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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.

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

2) Nos exemplos a seguir, há apenas um
uso
correto
dos
pronomes
demonstrativos este e esse (e suas
contrações):

6) Assinale a oração correta quanto ao
uso dos termos grifados:

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)

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.

a)
b)

d)
e)

O fato ocorreu a dois dias.
Estamos a dois quilômetros 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
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paranaense.
e) Comprei um novo computador, minha
maior necessidade no momento.
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) Um terreno de forma retangular tem
perímetro de 180m. A sua largura é 4/5 de
seu comprimento. Logo, a área desse
terreno é de:
a) 360m2
b) 720m2
c) 900m2
d) 1.800m2
e) 2.000m2
12) Uma sala de jantar com formato
retangular tem medidas de 7m por 9m.
Para cobrir o piso da sala serão usadas
lajotas retangulares de 30cm de
comprimento por 40cm de largura. O
número mínimo de lajotas retangulares
necessárias para a sala de jantar é de:
a) 435 lajotas
b) 525 lajotas
c) 625 lajotas
d) 640 lajotas
e) 740 lajotas
13) A altura de uma caixa-d’água
cilíndrica é de 3,4m de diâmetro. E sua
capacidade é para 18.000L. A altura da
caixa-d’água, em metros, é de:
a) aproximadamente 2m
b) aproximadamente 2,3m
c) aproximadamente 2,5m
d) aproximadamente 3m
e) aproximadamente 3,2m
14) A ONG “JUNTAS SEMPRE”, com 60
participantes voluntários, participou de
uma
campanha
comunitária
para
arrecadar alimentos não perecíveis. A
campanha compreendeu um período de
45 dias. 40% dos voluntários, nos
primeiros 15 dias trabalharam 3 horas
diárias, arrecadando 18 kg de alimentos
por dia. Os demais voluntários, passaram
há trabalhar 4 horas por dia até o final da
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campanha. Admitindo-se que o ritmo de
coleta tenha se mantido constante, a
quantidade de alimentos arrecadados ao
final campanha foi de:
a) 540 kg de alimentos
b) 720 kg de alimentos
c) 1.080 kg de alimentos
d) 1.250 kg de alimentos
e) 1.350 kg de alimentos
15) Este é um problema hindu do século
VII. Um colar de pérolas se rompeu
quando brincavam dois namorados. Um
sexto das pérolas caiu para a direita, um
quinto caiu para a esquerda, um terço a
moça conseguiu segurar com a mão
direita, um décimo com a mão esquerda e
seis pérolas continuaram presas ao colar.
O número de pérolas desse colar é de:
a) 30 pérolas
b) 32 pérolas
c) 40 pérolas
d) 45 pérolas
e) 50 pérolas
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) De acordo com as definições
conceituais sobre a utilização de redes
de computadores, podemos afirmar que o
uso privativo de recursos e serviços de
rede por uma determinada empresa é
chamado de:
a) EXTRANET
b) INTERNET
c) INTRANET
d) ARPANET
e) TELNET
17) Com o passar do tempo e a constante
rotina de gravação e leitura de arquivos
no computador, é comum a utilização de
ferramentas para examinar, encontrar e
corrigir erros no disco rígido. No
Microsoft Windows essa ferramenta pode
ser acessada pelo comando:
a) DISKPART
b) UTILMAN
c) VERIFIER

d) CHKDSK
e) CLEANMGR
18) Um dos conceitos básicos mais
comuns existente nas linguagens de
programação, e que tem como principais
características a alocação de uma
posição de memória, a identificação
através de um nome e que serve para
guardar um determinado valor de forma
temporária, chamamos de:
a) Constante
b) Variável
c) Declaração
d) Função
e) Registro
19) Para que possamos ter acesso a informações e conteúdos disponibilizados
na Internet, é necessário a utilização de
Navegadores de Internet tanto no Linux
como no Microsoft Windows. Na relação
abaixo, marque o navegador criado
originalmente pela Microsoft para uso no
Windows:
a) Chrome
b) Internet Explorer
c) Firefox
d) Safari
e) Opera
20)
Um
dos
principais
serviços
disponíveis
na
rede
mundial
de
computadores,
responsável
pela
resolução dos nomes de domínios em
seus respectivos endereços IP, chamase:
a) WINS
b) FTP
c) URL
d) DNS
e) SNMP
21) Um dos principais padrões de
arquitetura de software é o MVC
(ModelViewController), o qual determina
que um sistema seja separado em três
camadas. Com base nessa informação,
identifique a camada responsável pelo
acesso a dados e regras de negócio:
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a) Model
b) Controller
c) View
d) View e Controller
e) Model e View

a) 2 Bits
b) 4 Bits
c) 8 Bits
d) 16 Bits
e) 32 Bits

22) O termo NoSQL é utilizado para
descrever bancos de dados não
relacionais de alto desempenho e que
usam diversos modelos de dados,
incluindo documentos, gráficos, chavevalor e colunas. Selecione entre os
SGBD´s relacionados abaixo aquele que
possui tais características:

CONHECIMENTO RELATIVO A ENSINO
SUPERIOR

a) MariaDB
b) SQLite
c) MongoDB
d) MySQL
e) PostgreSQL
23) Entre as opções abaixo, selecione o
serviço responsável por enviar ao
dispositivo cliente, ligado a uma rede
TCP/IP as especificações do endereço IP,
máscara de rede, gateway e servidores
DNS:
a) DHCP
b) NTP
c) HTTP
d) SMTP
e) SSL
24) Considerando os componentes
internos de um Disco Rígido, também
conhecido como HD (Hard Disk), para a
"ordenação" dos dados no HD, é utilizado
um esquema conhecido como "geometria
dos discos". Nele, o disco é "dividido"
em:
a) Cilindros, Trilhas e Setores;
b) Cabeça, Braço e Atuador;
c) FAT, NTFS e EXT3;
d) IDE, SATA e SCSI;
e) Kilobytes, Megabytes e Gigabytes.
25) Considerando o sistema de números
binários tão comum em computação,
podemos afirmar que 1 NIBBLE é o
equivalente a um conjunto de:

26) 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.

27) No regimento, está estabelecida a
sede formal da UNESPAR. Em qual
cidade ela se situa?
a) Curitiba
b) Apucarana
c) Paranavaí
d) Paranaguá
e) União da Vitória
28) 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.
29) 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.
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30) 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
31) 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.
32) 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.
33) Assinale a opção correta quanto a
publicações dirigidas ao público infantojuvenil:
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.
34) Qual foi a recente sugestão do
Presidente dos EUA para resolver o
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.

35) 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.
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