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Recordes de Messi
RIO DE JANEIRO - Neste momento, 11 da noite no Rio e
duas da manhã em Barcelona, Lionel Messi deve estar quebrando
mais um recorde. Não se passa um dia sem que Messi, craque do
Barcelona e da seleção argentina, não quebre um recorde no
futebol, para nosso deleite, admiração e inveja.
Nos últimos tempos, a Fifa --entidade equivalente em
termos terrenos à Santíssima Trindade nos celestiais-- homologou
novos recordes de Messi. Ele foi o melhor jogador do mundo pela
quarta vez consecutiva e o maior goleador da Europa também
pela quarta vez consecutiva. Antes, já tinha sido o primeiro a
marcar cinco gols numa só partida da Liga dos Campeões. Agora,
é também o maior goleador num só ano em todos os tempos e o
maior em um só ano do Campeonato Espanhol, do Barcelona e
da seleção argentina. Como se não bastasse, tornou-se, há
pouco, o maior goleador que já usou um smoking com bolinhas
brancas numa cerimônia oficial.
Outro recorde, ainda pendente de confirmação pela Fifa,
é o de maior número de espirros no vestiário antes de um jogo
contra o Real Madrid. E não há limite para os futuros recordes de
Messi. Já se tem como certo que, um dia, ele chegará aos mil
gols e será campeão, bicampeão e tricampeão mundial por seu
país.
Quando os argentinos dizem que Pelé não era aquilo
tudo por não ter atuado na Europa, esquecem-se de que o Santos
de Pelé vivia na Europa e que, aqui, tinha de enfrentar outros 12
ou 15 grandes times brasileiros, a milhares de quilômetros um do
outro --e que Messi passa o ano disputando um campeonato, o
espanhol, composto de Barcelona, Real Madrid, um eventual
terceiro time e 17 perebas, sendo que o quarto colocado nunca
fica a menos de 50 pontos do primeiro.
E, se Messi fosse brasileiro, eu me pergunto se nossos
irmãos argentinos teriam a nossa adoração por ele.
(Ruy Castro - Folha de S. Paulo - 16/02/13).
01. Só não se pode inferir do texto que:
a) O autor do texto acredita que os brasileiros adoram Messi.
b) Pelé não atuou em nenhum time europeu, mas jogou lá quando
era do Santos.
c) Há certa ironia por parte do autor ao comentar que Messi pode
quebrar o recorde de espirros.
d) Para o autor Messi jamais irá se igualar a Pelé.
02. Em qual das alternativas a oração em destaque é subordinada
substantiva objetiva indireta?
a) Os argentinos dizem que Pelé não era aquilo tudo.
b) Messi tornou-se o maior goleador que já usou smoking com
bolinhas.
c) Os argentinos esquecem-se de que o Santos de Pelé vivia na
Europa.
d) Já se tem como certo que, um dia, ele chegará aos mil gols.
03. Em “Não se passa um dia sem que Messi, craque do
Barcelona e da seleção argentina, não quebre um recorde no
futebol – as vírgulas foram usadas para:
a) Separar um aposto.
b) Separar um vocativo.
c) Separar elementos de mesma função sintática.
d) Separar o adjunto adverbial antecipado.
04. Na frase A Fifa homologou novos recordes de Messi, a
palavra em destaque pode ser substituída por:
a) Retificou.
b) Casquinou.
c) Ratificou.
d) Interpelou.

05. O substantivo destacado em ...eu me pergunto se nossos
irmãos argentinos teriam a nossa adoração por ele, está
empregado como:
a) Adjunto adnominal.
b) Núcleo do objeto direto.
c) Núcleo do objeto indireto.
d) adjunto adverbial.
06. Assinale a sequência que apresenta uma palavra sem o
fonema /sê/.
a) Messi - Barcelona – brasileiro.
b) Admiração - nossos – cerimônia.
c) Terceiro - seleção – passa.
d) Celestiais - vestiário – espirros.
Conhecimentos Gerais
07. De acordo com a Constituição do Estado de São Paulo, é
assegurado ao servidor público que possui cônjuge, também
servidor, em outro município do estado o direito de:
a) Apoio financeiro para transporte, nos limites da lei.
b) Remoção em igual cargo ou função se houver vaga.
c) Remoção para vaga, de acordo com a escolha do servidor.
d) Exoneração com direitos civis e financeiros garantidos.
08. O Supremo Tribunal Federal atualmente é constituído por 10
ministros, o ministro preside este tribunal é:
a) Celso de Mello.
b) Carmen Lucia.
c) Joaquim Barbosa.
d) Luiz Fux.
09. No Brasil foi aprovada a Lei que proíbe a participação de
pessoas condenadas pela justiça de se candidatar a cargos
públicos, esta Lei leva o nome de Lei da Ficha Limpa. Esta lei
passou a vigorar para as eleições do ano de:
a) 2010.
b) 2011.
c) 2012.
d) 2009.
10. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Guapiaçu, a
sessão Legislativa anual da Câmara Municipal desenvolve-se:
a) De 1° de fevereiro a 30 de junho e de 1° de agosto a 15 de
dezembro.
b) De 1° de janeiro a 31 de julho e de 1° de agosto a 15 de
dezembro.
c) De 1° de fevereiro a 30 de junho e de 1° de julho a 31 de
dezembro.
d) De 1° de janeiro a 30 de junho e de 1° de agosto a 31 de
dezembro.
11. O Brasil será sede de importantes eventos esportivos nos
próximos anos, um deles a copa do mundo de futebol. De acordo
com a programação atual a cidade que receberá o jogo de
abertura será?
a) Rio de Janeiro.
b) Brasília.
c) Belo Horizonte.
d) São Paulo.
12. Em 2013 foi aprovada a nova lei para os empregados
domésticos. O principal ponto que trata lei é?
a) Igualdade de direitos aos demais trabalhadores.
b) Obrigatoriedade de pagamento de horas-extras.
c) Cancelamento do 13° salário.
d) Aumento da jornada de trabalho.
Conhecimentos Específicos
13. De acordo com a LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
em seu Art. 8º, é assegurado à gestante, através do Sistema
Único de Saúde, o atendimento pré e perinatal.
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§1º A gestante será encaminhada aos diferentes níveis de
atendimento, segundo critérios médicos específicos, obedecendose aos princípios de regionalização e hierarquização do Sistema.
§2º A parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo
médico que a acompanhou na fase pré-natal.
§3º Incumbe aos poderes públicos e privados propiciar apoio
alimentar à gestante e à nutriz que dele necessitem.
o
§4 Incumbe ao poder público proporcionar assistência
psicológica à gestante e à mãe, no período pré e pós-natal,
inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do
estado puerperal.
Está incorreto o parágrafo:
a) 1º.
b) 2º.
c) 3º.
d) 4º.
14. De acordo com a LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990:
A- É assegurado atendimento parcial à saúde da criança e do
adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde,
garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para
promoção, proteção e recuperação da saúde.
B- Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão
proporcionar condições para a permanência em tempo integral de
um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança
ou adolescente.
C- Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra
criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao
Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras
providências legais.
D- O Sistema Único de Saúde promoverá programas de
assistência médica e odontológica para a prevenção das
enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil, e
campanhas de educação sanitária para pais, educadores e
alunos.
Está incorreta a afirmativa:
a) A.
b) B.
c) C.
d) D.
15. De acordo com a LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE:
( ) A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e
à dignidade como pessoas humanas em processo de
desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e
sociais garantidos na Constituição e nas leis.
( ) O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade
física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo
a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos
valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.
( ) É dever de todos velar pela dignidade da criança e do
adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano,
violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
Considerando V para as afirmativas verdadeiras e F para as
falsas, a sequência que preenche corretamente os parênteses
abaixo é:
a) V, V, V.
b) V, V, F.
c) F, F, V.
d) F, F, F.
16. Em consonância com a LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE
1990:
A- Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por
adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas
quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.
B- O poder familiar será exercido, prioritariamente pela mãe, na
forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer
pessoa da família o direito de, em caso de discordância, recorrer
à autoridade judiciária competente para a solução da divergência.
C- Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos
filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a
obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.

D- A falta ou a carência de recursos materiais constitui motivo
suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar.
Estão incorretas as afirmativas:
a) A, B.
b) A, D.
c) B, C.
d) B, D.
17. De acordo com a LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990:
A- Entende-se por família natural a comunidade formada pelos
pais ou qualquer deles e seus descendentes.
B- Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se
estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do
casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou
adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e
afetividade.
C- Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos
pelos pais, conjunta ou separadamente, no próprio termo de
nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro
documento público, qualquer que seja a origem da filiação.
D- O reconhecimento do estado de filiação é direito
personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser
exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer
restrição, observado o segredo de Justiça.
Estão corretas as afirmativas:
a) A e B.
b) A e C.
c) A, B e C.
d) A, B, C e D.
18. De acordo com a LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990:
I - A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao
pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício
da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
direito de ser respeitado por seus educadores; direito de contestar
critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares
superiores; direito de organização e participação em entidades
estudantis; acesso à escola pública e gratuita próxima de sua
residência.
II - É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo
pedagógico, bem como participar da definição das propostas
educacionais.
III - É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:
ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a
ele não tiveram acesso na idade própria; progressiva extensão da
obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; atendimento
educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino; atendimento em
creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade;
acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da
criação artística, segundo a capacidade de cada um; oferta de
ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente
trabalhador; atendimento no ensino fundamental, através de
programas suplementares de material didático-escolar, transporte,
alimentação e assistência à saúde.
IV - O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público
ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade
competente.
V - Compete ao poder público recensear os educandos no ensino
fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou
responsável, pela frequência à escola.
Estão corretas as afirmativas:
a) I, II, III.
b) II, III, IV.
c) I, II, IV, V.
d) I, II, III, IV, V.
19. Diz a LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 em seu Art.
124: São direitos do adolescente privado de liberdade, entre
outros, os seguintes:
I - Entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério
Público.
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II - Peticionar diretamente a qualquer autoridade.
III - Avistar-se reservadamente com seu defensor.
IV - Ser informado de sua situação processual, sempre que
solicitada.
V - Ser tratado com respeito e dignidade.
Assinale:
a) Se apenas I, II e III estiverem corretas.
b) Se apenas I, II, III e IV estiverem corretas.
c) Se apenas I, II, III e V estiverem corretas.
d) Se todas estiverem corretas.
20. De acordo com a LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990:
I - É proibido qualquer trabalho a menor de quatorze anos de
idade, salvo na condição de aprendiz.
II - A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por
legislação especial, sem prejuízo do disposto nesta Lei.
III - Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional
ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de
educação em vigor.
IV - A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes
princípios: garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino
regular; atividade compatível com o desenvolvimento do
adolescente; horário especial para o exercício das atividades.
V - Ao adolescente até dezesseis anos de idade é assegurada
bolsa de aprendizagem.
Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e III.
b) II, III e IV.
c) I, II, III e IV.
d) I, II, III, IV e V.
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