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NOME:
DOCUMENTO:

INSTRUÇÕES:
– Verifique se este caderno:


Contém 30 questões, numeradas de 1 a 30. Caso contrário, avise o fiscal da sala e solicite
um outro caderno.
– Para cada questão existe apenas UMA resposta correta. Leia cuidadosamente
cada uma e escolha uma alterativa de resposta.
– A resposta escolhida deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS recebida,
que será o único documento considerado para o cômputo da pontuação final de
cada candidato.
– Marque apenas uma letra para cada questão. Mais de uma alternativa assinalada
implicará a anulação da questão.
ATENÇÃO:
– Não será permitida qualquer espécie de consulta.
– A duração da prova será de 3h, incluindo o tempo para o preenchimento da FOLHA DE
RESPOSTAS.
– Ao término da prova, chame o fiscal da sala e devolva a FOLHA DE RESPOSTAS.

LÍNGUA PORTUGUESA

ATENÇÃO: as questões de número 1 a 6 referem-se ao texto abaixo.

A Velha Contrabandista
Diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passava pela fronteira
montada na lambreta, com um bruto saco atrás da lambreta. O pessoal da Alfândega tudo malandro velho – começou a desconfiar da velhinha.
Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, o fiscal da Alfândega mandou
ela parar. A velhinha parou e então o fiscal perguntou assim pra ela:
- Escuta aqui, vovozinha, a senhora passa por aqui todo dia, com esse saco aí atrás. Que
diabo a senhora leva nesse saco?
A velhinha sorriu com os poucos dentes que lhe restavam e mais outros, que ela adquirira
no odontólogo, e respondeu:
- É areia!
Aí quem sorriu foi o fiscal. Achou que não era areia nenhuma e mandou a velhinha saltar
da lambreta para examinar o saco. A velhinha saltou, o fiscal esvaziou o saco e dentro só
tinha areia. Muito encabulado, ordenou à velhinha que fosse em frente. Ela montou na
lambreta e foi embora, com o saco de areia atrás.
Mas o fiscal desconfiado ainda. Talvez a velhinha passasse um dia com areia e no outro
com muamba, dentro daquele maldito saco. No dia seguinte, quando ela passou na
lambreta com o saco atrás, o fiscal mandou parar outra vez. Perguntou o que é que ela
levava no saco e ela respondeu que era areia, uai! O fiscal examinou e era mesmo. Durante
um mês seguido o fiscal interceptou a velhinha e, todas as vezes, o que ela levava no saco
era areia.
Diz que foi aí que o fiscal se chateou:
- Olha, vovozinha, eu sou fiscal de alfândega com 40 anos de serviço. Manjo essa coisa
de contrabando pra burro. Ninguém me tira da cabeça que a senhora é contrabandista.Mas no saco só tem areia! - insistiu a velhinha. E já ia tocar a lambreta, quando o fiscal
propôs:
- Eu prometo à senhora que deixo a senhora passar. Não dou parte, não apreendo, não
conto nada a ninguém, mas a senhora vai me dizer: qual é o contrabando que a senhora
está passando por aqui todos os dias?
- O senhor promete que não "espáia"? - quis saber a velhinha.
- Juro - respondeu o fiscal.
- É lambreta.
(Stanislaw Ponte Preta – Sérgio Porto)
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1 – Pelas características típicas do texto acima, pode-se dizer que se trata de:
a)
b)
c)
d)
e)

Uma dissertação.
Uma anedota.
Uma fábula.
Um texto jornalístico.
Um artigo científico.

2 – Todo dia ela passava pela fronteira montada na lambreta (...). Considerando o
enxerto do texto, assinale a opção que corresponde ao mesmo modo e tempo verbais:
a)
b)
c)
d)
e)

Eu irei ao show.
Nós acordamos cedo.
Ela costuma correr no parque.
A minha vó cozinhava muito bem!
Farias um favor para mim?

3 – Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás (...). Marque a alternativa
que contém um elemento que pertence à mesma classe gramatical do item destacado:
a)
b)
c)
d)
e)

Ainda.
Pra.
Sorriu.
Desconfiado.
Areia.

4 – (...) o fiscal da Alfândega mandou ela parar. A palavra que é acentuada pela mesma
regra do item em negrito é:
a)
b)
c)
d)
e)

Atrás.
Café.
Ninguém.
Propôs.
Cárcere.

5 – Da leitura atenta do texto, é possível inferir que a intenção da velhinha, ao transportar
o saco de areia na garupa da lambreta diariamente, era:
a)
b)
c)
d)
e)

Equilibrar-se.
Ludibriar a fiscalização.
Usá-lo em uma obra.
Presentear o fiscal.
Construir uma praia artificial em casa.
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6 – Mas no saco só tem areia! Sem prejuízo gramatical e semântico, o conectivo em
destaque pode ser substituído por:
a)
b)
c)
d)
e)

Embora.
Outrossim.
Porém.
Mais.
Porquanto.

ATENÇÃO: considere o seguinte texto para responder as questões 7 a 12.

Apelo

Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a
verdade, não senti falta, bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi
ausência por uma semana: o batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem
de relance no espelho.
Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos
poucos: a pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a
casa era um corredor deserto, até o canário ficou mudo. Não dar parte de fraco, ah,
Senhora, fui beber com os amigos. Uma hora da noite eles se iam. Ficava só, sem o perdão
de sua presença, última luz na varanda, a todas as aflições do dia.
Sentia falta da pequena briga pelo sal no tomate — meu jeito de querer bem. Acaso é
saudade, Senhora? Às suas violetas, na janela, não lhes poupei água e elas murcham. Não
tenho botão na camisa. Calço a meia furada. Que fim levou o saca-rolha? Nenhum de nós
sabe, sem a Senhora, conversar com os outros: bocas raivosas mastigando. Venha para
casa, Senhora, por favor.
(Dalton Trevisan)

7 – Considere o seguinte trecho: Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa.
De acordo com os preceitos gramaticais vigentes, a única reestruturação INADEQUADA
está expressa em:
a)
b)
c)
d)
e)

Há quase um mês a Senhora está longe de casa.
Já faz quase um mês que a Senhora está longe de casa.
Amanhã vai fazer um mês que a Senhora está longe de casa.
Já fazem meses que a Senhora está longe de casa.
Amanhã fará um mês que a Senhora está longe de casa.

8 – O eu-lírico presente no texto expressa, sucintamente:
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a)
b)
c)
d)
e)

O suplício de um marido abandonado.
A indiferença pela ausência da esposa.
A felicidade constante do esposo.
A autossuficiência do marido.
A paz reinante na casa sem a Senhora.

9 – Considerando o contexto, a única afirmação que NÃO pode ser feita a respeito da
estória é:
a)
b)
c)
d)
e)

As violetas murcharam por falta de água.
Além do marido, outras pessoas ainda residem na casa.
A Senhora era responsável pelos afazeres domésticos do lar.
O narrador é um narrador-personagem.
A ausência da esposa durou mais que uma semana.

10 – Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta, bom chegar tarde, esquecido
na conversa de esquina. Acerca do enxerto reproduzido, em consonância com o conteúdo
semântico como um todo, é possível inferir que:
a)
b)
c)
d)
e)

A ausência da esposa foi sentida logo nos primeiros momentos.
A rotina acentuou a sensação de liberdade do marido.
A sensação de liberdade aumentou no decorrer da ausência da esposa.
A sensação de liberdade inicial deu lugar à saudade.
Mesmo sentindo falta da esposa, o marido preferiu a sua liberdade.

11 – O amor do marido pela esposa então ausente pode ser expresso pelo(a):
a)
b)
c)
d)
e)

Sustento do lar.
Demora na esquina com os amigos.
Pequena briga à mesa.
Reconhecimento de que a Senhora era quem organizava a casa.
O perdão da presença da mulher.

12 – Às suas violetas, na janela, não lhes poupei água e elas murcham. No trecho
destacado pode-se perceber o uso do sinal indicativo de crase. Acerca de tal assunto, a
única alterativa que está em acordo com a norma-padrão é:
a)
b)
c)
d)
e)

Ela voltou à estudar para concursos.
Faço as minhas anotações sempre à lápis.
Vou à academia pela manhã.
Daremos a notícia à ela.
Iremos à Roma este ano!
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Matemática e Raciocínio Lógico (5 questões)

13 – Uma loja armazena em seu banco de dados todas as notas fiscais, orçamentos e
outros documentos. Para facilitar a localização, o seu sistema informatizado gera um
código para cada documento, sendo que os dois primeiros dígitos representam o tipo de
documento (nota fiscal: 01, orçamento: 02, ...); os três próximos indicam a ordem do
documento; os dois dígitos subsequentes representam o número do operador; e os oito
últimos representam a data que o documento foi emitido. Por exemplo, o código
010200827062019 indica a nota fiscal número 020 emitida pelo operador número 08, no
dia 27/06/2019. No dia 03/02/2020, o operador 07 emitiu o orçamento número 005.
Qual foi o código gerado?
a)
b)
c)
d)
e)

010070503022020
020070503022020
020050703022020
010200827062019
010050703022020

14 – Fábio esqueceu de pagar no vencimento um boleto no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais). A empresa cedente prevê multa pelo pagamento em atraso de 2% (dois
por cento) do valor do boleto mais R$ 0,15 centavos por dia de atraso. Qual valor que
Fábio precisa pagar para quitar o débito com cinco dias de atraso?
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 510,75 (quinhentos e dez reais e setenta e cinco centavos)
R$ 505,00 (quinhentos e cinco reais)
R$ 502,15 (quinhentos e dois reais e quinze centavos)
R$ 500,00 (quinhentos reais)
R$ 505,00 (quinhentos e cinco reais e setenta e cinco centavos)

15 – Gabriela planeja fazer uma festa para comemorar o aniversário de seu filho,
Henrique. Relativamente ao local da festa, Gabriela pode alugar um salão de festas que
lhe custaria R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), o qual pode abrigar confortavelmente
60 pessoas. A segunda opção seria realizar a festa em sua residência, todavia seria
necessário o aluguel de mesas e cadeiras. Sabe-se que cada mesa com 4 cadeiras pode ser
alugada por R$ 20,00 (vinte reais). Qual seria a despesa total com a locação de mesas e
cadeiras para os 60 participantes da festa?
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais)
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
R$ 300,00 (trezentos reais)
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
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16 – Durante uma guerra dois pelotões (Cavalaria e Infantaria) precisam se deslocar do
agrupamento A para guarnição B, uma distância linear. O pelotão de Cavalaria percorreu
80 km por dia e chegou em 3 dias. A Infantaria conseguiu percorrer apenas 20 km por
dia. Quantos dias a Cavalaria precisou esperar pela Infantaria na guarnição?
a)
b)
c)
d)
e)

12 dias
09 dias
15 dias
10 dias
18 dias

17 – Dias antes de um espetáculo, o promotor anuncia que 3/5 dos ingressos foram
comercializados. Neste momento restam disponíveis:
a)
b)
c)
d)
e)

60% dos ingressos
50% dos ingressos
40% dos ingressos
80% dos ingressos
70% dos ingressos

Informática
18 – Assinale a alternativa que não compõe função do pacote Microsoft Office (Word,
Excel, PowerPoint, Skype, Access, OneDrive, Outlook Excel, Power Point):
a)
b)
c)
d)
e)

Elaborar de textos
Construir gráficos
Realizar cálculos
Navegar na internet
Todas as alternativas compõem funções do Office

19 – Considerando os conceitos estabelecidos paras os termos Hardwares e Softwares,
assinale a alternativa em que nenhum item citado representa um Software:
a)
b)
c)
d)
e)

Teclado, Mouse, Windows
Memória, Hard Disk, Processador
Placa Mãe, Android, Linux
IOS, Iphone, CPU
Todas as alternativas representam Softwares

20 – São componentes tipificados por termos Técnicos como Hardwares, exceto:
a) Memória RAM
b) BIOS
c) Placa Mãe
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d) Memória ROM
e) Chipset

21 – Relativamente aos conceitos da Internet, assinale a afirmativa correta:
a) O domínio (.com) identifica exclusivamente endereços eletrônicos comerciais de
empresas localizadas na china
b) O domínio (.gov) identifica atividade governamental
c) O domínio de topo (.br) que identifica os países nos endereços eletrônicos são de uso
obrigatório
d) Todas as alternativas estão incorretas
e) Todas as alternativas estão corretas

22 – Junto ao editor de texto Microsoft Word, ao selecionar uma palavra e pressionar as
Teclas de Atalho Shift+F3, realiza-se a seguinte tarefa:
a)
b)
c)
d)
e)

Altera o texto para todas as letras maiúsculas
Alterna o texto entre maiúsculas, minúsculas e maiúsculas e minúsculas
Aplica negrito
Aplica aspas
Nenhuma das alternativas estão corretas

23 – A célula do Microsoft Excel é formada pela junção da linha e coluna, pode-se afirmar
então que a célula AB63 foi formada pela junção da:
a)
b)
c)
d)
e)

Linha 1 com a coluna 2
Coluna 63 com a linha AB
Coluna AB com a linha 63
Linha AB com a Coluna 63
Nenhuma das alternativas estão corretas

24 – Ao ligar seu computador, já na tela inicial do Windows 10, Jorge verifica que seu
mouse não está funcionando. Todavia, considerando que inexiste tempo hábil para
comprar outro do periférico defeituoso, assinale a alternativa que representa a sequência
dos procedimentos que podem ser usados para que Jorge consiga imprimir o documento
que necessita (arquivo nomeado como TCC.docx):
I) A única opção é comprar um mouse novo;
II) Selecionar o arquivo usando as setas de seleção do teclado e em seguida apertar
a tecla “Enter”;
III) Pressionar a tecla “Tab” até que o cursor se localize no campo de pesquisa, digite
o nome do arquivo;
IV) Pressionar concomitantemente as teclas “Ctrl”+”P” para imprimir o documento.
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V) Pressionar a tecla com o logotipo do Windows (entre o Ctrl e o Alt);
a)
b)
c)
d)
e)

V, IV, III, II
V, III, II, IV, I
V, III, II, IV
I
II, III

25 – Não obstante aos conceitos de Hardwares e Softwares, conceituam-se também os
Periféricos, que são basicamente os equipamentos que recebem ou enviam informações
para os computadores. Sobre o tema, tem-se duas classificações: dispositivos de entrada
e dispositivo de saída, assinale a alternativa que apresenta apenas dispositivos de saída:
a)
b)
c)
d)
e)

Mouse e teclado
Memória ROM, BIOS
Fone de ouvido e microfone
Impressora e monitor
Chipset e BIOS

Conhecimentos Gerais e Atualidades
26 – Recentemente, uma indisposição diplomática se estabeleceu entre_________e
_______, quando o serviço da Inteligência militar do primeiro país deflagrou uma
operação que ceifou a vida do chefe do Exército do segundo, em um aeroporto
no(a)____________, fato este que deixou o mundo em alerta com a possibilidade de uma
nova guerra global e o impacto nas esferas política, econômica e social.
As palavras que preenchem, correta e respectivamente, as lacunas são:
a)
b)
c)
d)
e)

Estados Unidos da América, Iraque e Irã.
Estados Unidos da América, Irã e Iraque.
Irã, Estados Unidos da América e Iraque.
Irã, Estados Unidos da América e Síria.
Estados Unidos da América, Iraque e China.

27 – Nas últimas décadas, o Brasil erradicou diversas doenças que assolaram o país por
anos. Todavia, os anos de 2018, 2019 e início de 2020 foram marcados pelo assustador
retorno de uma moléstia há muito controlada, sendo registrados casos em diversos
Estados e em praticamente todas as regiões, o que fez com que o país perdesse o
certificado de erradicação emitido pela Organização Mundial da Saúde – OMS.
O texto acima se refere à seguinte doença:
a)
b)
c)
d)

Rubéola.
Catapora.
Malária.
Cachumba.
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e) Sarampo.

28 – Com cerca de 210mi de habitantes e aproximadamente 8.514.000 km², o Brasil é um
dos maiores e mais populosos países do mundo. Além de um tamanho continental,
variados ecossistemas e uma cultura rica e diversa, o país também possui diversas
peculiaridades geográficas, históricas e sociais.
Em relação às características socioeconômicas e geofísicas brasileiras, é INCORRETO
afirmar que:
a) Como único país latino-americano que fala português, o Brasil também possui a
peculiaridade de estar localizado nos dois Hemisférios do planeta Terra.
b) Mesmo tendo tido um crescimento econômico substancial nos últimos anos, chegando
a figurar como a 8ª economia do mundo, o país ainda se apresenta como um dos mais
desiguais do globo.
c) Tendo a maior parte da Amazônia em seu território, o Brasil também possui a maior
bacia hidrográfica do planeta.
d) Fazendo fronteira com todos os países da América do Sul, o Brasil possui o território
fronteiriço mais movimento e policiado do continente.
e) Com o seu território cortado por biomas de florestas tropicais, cerrado, pampas e
Caatinga, o país possui climas diversificados e boa parte da biodiversidade do mundo.

Legislação Específica
ATENÇÃO: Tome como base o texto a seguir para responder as questões 29 e 30.

No âmbito do Poder Judiciário do Estado do Paraná, o benefício do Auxílio-Saúde foi
implantado pela Lei Estadual n° 16.954, de 29 de novembro de 2011 e, posteriormente,
regulamentado pelo Decreto Judiciário nº 129/2012, este sendo complementado pelos
Decretos Judiciários nº 139/2015 e 162/2016. Atualmente, o benefício está sob a égide
do Decreto Judiciário nº 552/2019.

29 – Pela compreensão das regras legais que regem o benefício do Auxílio-Saúde,
notadamente as elencadas no Decreto Judiciário n° 552/2019, marque a alternativa
INCORRETA:
a) O benefício do Auxílio-Saúde é pago aos servidores do Poder Judiciário do Paraná
que assim requererem e consiste em um reembolso dos valores da mensalidade paga
ao plano de saúde.
b) O reembolso é mensal, e dar-se-á juntamente com o pagamento do subsídio, salário
ou provento, sendo destinado apenas aos servidores ativos do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná.
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c) O magistrado ou servidor beneficiário do Auxílio-Saúde precisa comunicar aos
setores competentes, tempestivamente, quaisquer mudanças no plano de saúde que
impliquem alteração no valor pago.
d) O reembolso está limitado à respectiva faixa etária do titular e dos dependentes, se
estes existirem.
e) O procedimento de comprovação de quitação das mensalidades do plano é
denominado ‘manutenção’, e ocorre em março e setembro de cada ano.

30 – Conforme a norma vigente, NÃO pode ser incluído como dependente no AuxílioSaúde:
a)
b)
c)
d)
e)

Filho maior de 24 anos.
Cônjuge.
Enteado menor de 21 anos.
Pai/mãe que não aufira renda superior ao limite de isenção do IR.
Filho portador de necessidades especiais e maior de 24 anos.
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