 16.02.2017. Adaptado)

Essa reforma:
a) Cria a base nacional curricular comum e proíbe a participação de não
docentes na sala de aula.
b) Estabelece a segmentação de disciplinas por áreas de conhecimento e
amplia a carga horária.
c) Transforma Artes e Educação Física em disciplinas facultativas e organiza o
ensino em módulos.
d) Extingue o turno integral nas escolas públicas e favorece a formação
profissional dos jovens.

Questão 26
O ministro (...) foi escolhido para ser o novo relator dos processos da Operação Lava
Jato no STF (Supremo Tribunal Federal), em sorteio realizado nesta quinta-feira
(02.02) por determinação da presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia.
O ministro vai herdar os processos ligados à operação que estavam com o ministro
Teori Zavaski, morto num acidente áereo em janeiro. Estavam sob relatoria de Teori
16 denúncias e outros 58 inquéritos relacionados à Lava Jato.

(Uol, https://goo.gl/NANZYF,

02.02.2017. Adaptado)

O novo relator escolhido por sorteio é o ministro:
a) Dias Toffoli.
b) Edson Fachin.
c) Gilmar Mendes.
d) Luiz Fux.

Questão 27
O Governo endureceu as negociações com os parlamentares e deu um basta a novas
concessões na reforma da Previdência, rejeitando assim o lobby pesado de algumas
categorias do serviço público, sobretudo com altos salários.

(O Globo, 23.04.17. Disponível em:

https://goo.gl/E79kQQ>. Adaptado)

Entre os direitos que alguns servidores públicos gostariam de manter, é correto
identificar:
a) A aplicação do fator previdenciário para servidores públicos e o direito à
aposentadoria com menos anos de contribuição do que os trabalhadores
privados.
b) A integralidade, que garante a aposentadoria com o último salário da carreira,
e a paridade, que garante ao servidor aposentado reajustes salarias iguais ao
do pessoal da ativa.
c) O período mínimo de 25 anos de contribuição, que passaria para 35 com a
reforma, e o mínimo de 50 anos de idade para aposentar-se, que poderia
aumentar para 60 anos.
d) A estabilidade após dez anos de serviço e o pagamento, aos filhos, de
pensão integral vitalícia no caso de servidores públicos que venham a falecer.

Questão 28
A tabela abaixo, demostra o desempenho da economia paranaense de acordo com a
participação de cada atividade produtiva.

Sobre a evolução histórica da economia paranaense é correto afirmar:
a) Em 1906, foi estabelecida a ligação ferroviária entre o mercado do centro-sul
do Brasil e o Paraná, com a conclusão da São Paulo – Rio Grande, iniciando
as exportações em grande escala do café.
b) As Em 1906, foi estabelecida a ligação ferroviária entre o mercado do centrosul do Brasil e o Paraná, com a conclusão da São Paulo – Rio Grande,
iniciando as exportações em grande escala do café.
c) A forte reação da agropecuária em 2002-2003 decorreu dos efeitos positivos
da combinação entre expansão da economia mundial, elevação das cotações
das commodities e câmbio desvalorizado permitindo que este setor se
apresenta

como

importante

fornecedora

de

matéria-prima

para

o

processamento ao mesmo tempo em que demanda e gera serviços.
d) O trigo ocupa posição de destaque, tanto no grupo dos grãos de verão e
algodão quanto no grupo das principais culturas, isto é, representa 24,9% do
valor total da produção agropecuária do Paraná. Não muito distante do trigo
encontra-se o milho com participação de 13,3% da agropecuária do Estado.
As culturas do trigo e do milho somam juntas aproximadamente 38,2%.

Questão 29

Uma tempestade perfeita se forma na União Europeia para 2017. No ano em que o
Tratado de Roma completa 60 anos, o bloco enfrentará o divórcio com a GrãBretanha e quatro eleições gerais em países importantes. Para especialistas,
jamais o bloco esteve tão ameaçado de implosão.

(O Estado de S. Paulo, https://goo.gl/ryajnd,

11.12.2016. Adaptado)

A opinião dos especialistas é corretamente justificada pelo fato de que essas
quatro eleições poderiam
a) Garantir a vitória de partidos nacionalistas, contrários a políticas da União
Europeia.
b) Decidir pela saída desses países do bloco, assim como fez a Grã-Bretanha.
c) Substituir o euro, em franca desvalorização, como moeda única da União
Europeia.
d) Aprovar a entrada de mais refugiados, em consonância com a política
imigratória britânica.

Questão 30
O presidente Michel Temer sancionou na noite desta sexta-feira o projeto de lei que
regulamenta a terceirização no país. A iniciativa foi publicada em edição extra no
“Diário Oficial da União” e inclui vetos parciais a três pontos da proposta. (Folha de S.
Paulo, 31.03.2017)

O projeto de lei sancionado
a) Isenta as empresas contratantes e contratadas dos serviços terceirizados de
qualquer ação no âmbito da Justiça do Trabalho e determina que todos os
trabalhadores terceirizados devem se constituir em microempresários, dessa
forma responsáveis pelos tributos relacionados ao trabalho.

b) Determina que todas as empresas privadas podem terceirizar qualquer
atividade profissional, desde que todos os direitos trabalhistas sejam
respeitados, e veta a utilização de trabalho terceirizado para as empresas de
economia mista e a administração pública, com exceção para a área de
saúde.

c) Impede que a empresa de terceirização subcontrate outras empresas, prática
denominada de quarteirização, e amplia os direitos trabalhistas dos

funcionários das empresas de terceirização, por exemplo o aumento da multa
sobre o valor dos depósitos do FGTS em caso de demissão sem justa causa.

d) Permite a terceirização de todas as atividades e autoriza a empresa de
terceirização a subcontratar outras empresas para realizar serviços de
contratação, remuneração e direção do trabalho e atribui à empresa
terceirizada, em casos de ações trabalhistas, o pagamento dos direitos
questionados na Justiça, se houver condenação.
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