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De acordo com o comando de cada uma das questões de 1 a 20, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo designado
com o código C, caso julgue o item CERTO; o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO; ou o campo
designado com o código SR, caso desconheça a resposta correta. Marque, obrigatoriamente, para cada item, um, e somente um, dos
três campos da folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes de marcações indevidas. A marcação do campo
designado com o código SR não implicará apenação. Para as devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a folha
de respostas, que é o único documento válido para a correção da sua prova.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Nas questões de 1 a 7, que avaliam Noções de Informática, a menos que
seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português,
que o mouse está configurado para pessoas destras e que expressões
como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o
botão esquerdo do mouse. Considere também que não há restrições de
proteção e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e
equipamentos mencionados.

Texto I – questões de 1 a 3 

Na figura abaixo, observa-se uma janela do aplicativo Word 2000 que
contém um documento com parte de um texto extraído do site
http://www.pr.gov.br.

QUESTÃO 1

Julgue os itens a seguir, relativos ao Word 2000, considerando a figura
incluída no texto I.

Ø Para alterar a formatação da fonte utilizada na primeira linha do
documento, de maiúscula para minúscula, é suficiente selecionar a

referida linha e, a seguir, teclar em .
Ù Sabendo-se que o Word 2000 está configurado para exibir os

caracteres não-imprimíveis, para eliminar essa configuração é

suficiente clicar o botão .
Ú Para deletar todas as palavras da primeira linha do documento, é

suficiente realizar as seguintes ações: clicar sobre a palavra

“ENTRE”; pressionar e manter pressionada a tecla ; clicar

sobre a palavra “MAIORES”; liberar a tecla ; teclar .

Û O botão  pode ser utilizado para salvar as modificações realizadas
no documento em edição no arquivo Texto.doc.

Ü Os valores em percentual que aparecem no texto podem ter sido
incluídos no documento, digitando-se o valor desejado no campo

 e teclando-se, a seguir, .

QUESTÃO 2

Julgue os itens seguintes, acerca do Word 2000,

considerando a figura incluída no texto I.

Ø Para se aplicar o estilo de fonte negrito em todas as

palavras da primeira linha do documento, é suficiente

realizar as seguintes ações: efetuar um clique duplo

sobre qualquer palavra dessa linha e, a seguir,

clicar .

Ù A partir da opção Novo, encontrada no

menu , é possível abrir um novo documento

em branco na seção atual do Word 2000.

Ú Ao se clicar imediatamente antes da palavra “ENTRE”

e, a seguir, teclar , todo o documento será

selecionado e o ponto de inserção será deslocado para

o final do documento.

Û Para se centralizar a primeira linha do documento, é

suficiente aplicar um clique duplo com o botão direito

do mouse sobre qualquer palavra dessa linha.

Ü Para se selecionar a palavra “posições”, no final do

primeiro parágrafo, é suficiente aplicar um clique

duplo sobre essa palavra.

QUESTÃO 3

Ainda acerca do Word 2000 e considerando a figura

incluída no texto I, julgue os itens abaixo.

Ø Para excluir o parágrafo terminado por “posições.”, é

suficiente selecionar esse parágrafo e clicar .

Ù O botão  pode ser utilizado para se aplicar o estilo

itálico a uma parte selecionada do documento, caso

essa parte selecionada ainda não esteja em itálico.

Ú Ao se clicar imediatamente após a palavra

“MAIORES” e, a seguir, se teclar , toda a
Backspace

primeira linha do documento será excluída.

Û Por meio da opção Configurar página, encontrada no

menu , é possível acessar uma caixa de

diálogo para se definir o tamanho do papel e as

margens do documento em edição.

Ü Por meio da opção Selecionar tudo, localizada no menu

, é possível verificar o número total de

palavras digitadas no documento Texto.doc.
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QUESTÃO 4

Com relação à Internet, julgue os seguintes itens.

Ø Para obter informações contidas em páginas Web, pode-se utilizar um aplicativo denominado navegador.
Ù O termo WWW (World Wide Web) refere-se a um protocolo utilizado para a troca de informações entre computadores pertencentes

à Internet.
Ú O endereço de uma página Web é constituído pelo número da linha telefônica por meio da qual se pode acessá-la.
Û No acesso a qualquer página Web, deve-se fornecer a senha referente ao número IP da máquina na qual a página Web está

localizada.
Ü Um site de busca pode ser utilizado para se obter endereços de páginas Web que contenham um determinado conteúdo a ser

pesquisado na Internet.

QUESTÃO 5

Ainda com relação à Internet, julgue os itens subseqüentes.

Ø A principal função do equipamento denominado modem é imprimir informações obtidas por meio de uma pesquisa na Internet.
Ù Provedor de Internet é o nome dado ao organismo internacional sediado na Organização das Nações Unidas que regulamenta e

disciplina o uso das informações disponibilizadas na Internet.
Ú Apenas informações textuais podem trafegar atualmente pela rede mundial de computadores. Assim, informações visuais e sonoras

ainda não podem ser carregadas de uma página Web.
Û Se duas redes A e B disponibilizam a seus usuários taxas de transmissão constantes, respectivamente, iguais a 56 kbps e 512 kbps,

então um arquivo do tipo Word de 1 Mbyte será carregado mais rapidamente por meio da rede B que pela rede A.
Ü Em um site composto por diversas páginas Web, é possível que a navegação de uma página a outra desse site seja realizada por

meio de hyperlinks disponibilizados nessas páginas.

Texto II – questões 6 e 7

A figura a seguir mostra uma parte da tela do monitor de um computador que tem
como sistema operacional o Windows 2000.

QUESTÃO 6

Com relação ao texto II, à figura a ele associada e ao Windows 2000, julgue os
itens seguintes.

Ø Caso a janela Meu computador não estivesse aberta, para abri-la seria suficiente

aplicar um clique duplo no ícone .

Ù Para fechar a janela Meu computador, é suficiente clicar o botão

 dessa janela.
Ú Para maximizar a janela Meu computador, é suficiente clicar o

botão  dessa janela.
Û Caso se aplique um clique duplo no ícone , será aberta a janela Lixeira e,

caso ela contenha arquivos que tenham sido excluídos de suas respectivas
pastas, estes poderão ser recuperados.

Ü Caso se clique o ícone  com o botão direito do mouse, o disco A: terá

seu conteúdo apagado.

QUESTÃO 7

Ainda com relação ao texto II, à figura a ele

associada e ao Windows 2000, julgue os itens

subseqüentes.

Ø Caso se clique o ícone e, em

seguida, o botão , o ícone  será

selecionado.

Ù Caso se clique o ícone  e, em

seguida, o botão , o disco A: será

formatado.

Ú O programa associado ao ícone

corresponde a um exemplo

de browser.

Û O computador cuja parte da tela do monitor

é mostrada não  possui disco rígido.

Ü Caso o usuário clique o ícone 

será aberta a pasta Painel de controle, que

contém ícones relativos a diversos

programas acessórios, tais como o Paint e

o Bloco de notas.
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Texto III – questões de 8 a 15

A PARANAPREVIDÊNCIA já é a quarta maior1

empresa do estado. Até o ano passado, ocupava a 14.a posição
entre as maiores empresas instaladas no Paraná. Com o
crescimento de 113,44% no exercício de 2001, subiu dez4

posições, ficando atrás apenas de COPEL, Itaipu e HSBC.
O ranking é publicado pela revista de economia Amanhã.

“O crescimento acima de 113% foi resultado, em sua7

maior parte, das transferências que o governo do estado
obteve em negociações com o governo federal”, explica
Ricardo Smijtink, diretor-presidente da instituição e secretário10

estadual da Administração e da Previdência. 
A PARANAPREVIDÊNCIA foi criada pelo governo

estadual em 1998 para administrar o sistema previdenciário13

dos funcionários públicos estaduais. Adotou um modelo
inédito ao ser organizada como empresa de caráter privado,
sem fins lucrativos, para trabalhar sob contrato de gestão para16

o estado. “Hoje”, lembra Smijtink, “esse modelo é copiado,
em parte ou integralmente, pelo Rio de Janeiro, Pernambuco
e Mato Grosso, entre outros.”19

A entidade se colocou entre as quatro maiores
empresas do Paraná ao atingir R$ 1,089 bilhão em valor
ponderado de grandeza (VPG), o critério de classificação22

usado pela revista Amanhã. O VPG é uma ponderação entre
os principais componentes do balanço: patrimônio líquido
ajustado (50%), receita bruta (40%) e resultado líquido (lucro25

ou prejuízo, que entra na conta com peso de 10%).
No exercício de 2001, a COPEL ficou com um VPG de
R$ 3,563 bilhões, Itaipu com R$ 2,171 bilhões e o banco28

HSBC com R$ 1,922 bilhão.
“O ritmo de crescimento continua intenso este ano”,

diz Smijtink. “É provável que a PARANAPREVIDÊNCIA31

venha a subir ainda mais no ranking”. Em 30 de junho de
2001, seu patrimônio era de R$ 2 bilhões. Doze meses depois,
já estava em R$ 2,7 bilhões, com um aumento de 35,70%. No34

final de julho último, ultrapassou R$ 3 bilhões, com um
acréscimo de 11,2% em um mês.

Internet: <www.maringa.com/atualidades/noticias/2002/

agosto/13/03.htm>. Acesso em 29/9/2002 (com adaptações).

QUESTÃO 8

Com referência às idéias do texto III, julgue os itens abaixo.

Ø Em conformidade com o texto, a revista Amanhã é uma
publicação do governo paranaense.

Ù De acordo com as informações apresentadas, uma mesma
pessoa é responsável pela administração tanto da
“PARANAPREVIDÊNCIA” (R.1), quanto da “revista de
economia Amanhã” (R.6), além de ser o “secretário estadual
da Administração e da Previdência” (R.10-11).

Ú São em número de quatro “os principais componentes do
balanço” (R.24): patrimônio líquido ajustado, receita bruta,
lucro e prejuízo.

Û Nas linhas 28 e 29, em lugar das duas ocorrências da palavra
“com”, pode-se subentender a expressão “ficou com um VPG
de” (R.27).

Ü De acordo com os dados apresentados entre as linhas 32 e 36,
“35,70%” correspondem à diferença percentual entre
“R$ 2,7 bilhões” e “R$ 2 bilhões”.

QUESTÃO 9

Acerca das idéias e estruturas do texto III, julgue os itens que se

seguem.

Ø No texto, embora as expressões “Até o ano passado” (R.2) e

“no exercício de 2001” (R.4) se refiram ao ano de 2001, caso

elas fossem trocadas de posição entre si haveria alterações

das idéias originais.

Ù Caso a expressão ‘em parte ou integralmente’ (R.18) fosse

reescrita como integral e parcialmente, o sentido do texto

seria alterado.

Ú Na linha 27, seria correto substituir a sigla “VPG” pela

expressão “critério de classificação usado pela revista

Amanhã” (R.22-23).

Û O termo “que” (R.26) refere-se ao “valor ponderado de

grandeza (VPG)” (R.21-22).

Ü De acordo com os dados apresentados entre as linhas 32 e 36,

em pelo menos um dos meses de 2002, o patrimônio da

PARANAPREVIDÊNCIA apresentou crescimento superior

a R$ 300 milhões.

QUESTÃO 10

Ainda acerca das idéias e estruturas do texto III, julgue os itens

abaixo.

Ø É correto inferir que a palavra “ranking” (R.6) tem o

significado de classificação.

Ù A expressão “instituição” (R.10) refere-se à

“PARANAPREVIDÊNCIA” (R.1).

Ú As expressões “foi criada” (R.12), “administrar” (R.13),

“Adotou” (R.14), “ser organizada” (R.15) e “trabalhar” (R.16)

foram todas usadas para apresentar ações praticadas pela

“PARANAPREVIDÊNCIA” (R.12).

Û A palavra “inédito” (R.15) corresponde à idéia de

originalidade e se refere à forma como foi organizada a

PARANAPREVIDÊNCIA: “empresa de caráter privado, sem

fins lucrativos, para trabalhar sob contrato de gestão para o

estado” (R.15-17).

Ü Em língua portuguesa, é muito comum, em uma mesma

classe de palavras, duas ou mais delas representarem uma

mesma idéia. Exemplo disso é a preposição “sob” (R.16), que

poderia, sem alteração do texto, ser substituída por sobre.
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QUESTÃO 11

Julgue os itens a seguir, relativos a palavras e expressões do

texto III.

Ø A palavra “PARANAPREVIDÊNCIA” (R.1) pode ser

classificada como um substantivo composto.

Ù Da forma como está grafada, a palavra “estado” (R.2) deve ser

entendida como país soberano, com estrutura própria e

politicamente organizado.

Ú No trecho ‘em parte ou integralmente’ (R.18), as expressões

sublinhadas funcionam como advérbios.

Û No trecho ‘Rio de Janeiro, Pernambuco e Mato Grosso’

(R.18-19), os termos sublinhados são exemplos de substantivos

compostos.

Ü Embora a expressão ‘este ano’  (R.30) introduza uma

circunstância de tempo, a palavra ‘ano’  é classificada como

substantivo.

QUESTÃO 12

Com referência às expressões usadas no texto III e às informações

nele veiculadas, julgue os seguintes itens.

Ø Na linha 2, a expressão “14.a ” corresponde, por extenso, a

décima-quarta.

Ù A expressão “no exercício” (R.4) poderia, sem alteração do

sentido do texto, ser substituída por na atividade.

Ú Afirmar que COPEL, Itaipu e HSBC ficaram bem

classificadas estaria em conformidade com a informação

constante da linha 5 do texto.

Û A expressão “113%” (R.7) poderia, sem alteração do valor

que ela representa e mantendo-se a correção gramatical, ser

substituída por cento e treze por cento.

Ü Seria correto substituir o trecho “se colocou entre as” (R.20)

por passou a fazer parte do grupo das.

QUESTÃO 13

Em relação às idéias e estruturas do texto III, julgue os itens

subseqüentes.

Ø No trecho ‘O crescimento acima de 113% foi resultado, em

sua maior parte’ (R.7-8), todas as palavras sublinhadas são

monossílabas, e todas as demais são paroxítonas.

Ù Na linha 7, a substituição da palavra ‘resultado’ pela

expressão um processo não alteraria o sentido do texto.

Ú Na linha 9, caso se substituísse ‘obteve’  por arregimentou,

o sentido do texto seria alterado.

Û Todos os trechos entre aspas apresentam declarações positivas

em relação à PARANAPREVIDÊNCIA.

Ü De acordo com os dados apresentados, três dos componentes

do balanço contribuem com a metade do valor do VPG,

enquanto um quarto elemento contribui com a outra metade.

QUESTÃO 14

As idéias originais do texto III seriam mantidas, caso se
substituísse

Ø “instaladas” (R.3) por estabelecidas.
Ù “Adotou” (R.14) por Optou por.
Ú “atingir” (R.21) por alcançar.
Û ‘É provável’ (R.31) por Deseja-se.
Ü “Doze meses depois” (R.33) por Um segundo ano.

QUESTÃO 15

Acerca da compreensão das idéias do texto III, julgue os itens
subseqüentes.

Ø Na linha 7, o termo ‘sua’ refere-se a ‘resultado’.
Ù As idéias originais seriam mantidas, caso se substituísse a

expressão “contrato de gestão” (R.16) por acordo de
administração.

Ú A expressão “uma ponderação” (R.23) poderia, sem alteração
do sentido original, ser substituída por um concenso.

Û Contextualmente, as expressões “patrimônio” (R.24) e
“receita” (R.25) são sinônimas.

Ü As informações originais seriam mantidas caso se
reescrevesse o trecho ‘O ritmo (...) ranking’ (R.30-32) como
De acordo com Smijtink, este ano o ritmo de crescimento
continua intenso,  sendo provável que a
PARANAPREVIDÊNCIA suba ainda mais no ranking.

QUESTÃO 16

O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira a
criação de 130 centros de referência em Saúde do
Trabalhador em todo o país.

Considerando que a organização de um texto pressupõe a
ordenação lógica e coerente de seus fragmentos, julgue se cada
um dos itens a seguir apresenta uma proposta correta de
continuação para o fragmento de texto acima.

Ø Os centros serão responsáveis pelo atendimento de pessoas
que sofrem acidentes de trabalho ou desenvolvem problemas
relacionados às suas profissões.

Ù De acordo com o ministro da Saúde, essa é uma forma de
proteger a saúde do trabalhador.

Ú Até o final deste ano, sessenta centros deverão estar
funcionando naquele estado e capacitando pessoal para o
atendimento nessa área.

Û A principal ação, no entanto, será o tratamento dos cinco
problemas que têm maior gravidade e prevalência na saúde
do trabalhador.

Ü Esses dados referem-se apenas aos trabalhadores do setor
formal da economia e, mesmo nesse caso, muitos acidentes
deixaram de ser informados ao Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS).

Fragmento e itens adaptados. Internet: <http://br.news.

yahoo.com/020919/89ub.html>. Acesso em 30/9/2002.
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QUESTÃO 17

Em todas as nações, ascende a alguns trilhões de dólares o total de dívidas não equacionadas dos regimes previdenciários,1

tornando letra morta os direitos sociais estabelecidos nas Cartas Magnas desses países. Na opinião de Myron Scholes, prêmio

Nobel de Economia, o problema da previdência social deverá ser identificado e solucionado antecipadamente pelos governos para

que os mercados financeiros e as economias possam crescer de forma sustentada. Mesmo os Estados Unidos da América e a União4

Européia defrontam-se com o problema e estudam uma forma de adotar um sistema privatizado de contas individuais, que reduziria

enormemente o papel da política nos problemas sobre limites de idade para a aposentadoria e coisas semelhantes. Na União

Européia, a migração interna de trabalhadores exige que os países-membros adotem sistemas previdenciários compatíveis e7

compensáveis entre si.

Internet: <http://celepar7cta.pr.gov.br;PRPrevidência/ SitePRPrev.nsf/20783...>. Acesso em 29/9/2002 (com adaptações).

Com relação ao fragmento de texto acima, julgue os itens que se seguem.

Ø A expressão “letra morta” (R.2) refere-se ao envelhecimento de “todas as nações” (R.1).

Ù O crescimento sustentado das economias depende da solução do “problema da previdência social” (R.3).

Ú Seria correto substituir a expressão “defrontam-se” (R.5) por confrontam-se.

Û Adotar “um sistema privatizado de contas individuais” (R.5) não significará o fim da atuação política na área de previdência social.

Ü Subentende-se, em lugar do termo “si” (R.8), a expressão “trabalhadores” (R.7).

QUESTÃO 18

Os itens a seguir apresentam fragmentos sucessivos de um

trecho de texto adaptado. Julgue-os quanto ao correto emprego

dos sinais de pontuação.

Ø Para que — se possa entender o alcance da nova norma,

— se faz necessário o resgate do histórico da previdência.

Ù Quando se faz uma análise histórica, descobre-se que,

nas primeiras civilizações, a maior parte da força de

trabalho era desempenhada por escravos.

Ú No entanto, aqueles cidadãos, que desenvolviam alguma

espécie de atividade econômica, não-escrava já esboçavam

preocupação com a eventual perda da capacidade

produtiva, buscando economizar recursos para serem

despendidos no futuro incerto, quando não mais pudessem

trabalhar. 

Û Na época da Revolução Industrial, a preocupação com a

perda da capacidade produtiva acentuou-se.

Ü Naquele estágio de desenvolvimento, se o trabalhador,

perdia sua capacidade laborativa, era sumariamente

abandonado.

Itens adaptados. Internet: <http://celepar7cta.pr.gov.br;

PRPrevidência/SitePRPrev.nsf/20783...>. Acesso em 29/9/2002.

QUESTÃO 19

No trecho seguinte, cada item corresponde ao termo em negrito que

o antecede. Julgue-os quanto às normas ortográficas da língua

portuguesa.

Ao longo da evolução sócioeconômica Ø da

humanidade, vários modelos de previdência foram instituídos,

evoluíram e se expandiram por todo o mundo. Esses modelos

tinham e têm Ù como característica comum a busca de

cobertura Ú gratuita Û para eventos ou riscos sociais (como

a velhice, a invalidês Ü, a doença e a morte).

Internet: <http://celepar7cta.pr.gov.br;PRPrevidência/Site

PRPrev.nsf/20783...>. Acesso em 29/9/2002 (com adaptações).

QUESTÃO 20

No segmento

Ø “Doze meses depois”, a palavra sublinhada funciona como

substantivo coletivo.

Ù “análise histórica”, há duas palavras polissílabas, ambas

proparoxítonas.

Ú “aqueles cidadãos”, ambas as palavras são paroxítonas.

Û “modelos de previdência foram instituídos, evoluíram”, as

palavras sublinhadas são acentuadas devido à mesma regra de

acentuação.

Ü “sumariamente abandonado”, ambas as palavras são polissílabas,

e a primeira delas é chamada pré-proparoxítona, já que sua sílaba

tônica é “ma”.

Universidade de Brasília (UnB)


