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CONCURSO PÚBLICO 
Prova de Conhecimentos – 02/08/2009 

ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA CONTABILIDADE 
Edital n.º 1/2009 

INSTRUÇÕES 

1. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. 

2. Confira seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

3. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas 
aos Aplicadores de Prova. 

4. Nesta prova, as questões são de múltipla escolha, com cinco alternativas cada uma, sempre na 
sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. As provas são iguais em conteúdo, porém, a disposição das alternativas e/ou questões poderá 
estar alterada. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o número de inscrição e o nome nele 
impressos corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao 
Aplicador da Prova. 

7. Transcreva para o cartão-resposta a opção que julgar correta em cada questão, preenchendo o 
círculo correspondente com caneta de tinta azul ou preta. Não ultrapasse o limite do espaço 
destinado para cada marcação. 

8. Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou por rasuras feitas pelo 
candidato. A marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão resultará na 
anulação da questão. 

9. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, tampouco o uso 
de livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não), inclusive relógio. O não 
cumprimento dessas exigências implicará a exclusão do candidato deste Concurso. 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Aplicador de Prova. Aguarde autorização 
para devolver, em separado, o caderno de prova e o cartão-resposta, devidamente assinados. 

11. O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido na duração desta prova. 

12. Anote suas respostas no quadro abaixo e recorte-o na linha pontilhada. 

DURAÇÃO DA PROVA (OBJETIVA E DISCURSIVA): 5 HORAS 

N.º INSCRIÇÃO NOME ASSINATURA 
 
 

 
 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1 -   11 - 21 - 31 - 41 - 51 - 61 71 

2 -  12 -  22 - 32 - 42 - 52 - 62 72 

3 -   13 - 23 - 33 - 43 - 53 - 63 73 

4 -   14 - 24 - 34 - 44 - 54 - 64 74 

5 -   15 - 25 - 35 - 45 - 55 - 65 75 

6 -   16 - 26 - 36 - 46 - 56 - 66 76 

7 -   17 - 27 - 37 - 47 - 57 - 67 77 

8 -   18 - 28 - 38 - 48 - 58 - 68 78 

9 -   19 - 29 - 39 - 49 - 59 - 69 79 

10 -   20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 80 
A previsão para a divulgação do gabarito provisório é o próximo dia útil após a realização da prova, no site  
http://portal.tjpr.jus.br/web/concursos. O gabarito individual estará disponível no  
acompanhamento, após a divulgação do gabarito oficial. Para obter essa informação, você deverá ter à mão 
o seu login (CPF) e a senha cadastrada, para acessar o Acompanhamento de sua inscrição. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 O texto a seguir servirá de referência para as questões de 01 a 11. 

 

 Questão 1 

 A leitura do 1.º parágrafo do texto permite inferir que 

a) a ética praticada pelo cidadão comum pouco difere daquela que deveria ser característica da classe 

política.  

b) a política exige que a ética do cidadão comum seja menos flexível, a fim de regulamentar a ética 

aplicada à política.  

c) a ética pode ser definida por vários conceitos, inclusive o que se aplica à esfera política.  

d) os conceitos de ética devem ser complementares, mesmo quando ela seja aplicada em diferentes 

esferas sociais.  

e) ética do cidadão e ética política são expressões diferentes para fazer referência a um mesmo conceito. 
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 Questão 2 

A palavra entre parênteses NÃO substitui adequadamente a expressão destacada em: 

a) Tentávamos mostrar que se trata de conceitos diversos e inconciliáveis. (dissonantes)  

b) (...) a quem a imprudência custaria o cargo e o vexame público. (inconveniência)  

c) (...) regidos por premissas fundamentalmente distintas.(diversas)  

d) (...) não faz sentido algum a pregação que se vem fazendo. (discurso)  

e) Ou, ainda, que toda alusão à transparência, sinceridade, honestidade (...). (referência) 

 Questão 3 

 Releia o excerto a seguir e assinale a interpretação adequada. 

 O fato: um secretário de Estado, político de ofício, em conversa com a pessoa que “está” na política 
mas conserva seus valores de origem, faz revelações escabrosas e comprometedoras (...). 

a) O secretário de Estado fez revelações escabrosas a alguém que guarda seus valores de origem. 

b) O emprego do vocábulo “está” entre aspas indica que a condição do indivíduo é permanente.  

c) Estar na política e conservar valores de origem significa aceitar a ética empregada na esfera pública.  

d) O secretário de Estado fez revelações de acordo com a ética política, sem considerar a ética do 

cidadão comum.  

e) O fato de conservar os valores de origem levou a pessoa que “está” na política a fazer revelações 

escabrosas.  

 Questão 4 

 O 2.º período do texto está corretamente reescrito em: 

a) Haveríamos tentado mostrar que se trata de conceitos diversos e inconciliáveis, regidos por 

premissas fundamentalmente distintas.  

b) Estávamos tentando mostrar que se trata de conceitos diversos e inconciliáveis por premissas 

fundamentalmente distintas.  

c) Tentaríamos mostrar, por intermédio de conceitos diversos e inconciliáveis, as premissas 

fundamentalmente distintas.  

d) Fomos tentados a mostrar que se trata de conceitos diversos e inconciliáveis por premissas 

fundamentalmente distintas.  

e) Tentamos mostrar, com base em conceitos diversos e inconciliáveis, tratar-se de premissas 

fundamentalmente distintas. 
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 Questão 5 

 No período “O que nos leva a outra conclusão, se quisermos dar um passo a mais...”, a relação 
estabelecida entre as orações é de 

a) concessão.  

b) conform idade.  

c) condição.  

d) com paração.  

e) conclusão. 

 Questão 6 

 As palavras a seguir foram propositadamente escritas sem o acento gráfico. Assinale aquela em 
que a presença do acento gráfico não altera o significado. 

a) Praticas – vem 

b) E – conferencia 

c) Esta – secretario 

d) Publico – ai  

e) Ingenua – proximo 

 Questão 7 

 Assinale a opção ERRADA a respeito dos aspectos morfológicos da norma padrão da língua. 

a) Duas das palavras que do primeiro parágrafo têm a mesma classificação morfológica: conjunção 

integrante. 

b) Os dois primeiros verbos do segundo parágrafo formam uma locução verbal. 

c) No terceiro parágrafo, em  “...seguro de que nada do que  foi dito...” as palavras grifadas 

apresentam ideia de pronomes: demonstrativo e relativo, respectivamente. 

d) No sexto parágrafo, o advérbio provavelmente pode, sem alteração de sentido, ser substituído pelo 

advérbio comumente. 

e) No primeiro período do  sexto parágrafo, podemos trocar a conjunção se pela conjunção quando, 

sem alteração do significado do período. 



  8 

 

 

CONCURSO PÚBLICO 
Prova de Conhecimentos – 02/08/2009 

ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA CONTABILIDADE 
Edital n.º 1/2009 

 

 Questão 8 

 Assinale a opção incorreta a respeito dos aspectos sintáticos e da pontuação da norma padrão 
da língua. 

a) No terceiro parágrafo, a expressão político de ofício tem a função sintática de aposto. 

b) O que da chamada do texto é uma conjunção integrante, que inicia uma oração com ideia adjetiva. 

c) No quarto parágrafo, o sujeito da expressão considerou-se traído e enganado é o desolado político. 

d) Na chamada do texto, há sujeito desinencial para as formas verbais cuidamos e estamos falando. 

e) No terceiro parágrafo, a expressão a seguir pode, adequadamente, ficar entre vírgulas. 

 Questão 9 

 A seguir, são sugeridas mudanças para alguns trechos do texto. Assinale a opção que 
apresenta todas as que são corretas, obedecendo à concordância e à regência da norma padrão. 

I. (P1) “Escrevíamos neste mesmo espaço, tempos atrás...” – pode haver a inclusão da forma verbal 

há antes da palavra tempos. 

II. (P1) “... fosse a mesma a que se submeteriam as práticas da classe política.”– se a palavra práticas 

ficar no singular e classe política no plural, o verbo deverá continuar no plural.  

III. Se a palavra atividade (final do P.6) for colocada no plural, o pronome demonstrativo e o adjetivo  

também deverão ser flexionados no plural. 

IV. (P.7) Se a palavra pessoas ficar no singular, a expressão partidas deverá também ficar no singular, 

pois se refere a pessoas. 

V. (P.7) A expressão “...deve sempre ser  posta...” – está corretamente flexionada por se referir à alusão. 

a) I, III e V 

b) III e V 

c) II e IV 

d) III e IV 

e) I, II e IV 

 Questão 10 

 No 1.º parágrafo, pode-se fazer mudança de tempos verbais – escrevíamos e tentávamos –, sem 
alterar o significado básico do trecho. Assinale a opção que apresenta uma possibilidade 
correta de troca. 

a) Escrevíamos – tentaríamos 

b) Escrevemos – tentou-se 

c) Escrevemos – tentamos 

d) Escreveu-se – tentávamos 

e) Escrevêramos – tentáramos 



  9 

 

CONCURSO PÚBLICO 
Prova de Conhecimentos – 02/08/2009 

ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA CONTABILIDADE 
Edital n.º 1/2009 

 

 Questão 11 

 Acerca dos aspectos sintáticos da norma padrão da língua, assinale a opção incorreta. 

a) (P.3) O primeiro que do parágrafo é um pronome relativo. 

b) (P.4) Esta refere-se à pessoa confidente do desolado político.  

c) (P.5) ...estamos falando... é uma locução verbal que pode, corretamente, sem alteração de sentido, 

ser substituída por falamos. 

d) (P.7) A expressão partidas  está corretamente empregada no plural, pois o sujeito é composto: 

transparência, sinceridade, honestidade. 

e) (P.6) A oração ... a pregação que se vem fazendo... tem o pronome colocado de forma proclítica 

pela atração do pronome relativo, embora haja outra forma também correta de colocação. 

 Questão 12 

 Todos os períodos a seguir foram retirados da revista ISTO É, de 17 jun. 2009. Propositadamente 
se retiraram os acentos indicativos de crase . Assinale a opção em que tal acento é proibido. 

a) “A Transegur terá que pagar indenização a União.” (p. 32) 

b) “O ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, ao final de seu mandato (1981 – 1989), 

comparou a política a um show biz:” (p. 36) 

c) “O Ministério da Justiça receberá 900 bafômetros. E mais da metade destes equipamentos será 

repassada as polícias estaduais...” (p. 35) 

d) “Cada vez mais conectado a era digital, o presidente cria blog do Planalto e lança perfis...” (p. 40) 

e) “Elas são a melhor maneira de dar transparência as campanhas e mandatos.” (p. 42) 

 Questão 13 

 Em relação à classificação de períodos em simples e compostos, assinale a opção que 
apresenta todos os que são simples (os exemplos foram retirados da revista ISTO É, de 03 jun. 
2009). 

I. “Minha vocação é ensinar e não lidar com a bagunça total.”  (p. 63) 

II. “Pesquisa revela que esse sentimento é processado na mesma região cerebral que a dor física.” (p. 69) 

III. “Beth Goulart sempre se identificou com a escritora ucraniana Clarice Lispector.” (p. 77) 

IV. “Para o tórax largo, a recomendação são próteses redondas ou anatômicas, com perfil alto.” (p. 79) 

V. “E ele pode ajudar a tratar doenças.” (p. 81) 

a) I, II, III, IV e V 

b) I, IV e V 

c) III e IV 

d) II, III, IV e V 

e) III e V 
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 Questão 14 

 Assinale a opção que apresenta todas as afirmativas corretas a respeito  de correspondências 
oficiais, segundo o Manual de Redação da Presidência da República. 

I. Há apenas dois fechos para todas as modalidades de comunicação padrão: 1.para autoridades 

superiores, inclusive o Presidente da República: Respeitosamente; 2.para as demais autoridades: 

Atenciosamente. 

II. O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos Chefes de Poder é Excelentíssimo 

Senhor, seguido do cargo respectivo: Excelentíssimo Senhor Presidente da República; 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional. 

III. Os pronomes de tratamento, embora se refiram à segunda pessoa gramatical, levam a concordância 

para a terceira pessoa. Os pronomes possessivos também devem concordar em 3.ª pessoa.  

IV. Os adjetivos dos pronomes de tratamento devem concordar com o sexo da pessoa a que se referem.  

V. O vocativo e o tratamento dentro do corpo da correspondência não poderá ter, para o Presidente da 

República, abreviatura. 

a) II, IV e V 

b) I, II, III, IV e V  

c) I, III e IV 

d) III e IV 

e) II e IV 

 Questão 15 

 Sobre a linguagem das comunicações oficiais, assinale a opção incorreta. 

a) As comunicações oficiais escritas devem ser formais, polidas e padronizadas. A polidez consiste no 

emprego de expressões respeitosas e tratamento apropriado àqueles com os quais nos 

relacionamos. 

b) A linguagem da correspondência oficial precisa ser adequada à região em que será veiculada. Para 

entendimento de todos, precisa respeitar os aspectos linguísticos regionais. 

c) As comunicações que partem de uma entidade devem ser compreendidas por todo e qualquer 

cidadão brasileiro. Para tanto, deve-se evitar a linguagem restrita a determinados grupos. 

d) A norma padrão não implica linguagem rebuscada,  deve haver  critério quanto à incorporação de 

estrangeirismos e neologismos, respeitando-se as transformações da língua. 

e) Há consenso de que as comunicações escritas devem empregar a norma padrão da língua, em que 

se observam as regras da gramática formal. 
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 Questão 16 

 Segundo o Manual de Redação da Presidência da República, a redação padrão é a maneira pela 
qual se redigem atos normativos e comunicações. Assinale a opção que apresenta um critério 
que não pode estar presente na redação padrão. 

a) Objetividade (impessoalidade) 

b) Correção gramatical 

c) Conotação 

d) Clareza 

e) Formalidade e Uniformidade 

 Questão 17 

 Na norma padrão da língua aparecem três vozes verbais. Assinale a opção em que o período não 
pode ser transposto para a voz passiva. (períodos retirados da revista ISTO É, de 3 jun. 2009) 

a) “Eles estão conduzindo um trabalho interessante.” (p. 81) 

b) “Quando retiramos de circulação milhares de animais de um ambiente há um desequilíbrio tão 

violento quanto um tsunami.” (p. 93) 

c) “O Ministério do Meio Ambiente criou em 2002 as Unidades de Conservação: áreas protegidas nos 

patamares federal, estadual e municipal. (p. 97) 

d) “Sustentabilidade é usar conscientemente os recursos naturais hoje, para melhorar a vida  das 

pessoas agora, sem comprometer o futuro da Terra.” (p. 101) 

e) ”A Polícia Federal brasileira poderá usar o banco genético do FBI, o maior arquivo de DNA em todo 

o mundo. “ (p. 102) 

 Questão 18 

 A respeito da pontuação da norma padrão, assinale a opção em que não é possível a alteração 
sugerida em cada segundo item . 

a) “Hitler dava 9 meses de salário a casais que fizessem 4 filhos. E concedia medalhas de ouro às 

mulheres que tivessem 8.” (Superinteressante, ed. 263) – Hitler dava 9 meses de salário a casais 

que fizessem 4 filhos e concedia medalhas de ouro às mulheres que tivessem 8. 

b) “Os imigrantes ilegais, segundo a polícia, eram encaminhados para fábricas de roupas de São 

Paulo, para trabalhar em troca de comida e abrigo.” (Folha de S.Paulo, 23 maio 2009) – Os 

imigrantes ilegais – segundo a polícia – eram encaminhados para fábricas de roupas de São Paulo 

para trabalhar em troca de comida e abrigo. 

c) “A traição é hoje alimentada não só por nossos desejos mas também pela mudança recente no 

comportamento das mulheres, pelo avanço da tecnologia e por uma mãozinha da medicina.” 

(Superinteressante, março 2009). – A traição é, hoje, alimentada não só por nossos desejos, mas 

também pela mudança recente no comportamento das mulheres, pelo avanço da tecnologia, por 

uma mãozinha da medicina. 
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d) “Das cerca de 20 mil pessoas que leram a nota nas primeiras seis horas em que esteve no ar, 27 se 
animaram a comentar.” (Folha de S.Paulo, 31 maio 2009) – Das cerca de 20 mil pessoas, que leram 
a nota nas primeiras seis horas,  em que esteve no ar, 27 se animaram a comentar. 

e) “Você tem medo do fim do mundo? Então saiba que o planeta já acabou várias vezes. E que, se 
não fossem esses apocalipses, você não estaria aqui.” (Superinteressante, ed. 263) – Você tem 
medo do fim do mundo? Então saiba que o planeta já acabou várias vezes e que, se não fossem 
esses apocalipses, você não estaria aqui! 

 Observe a charge a seguir para responder às questões 19 e 20. 

 
Folha de S. Paulo, 1.º/06/08 

 Questão 19 

 Com base na leitura dos aspectos verbais e não verbais, só NÃO é possível afirmar que: 

a) A charge representa uma ironia em relação ao discurso e à prática das pessoas.  

b) A conscientização plena passa pelo processo de divulgar a necessidade de preservar, mas não pela 
mudança de hábitos nocivos.  

c) A poluição emitida pela quantidade excessiva de carros é contraditória em relação ao sugerido 
pelos adesivos.  

d) Salvar a Amazônia é um slogan carregado inclusive por pessoas que não praticam ações que 
podem contribuir para a preservação.  

e) A preservação das florestas depende do discurso consciente e da prática prudente em relação ao 
meio ambiente. 
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 Questão 20 

 Frases como “Salve a Amazônia”, “Preserve e Amazônia” e “A Amazônia é nossa” podem ser 
definidas como: 

a) Advertências  

b) Apelos  

c) Protestos  

d) Constatações  

e) Convenções 

RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO  
 Questão 21 

Qual das alternativas a seguir apresenta uma contradição? 

a) Todo vendedor de cachorro-quente é paulista, e algum paulista não é vendedor de cachorro-quente. 

b) Nenhum vendedor de cachorro-quente é paulista, e algum vendedor de cachorro-quente não é paulista. 

c) Algum vendedor de cachorro-quente é paulista, e algum vendedor de cachorro-quente não é paulista. 

d) Todo vendedor de cachorro-quente não é paulista, e algum paulista é vendedor de cachorro-quente. 

e) Todo paulista é vendedor de cachorro-quente, e algum vendedor de cachorro-quente não é paulista. 

 Questão 22 

Um diretor de fábrica contratou cinco novos funcionários. Dois deles, que diziam sempre a verdade, 
usavam coletes verdes, e os outros três (de coletes amarelos) sempre mentiam. Os cinco foram 
organizados em fila. O diretor deveria adivinhar em que ordem eles estavam dispostos, fazendo apenas 
três perguntas, uma para cada funcionário diferente. O diretor aproximou-se do primeiro e perguntou-
lhe: “De que cor é o seu colete?” Ele respondeu em dialeto japonês, e o diretor nada entendeu, 
restando-lhe apenas mais duas perguntas. Ao segundo, o diretor perguntou: “Qual foi a resposta que 
teu companheiro acabou de dar?” 

O segundo funcionário disse: “Ele disse: ‘o meu colete é amarelo’”. 

Ao terceiro funcionário, localizado no centro da fila, o diretor perguntou: “De que cor é o colete desses 
dois jovens que acabo de interrogar?” 

O terceiro funcionário respondeu: “O primeiro usa um colete verde, e o segundo, um amarelo.” 

Em que ordem os funcionários se encontravam, de acordo com a cor do colete de cada um? 

a) Amarelo, verde, verde, amarelo, amarelo 

b) Amarelo, amarelo, amarelo, verde, verde 

c) Verde, amarelo, verde, amarelo, amarelo 

d) Verde, verde, amarelo, amarelo, amarelo 

e) Verde, amarelo, amarelo, verde, amarelo 
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 Questão 23 

Um vendedor e o dono de um restaurante estavam discutindo. O vendedor prometeu pagar ao dono do 
restaurante R$ 20 pelos jantares, se vendesse seu produto por R$ 100, e pagaria R$ 35, se vendesse 
seu produto por R$ 200. 

O vendedor acabou vendendo tudo por R$ 140, e disse ao dono do restaurante que pagaria R$ 24,50 
pelos jantares. 

Regra de três: 

200 � 35 

140 � x 

X = 24,50. 

O dono do restaurante contestou, dizendo que o vendedor estava errado. 

Regra de três: 

100 � 20 

140 � x 

X = 28. 

Quanto o vendedor deve pagar ao dono do restaurante? 

a) 20 

b) 24,50 

c) 26 

d) 28 

e) 30 

 Questão 24 

Uma piscina de 54.000 m3 de capacidade foi completamente cheia por 3 torneiras que 
despejaram por minuto 12 l  l 8 l  l e 16 l  l de água, respectivamente. Qual o volume de água que 
cada torneira despejou? 

a) 6.000 m3, 4.000 m3 e 8.000 m3 

b) 12.000 m3, 8.000 m3 e 16.000 m3 

c) 15.000 m3, 10.000 m3 e 20.000 m3 

d) 18.000 m3, 12.000 m3 e 24.000 m3 

e) 20.000 m3, 15.000 m3 e 25.000 m3 

 Questão 25 

Três amigos resolveram abrir um negócio e formaram uma sociedade. Mas, um deles 
permaneceu durante 12 meses na sociedade; o outro 8 meses e o terceiro 6 meses. Quanto 
ganhou cada um, se a sociedade apresentou um lucro de R$ 520.000,00 até o negócio fechar? 

a) R$ 240.000,00, R$ 160.000,00 e R$ 120.000,00, respectivamente. 

b) R$ 160.000,00, R$ 120.000,00 e R$ 240.000,00, respectivamente. 

c) R$ 120.000,00, R$ 160.000,00 e R$ 240.000,00, respectivamente. 

d) R$ 240.000,00, R$ 120.000,00 e R$ 160.000,00, respectivamente. 

e) R$ 160.000,00, R$ 240.000,00 e R$ 120.000,00, respectivamente. 
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 Questão 26 

Se de cada 30 kg de morango resultam 25 tortas, quantos kg de morango serão necessários 
para se obter 200 tortas de morango? 

a) 240 

b) 120 

c) 135 

d) 375 

e) 360 

 Questão 27 

Para arrumar um pedaço de uma estrada, foram necessários 15 homens trabalhando 10 horas por dia, 
em 3 dias. Em quantos dias a estrada ficaria pronta, se 10 homens trabalhassem 9 horas por dia? 

a) 2 

b) 2,5 

c) 4,5 

d) 5 

e) 9 

 Questão 28 

Utilizando uma bomba elétrica, eleva-se 4.200 litros de água em uma piscina à altura de 12 m, em 1 hora 
e 20 minutos. Quanto tempo essa bomba necessita para elevar 12.600 litros à altura de 8 metros? 

a) 1h e 40 minutos 

b) 2h e 40 minutos 

c) 1h e 20 minutos 

d) 2h e 20 minutos 

e) 2h e 30 minutos 

 Questão 29 

Na construção de 8 km de trilhos para o trem, foram empregados 60 operários durante 120 dias 
no regime de 10 horas diárias de trabalho. Nessas mesmas condições, 90 operários, trabalhando 
8 horas diárias, construiriam 18 km de trilhos em 

a) 44 dias e 10 horas. 

b) 225. 

c) 324. 

d) 450. 

e) 506 dias e 6 horas. 
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 Questão 30 

Se 80 costureiras, trabalhando 10 horas por dia utilizaram, para fazer as peças encomendadas, 
7.500 m de tecido em 25 dias, quantos metros de tecido serão necessários com 54 costureiras 
trabalhando 8 horas por dia, durante 30 dias? 

a) 3375 m 

b) 4860 m 

c) 7407 m 

d) 7594 m 

e) 11574 m 

INFORMÁTICA  
 Questão 31 

Cada página WWW possui um endereço único. Trata-se do modo padrão para expressar uma 
localização na internet, traduzido muitas vezes apenas por endereço. Para fazer o seu browser 
navegar até determinada página, você deve instruí-lo com o endereço dessa página, digitando, 
por exemplo, o seguinte formato: http://www.enderecodapagina.com.br. Esse formato de 
endereçamento é denominado: 

a) Location 

b) IP 

c) http 

d) URL 

e) DNS 

 Questão 32 

Um sistema digital é capaz de armazenar facilmente uma grande quantidade de informação por 
períodos de tempo curtos ou longos. Um tipo de memória de acesso rápido que armazena 
temporariamente as informações de trabalho é denominado(a): 

a) Memória RAM. 

b) Memória USB. 

c) Memória ROM. 

d) Disco Rígido. 

e) CD ROM. 
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 Questão 33 
 

Existem vários sistemas operacionais no mercado. Todos, porém, realizam as mesmas 
operações básicas. Com relação aos sistemas operacionais, podemos considerar: 

I. Conjunto de programas que gerenciam os recursos do computador, como acesso ao disco, 

gerenciamento de memória e gerenciamento de arquivos. 

II. Conjunto de editores de textos, banco de dados, planilhas eletrônicas para automação comercial. 

III. Conjunto de programas que faz a interface entre o usuário e o computador. 

IV. Conjunto de programas que tem como objetivo a segurança do computador, como firewall, antivírus 

e criação de cópias de segurança. 

É correto o que se afirma APENAS em: 

a) I e III. 

b) I e IV 

c) I e II. 

d) Todas são corretas. 

e) Apenas I é correta. 

 Questão 34 

Sobre o procedimento de cópia de segurança (backup), é correto afirmar: 

I. Deve ser utilizado meio de armazenamento não volátil.  

II. A cópia deve ser guardada em local seguro, preferencialmente, diferente de onde estão os 

sistemas.  

III. O utilitário Backup pode ajudar a criar uma cópia das informações contidas no disco rígido do 

computador. Caso os dados originais no disco rígido sejam apagados ou substituídos por engano, 

ou se tornem inacessíveis devido a falhas do disco rígido, existe a possibilidade de usar a cópia 

para restaurar os dados perdidos ou danificados. 

VI. A existência de um plano de recuperação de desastres está associado a uma estratégia de backups 

freqüentes. 

 

a) Somente I e II estão corretas. 

b) Somente III e IV estão corretas. 

c) Somente I, II e IV estão corretas. 

d) Somente II e IV corretas. 

e) Todas estão corretas. 
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 Questão 35 

O BRoffice consiste em uma suíte de aplicativos para escritório. Esta é uma opção para quem 
precisa de programas para escritório com recursos avançados, mas não tem disponibilidade de 
verbas e não aceita pirataria. Com relação aos Aplicativos do Broffice é correto afirmar: 

a) Os aplicativos funcionam somente para ambiente Linux. 

b) Não possui software de apresentação. 

c) No Base é  possível criar e modificar tabelas, formulários, consultas e relatórios. 

d) Só é gratuito para empresas públicas. 

e) O Calc é uma calculadora simples semelhante à Calculadora do Windows. 

 Questão 36 

Ao realizar uma impressão a partir do comando Imprimir no menu Arquivo, podemos ter a 
alternativa de imprimir um conjunto de páginas. Nesse caso, se quisermos imprimir as páginas 1 
e 4 e da página 6 à página 10, a sintaxe a ser utilizada é:  

a) 1,4,6-10 

b) 1;4;6-10 

c) 1:4,6,10 

d) 1-4,6-10 

e) Todas as alternativas estão erradas. 

 Questão 37 

Um protocolo é uma convenção ou padrão que controla e possibilita uma conexão, 
comunicação ou transferência de dados entre dois sistemas computacionais. De maneira 
simples, um protocolo pode ser definido como "as regras que governam" a sintaxe, a semântica 
e a sincronização da comunicação. O protocolo que permite que um usuário, utilizando uma 
máquina A estabeleça uma sessão interativa com uma máquina B na rede, de modo que todas 
as teclas pressionadas na máquina A sejam repassadas para a máquina B, como se o usuário 
estivesse utilizando um terminal ligado diretamente a ela. Esse protocolo é conhecido como:  

a) NFS 

b) WWW 

c) SMTP 

d) Telnet 

e) DHCP 
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 Questão 38 

Em informática, um vírus de computador é um programa malicioso desenvolvido por 
programadores que, tal como um vírus biológico, infecta o sistema, faz cópias de si mesmo e 
tenta se espalhar para outros computadores, utilizando-se de diversos meios. Porém, além dos 
vírus, existem outras formas que podem causar dados ao usuário, como os programas que 
recolhem informações sobre o usuário, sobre os seus costumes na internet e transmite essa 
informação a uma entidade externa na internet, sem o seu conhecimento nem o seu 
consentimento. Muitos vírus transportam esses programas que visam roubar certos dados 
confidenciais dos usuários como, por exemplo, dados bancários. Esse tipo de programa é 
denominado: 

a) Vírus de boot 

b) Verme 

c) Spware 

d) Time Bomb 

e) Vírus de Macro 

 Questão 39 

Em uma planilha , se o conteúdo =(B1+C1)*$D$1 da célula A1 for copiado e colado na célula A5, 
esta última deverá ficar com o conteúdo:  

a) =($B$5+$C$5)*$D$5 

b) =(B5+C5)*D1 

c) =(B5+C5)*$D$1 

d) =(B5+C5)*D5 

e) =(B1+C1)*D1 

 Questão 40 

Os atalhos de teclado são combinações de duas ou mais teclas que, ao serem pressionadas, 
podem ser usadas para executar uma tarefa que normalmente exigiria um mouse ou dispositivo 
apontador. Os atalhos de teclado podem facilitar a interação com o computador, poupando seu 
tempo e esforço com o Windows e a internet. Supondo que você precisa abrir o menu iniciar, o 

mouse não funciona, e no seu teclado não existe a tecla com o logotipo . A alternativa que 
possibilita o acesso ao menu iniciar por meio de um atalho de teclado é: 

a) ALT+I 

b) CTRL+I 

c) CTRL+ESC 

d) F1 

e) ALT+TAB 
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ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA CONTABILIDADE 
Edital n.º 1/2009 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO  
 Questão 41 

Uma empresa tem o saldo do Patrimônio líquido igual a R$ 30.000,00. Considerando que para 
cada R$ 2,00 que a empresa tem aplicado no ativo circulante ela tem R$ 1,00 de obrigações de 
Curto Prazo. Para cada R$ 1,00 que a empresa utiliza de terceiros, R$ 1,16667 está aplicado no 
ativo circulante e ativo realizável a longo prazo. Para cada R$ 1,00 de Capital Próprio a empresa 
utiliza R$ 3,00 de terceiros. Para cada R$ 1,00 que a empresa tem de obrigações de curto prazo a 
empresa tem disponível para pagar sem ter a necessidade de realizar os estoques o montante de 
R$ 1,333333. O índice de Imobilização de Recursos Permanentes é de 0,20. Com base nessas 
informações, qual é o saldo do estoque no ativo circulante? 

a) R$ 42.000,00 

b) R$ 14.000,00 

c) R$ 21.000,00 

d) R$ 15.000,00 

e) R$ 16.000,00 

 Questão 42 

João Francisco e Paulo Alberto resolvem criar uma sociedade Ltda. Para o Comércio de Sapatos 
e Tênis da marca Guthiariam, ambos estão dispostos a investir na empresa o montante de R$ 
1.000.000,00 cada um. Na data da assinatura do Contrato Social, João Francisco no dia entregou 
em espécie o montante de R$ 1.000.000,00, porém Paulo entregou R$ 500.000,00 em espécie e se 
comprometeu a entregar o restante, mensalmente, em parcelas de R$ 100.000,00 sendo que a 
primeira parcela foi entregue na assinatura do contrato. Nesse mesmo dia, foi adquirido um 
terreno no valor de R$ 500.000,00. Qual é o saldo do Patrimônio Líquido e do Ativo realizável, 
respectivamente, no segundo mês após a assinatura do contrato? 

a) R$ 2.000,000, 00 e R$ 2.000.000,00 

b) R$ 1.500.000,00 e R$ 1.500.000,00 

c) R$ 1.700.000,00 e R$ 1.200.000,00 

d) R$ 1.200.000,00 e R$ 1.500.000,00 

e) R$ 1.200.000,00 e R$ 1.700.000,00 

 Questão 43 

Tomando como base os eventos abaixo, todos realizados no mesmo mês, desconsiderando 
qualquer tributo tanto na venda quanto na compra, qual é o valor da Receita Líquida e do Lucro 
Bruto pelo método PEPS, primeiro que entra é o primeiro que sai? 

Dia 01 – Compra de 60 unidades de mercadorias a R$ 20,00 cada uma. 

Dia 02 – Compra de 20 unidades de mercadorias a R$ 25,00 cada uma. 

Dia 10 – Venda de 10 unidades de mercadorias a R$ 35,00 cada uma. 

Dia 12 – Devolução de 05 unidades compradas no dia 01. 

Dia 15 – Venda de 20 unidades de mercadorias a R$ 40,00 cada uma. 

Dia 20 – Devolução de 5 unidades de mercadorias referente à venda do dia 15. 
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a) R$ 950,00 e R$ 450,00 

b) R$ 1.150,00 e R$ 600,00 

c) R$ 1.150,00 e R$ 1.300,00 

d) R$ 950,00 e R$ 1.300,00 

e) R$ 950,00 e R$ 500,00 

 Questão 44 

No exercício de 2008, a empresa Alfa tem um valor de Receita Bruta no montante de R$ 300.000,00. 
No exercício de 2009 o valor da Receita Bruta foi de R$ 400.000,00. Considerando uma inflação, 
no exercício de 2008, ao final do ano de 12%, qual é o valor real do acréscimo na Receita do 
exercício de 2008 para 2009? 

a) 33,33 % 

b) 18,40% 

c) 25% 

d) 19,05% 

e) 11,61% 

 Questão 45 

Determinada empresa adquiriu uma máquina para o ativo imobilizado, no dia 1 de janeiro de 
2008, colocando-a em funcionamento na mesma data. 

Sabendo-se que 

1 a taxa de depreciação linear foi de 20% ao ano; 

2 o valor de aquisição da máquina foi de r$ 22.000,00; 

3 a máquina foi vendida por r$ 20.000,00 em 1.º de julho de 2011; 

pode-se afirmar que o valor residual da máquina, em 31/12/2010, era de: 

a) R$ 13.200,00. 

b) R$ 15.400,00. 

c) R$ 8.800,00. 

d) R$ 22.000,00. 

e) R$ 20.000,00. 
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 Questão 46 

Com relação aos Princípios Fundamentais de Contabilidade, é correto afirmar que: 

a) Um exemplo de aumento na extinção do valor econômico do ativo é a provisão para Contingências. 

b) Recebimento de Doações e Subvenções devem ser classificados no Passível Exigível a Longo 

Prazo e no Ativo Circulante. 

c) A despesa considera-se incorrida quando nas transações com terceiros, quando estes efetuarem o 

pagamento ou assumirem compromisso firme de efetivá-lo, quer pela investidura na propriedade de 

bens anteriormente pertencentes à Entidade quer pela fruição de serviços por esta prestados. 

d) Na realização das receitas pela geração natural de novos ativos, independentemente da intervenção 

de terceiros, temos como exemplo o nascimento de um bezerro. 

e) Nenhuma das alternativas acima está correta. 

 Questão 47 

O princípio da Atualização Monetária é compulsório quando 

a) a inflação anual for superior a 40%. 

b) a empresa tiver capital estrangeiro. 

c) a inflação acumulada no triênio for superior a 100%. 

d) o índice tjlp for maior que 10% ao ano. 

e) a selic ultrapassar o montante de 20% ao ano.   
 Questão 48 

As características da informação Contábil são: 

a) Materialidade, Relevância, Integridade e Essência sobre a forma. 

b) Confiabilidade, Integridade, Continuidade e Competência. 

c) Prudência, Neutralidade, Essência sobre a forma e Relevância. 

d) Confiabilidade, Tempestividade, Compreensibilidade e Comparabilidade. 

e) Oportunidade, Entidade, Prudência e Competência. 

 Questão 49 

Uma empresa, no dia 31/12/2009, tem uma Receita Bruta de R$ 2.400.000,00 e um prazo médio de 
pagamento de seus clientes de 40 dias. Qual é o valor já realizado no exercício de 2009? 

a) R$ 266.666,66 

b) R$ 2.400.000,00 

c) R$ 2.133.333,33 

d) R$ 2.666.666,66 

e) R$ 200.000,00 
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 Questão 50 

Uma microempresa enquadrada no SIMPLES do ramo de venda de geladeiras comprou um lote 
contendo 100 unidades de geladeiras a um preço de R$ 500,00 cada uma, e IPI de 10%, fretes 
total de R$ 2.000,00, pedágio total no valor de R$ 450,00. Qual é o valor do Custo de cada 
geladeira? 

a) R$ 550,00 

b) R$ 520,00 

c) R$ 504,50 

d) R$ 574,50 

e) Nenhuma das alternativas acima. 

 Questão 51 

Com base nas informações abaixo, qual é o princípio a ser adotado? 

Nas entidades em que a produção demanda largo espaço de tempo, deve ocorrer o 
reconhecimento gradativo da receita, proporcionalmente ao avanço da obra, quando ocorrer a 
satisfação concomitante dos seguintes requisitos: 

• O preço do produto é estabelecido mediante contrato, inclusive quanto à correção dos preços, 

quando houver. 

• Não há riscos maiores de descumprimento do contrato, tanto da parte do vendedor, quanto do 

comprador. 

• Existe estimativa, tecnicamente sustentada, dos custos a serem incorridos. 

a) Competência. 

b) Prudência. 

c) Oportunidade. 

d) Tempestividade. 

e) Realização da Receita. 

 Questão 52 

Uma entidade do ramo metalúrgico realizou um adiantamento, no dia 30 de Junho de 2009, no 
valor de R$ 200.000,00 que compreende um montante de U$ 100.000,00 para importação de um 
equipamento que servirá para fabricação de rolamentos. Para isso deve classificar o 
adiantamento como: 

a) Adiantamento para Importação no grupo estoque. 

b) Adiantamento para Importação no grupo Créditos. 

c) Adiantamento para Importação no grupo Ativo Realizável a Longo Prazo. 

d) Adiantamento para Importação no grupo Ativo Diferido. 

e) Adiantamento para Importação no grupo  do Ativo Permanente Imobilizado. 
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 Questão 53 

Uma empresa tem os saldos, na data de 31/12/2009: Estoque Final R$ 200.000,00, Custo de 
Mercadoria Vendida de R$ 500.000,00, Compras no valor de R$ 300.000,00. Qual é o saldo do 
Estoque Inicial? 

a) R$ 200.000,00. 

b) R$ 100.000,00. 

c) R$ 300.000,00. 

d) R$ 400.000,00. 

e) R$ 500.000,00. 

 Questão 54 

Uma entidade concedeu 10 carros em troca de 20 motos para outra entidade. Desconsiderando 
as obrigações acessórias, qual princípio contábil a entidade deve observar para realizar a 
escrituração contábil?  

a) Competência. 

b) Registro pelo valor original. 

c) Oportunidade. 

d) Prudência. 

e) Tempestividade.  

 Questão 55 

Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso, sobre quais dos itens abaixo não afetam o 
patrimônio total:  

1. ( ) Acréscimo pelo lucro ou redução pelo prejuízo do exercício 

2. ( ) Acréscimo por reavaliação de ativos 

3. ( ) Acréscimo pelo recebimento de valor que exceda o valor nominal das ações 
integradas ou o preço de emissão das ações sem valor nominal 

4. ( ) Redução por ações próprias adquiridas ou acréscimo por sua venda 

5. ( ) Reversão da Reserva de Lucros a Realizar para a conta de dividendos a pagar 

6. ( ) Reversões de reservas patrimoniais para a conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados 

7. ( ) Redução por Dividendos 

8. ( ) Acréscimo por doações e subvenções para investimentos recebidos 

9. ( ) Acréscimo pelo valor da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição 

10. ( ) Acréscimo ou redução por ajustes de exercícios anteriores 

11. ( ) Aumento de capital com utilização de recursos reservas 

12. ( ) Compensação de Prejuízos com Reservas etc 

13. ( ) Redução por pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio 

14. ( ) Acréscimo por subscrição e integralização de capital 

15. ( ) Acréscimo por prêmio recebido na emissão de debêntures 

16. ( ) Acréscimo ou redução por ajustes de exercícios anteriores 

17. ( ) Apropriação do lucro líquido do exercício, reduzindo a conta de Lucros Acumulados 
para a formação de reservas, com Reserva Legal, Reserva de Lucros a Realizar, 
Reservas para Contingência e outras  
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Assinale a alternativa que contém todos os verdadeiros: 

a) 1, 4, 10 , 12 

b) 6, 11, 12, 17 

c) 2, 7, 9, 17 

d) 7, 8, 16, 17 

e) 2, 4, 9, 12 

 

Os itens a seguir servem de referência para as questões 56, 57 e 58. 

10/01/2009 - Integralização de Capital em Espécie no valor de R$ 500.000,00 

11/01/2009 - Compra de 1.500 furadeiras no valor unitário de R$ 50,00 sendo 30% a vista e 70% a 

prazo. 

12/01/2009 - Venda de 400 furadeiras por R$ 120,00 cada sendo 40% a vista e o restante a prazo. 

13/01/2009 - Ocorreu um sinistro com perda de 300 furadeiras, este devidamente registrado junto a 

delegacia de furtos e roubos, as furadeiras não estavam segurados. 

14/01/2009 - Os sócios integralizaram mais R$ 500.000,00 sendo R$ 200.000,00 em espécie e o 

restante em 6.000 furadeiras por R$ 50,00 cada uma. 

15/01/2009 - O cliente realizou o pagamento antecipado, e a empresa ABX concedeu um desconto de 

10%. 

16/01/2009 - Ocorreu o Pagamento ao fornecedor de 30% do total devido, deixando o restante para 

pagamento para o próximo mês. 

 Questão 56 

O valor total do Ativo é: 

a) 706.780,00 

b) 1.066.870,00 

c) 84.750,00 

d) 1.084.750,00 

e) 1.030.120,00 

 Questão 57 

O valor do Patrimônio líquido é: 

a) 706.780,00 

b) 1.030.120,00 

c) 1.066.870,00 

d) 1.085.500,00 

e) 530.120,00 
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 Questão 58 

Qual é o índice de Liquidez Corrente? 

a) 0,9486 

b) 19,2346 

c) 29,03 

d) 1,0252 

e) 2,6846  

 Questão 59 

O prêmio na emissão de debêntures deve ser registrado no grupo: 

a) Resultado 

b) Reserva de Capital 

c) Passivo Circulante 

d) Reserva de Lucros 

e) Ativo Circulante 

 

 Questão 60 

Um terreno, no valor de R$ 600.000,00, foi comprado por uma indústria que pretende utilizá-lo 
numa futura expansão de 20 anos. Esse terreno deve ser contabilizado no grupo de: 

a) Realizável a Longo Prazo 

b) Investimento 

c) Ativo Imobilizado 

d) Diferido 

e) Ativo Circulante 

 Questão 61 

No método do Inventário Permanente, dentro de um contexto econômico de deflação, qual dos 
métodos abaixo terá um lucro bruto menor? 

a) UEPS (Ultimo que entra é o primeiro que saí) 

b) PEPS (Primeiro que entra é o primeiro que saí) 

c) Média Ponderada Móvel 

d) Custo histórico 

e) CMV=Estoque Inicial + Compras – Estoque Final 
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Com base na tabela que segue, resolva as questões 62, 63. 64 e 65. 

O grupo de resultado deve ser incluído ou como Reserva de Lucro ou como Prejuízos 
Acumulados dentro do grupo de Patrimônio Líquido. 

 

Caixa 1.000.000,00     
Fornecedores (297.000,00)       
Contribuição Social 26.069,25          
(-) Depreciação Acumulada Edificações (733,33)              
Depreciação 2.875,00            
(-) Depreciação Acumulada. Maquinas e Equipamentos (1.875,00)           
Despesa Financeira 9.866,69            
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Informática (266,67)              
Imposto de Renda 70.414,58          
ICMS a Recuperar 35.640,00          
ICMS a Pagar (113.400,00)       
Bancos 9.424.219,17     
Contas a Pagar (439.600,00)       
Clientes 315.000,00        
Pis a Pagar (10.395,00)         
(-) Duplicatas Descontadas (315.000,00)       
Cofins a Pagar (47.880,00)         
Despesa Antecipada de Seguros 7.514,14            
Receita Bruta (630.000,00)       
PIS a Recuperar 4.900,50            
IR a Pagar (70.414,58)         
Cofins a Recuperar 22.572,00          
Contribuição Social a Pagar (26.069,25)         
Estoque 77.962,50          
Capital Social (10.000.000,00)  
Equipamentos de Informática 8.000,00            
Custo de Mercadoria Vendida 155.925,00        
Terrenos 250.000,00        
Despesa com ICMS 113.400,00        
Edificações 220.000,00        
Despesa com  PIS 10.395,00          
Maquinas e Equipamentos 150.000,00        
Despesa com Cofins 47.880,00          

 

 Questão 62 

Qual é o Índice de liquidez seca? 

a) 10,5227 

b) 3,2361 

c) 1,0986 

d) 10,4451 

e) 1,3746 
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 Questão 63 

Qual é o Retorno Sobre o Patrimônio Líquido? 

a) 1,833% 

b) 2,841% 

c) 1,895% 

d) 1,934% 

e) 6,136% 

 Questão 64 

Qual é o Índice de Endividamento (Capital de Terceiros X Capital Próprio)? 

a) 1,895% 

b) 9,857% 

c) 1,833% 

d) 2,841% 

e) 6,136% 

 Questão 65 

Qual é o valor que efetivamente entrou no caixa durante o exercício? 

a) 315 000 

b) 333 000 

c) 474 075 

d) 370 000 

e) 398 305 

 Questão 66 

A respeito do inquérito policial, assinale a alternativa correta. 

a) O civilmente identificado por documento original não será submetido à identificação criminal, salvo, por 

exemplo, se estiver indiciado pela prática de crimes de homicídio doloso, estupro e receptação qualificada. 

b) Em caso de crime de ação penal pública condicionada, a instauração do inquérito policial independe 

de representação, a qual só é exigida para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. 

c) Segundo entendimento sumulado pelo STF é direito do defensor, no interesse do representado, ter 

acesso amplo aos elementos de prova existentes no inquérito policial, que digam respeito ao 

exercício do direito de defesa, ainda que as diligências estejam em curso. 

d) Em caso de tráfico de drogas, o inquérito policial será concluído no prazo de 90 (noventa) dias, se o 

indiciado estiver preso, podendo este prazo ser duplicado pelo juiz. 

e) O interrogatório do indiciado deve ser acompanhado por defensor, sob pena de nulidade do inquérito. 
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 Questão 67 

Assinale a alternativa correta. 

a) Segundo o entendimento do STJ, a retratação da representação é considerada válida, ainda que 

tenha sido efetivada em decorrência de ameaças praticadas pelo autor do delito contra a vítima. 

b) De acordo com o entendimento do STF, em caso de crime contra a honra de servidor público em 

razão de suas funções, somente o Ministério Público poderá exercitar o direito de ação, 

condicionada à representação, sendo vedada a iniciativa da vítima, mediante queixa. 

c) Sem o nome completo do acusado não é possível oferecer denúncia. 

d) Segundo o STF, nos crimes contra a ordem tributária, o exaurimento da discussão na esfera 

administrativo-fiscal é uma condição de procedibilidade da ação penal. 

e) O ofendido será comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da 

prisão, à designação de data para audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham 

ou modifiquem, podendo a comunicação ser feita por meio eletrônico. 

 Questão 68 

Assinale a alternativa incorreta. 

a) A lei só não poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimada ou o 

interesse social o exigirem. 

b) Concerder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 

habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 

c) A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, não 

assegurada a indenização em dinheiro nestes casos.  

d) O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiências de recursos. 

e) São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito 

à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.  

 Questão 69 

Sobre o funcionamento do Tribunal de Justiça, é incorreto afirmar, conforme o Código de 
Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná:  

a) O Tribunal de Justiça é dirigido pelo presidente, pelo vice-presidente, corregedor-geral da justiça e 

corregedor adjunto. 

b) Não figurará mais entre os elegíveis quem tiver exercido o cargo de Presidente ou quaisquer outros 

cargos de direção, pelo período de quatro (4) anos, até que se esgotem todos os nomes na ordem 

de antiguidade, salvo quando houver recusa manifestada por um elegível e aceita antes da eleição. 

c) O presidente, o vice-presidente, o corregedor-geral da justiça e o corregedor adjunto integrarão 

câmaras ou grupos de câmaras. 

d) Vagando a presidência, o 1.o vice-presidente a exercerá pelo período restante, se inferior a seis meses. 

e) O Tribunal de Justiça funcionará em tribunal pleno, órgão especial, conselho da magistratura e em 

órgãos fracionários, na forma que dispuserem a lei e o regimento interno.  
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 Questão 70 

Quanto ao Regime Jurídico dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado do Paraná, assinale 
a alternativa correta. 

a) Cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional 

cometidas a funcionário, identificado pelas características de criação por decreto, denominação 

própria, número certo e pagamento pelos cofres públicos. 

b) A designação para função gratificada vigorará a partir da publicação do ato, competindo à 

autoridade a que se subordinará o funcionário designado dar-lhe exercício imediato. 

c) Função é conjunto de atribuições vinculadas a determinadas habilitações para o desempenho de 

tarefas distintas em grau de responsabilidade e de complexidade e será atribuída por ato do Vice- 

Presidente do Tribunal de Justiça. 

d) Caberá ao Corregedor do Tribunal de Justiça a designação e a dispensa da função gratificada. 

e) Os vencimentos e as gratificações de função têm valores fixados em decreto. 

 Questão 71 

De acordo com o regime jurídico dos funcionários do Poder Judiciário do Estado do Paraná, a 
demissão será aplicada, exceto no caso de 

a) crime contra a administração pública. 

b) abandono de cargo. 

c) improbidade administrativa. 

d) valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou para outrem, em detrimento da dignidade da 

função pública. 

e) reincidência em caso de insubordinação.  
 Questão 72 

Marque a alternativa incorreta, segundo os princípios e objetivos constantes na Constituição 
Federal de 1988. 

a) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do 

morador, nem mesmo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante 

o dia, por determinação judicial. 

b) É objetivo fundamental da República Federativa do Brasil garantir o desenvolvimento nacional. 

c) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, 

moral ou à imagem. 

d) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. 

e) Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. 
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 Questão 73 

Quanto aos servidores públicos, marque a assertiva verdadeira, segundo a Constituição Federal 
de 1988. 

a) O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários 

Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, 

possibilitado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de 

representação ou outra espécie remuneratória. 

b) A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório 

observará a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de 

cada carreira. 

c) Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter 

contributivo e solidário, mediante contribuição exclusiva do respectivo ente público. 

d) É possível a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência, em 

qualquer caso. 

e) A lei poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. 

 Questão 74 

Considerando as regras do Código de Processo Civil pertinentes à citação e às nulidades dos 
atos processuais, é correto afirmar que 

a) a partir da juntada do comprovante da citação aos autos, inicia-se o prazo para o réu apresentar 

defesa; se o réu defender-se alegando apenas a nulidade do processo, perde oportunidade para 

apresentar defesa às demais alegações do autor. 

b) as formas de citação são: pelo correio, por oficial de justiça, por hora certa e por edital; a lei define 

em que situações se fará a citação por uma ou outra forma, não sendo possível ao autor exercer 

alguma opção. 

c) quando a lei prescreve determinada forma para um ato processual, cominando a pena de nulidade, 

o juiz pode considerá-lo válido. 

d) na citação por hora certa, o oficial de justiça procura o réu por três vezes e, concluindo pela suspeita 

de ocultação, cita seu familiar ou vizinho; na ocasião, entrega ele cópia do mandado e da contra-fé 

e presume-se realizada a citação. 

e) declarado nulo um ato processual, todos os demais atos, posteriores a ele, são também anulados. 
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 Questão 75 

Sobre os Juizados Especiais Cíveis, assinale a alternativa correta. 

a) Nos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, as próprias partes detêm capacidade postulatória para 

interpor recurso inominado. 

b) Nos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, somente será considerado revel o demandado que não 

contestar a ação. 

c) Nos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, a petição inicial deve atender aos mesmos requisitos 

daquela do procedimento ordinário do Código de Processo Civil. 

d) A competência dos Juizados Especiais Cíveis Federais é relativa. 

e) Nos Juizados Especiais Cíveis Federais, existe a possibilidade de pessoas jurídicas serem autoras 

de demandas. 

 Questão 76 

Sobre as atribuições do escrivão, analise as assertivas abaixo: 

I. O escrivão não tem o dever de redigir, em forma legal, os ofícios, mandados, cartas precatórias e 

mais atos que pertencem ao seu ofício. 

II. O escrivão deve executar as ordens judiciais, promovendo citações e intimações, bem como 

praticando todos os demais atos, que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária. 

III. O escrivão deve comparecer às audiências, ou, não podendo fazê-lo, designar para substituí-lo 

escrevente juramentado, de preferência datilógrafo ou taquígrafo. 

IV. O escrivão deve ter, sob sua guarda e responsabilidade, os autos. 

V. O escrivão pode proferir decisões judiciais. 

Estão corretas apenas as assertivas: 

a) I, III e V 

b) I, II e IV 

c) II, III e IV   

d) II, III e V 

e) III, IV e V 
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 Questão 77 

Sobre a contagem de prazos, analise as assertivas abaixo: 

I. Há a interrupção da contagem do prazo em domingos e feriados. 

II. É permitido às partes, ainda que todas estejam de acordo, reduzir ou prorrogar os prazos 

peremptórios. 

III. Decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar o 

ato, ficando salvo, porém, à parte provar que o não realizou por justa causa. 

IV. Salvo disposição em contrário na lei, computar-se-ão os prazos, incluindo o dia do começo e 

excluindo o do vencimento. 

V. Computar-se-á em quádruplo o prazo para contestar e em dobro para recorrer quando a parte for a 

Fazenda Pública ou o Ministério Público. 

Estão incorretas somente as assertivas: 

a) I e II. 

b) II, III e IV. 

c) II, IV e V. 

d) I, II e IV. 

e) I, III e V. 

 Questão 78 

De acordo com a Lei 16.024 de 2008, assinale a alternativa correta. 

I. 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. 

II. Seis meses antes de findo o período do estágio probatório, será submetida à homologação da 

autoridade competente a avaliação de desempenho do funcionário, realizada de acordo com o que 

dispuser a lei ou o regulamento. 

III. O funcionário em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão 

ou funções gratificadas. 

IV. O estágio probatório e respectivo prazo ficarão suspensos durante as licenças e os afastamentos 

sendo retomados a partir do término de tais impedimentos. 

a) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas. 

b) Somente as alternativas I, III e IV estão corretas. 

c) Somente as alternativas I e II estão corretas. 

d) Nenhuma alternativa está correta. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
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 Questão 79 

Sobre a progressão funcional, prevista na Lei 16.024 de 2008, assinale a alternativa incorreta. 

a) A progressão funcional por antiguidade ocorre, desde que tenha cumprido o interstício de 03 (três) 

anos de efetivo exercício no nível em que se encontrava; não tenha sido apenado nos últimos 02 

(dois) anos; não esteja em licença para o trato de interesses particulares e não esteja cumprindo 

pena privativa de liberdade. 

b) A progressão por merecimento é a passagem do funcionário de um nível para o imediatamente 

subsequente, dentro da mesma classe, desde que preenchidos os pressupostos definidos no 

regulamento da avaliação periódica de desempenho individual e cumprido o interstício de 03 (três) 

anos de efetivo exercício no nível em que se encontrava. 

c) A progressão por merecimento é a passagem do funcionário de um nível para o imediatamente 

subsequente, dentro da mesma classe. 

d) A progressão por antiguidade é a passagem do funcionário mais antigo de um nível para o 

imediatamente subsequente, dentro da mesma classe. 

e) Será conferida a progressão por merecimento ao funcionário com maior desempenho na avaliação 

bienal imediatamente anterior à abertura de vaga no nível imediatamente superior.  

 Questão 80 

Assinale a alternativa correta, de acordo com a Lei Estadual 16.024 de 2008. 

I. Será cassada a aposentadoria ou disponibilidade se ficar provado que o inativo praticou falta grave 

no exercício do cargo ou função. 

II. Será motivo para cassação da aposentadoria se ficar provado que o inativo aceitou ilegalmente 

cargo ou função pública. 

III. Cassada a aposentadoria ou a disponibilidade, o funcionário não será considerado como demitido 

do serviço público. 

IV. Independentemente de qualquer tipo de exoneração, permanece a necessidade de processamento 

e julgamento das condutas passíveis de punição com suspensão, demissão ou cassação de 

aposentadoria e de disponibilidade. 

V. São competentes para aplicação das penalidades disciplinares unicamente o Conselho da 

Magistratura e o Corregedor-Geral da Justiça. 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Somente as alternativas I, II, III e V estão corretas. 

c) Somente as alternativas I, II, III e IV estão corretas. 

d) Somente as alternativas III e V estão incorretas. 

e) Somente as alternativas II, III e IV estão corretas. 


