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CARGO: MONITOR
TEXTO:          Índices de sexo

Quando um bebê nasce, a primeira coisa que todo mundo quer saber é o sexo. Nos primeiros dias de vida a diferença 
parece mais anatômica, mas, à medida que vai crescendo, o bebê começa a se comportar como menino ou menina. Um 
problema controvertido é saber até que ponto esse comportamento tem base biológica ou é uma questão de aprendizado. 
Algumas feministas insistem em dizer que todas as diferenças comportamentais são ensinadas e que, deixando-se de lado as 
discrepâncias biológicas evidentes, a mulher é igual ao homem. Outros dizem que homem é homem e que mulher é mulher e é 
por razões biológicas que os dois sexos se comportam e até mesmo se movimentam de modo diferente. Os entendidos em 
cinética têm levantado um certo número de provas que reforçam os argumentos das feministas. 

Desde o nascimento, parece que dizemos ao bebê, centenas de vezes por dia, que ele é um menino ou uma menina, mas de 
maneira sutil e não-verbal. A maioria das pessoas, na verdade, segura o menino e a menina de jeito diferente. Parece que, em 
nossa sociedade, os meninos, mesmo novinhos, costumam ser cuidados de modo meio abrutalhado. 

Toda vez que um garoto age de acordo com nossa visão de comportamento masculino, nós lhe damos reforço. Esse reforço 
pode ser tão delicado como um tom de voz aprovativo, uma ligeira expressão facial de conivência ou até mesmo uma expressão 
concreta, dita com tolerância, do tipo “não parece um hominho!?”. E é lógico que as meninas são recompensadas por 
demonstrarem traços femininos. Podemos não repreender os meninos por desejarem brincar com boneca, mas também é raro 
animá-los a isso. Talvez a ausência total de qualquer reação de nossa parte – a falta de vibrações positivas – diga a ele que anda 
fazendo coisa que menino não faz. 

Não há dúvida que em certo nível subliminar nós também recompensamos ou deixamos de recompensar comportamentos 
bem mais sutis, pois em certo estágio de desenvolvimento os meninos começam a se movimentar e a se comportar como 
homens, e as meninas como mulheres. O modo de se movimentar é muito mais aprendido do que inato, variando de cultura 
para cultura. Para usar apenas um exemplo: o gesto de munheca mole, que nos parece feminino ou efeminado quando em 
homem, em algumas partes do Oriente Médio é tido como jeito natural de movimentar as mãos tanto para um sexo quanto para 
o outro.                        (Flora Davis, A comunicação não-verbal. São Paulo: Summus,1979) 

01) De acordo com o texto, assinale a alternativa que apresenta a tese defendida pela autora: 
A) Os comportamentos masculino e feminino são aprendidos após o nosso nascimento. 
B) Já nascemos com os comportamentos masculino e feminino definidos. 
C) A diferença de comportamento entre meninos e meninas existe devido a uma diferença biológica. 
D) As meninas são mais inteligentes do que os meninos. 
E) Devemos incentivar os meninos a brincar de boneca. 

02) Para defender sua idéia, a autora apresenta vários argumentos. Assinale a alternativa em que o argumento NÃO 
está de acordo com a idéia defendida pela autora: 
A) Dizemos para o bebê de uma maneira sutil e não verbal que ele é um menino e não uma menina. 
B) Os meninos costumam ser tratados de modo abrutalhado. 
C) Aprovamos quando um menino age de acordo com nossa visão de comportamento. 
D) Não nos importamos quando os meninos desejam brincar de boneca. 
E) Desde que nascem, os meninos comportam-se como homens e as meninas como mulheres. 

03) Em “Outros dizem que homem é homem e que mulher é mulher” a oração grifada é sintaticamente classificada 
como oração subordinada substantiva objetiva direta. Assinale a alternativa abaixo em que a classificação entre 
parênteses NÃO está de acordo com o termo grifado: 
A) “Parece que dizemos ao bebê...” (oração subordinada substantiva subjetiva) 
B) “E é lógico que as meninas são recompensadas...” (oração subordinada substantiva objetiva direta) 
C) “Parece que os meninos costumam ser cuidados de modo meio abrutalhado.” (oração subordinada substantiva subjetiva)   
D) Algumas feministas insistem em dizer que todas as diferenças comportamentais...” (oração subordinada substantiva 

objetiva direta) 
E) “À medida que vai crescendo, o bebê começa a se comportar como menino ou menina.” (oração subordinada adverbial 

proporcional) 
04) O uso da crase está correto em: 

A) O professor vai para escola à pé.    D) A senhora estava disposta à colaborar com o inquilino. 
B) Escreveu passo à passo a receita de bolo.   E) Dirigi-me à ela. 
C) Disse à senhora que estava passando bem. 

05) Assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente: 
A) quiséssemos, rúbrica, bebê    D) água, raínha, além 
B) armázem, revólver, órgão     E) ruím, lógico, xérox 
C) jiló, memória, grátis 

06) Observando a grafia das palavras destacadas nas frases abaixo, assinale a alternativa que apresenta ERRO: 
A) João agia com muita descrição.    D) Ela teve o privilégio de estar com o artista. 
B) O alfaiate consertou o terno.    E) José cumprimentou o prefeito da cidade. 
C) Eles foram a uma sessão de cinema. 

07) Assinale a alternativa em que a pontuação foi empregada de forma INCORRETA: 
A) Ela usou o vestido sábado, quando foi encontrar com o namorado. 
B) O homem dormiu, e os meninos saíram. 
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C) Neste país falta lazer, faltam praças, falta educação, falta segurança. 
D) Depois de percorrer a cidade, foi de encontro a seu amigo. 
E) Uma das coisas mais divertidas que existem é, descobrir a origem das palavras. 

08) Assinale a alternativa em que o verbo grifado NÃO está de acordo com a correspondência entre parênteses: 
A) Sairás bem rápido tu, Ana e os meninos. (futuro do presente do indicativo) 
B) Uma tristeza, uma saudade, uma dor apoderavam-se dele. (pretérito perfeito do indicativo) 
C) O efeito dos trabalhos mal elaborados seria desastroso. (futuro do presente do indicativo)  
D) O canto do pássaro anuncia uma nova estação. (presente do indicativo) 
E) Se falares baixo, ninguém escutará seu recado. (futuro do subjuntivo) 

09) Em “...de lado as discrepâncias biológicas...” a palavra grifada significa: 
A) Diferença. B) Distinção.  C) Discernimento. D) Desatino.  E) Discriminação.  

10) Em “...comportamentos bem mais sutis, pois em certo estágio...” a palavra grifada classifica-se em:   
A) Advérbio. B) Substantivo.  C) Conjunção.  D) Adjetivo.  E) Pronome. 

MATEMÁTICA

11) A medida de um ângulo é igual à medida de seu complemento aumentada de 70º. Qual é a medida desse ângulo? 
A) 20º  B) 80º   C) 160º   D) 35º   E) 85º 

12) Calcule o valor de x na igualdade x3437log
49

:

A) 4/5  B) 3/2   C) 3   D) 5   E) 5/4 

13) O conjunto solução do sistema 09x3
7x4x3  é: 

A) S = 7x/IRx      D) S = 7/IRx

B) S = {   }       E) S = 7x3/IRx

C) S = 3x/IRx

14) Em um polígono de perímetro 56cm, todos os lados têm a mesma medida: 7cm. Quantas diagonais têm esse 
polígono? 
A) 8  B) 20   C) 16   D) 4   E) 25 

15) Calcule o valor de k na equação (k – 3) x2 – (k + 4) x + 6 = 0 para que uma das raízes seja 2: 
A) 7  B) 11/2   C) 1   D) – 7/2   E) – 1 

16) Que número devemos acrescentar a ambos os termos da fração 3/7 para que ela se torne igual a 2/5? 
A) 4/3  B) 1   C) 1/2   D) – 1/3   E) – 1 

17) Num paralelogramo, um dos ângulos agudos medem 70º. Quanto mede cada ângulo obtuso desse paralelogramo? 
A) 120º  B) 230º   C) 110º   D) 108º   E) 290º 

18) Duas retas r e s, cortadas por uma transversal t, formam ângulos alternos internos expressos em graus por 2m + 30 

e 3m – 20. Calcule o valor de m, de modo que as retas r e s sejam paralelas: 
A) 5º  B) 20º   C) 25º   D) 50º   E) 10º 

19) Determine os números reais x e y se y29

1016xlog
=

649

102
 : 

A) x = 4 e y = 6 B) x = 8 e y = 6  C) x = 6 e y = 4  D) x = y = 4  E) x = 0 e y = 1 

20) Um navio saiu do ponto A, passou pelo ponto B, navegou de B até C e retornou ao ponto A, conforme o esquema 
abaixo. Sabendo que as distâncias AB e AC são iguais, quanto mede o ângulo B? 
A) 57º 1’ 
B) 65º 
C) 57º 30’ 
D) 48º 
E) 65º 15’ 

CONHECIMENTOS GERAIS

21) Um relatório do Ministério da Saúde apresentado à população em meados de junho, informa que apenas oito 
estados (Acre, Amapá, Amazonas, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Tocantins) e o 
Distrito Federal cumprem com os gastos mínimos obrigatórios em saúde previstos na Constituição. Entre os 
irregulares, estão os cinco estados mais ricos do país que são, respectivamente: 
A) São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Bahia. 
B) São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pernambuco. 
C) São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Goiás. 
D) São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. 
E) N.R.A. 
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22) De acordo com os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) divulgado pelo Ministério da 
Educação (MEC), a educação básica do Brasil superou em 2007, as metas de qualidade determinadas pelo governo 
federal para o ano de 2009. Minas Gerais foi o único Estado que não atingiu a meta de 2007 entre a 1ª e a 4ª série e 
no nível de 5ª a 8ª série, apenas Amapá e Pará não o fizeram. A região brasileira que mais contribuiu para o 
aumento da nota foi: 
A) Norte.  B) Nordeste.  C) Sudeste.  D) Sul.   E) Centro-Oeste. 

23) A escuta telefônica foi o principal meio de investigação das grandes operações desencadeadas pela Polícia Federal 
entre os anos 2003 e 2007. A interceptação telefônica com ordem judicial já atingiu(até início de maio deste ano) 
5.813 aparelhos fixos e celulares no Brasil, gerando uma expectativa de que conversas de 64 mil pessoas podem 
estar sendo gravadas apenas pela PF. Tais dados foram levantados no Congresso Nacional por uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito – CPI – denominada: 
A) CPI do Grampo.      D) CPI da Investigação Abusiva. 
B) CPI da Escuta.      E) CPI da Grilagem. 
C) CPI da PF. 

24) As festas no Brasil têm grande importância econômica, social, política, cultural e religiosa, desenvolvendo-se por 
todo o território de forma grandiosa, com valorização regional de tradições artístico-culturais de diversas etnias e 
raças. No Nordeste, uma cidade do interior se vangloria em realizar “o maior São João do Mundo”, que reúne mais 
de quinhentas atrações, entre conhecidos nomes da música brasileira, apresentação de quadrilhas, grupos 
folclóricos e trios elétricos. O evento é realizado no Parque do Povo, onde são montados palcos pra shows, barracas 
de comes e bebes típicos, tablado para apresentações folclóricas e uma fogueira com vinte metros de altura. Este 
evento ocorre anualmente em: 
A) Petrolina (PE).      D) Caruaru (PE). 
B) Feira de Santana (BA).     E) Sobral (CE). 
C) Campina Grande (PB). 

25) Os E.U.A., principal potência político-econômica do planeta, vivem momentos conturbados. Enquanto a economia 
amarga grandes crises, a área política assiste a uma acirrada disputa pela presidência do país que se polarizou nas 
últimas semanas, entre os candidatos: 
A) Hillary Clinton (Democratas) e John McCain (Republicanos). 
B) John McCain (Democratas) e Barack Obama (Republicanos). 
C) Hillary Clinton (Republicanos) e John McCain (Democratas). 
D) Hillary Clinton (Democratas) e Barack Obama (Republicanos). 
E) John McCain (Republicanos) e Barack Obama (Democratas). 

26) Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), órgão da Organização das Nações Unidas(ONU) para a saúde, o 
risco de uma epidemia heterossexual global de AIDS está descartada. Antes vista como um risco para as populações 
de todo o mundo, agora se reconhece que a doença está confinada a grupos de alto risco, com exceção de uma região 
do planeta onde os números são, ainda, muito alarmantes. Trata-se da: 
A) Ásia Oriental (com destaque para China).   D) América do Norte. 
B) América do Sul.      E) Ásia Oriental (com destaque para Índia). 
C) África Subsaariana. 

27) Que bioma brasileiro considerado o “primo pobre” e chamado de “paraíso” por Euclides da Cunha tem, segundo 
dados do Governo, cerca de 37% de sua formação devastada, enquanto pesquisadores locais já apontam, através de 
novos mapas produzidos com dados de recentes imagens de satélites, que 59% já se encontra alterado, tendo como 
principais causas a desertificação e a produção de cana-de-açúcar? 
A) Cerrado.  B) Mata Atlântica. C) Caatinga.  D) Pantanal.  E) Zonas Costeiras. 

28) A Organização das Nações Unidas(ONU) lançou uma campanha em San José, na Costa Rica de combate à utilização 
do carbono intitulada “Deixe o vício do CO2”, onde pretende divulgar várias ações que promovam a redução 
individual de gases nocivos ao ambiente. São recomendações do guia para a “neutralidade do clima”, EXCETO: 
A) Reduzir consumo de carne de boi já que o gado emite muito metano. 
B) Utilizar relógio tradicional de cordas, ao invés de eletrônicos. 
C) Usar varal para secar roupa, ao invés de secadora. 
D) Substituir a caminhada de esteira por uma caminhada ao ar livre. 
E) Evitar transporte aéreo, procurando utilizar mais o transporte terrestre. 

29) Se tivéssemos que definir um endereço para o surgimento da tecnologia, este seria o Vale do Silício, uma região 
norte-americana onde se concentra um conjunto de empresas implantadas a partir da década de 1950 com o 
objetivo de gerar inovações científicas e tecnológicas, destacando-se na produção de chips, na eletrônica e 
informática. Em que estado se localiza esta importante região para a economia norte-americana? 
A) Flórida.  B) Texas.  C) Califórnia.  D) Ilinóis.  E) Nova York. 

30) Que grande potência asiática sofreu um abalo sísmico de 7,9 graus da escala Richter que resultou num catastrófico
saldo de quase 70 mil mortos e mais de 350 mil feridos? 
A) Japão.  B) Índia.  C) Tailândia.  D) China.  E) Indonésia. 







