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LÍNGUA PORTUGUESA
1) O trecho pontuado inadequadamente
pode ser verificado na alternativa:
a) A partir dessa sexta-feira (12), as
mulheres poderão frequentar estádios para
acompanhar eventos esportivos na Arábia
Saudita.
b) Elas poderão assistir à partida entre AlAhli e Al-Batin, na capital Riad, em uma área
reservada para "famílias" no estádio Rei
Fahd.
c) De acordo com a Autoridade Geral do
Esporte, foram reservados 7,5 mil assentos
no local para elas. Outros dois estádios
também estão "aptos" a receber mulheres: o
Rei Abdullah, na cidade de Jeda, que terá
14 mil lugares reservados, e o Príncipe
Mohamed Bin Fahd, em Dammam.
d) O anúncio da liberação para mulheres foi
realizado em 29 de outubro do ano passado,
em uma medida do programa de reformas
iniciada pelo rei Mohammed Bin Salman.
Além de poder ir aos estádios as mulheres,
também poderão dirigir carros e motos.
e) A Arábia Saudita tem um dos regimes que
mais cerceia a liberdade das mulheres,
sendo alvo de constantes denúncias de
entidades de violar os direitos humanos.
2) Nos exemplos a seguir, há apenas um
uso
correto
dos
pronomes
demonstrativos este e esse (e suas
contrações):
a) A questão é esta: o que fazer para
controlar a toda essa violência.
b) Hoje é um dia histórico. Esse dia ficará
em nossa memória para sempre.
c) O que está achando deste vinho que você
está tomando, João?
d) Esse material que estou utilizando foi
comprado por minha mãe.
e) As palavras do professor foram essas:
“estudem muito para a prova”.
3) Em uma das seguintes orações, há
erro de concordância. Assinale-a:
a) Precisa-se de secretárias executivas.
b) Você, Guilherme e eu montaremos o
projeto.

c) Foi naquele edital que saiu os resultados.
d) Há jovens bastante estranhos neste
mundo.
e) Teremos bastantes coisas para fazer no
feriado.
4) No texto “Embora não seja muito
comum, na Justiça do Trabalho os
processos também podem correr em
segredo de justiça”, a expressão grifada
pode ser substituída por:
a)
b)
c)
d)
e)

Enquanto
Mesmo
Ainda que
Já que
Assim que

5) O pronome relativo “que” pode ser
substituído no texto abaixo por:
A maioria das palavras que usamos
hoje é derivada do latim.
a) as quais
b) o qual
c) a qual
d) os quais
e) em que
6) Assinale a oração correta quanto ao
uso dos termos grifados:
a)
b)
c)
d)
e)

O fato ocorreu a dois dias.
Ele reside a duas quadras de distância.
Naquele momento, onde todos sorriam,
ele se despediu.
Vamos sair daqui há duas horas.
Onde você pensa que vai?

7) Assinale a opção em que a vírgula
pode ser retirada sem prejuízo para o
significado da sentença:
a) Comprei mamão, banana e maçã para a
salada de frutas.
b) Eu escrevi o artigo; ela, o resumo.
c) Mariana, não deixe de tomar os seus
remédios.
d) Ontem, choveu muito no litoral
paranaense.
e) Comprei um novo computador, minha
maior necessidade no momento.
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8) As sentenças a seguir foram corrigidas
por um revisor. No entanto, uma delas
não foi corrigida adequadamente quanto
à ortografia padrão da língua portuguesa.
Assinale-a:
a) Cadê o especialista que só sabe de um
assunto?
b) Gostaríamos sómente de ter tranquilidade
no desempenho das atividades solicitadas.
c) A profissionalização mais duradoura e
valiosa tende a vir mais do lado genérico
que do especializado.
d) A confusão realizada no uso dos porquês
em língua portuguesa é muito comum.
e) O profissionalismo mais universal é saber
pensar, interpretar a regra e conviver com a
exceção.
9) Quanto ao emprego de pronomes
pessoais prescritos pela norma padrão,
marque a construção sintática adequada:
a) É momento dele se decidir.
b) Vou consigo à festa de aniversário.
c) Ele não trouxe o trabalho para mim fazer.
d) Não lhe falei nada disso.
e) Lhe explique a prova.
10) As línguas em geral apresentam uma
variedade padrão e uma variedade
coloquial. Apresentamos aqui um texto
coloquial. Nas alternativas a seguir, há a
reformulação de trechos desse texto.
Qual dentre elas representa a melhor
reformulação de acordo com a norma
padrão do português brasileiro?
A= E aí maluco tudo ok?
Z= De boa mano, tá aprontando o que?
A= Nada, parceiro só dando uns rolé msm
Z= Cê vai naquela parada? La nas
quebradas das Zikas?
A= Só mano to ligado nessa já
Z= Então ok truta já é
A= Já é
(https://brainly.com.br/)
a) – Oi, cara, tudo certo?
b) – Tudo certo, anda fazendo qual?
c) – De boa, só passeando...
d) – Vai na parada das Zikas?
e) – Vou sim, já estou sabendo...

MATEMÁTICA
11) Determinada fábrica de calçados tem
um custo fixo mensal de R$ 18.000,00.
Cada calçado fabricado custa R$ 45,00 e
é vendido por R$ 75,00. Para que a
referida fábrica de calçados obtenha um
lucro mensal de R$ 16.500,00, quanto ela
deverá fabricar e vender mensalmente de
calçados?
a) 600 calçados;
b) 880 calçados;
c) 975 calçados;
d) 1.150 calçados;
e) 1.425 calçados.
12) Uma jarra cheia de água tem de peso
900g. Se retirarmos 2/5 da água da jarra,
seu peso passa a ter 645g. Sendo assim,
a jarra pesa:
a) 425g
b) 475g
c) 645g
d) 900g
e) 1.260g
13) De um reservatório cúbico são
retirados 7.200L de água, baixando o
nível em 80cm. A capacidade, em litros,
desse reservatório é de:
a) 25.200L
b) 27.000L
c) 28.800L
d) 30.000L
e) 38.000L
14) Ao comprar um carro, Paulo deu de
entrada a metade do valor do carro.
Sabendo que, do restante a ser pago,
40% correspondem a R$ 16.000,00, o
valor do carro comprado por Paulo
corresponde a:
a) 20.000,00
b) 40.000,00
c) 60.000,00
d) 75.000,00
e) 80.000,00
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15) Um corretor de imóveis recebe de
comissão 10% do valor de um imóvel
negociado. Na venda de uma casa, o
proprietário recebeu R$ 270.000,00
depois de descontada a comissão do
corretor. O valor da comissão recebida
pelo
corretor
de
imóveis
nessa
negociação foi de:
a) 15.000,00
b) 27.000,00
c) 30.000,00
d) 37.000,00
e) 40.000,00
INFORMÁTICA
16) Ao trabalharmos com uma planilha do
EXCEL ou do CALC e encontrarmos uma
fórmula qualquer com as seguintes
características =B2 * (1 + $D$2), podemos
afirmar que a utilização do símbolo “$“
trata de uma referência:
a) Mista
b) Parcial
c) Aleatória
d) Absoluta
e) Relativa
17) Quando estamos editando um
documento no WORD ou no WRITER e,
antes de iniciarmos um determinado
parágrafo, utilizamos os comandos CTRL
+ E e CTRL + I, quais serão as
características atribuídas ao texto?
a) Negrito e Sublinhado
b) Justificado e Caixa Alta
c) Centralizado e Itálico
d) Estendido e Itálico
e) Comprimido e Sublinhado
18) Durante a edição de um documento
no Microsoft WORD 2016, é comum a
necessidade de incluir um cabeçalho.
Para atender a essa necessidade,
podemos usar a guia:
a) Design, no botão Bordas de Página;
b) Layout, no grupo Margens, no botão
Cabeçalho;

c) Inserir, no grupo Cabeçalho e Rodapé, no
botão Cabeçalho;
d) Página Inicial, no grupo Estilos, no botão
Cabeçalho;
e) Exibir, no grupo Layout de Impressão, no
botão Cabeçalho.
19) Quando editamos uma planilha de
cálculo utilizando o CALC e nos
deparamos com a necessidade de
imprimir apenas uma pequena parte da
planilha, devemos selecionar as células
desejadas e clicar no Menu:
a) Exibir, Fixar células, Congelar linhas e
colunas;
b) Dados, Tabela dinâmica, Criar;
c) Editar, Selecionar, Selecionar área de
dados;
d) Formatar, Intervalos de impressão,
Definir;
e) Arquivo, Visualizar impressão.
20) Quando estamos editando uma
planilha no EXCEL ou no CALC e nos
deparamos com o erro #NOME? em uma
determinada célula, significa que:
a) Não foi possível efetuar o cálculo;
b) A fórmula não foi reconhecida como
válida;
c) Os valores são incompatíveis;
d) Não existe um valor disponível;
e) A fórmula refere-se a uma célula
inexistente.
CONHECIMENTO RELATIVO A ENSINO
SUPERIOR
21) De acordo com o regimento da
UNESPAR, a Universidade é composta
de quantos campi?
a)
b)
c)
d)
e)

4
8
6
7
Nenhuma das anteriores.

22) No regimento, está estabelecida a
sede formal da UNESPAR. Em qual
cidade ela se situa?
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a) Curitiba
b) Apucarana
c) Paranavaí
d) Paranaguá
e) União da Vitória
23) Que cursos ou programas da
Educação Superior são abrangidos pela
LDB (lei 9394/96)?
a) Sequenciais por campo do saber, de
graduação, de pós-graduação, de extensão;
b) Unicamente de formação profissional;
c) Somente cursos de mestrado;
d) Somente cursos de doutorado;
e) Nenhuma das anteriores.
24) Qual é o total de dias de trabalho
acadêmico efetivo, previstos na LDB, a
cada ano letivo?
a) 150
b) 365
c) 200
d) 250
e) Nenhuma das anteriores.
25) Na LDB, está previsto que as
universidades podem se organizar por
campos do saber?
a) Não há previsão legal para isto;
b) Somente para pós-graduação;
c) Somente para a extensão;
d) Sim, isto está previsto na lei;
e) Nenhuma das anteriores.
CONHECIMENTOS GERAIS/
ATUALIDADE E ECA
26) Qual Estado do Brasil está sofrendo
intervenção do governo federal, prevista
até o final de 2018, por causa da alta
criminalidade e violência?
a) Ceará;
b) Rio de Janeiro;
c) São Paulo;
d) Espírito Santo;
e) Nenhum dos anteriores.

27) Quais desses cantores de música
brasileira participaram do movimento da
Tropicália e ainda atuam hoje em dia?
a) Caetano Veloso e Lupicínio Rodrigues;
b) Gilberto Gil e Dalva de Oliveira;
c) Caetano Veloso e Gilberto Gil;
d) Leandro e Leonardo;
e) Nenhuma das anteriores.
28) Assinale a opção correta quanto a
publicações destinadas ao público
infanto-juvenil:
a) As revistas e publicações destinadas ao
público infanto-juvenil não poderão conter
ilustrações, legendas, crônicas, comentários
sobre futebol ou anúncios de bebidas
alcoólicas, tabaco, armas e munições, e
deverão respeitar os valores éticos e sociais
da pessoa e da família.
b) As revistas e publicações destinadas ao
público infanto-juvenil não poderão conter
ilustrações, fotografias, legendas, crônicas
ou anúncios de bebidas alcoólicas, armas e
munições, doces e refrigerantes, e deverão
respeitar os valores éticos e sociais da
pessoa e da família.
c) As revistas e publicações destinadas ao
público infanto-juvenil não poderão conter
ilustrações, fotografias, legendas, crônicas
ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco,
armas e munições, e deverão respeitar os
valores éticos e sociais da pessoa e da
família.
d) As revistas e publicações destinadas ao
público infanto-juvenil não poderão conter
ilustrações, fotografias, legendas, crônicas
ou anúncios de bebidas alcoólicas,
brinquedos, material escolar, tabaco, armas
e munições, e deverão respeitar os valores
éticos da pessoa e da família.
e) As revistas e publicações destinadas ao
público infanto-juvenil não poderão conter
ilustrações, fotografias, legendas, crônicas
ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco,
armas e munições, e deverão respeitar os
valores éticos, religiosos, esportivos e
sociais da pessoa e da família.
29) Qual foi a recente sugestão do
Presidente dos EUA para resolver o
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problema dos ataques criminosos às
escolas de seu país?
a)
b)
c)
d)

Proibir a venda de armas;
Colocar a polícia dentro das escolas;
Armar os professores;
Fazer um rodízio de pais armados em
cada sala de aula;
e) Nenhuma das anteriores.
30) O denominado “Arco do Desmatamento” é um espaço geográfico
conhecido como o local em que
determinada floresta está mais destruída.
A que floresta a frase se refere?
a) Floresta das Araucárias;
b) Complexo do Pantanal;
c) Mata Atlântica;
d) Floresta Amazônica;
e) Nenhuma das anteriores.

Página 5 de 5

