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- Leia o texto e responda as questões.

O Vestibular da Vida

Um enduro sem moto, um rali sem carro, uma maratona onde,
ao invés de atletas, correm paraplégicos, cegos, presidiários, grávidas e
doentes em suas macas, esta é a imagem que nos deixa este vestibular
realizado esta semana, mobilizando centenas de milhares de jovens em
todo o país.

Várias fotos mostram jovens correndo desabalados dentro de
seus jeans justos e camisetas palavrosas em direção ao portão da
universidade, como se fossem dar um salto tríplice. Como se fossem dar
um salto sem vara. Como se fossem dar um salto na vida. Ao lado,
aparecem parentes incentivando o corredor-saltador, aparecem
colegas gritando em torcida. Correi, jovens, correi, que estreita é a porta
que vos conduzirá à salvação! E ali está, como São Pedro, um porteiro
ou guarda, que vai bater a porta na cara do retardatário, que chorará,
implorará, arrancará os cabelos num ranger de dentes, enquanto,
saltitantes, os mais espertos pulam (ocultamente) um muro e penetram
o paraíso (ou inferno da múltipla escolha).

A Telerj declarou que teve que acordar mais de 10 mil jovens
pelo despertador telefônico. Carlinhos Gordo, o maior ladrão de carros
do país, estava entre os 39 presidiários que, no Rio, fizeram, mesmo na
cadeia, o exame. Mais de trinta deficientes visuais tiveram que tatear as
51 folhas em braile. Maria Alice Nunes teve um filho e saiu da
maternidade com o recém-nascido no colo para enfrentar o unificado.
Um índio cego o guarani José Oado, 24 anos disputa uma vaga em
História (ou na história?). Andréa Paula Machado, 17 anos, teve que
interromper o exame escrito várias vezes, para o prazer oral do bebê
que, entre uma mamada e outra, voltava ao colo da avó. Dois fiscais que
transportavam as provas no caminho de Petrópolis morreram num
acidente. Um estudante com rubéola fez, num posto médico, prova ao 
lado de outro com catapora. Todas as idades ali estavam
representadas: Márcia Cristina da Silva, 13 anos, vejam só, já começou
a treinar para o vestibular de Medicina em 88, e neste só achou difícil a
prova de literatura. Mas lá estava também Edgar Carvalho, 73 anos,
advogado, trocando as delícias da aposentadoria pela idéia de se tornar
médico e ainda ser útil aos outros. Por isto, discordo da jovem que o
interpelou acusando-o de estar tirando a vaga de outro. Socialmente é
melhor um velho de 73 anos que qualquer dos jovens que faltaram à
prova porque dormiam, que não foram classificados porque achavam
que vestibular era loto e vivem a ociosidade daninha à custa de seus
pais.

Mas, de todos os casos, impressiona mais o de Maria Regina
Gonçalves, uma enfermeira de 38 anos. Vejam que estória mirabolante.
Lá vai a nossa Maria Regina. Mas não vai simplesmente. Vai grávida.
Vai grávida, mas não é uma grávida amparada pelo seu marido, mas
uma grávida solteira, enfrentando o mundo com sua barriga e coragem.
No entanto, hora e meia antes do exame, em São Cristóvão, é assaltada
por três marmanjos covardes, que tomam dela os documentos, 200 mil
cruzeiros, e o pior: lhe dão uma porção de safanões, num exercício de 
sadismo matinal.

Maria Regina poderia depois disto voltar chorando para casa e
ficar lamuriando o resto da vida. Fez o contrário: foi em frente, embora,
ao chegar no local, soubesse que uma outra colega, também assaltada,
desistira do exame. Maria Regina deu um jeito, arranjou até cópia xérox
de sua carteira de identidade, fez a prova, comprometendo-se a mostrar
os outros documentos mais tarde.

Mas, de noite, teve uma hemorragia. Pena que os ladrões não
pudessem ver a cena, pois ficariam mais felizes. O médico lhe ordena
"repouso absoluto". Ela ali "repousando", mas agoniada, porque a
burocracia lhe exigia comprovações de documentos para validar os
exames. Como desgraça pouca é bobagem, quatro dias depois morre o
pai de seu namorado, daí a uns dias ela aborta e teve que ficar mesmo
internada.

E vede agora, ó filhinhos e filhinhas do papai, que esbanjais
vossos corpinhos sem destino nas praias da irresponsabilidade! Maria 
Regina foi a primeira colocada (nota 96) no concurso para Enfermagem
e Sanitarismo. Tirou primeiro lugar e seu nome não apareceu na lista.
Ainda vai ter que provar que existe. Mas já impetrou mandado de
segurança. É claro que vai ganhar.

(Affonso Romano de Sant'Anna, “A Mulher Madura” pág. 111)
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Diversas críticas são feitas nas crônicas de Affonso Sant'Anna,
mas a mais intensa é feita:
A) a mulheres pobres que não se protegem sexualmente.
B) à inflexibilidade nos horários de provas de vestibular.
C) aos jovens irresponsáveis sustentados pelos pais.
D) às minorias que teimam em entrar na universidade.
E) aos muitos jovens ou muitos idosos que ocupam vagas nas
universidades.

O título: “O Vestibular da Vida” dá ênfase:
A) à postura da enfermeira Maria Regina em ingressar na
universidade.
B) à mãe jovem que teve de levar o bebê para amamentar.
C) a dois fiscais que, ao transportarem as provas, morreram.
D) a até bandidos quererem entrar na academia.
E) a pessoas, que mesmo doentes, vão prestar exame
vestibular.

Os parênteses usados no 2º e 3º parágrafos serviram:
A) somente para ironizar pessoas.
B) para satirizar pessoas e instituições e destacar grupo
minoritário.
C) para substituir os dois-pontos, no 2º, e vírgula no 3º.
D) para indicar o discurso direto.
E) para substituir o ponto-e-vírgula.

Sobre o 5º parágrafo do texto só NÃO se pode afirmar:
A) mostrar a simpatia do narrador pela enfermeira.
B) que “simplesmente” indica sem dificuldade.
C) que o emprego intenso da adversativa “mas” mostra as
adversidades da vida de Maria Regina.
D) que grávida amparada se opõe, semanticamente, à solteira.
E) que o nível culto da linguagem predomina no fragmento.

Marque a estrutura idêntica a “...faltaram à prova...”, quanto ao
emprego do acento grave:
A) O índio disputou (a) (à) prova.
B)Ajovem de 13 anos achou (a) (à) disputa interessante.
C) Ir (a) (à) Universidade é sonho de todos.
D) Os concorrentes só não foram (a) (à) cavalo ao exame.
E) Maria Regina, agora, esta (a) (à) sonhar com vaga.

Em: “Correi, jovens, correi, que estreita é a porta que vos
conduzirá à salvação!”, o termo em negrito está entre vírgulas:
A) para indicar a presença do vocativo.
B) para separar termos da mesma função sintática.
C) para assinalar o emprego de um aposto.
D) por ser um adjunto adverbial deslocado.
E) para marcar a antecipação do predicativo.

LÍNGUA PORTUGUÊSA

Nível Médio e Nível Médio Técnico
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Houve desrespeito à norma culta em:
A) Os meliantes aspiravam à bolsa da enfermeira.
B)Auniversidade não visou o documento da jovem.
C) Custou a enfermeira não ver seu nome no listão.
D)As academias informam os candidatos de sua tática.
E) Os filhinhos de papai preferem o sono à responsabilidade.

Assinale o fragmento com falha de regência.
A) “... ao chegar no local,...”.
B) “Vejam que estória mirabolante.”.
C) “Lá vai a nossa Regina.”.
D) “... lhe dão uma porção de safanões.”
E) “...e vivem a ociosidade daninha...”

Da colocação pronominal em “...discordo da jovem que o
interpelou...” pode-se afirmar:
A) estar em desacordo com a norma culta.
B) ser referendada pela presença da conjunção.
C) ser obrigatória pelo pronome relativo como partícula atrativa.
D) que deveria ter sido empregada a mesóclise.
E) que é obrigatória a ênclise.

Há relação anafórica em: “...acusando-o de estar tirando...” entre
o termo negritado e o vocábulo:
A) médico.
B) Edgar.
C) jovem.
D) interpelou.
E) discordo.

Em um grupo formado por 100 jovens brasileiros, verificou-se
que 60 estudam inglês, 45 estudam espanhol e 25 os dois
idiomas. Escolhido ao acaso um elemento do grupo, a
probabilidade do jovem não estudar inglês nem espanhol é de:
A) 40%.
B) 30%.
C) 20%.
D) 25%.
E) 32%.

Questão 12

Uma Escola possui 8 sócios. Quantas diretorias de 3 membros
podem ser formadas com estes 8 sócios?
A) 336.
B) 56.
C) 48.
D) 288.
E) 124.

Nível Médio e Nível Médio Técnico

MATEMÁTICA

Questão 13

Em quanto tempo um capital aplicado à taxa de juros simples de
2% ao mês duplica?
A) 5 anos.
B) 1 ano.
C) 4 anos e 2 meses.
D) 3 anos e 8 meses.
E) 2 anos e 8 meses.
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Apliquei R$50.000,00 em um Banco a juro composto de 14% ao
ano. Qual o juros obtido ao final de 2 anos?
A) R$14.980,00.
B) R$6.498,00.
C) R$12.280,00.
D) R$18.328,00.
E) R$10.287,50.

Se os pontos (0,-1) e (2,7) pertencem ao gráfico da função
f(x)=ax+b , com a R e b R , é CORRETO afirmar que:
A)Afunção é decrescente.
B) O gráfico da função passa pela origem.
C) O gráfico da função passa pelo ponto (3,11).
D) f(1)=5.
E)Afunção é constante.

Questão 16
x²-1Dados os conjuntosA= {x N | 3 = 27} e B= {y | log 0,001 = y}10

.Asoma dos elementosAUB é igual a:
A) 3.
B) -3.
C) 1.
D) -1.
E) 4.
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As medidas dos ângulos internos de um triângulo estão em PAde
razão 10. Qual o maior ângulo deste triângulo? (Sabendo-se que
em todo triângulo a soma das medidas dos 3 ângulos internos é
180°).
A) 90°.
B) 70°.
C) 60°.
D) 80°.
E) 100°.

Analisando as matrizes A = 2 e B= 4 marque a
alternativa INCORRETA. -3 6

4 8
2

A)A+ B = 9
12

-6
B)A- B = -3

-4

C) Não é possível multiplicar a matrizAcom a matriz B.
D)Ae B são matrizes do tipo (3x1).
E) B = 2A.
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O gráfico de colunas a seguir representa a distribuição de
freqüência dos salários de uma loja de Departamentos.

(Fonte: UMICORE e EMPRESAS DE CELULAR, publicadas na Revista VEJA de
23/07/2008)

A mediana dos valores correspondentes ao número de celulares
vendidos entre os 5 países em milhões de aparelhos é de:
A) 266.
B) 206.
C) 234.
D) 224,3.
E) 173.

A média aritmética dos valores correspondentes (em milhões de
aparelhos) vendidos por esses cinco países equivale a:
A) 286.
B) 266.
C) 258.
D) 255.
E) 234.

A respeito do navegador Internet Explorer (IE) é CORRETO
afirmar que:
A) permite que seja definido um nível personalizado de
segurança, ativando ou desativando funcionalidades como
Java-script e pop-ups entre outros.
B) para abrir uma nova janela do IE, o atalho é Ctrl+J.
C) não é possível bloquear pop-ups no IE.
D) uma importante funcionalidade do IE é a aba de favoritos, em
que são organizados os e-mails dos contatos do usuário na
internet.
E) Todas as alternativas estão corretas.

Arespeito de assinatura digital, marque a alternativa CORRETA:
A) Um documento com assinatura digital não tem valor jurídico,
já que qualquer pessoa poderia digitalizar uma assinatura.
B) Assinatura digital é um processo muito caro e demorado, por
isso não muito utilizado.
C) Garante autenticidade, integridade e não-repúdio.
D) Consiste em colocar uma espécie de foto da assinatura do
autor ao fim do documento.
E) Nenhuma das outras alternativas está correta.

Para alterar o alinhamento de um texto selecionado em uma
página específica, um usuário do aplicativo MS Word deve
formatar:
A) a fonte.
B) o parágrafo.
C) o background.
D) a configuração de página.
E) bordas e sombreamento.

No Sistema Operacional Linux, o comando que altera as
permissões de um determinado arquivo ou diretório é:
A) chown.
B) stat.
C) chroot.
D) attrib.
E) chmod.

No MS Word, o atalho utilizado para justificar parágrafo
selecionado é:
A) Crtl +A.
B) Crtl + O.
C) Ctrl + J.
D) Ctrl + L.
E)Alt + Tab.

O Microsoft Office é composto por uma série de produtos. Um
produto que NÃO pertence ao Microsoft Office é:
A)Access.
B) Excel.
C) Photshop.
D) Word.
E) Power Point.

No Sistema Operacional Linux, o comando que remove um
determinado diretório vazio é:
A) ls.
B) grep.
C) df.
D) rmdir.
E) ps.

Apasta "Caixa de Entrada" do MS Outlook serve para armazenar
mensagens que:
A) tiveram seu envio solicitado pelo usuário (independente de
terem sido ou não enviadas pelo servidor de e-mail).
B) tiveram seu envio solicitado pelo usuário, mas ainda não
foram enviadas pelo servidor de e-mail.
C) foram criadas pelo servidor de e-mail.
D) foram criadas, mas ainda não tiveram seu envio solicitado
pelo usuário.
E) foram recebidas de outros usuários.

As células A1, A2 e A3 de uma planilha do Microsoft Excel 2000
contêm respectivamente os valores 7, 3 e 5. Se a célula C3
contiver a fórmula =A3^A2/(A1-2), então o valor da célula C3
será:
A) 25
B) - 25
C) 15,86
D) 0
E) 50

No MS Excel, a fórmula count() serve para:
A) somar as células passadas dentro dos parênteses.
B) contar quantas células foram selecionadas.
C) somar os valores das células selecionadas e que têm valor
numérico diferente de vazio.
D) contar quantas células dentro do intervalo especificado
possuem valor numérico diferente de vazio.
E) contar quantas células vazias existem no intervalo passado.

- Para responder as questões 19 e 20, utilize o gráfico com as
informações fornecidas sobre os países que mais vendem
celulares no mundo.

121 173 547

China

Índia

Emmilhões de aparelhos234 255

Estados Unidos

Rússia

Brasil

INFORMÁTICA BÁSICA
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Os cargos públicos serão providos por:
I- reversão;
II- recondução;
III- nomeação;
IV- promoção.
- Marque a alternativa que indique apenas os itens que contenham
as formas de provimento em cargo público.
A)Apenas os itens I e II.
B)Apenas os itens III e IV.
C)Apenas os itens II e III.
D)Apenas o item III.
E) Todos os itens.

Para que o ato de provimento seja considerado válido, ele deverá
conter as seguintes indicações, EXCETO:
A) modalidade de provimento.
B) nome completo do interessado.
C) denominação de cargo.
D) forma de nomeação.
E) qualificação completa do interessado.

Sobre as regras do ato de posse em cargo público previstas no
Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de
Belterra, marque a alternativa CORRETA:
A) São competentes para dar posse o Poder Executivo, o Poder
Legislativo e o Poder Judiciário.
B) O ato de posse será transcrito em livro especial, não sendo
necessária a assinatura das partes.
C) A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
publicação do ato de provimento.
D) Posteriormente ao ato da posse, o servidor apresentará
declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio, e
declaração quanto ao exercício, ou não, de outro cargo, emprego ou
função pública.
E) Haverá posse nos casos de promoção e reintegração.

Exercício é o efetivo desempenho das atribuições e
responsabilidades do cargo. Compete ao Secretário Municipal para
onde for nomeado o servidor e no Poder Legislativo, na forma da Lei,
dar-lhe o exercício. Marque a alternativa que NÃO condiz com as
regras legais sobre o exercício.
A) O servidor poderá ausentar-se do Município, para estudo, com ou
sem vencimento, mediante prévia autorização ou designação do
titular do órgão em que servir.
B) O servidor poderá ausentar-se do Município, para missão de
qualquer natureza, com ou sem vencimento, mediante prévia
autorização ou designação do titular do órgão em que servir.
C) O afastamento do servidor para participação em congressos e
outros eventos culturais, esportivos, técnicos e científicos será
estabelecido em regulamento
D) O servidor autorizado a afastar-se para estudo em área do
interesse do serviço público, com ônus para os cofres do Município,
deverá, seqüentemente, prestar serviço, por período dobrado, ao
Município.
E) O servidor preso em flagrante, pronunciado por crime comum,
denunciado por crime administrativo, ou condenado por crime
inafiançável, será afastado do exercício do cargo, até sentença final
transitada em julgado.

A respeito da Transferência e da Remoção, analise as afirmativas
seguintes e marque a alternativa CORRETA:
I- Caberá a transferência a pedido do servidor ou por permuta, a
requerimento de ambos os servidores interessados.
II- O servidor transferido somente poderá renovar o pedido, após
decorridos 3 (três) anos de efetivo exercício no cargo.
III-A remoção, a pedido ou ex-officio, do servidor estável, poderá ser
feita de um para outro setor, na mesma Secretaria.
IV- Será concedida a transferência para cargos que tenham
candidatos aprovados em concurso, com prazo de validade não
esgotado.
A)Apenas a afirmativa I está correta.
B)Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
C)Apenas a afirmativa IV está correta.
D)Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
E) Todas as afirmativas estão corretas.

A Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo
anteriormente ocupado e decorrerá de:
A) inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo.
B) reintegração do ocupante posterior.
C) exoneração.
D) aposentadoria por invalidez.
E) disponibilidade ocasionada por promoção.

Quanto ao direito às férias, marque a alternativa CORRETA:
A)As férias serão de 45 dias consecutivos, anualmente.
B) Durante as férias, o servidor terá direito a algumas vantagens do
exercício do cargo.
C)As férias serão de 20 dias consecutivos, semestralmente, para os
servidores que operem, direta e permanentemente, com Raios X ou
substâncias radioativas.
D) As férias serão remuneradas com dois terços a mais do que a
remuneração normal, pagas antecipadamente, independentes de
solicitação.
E) É permitido levar, à conta das férias, qualquer falta ao serviço.

O servidor terá direito à licença, EXCETO:
A) para tratamento de saúde.
B) maternidade.
C) paternidade.
D) para o gozo de férias.
E) por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro.

Além do vencimento, o servidor poderá perceber em sua
remuneração algumas vantagens do Município, sendo elas, com
EXCEÇÃO:
A) bolsa-família.
B) adicionais.
C) gratificações.
D) indenizações.
E) diárias.

São deveres do servidor, EXCETO:
A) assiduidade e pontualidade.
B) urbanidade.
C) discrição.
D) atender sem presteza.
E) exercício pessoal das atribuições.

Nível Médio e Nível Médio Técnico
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