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CONCURSO DE TJ-PR 

CARGO: TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

DATA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 22/09/2019. 

BANCA: CESPE/CEBRASPE. 

DURAÇÃO: 5 horas.  

PROVA OBJETIVA 
 

NÚMERO DE QUESTÕES: 60 - Estilo de múltipla escolha. 

PONTUAÇÃO TOTAL: 60 pontos. 

• 20 questões de Língua Portuguesa; 

• 15 questões de Matemática; 

• 15 questões de Noções de Direito e Legislação; 

• 05 questões de Informática; 

• 05 questões de Atualidades. 

PROVA DISCURSIVA - REDAÇÃO 

A parte discursiva da prova de conhecimentos valerá 40,00 pontos e consistirá de 

questão discursiva, de até 30 linhas, a respeito do tema Atualidades. 

PONTUAÇÃO:  40 pontos. 

LIMITE MÁXIMO DE LINHAS: 30 linhas. 

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA PARTE DISCURSIVA 

A parte discursiva da prova de conhecimentos será corrigida conforme os critérios a 

seguir.  

a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota 

relativa ao domínio do conteúdo (NC), cuja pontuação máxima será limitada a 40,00 

pontos;  

b) a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros (NE) do 

candidato, considerando-se aspectos de natureza gramatical, tais como grafia, 

morfossintaxe, pontuação e propriedade vocabular;  
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c) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for 

escrito fora do local apropriado e(ou) que ultrapassar o número máximo de linhas 

estabelecido;  

d) será calculada, então, a nota da questão discursiva (NQD) por meio da seguinte 

fórmula: NQD = NC - 2 × NE ÷ TL, em que TL corresponde ao número de linhas 

efetivamente escritas pelo candidato na prova;  

e) será atribuída nota zero ao texto que obtiver NQD < 0,00;  

Nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá nota na parte 

discursiva da prova de conhecimentos igual a zero.
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LÍNGUA PORTUGUESA 
TÓPICOS AULA LEITURA RESUMO QUESTÃO REVISÃO 

1. Compreensão e interpretação de textos, com razoável grau de complexidade;        

2. Reconhecimento da finalidade de textos de diferentes gêneros;      

3. Localização de informações explícitas no texto; Inferência de sentido de palavras e/ou 
expressões; 

     

4. Inferência de informações implícitas no texto e das relações de causa e consequência entre as 
partes de um texto.  

     

5. Distinção de fato e opinião sobre esse fato.      

6. Interpretação de linguagem não verbal (tabelas, fotos, quadrinhos etc.).      

7. Reconhecimento das relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, 
advérbios, preposições, locuções etc.  

     

8. Reconhecimento das relações entre partes de um texto, identificando repetições ou 
substituições que contribuem para sua continuidade. Identificação de efeitos de ironia ou 
humor em textos variados. 

     

9. Reconhecimento de efeitos de sentido decorrentes do uso de pontuação, da exploração de 
recursos ortográficos e/ou morfossintáticos, de campos semânticos, e de outras notações.  

     

10. Identificação de diferentes estratégias que contribuem para a continuidade do texto (anáforas, 
pronomes relativos, demonstrativos etc.). 

     

11. Compreensão de estruturas temática e lexical complexas.       

12. Ambiguidade e paráfrase.      

13. Relação de sinonímia entre uma expressão vocabular complexa e uma palavra.      
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MATEMÁTICA 
TÓPICOS AULA LEITURA RESUMO QUESTÃO REVISÃO 

1. Operações com números inteiros fracionários e decimais.      

2. Conjuntos e funções.       

3. Progressões aritméticas e geométricas.       

4. Logaritmos.      

5. Porcentagem e juros.       

6. Razões e proporções.       

7. Medidas de tempo.       

8. Equações de primeiro e segundo graus; sistemas de equações.       

9. Relações trigonométricas.       

10. Formas geométricas básicas.       

11. Perímetros, área e volume de figuras geométricas.       

12. Raciocínio lógico e noções de função exponencial.       

13. Matemática financeira.      
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NOÇÕES DE DIREITO E LEGISLAÇÃO 
TÓPICOS AULA LEITURA RESUMO QUESTÃO REVISÃO 

1. Constituição do Estado do Paraná, Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário do Paraná, 
Regimento Interno do TJPR, Regulamento do TJPR, Código de Organização e Divisão Judiciárias do 
Estado do Paraná, Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná (Foro 
Judicial) e Leis dos Fundos do Poder Judiciário do Estado do Paraná.  

     

2. Constituição Federal - dos Princípios Fundamentais (Título I); dos Direitos e Garantias 
Fundamentais (Titulo II): dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (Capítulo I), dos Direitos 
Sociais (Capítulo II); da Organização do Estado (Título III): Da administração pública (Capítulo VII): 
Disposições Gerais (Seção I), dos servidores públicos (Seção II); da Organização dos Poderes (Título 
IV).  

     

3. Código de Processo Civil - dos Atos Processuais (Livro IV): da Forma, do Tempo e do Lugar dos Atos 
Processuais (Título I), da Comunicação dos Atos Processuais (Título II), das Nulidades (Título III), 
da Distribuição e do Registro (Título IV); Juizado Especial Cível (Lei nº 9.099/1995).  

     

4. Código de Processo Penal - do Processo em Geral (Livro I): Disposições Preliminares (Título I), do 
Inquérito Policial (Título II), da Ação Penal (Título III), do Juiz, do Ministério Público, do Acusado 
e Defensor, dos Assistentes e Auxiliares da Justiça (Título VIII); do Juizado Especial Criminal (Lei 
nº 9.099/1995). 

     

5. Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Pessoa com Deficiência Lei nº 13.146/2015 e 
suas alterações (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – Estatuto da Pessoa com 
Deficiência. Resolução CNJ nº 230/2016. 

     

OBSERVAÇÃO: Quanto à disciplina de NOÇÕES DE DIREITO E LEGISLAÇÃO, serão consideradas as atualizações legislativas até trinta (30) dias anteriores à data da prova. 
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INFORMÁTICA 
TÓPICOS AULA LEITURA RESUMO QUESTÃO REVISÃO 

1. Conceitos básicos e fundamentais sobre processamento de dados.       

2. Componentes funcionais (hardware e software) de computadores.       

3. Periféricos e dispositivos de entrada, saída e armazenamento de dados.       

4. Conceitos básicos sobre Sistemas Operacionais.       

5. Características dos principais Sistemas Operacionais do mercado.       

6. Funções dos principais softwares aplicativos: editores de texto, planilhas eletrônicas, 
navegadores e correio eletrônico.  

     

7. Conceitos básicos de Internet e Intranet.      

8. World Wide Web, padrões da tecnologia, Web.       

9. Conceitos básicos de segurança de informação.       

10. Sistemas de backup, tipos de backup e recuperação de backup.       

11. Sistema      

12. antivírus.       

13. Segurança na Internet.       

14. Firewall.       

15. Buscadores e indexadores de informações na Internet.      
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ATUALIDADES 
TÓPICOS AULA LEITURA RESUMO QUESTÃO REVISÃO 

1. Noções gerais sobre temas da vida econômica, política e cultural do Paraná, do Brasil e do Mundo.       

2. O debate sobre as políticas públicas para o meio ambiente, saúde, educação, trabalho, segurança, 
assistência social e juventude. 

     

3. Ética e Cidadania.       

4. Aspectos relevantes das relações entre os Estados e Povos.      


