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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
1. A Copa do Mundo é um torneio realizado a cada quatro anos pela FIFA. Começou em 1930, com 
a vitória do Uruguai. Nos anos de 1942 e 1946, não foi realizado o torneio em razão de: 
           
A) epidemia de febre amarela 
B) epidemia de dengue 
C) a seleção brasileira foi suspensa 
D) o governo brasileiro não deixou ser realizada no Brasil 
E) segunda guerra mundial 
 
2.  Em 2006 o torneio da Copa do Mundo foi realizado na Alemanha.Em 2010 teremos outro 
torneio da Copa do Mundo. Abaixo você encontrará o nome desse País onde será sediado o evento. 
 
A) Chile 
B) México    
C) Alemanha 
D) África do Sul 
E) Brasil 
 
3. A inauguração de Brasília foi, sem dúvida, em dos momentos que marcou o ano de 1960 no 
Brasil. Milhares de pessoas dirigiram ao Planalto Central para participar das festividades em 
comemoração à mudança da capital federal. A sua inauguração se deu em: 
 
A) 22 de dezembro de 1.960  
B) 21 de maio de 1.960 
C) 21 de abril de 1.960 
D) 21 de janeiro de 1.960 
E) 22 de julho de 1.960 
 
4. JK estabeleceu o Plano de Metas, resumindo no slogan “50 anos em 5”, por isso ele é lembrado, 
na economia  pelas: 
 
A) A fundação do BNDES para financiar projetos e pela entrada de Brasil na era da globalização. 
B) Expansão do setor industrial e pelo programa de reformas de base, como a agrária. 
C) Implantação da industria automobilística e pelo aumento do endividamento externo. 
D) Transferência da Capital para desenvolver o planalto central e pela criação da Petrobrás. 
E) –Privatização de empresas estatais e pelos entraves à entrada de capital estrangeiro no país. 

 
5. A 32ª Reunião de Cúpula do Mercosul realizada nos dias 18 e 19 de janeiro próximo passado 
sediada no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, estavam presentes os presidentes dos países do 
Mercosul, Membros e Associados. Dentre eles quais os países que são apenas Associados? 
 
A) Argentina, Brasil, Venezuela, Bolívia, Equador. 
B) Paraguai - Estados Unidos- Peru- México-Chile 
C) Colômbia - Equador- Venezuela-  Nicarágua –Chile 
D) Bolívia – Chile – Colômbia – Equador – Peru 
E) Paraguai – Chile – Argentina – México -Equador 
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 6. O Brasil, através da Petrobrás explora gás natural de um país vizinho. Recentemente o governo 
desse país nacionalizou o seu produto cortando a exploração pela Petrobrás. Este país é: 
 
A) Chile 
B) Venezuela 
C) Paraguai 
D) Uruguai 
E) Bolívia 
 
7. O município de Mineiros até a década de 1930 era Distrito de Jataí. Nesta mesma década o 
Município teve a sua emancipação política em 31 de outubro. Em que ano se deu a emancipação 
política? 
 
A) 31 de outubro de 1935 
B) 31 de dezembro de 1930  
C) 31 de outubro de 1938 
D) 31 de outubro de 1932 
E) 31 de outubro de 1933.  
 
8 – O município de Mineiros está localizado no estado de Goiás, na região Centro Oeste. A Região 
Centro Oeste faz limites com quais estados? 
 
A) CE – MA – MT – MS _ RJ  - GO. 
B) BA – RJ  -  MA – PE _ ES – MT 
C) DF – BA _ MT – MS – TO _ MG. 
D) SP – MA – ES – AL – PI  - CE. 
E) MT – RS – PR – SC - SE – CE. 
 
9 – A Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior – FIMES, a primeira instituição de ensino 
superior no município de Mineiros teve seu primeiro vestibular para o curso de Administração de 
Empresas no ano posterior a sua fundação que se deu em: 

 
A) 11 de março de 1980 
B) 11 de março de 1989 
C) 11 de março de 1985 
D) 11 de março de 1990 
E) 11 de março de 1996. 
 
10 - A Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior – FIMES, desde a sua fundação até o ano 
de 1995 foram criados cinco cursos.  Assinale a alternativa correta pela seqüência de criação. 
 
A) Administração – Sistema de Informnação-Pedagogia-Agronegócios- Administração Pública 
B) Administração – Pedagogia – Agronomia – Sistema de Informação – Ciências Contábeis.  
C) Marketing e Vendas – Agronomia- Zootecnia- Pedagogia- Ciências Contábeis. 
D) Agronomia – Pedagogia – Ciências Contábeis- Administração Pública - Matemática. 
E) Administração, Pedagogia, Agronomia, Ciências da Computação, Matemática. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Texto referente às questões 11 e 12. 

 
“No meio da década de 20, quando o automóvel tinha feito sua aparição com força total, 

caminhar pelas grandes avenidas européias era sair para ser expulso da rua pelo tráfego. “ Foi como 
se o mundo tivesse  subitamente enlouquecido”, dizem as pessoas quando fazem referência a essa 
época. O homem sentia-se diretamente ameaçado e vulnerável. “ Deixar nossa casa significava que, 
uma vez  cruzada a porta, nós estávamos em perigo e podíamos ser mortos pelos carros que 
passavam.” Chocadas e desorientadas, as pessoas comparavam a rua de então com a de sua 
juventude. “ A rua nos pertencia: cantávamos nela, discutíamos nela, enquanto os cavalos e veículos 
passavam suavemente”. A rua era, portanto, pouco tempo antes, o espaço que acolhia os homens, 
que lhes permitia se moverem à vontade, em um ritmo que podia acolher tanto as discussões quanto 
a música; homens, animais e veículos coexistiam pacificamente em uma espécie de paraíso urbano. 
Acontece que esse idílio terminou as ruas passaram a pertencer ao tráfego, e o homem sobreviveu a 
esse tipo de mudança. Depois de esquivar-se e lutar contra o tráfego, acabou identificando-se por 
inteiro com as forças que o estavam pressionando. O homem da rua incorporou-se ao novo poder, 
tornando-se homem no carro. 

A perspectiva desse novo homem no carro gerou uma nova concepção de rua, que passou a 
orientar os planejamentos urbanos daí por diante. “Numa rua verdadeiramente moderna” _ diziam, 
então os especialistas _ nada de pessoas, exceto as que operam as máquinas; nada de pedestres 
desprotegidos e desmotorizados  para  retardar o refluxo.”    

 
11. Assinale a alternativa correspondente ao tema do qual se organiza o discurso apresentado: 
 
A) O paraíso urbano e a máquina 
B) O homem e o espaço urbano 
C) O tráfego no mundo moderno 
D) O homem antigo e o moderno 
E) A modernidade e o poder da máquina 
 
 
12. Observando o tipo de composição do texto, conclui-se que ele é: 
 
A) Dissertativo, com elementos narrativos e descritivos. 
B) Narrativo, com elementos descritivos e dissertativos. 
C) Descritivo, com exclusão de argumentos. 
D) Narrativo, com exclusão de descrições. 
E) Dissertativo, com exclusão de argumentos. 
 
13. Aponte a alternativa que contenha uma palavra sinônima da que aparece em destaque: 
Plúmbeo: 

A) cor de chumbo 
B) chuvoso 
C) soturno 
D) pluvial 
E) escuro 

 
Texto para as questões 14 a 21  
 

PIOR QUE CHIMPANZÉ? 
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André Petry, Veja 28/9/2005. 
 

Há uma semana, neste mesmo espaço, contou-se a vergonhosa história de quatro brasileiras, 
três negras e uma branca, que estão presas por tentativa de furtar coisas insignificantes – uma ducha 
elétrica de 19 reais, três pacotes de fraldas de 13,80 reais, e assim por diante. Rosimeire Rosa de 
Jesus, 33 anos, é uma dessas brasileiras. Ela tentou furtar a ducha elétrica e está presa desde o dia 
20 de agosto do ano passado. O que chama atenção – e faz com que o assunto volte a aparecer nesta 
coluna – é que a Justiça negou um pedido de habeas corpus para Rosimeire. Isso quer dizer que, 
diante do pedido para que fosse posta em liberdade, em nome do princípio da insignificância de seu 
crime, a Justiça entendeu que não. Que Rosimeire tinha de ficar presa. A Justiça não pediu tempo 
para pensar. Não deu liminar antes de julgar o mérito. Não titubeou. Negou a liberdade e pronto, na 
certeza de que fazer o contrário era uma injustiça. 

E eis que um juiz de Salvador acaba de pedir mais tempo para analisar um pedido de habeas 
corpus. O pedido foi apresentado pela área do meio ambiente do Ministério Público da Bahia em 
favor da libertação imediata de “Suíça”, uma chimpanzé. Suíça mora há dez anos numa jaula do 
zoológico da capital baiana e, segundo seus defensores, anda deprimida. O promotor que assina o 
pedido de hábeas corpus alega que, pelo fato de Suíça ser geneticamente o primata mais próximo do 
homem (nossos genes são 99,6% idênticos), ela não pode ficar enjaulada e precisa receber um 
tratamento, digamos, mais humano. A idéia é que seja libertada e transferida para Sorocaba, no 
interior de São Paulo, onde há um santuário de chimpanzés. O juiz do caso negou o pedido de 
liminar, mas pediu mais tempo para julgar o mérito da questão. Quer conhecer melhor as condições 
da jaula em que vive Suíça, quer obter detalhes sobre o tipo de tratamento que o bicho recebe no 
zoológico para então decidir, definitivamente, se lhe dá ou não a liberdade pedida. 

O juiz age com o profissionalismo que dele se espera. O promotor baiano que cuida de meio 
ambiente, também faz o que dele se espera – tentando validar seus pontos de vista no foro 
adequado. E o resultado disso tudo, caso o habeas corpus acabe sendo concedido, pode ser algo 
inédito no país: será a primeira vez que a Justiça fará uso de uma lei dos homens para beneficiar um 
animal. Só o fato de o juiz aceitar analisar o pedido de habeas corpus já significa que entendeu ser 
legítima a tentativa de proteger um bicho com leis feitas para proteger seres humanos. 

Ninguém há de se opor ao fato de que bichos venham a ser beneficiados com as leis dos 
homens, ainda que isso esteja longe, muito longe, de ser prioridade nacional para uma Justiça lenta 
e burocratizada como a nossa. Mas é, aí sim, altamente perturbadora a impressão de que a Justiça 
examina com mais rigor – e mais generosidade – uma medida que beneficia uma chimpanzé do que 
uma medida capaz de beneficiar um ser humano. Rosimeire, por exemplo. Ou qualquer um dos 
brasileiros que cumprem pena por cometer crimes de bagatela. Ou que já cumpriram sua pena e 
ainda estão atrás das grades. Ou que vivem em jaulas às quais se convencionou chamar de celas.   
 
14. O título dado ao texto – Pior que chimpanzé? – se justifica, diante dos elementos do texto, por 
que: 
 
A) se refere ao tratamento desumano dado aos animais em cativeiro; 
B) lamenta que seres humanos não recebam tratamento jurídico igual ao dispensado a animais; 
C) mostra que a Justiça brasileira é inovadora e criativa, produzindo uma decisão que iguala 
juridicamente homens e animais; 
D) denuncia que pessoas são muito mal tratadas nas prisões; 
E) destaca o fato de que chimpanzés, por serem geneticamente semelhantes ao homem, devem ser 
tratados como seres humanos. 
 
 
15. A alternativa abaixo em que o adjetivo NÃO mostra uma opinião do jornalista autor do texto é: 
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A) “contou-se a vergonhosa história de quatro brasileiras”; 
B) “tentativa de furtar coisas insignificantes”; 
C) “Justiça lenta e burocratizada”; 
D) “pode ser algo inédito no país”; 
E) “altamente perturbadora a impressão”. 
 
 
16.  “onde há um santuário de chimpanzés”; a alternativa abaixo que mostra o sentido adequado da 
palavra sublinhada no contexto em que está inserida é: 
 
A)  lugar consagrado pela religião; 
b) templo, capela; 
c) área de preservação; 
d) espaço de romarias; 
e) local ermo, solitário. 
 
 
17. O segundo parágrafo em relação ao primeiro mostra uma idéia de: 
 
A)  conseqüência; 
b) oposição; 
c) finalidade; 
d) explicação; 
e) modo. 
 
 
18. Habeas corpus é um latinismo que equivale a uma garantia jurídica de liberdade que evita 
prisão ilegal; o latinismo abaixo que tem seu significado erradamente explicado é: 
 
A)  habitat – ambiente onde há vida vegetal ou animal; 
b) quorum – número mínimo obrigatório de pessoas para deliberação; 
c) alibi – justificativa de um delito; 
d) superávit – diferença a mais entre receita e despesa; 
e) a priori – antecipadamente. 
 
19.  “crimes de bagatela” equivalem a “crimes”: 
 
A)  de ocorrência recente; 
B) que envolvem gente importante; 
C) da área financeira; 
D) de pouca significação; 
E) de falsidade ideológica. 
 
 
20. Entre as críticas feitas à Justiça brasileira pelo autor do texto só NÃO está: 
 
A)  a morosidade com que atua; 
B) o excesso de burocracia; 
C) a presença de dois pesos e duas medidas; 
D) o preconceito racial; 
E) a injustiça de certas decisões. 
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21. O fato de o chimpanzé ser geneticamente o primata mais próximo do homem serve de 
argumento para: 
 
A)  libertar os chimpanzés em cativeiro; 
B) requerer o mesmo tratamento dado aos humanos; 
C) permitir a contratação de advogados para animais; 
D) retirar os animais de jaulas e colocá-los em celas; 
E) conceder aos chimpanzés certa liberdade de movimento. 
 
22.  Na frase: “Você ignora que quem os cose sou eu”, temos a indicação da classe gramatical 
correta no item: 
 
A) que – pronome relativo 
B) quem – pronome relativo 
C) os - pronome pessoal 
D) você – pronome demonstrativo 
E) os – pronome demonstrativo 
 
 
23. Assinale a alternativa que contém voz passiva:  
 
A) Tínhamos apresentado diversas opções. 
B) Dorme-se bem naquele hotel. 
C) Precisa-se de gerente de vendas. 
D) Difundia-se o boato de que havia racionamento. 
E) Convocaram os sócios para uma reunião. 
 
 
24.  “Assim eu quereria a minha última crônica: que fosse pura como esse sorriso.”( Fernando 
Sabino) 
Assinale a série em que estão devidamente classificadas as formas verbais em destaque. 
A) futuro do pretérito, presente do subjuntivo 
B) pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito do subjuntivo 
C) pretérito mais que perfeito, presente do subjuntivo 
D) futuro do pretérito, pretérito imperfeito do subjuntivo 
E) pretérito perfeito, futuro do pretérito 
 
 
25.  “Quando você... aqui, estaremos a seu dispor.” 
“Quando você... nosso amigo de infância convide-o para o evento.” 
Nas orações acima, as lacunas podem ser preenchidas adequadamente por: 
 
A) vir e ver 
B) vier e vir 
C) ver e vir 
D) vier e ver 
E) vir e vir 
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26. Assinale a opção em que os vocábulos obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. 
 
A) terás, límpida 
B) necessário, verás 
C) dá-lhes, necessário 
D) incêndio, também 
E) extraordinário, incêndio 
 
 
27. Observe as frases abaixo: 
 

1- Que papelão você fez ontem no baile! 
2- Vestia uma roupinha muito mixuruca. 
3- Gostaria de oferecer-lhes uns presentinhos bem mimosos. 
4- Não precisa fazer dramalhão mexicano. 
5- Eta rapazinho difícil! 

 
Aponte a seqüência que apresenta substantivos com mudança de grau usada em sentido pejorativo. 
 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1, 2 e 4 
C) 1, 2, 4 e 5 
D) 1, 2, 3, 4 e 5 
E) 3, 4 e 5 
 
 
28.  “O pobre homem fica... meditar,... tarde, indiferente... que acontece ao seu redor.” 
 
A) à ,a, aquilo 
B) a, a, àquilo 
C) a, à, àquilo 
D) à, à, aquilo 
E) à,à, àquilo 
 
29.  Assinale a alternativa incorreta: 
 
A) Falou bastantes coisas. 
B) Os guardas cometeram erros de leso-patriotismo. 
C) Era a mim mesma que ele se referia. 
D) Seus apartes eram o mais pertinentes possível. 
E) Você fala tanto, que me deixa meia tonta. 
 
 
30. “Toda a verdade dos fatos ... ainda que ... as revelações.” 
 
A) será apurado, doa 
B) será apurados, doa 
C) serão apurados, doa 
D) serão apurada, doam 
E) será apurada, doam 
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INFORMÁTICA 
 
31. Qual destes sites é um site de busca? 

A) www.google.com.br 
B) www.fimes.edu.br 
C) www. capacita.unirp.edu.br 
D) www.diarioweb.com.br 
E) www.muitolonge.com.br 

 
32. Selecione a única opção que não se pode fazer com o auxílio da INTERNET: 

A) Limpar a casa 
B) Estudar 
C) Ler um livro 
D) Assistir um filme 
E) Ver notícias 

 
33. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira e escolha a alternativa que contém a 
resposta correta. 
 

(1) Ms. Office Word 2003 
(2) Ms. Office Excel 2003 
(3) Ms. Office Power Point 2003 
(4) Ms. Office Outlook 2003 

(   ) Editor de Planilhas 
(   ) Editores de Apresentação e Slides 
(   ) Envio e recebimento de e-mails 
(   ) Editores de Textos 

 
A) 1 2 3 4 
B) 2 4 1 3 
C) 4 2 3 1 
D) 2 3 4 1 
E) 4 3 2 1 

 
34. A Internet, além de concentrar uma grande quantidade de informações em servidores 
destinados a esse fim, possui a função de meio de comunicação. Com relação às diversas 
maneiras de se comunicar através da Internet, é correto afirmar que: 
 
A) O e-mail é a única forma de comunicação que permite a duas ou mais pessoas se 

comunicarem simultaneamente. 
B) Para duas ou mais pessoas se comunicarem simultaneamente com o uso do Chat é 

obrigatório que nos computadores de todas elas tenha um programa FTP cliente instalado. 
C) Atualmente existem programas que possibilitam o uso do computador para fazer ligações 

telefônicas com preço inferior ao cobrado pelas operadoras de telefonia. Um exemplo é o 
Skype utilizado em diversas empresas. 

D) Ao inscrever-se em uma lista de discussão, o usuário passa a receber mensagens de diversas 
pessoas da lista sobre o tema central. Ao enviar uma mensagem destinada às pessoas da 
referida lista, esse mesmo usuário só necessita enviar um único e-mail para a lista, que se 
encarregará de fazer a distribuição aos seus participantes. 

E) Ao contrário da lista de discussão, os usuários cadastrados em um fórum devem enviar e-
mail com suas mensagens a todos os participantes do referido fórum e, da mesma forma, ao 
responder, devem encaminhá-las a todos os participantes envolvidos.  

 
 
Analise a planilha e o gráfico a seguir e responda as questões 5 e 6. 
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  A B C D E 
1 Nome Prova1 Prova2 Prova3 Média
2 João 8,0 3,0 5,0 5,3 
3 Joana 7,0 7,0 4,0 6,0 
4 Maria 10,0 9,0 2,0 7,0 
5 Pedro 8,5 8,0 9,0 8,5 
6 Média 8,4 6,8 5,0 6,7 

 

0,00
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2,00

3,00

4,00
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7,00

8,00
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João Joana Maria Pedro Média

 
 
35. Considerando a solução apresentada é correto afirmar que: 
 

A) a média de João foi calculada utilizando a fórmula “=MEDIA(B2:D2)/3” 
B) o resultado da célula E6 pode ser obtido tanto pela fórmula “=MEDIA(E2:E5)”quanto pela 

fórmula “MEDIA(B6:D6)”. 
C) O gráfico apresentado foi produzido a partir da seleção de toda a planilha. 
D) O gráfico apresentado foi produzido a partir da seleção da coluna A e da linha 6. 
E) O gráfico apresentado foi produzido a partir da seleção das colunas A e E. 

 
 
36. Considerando que a coluna A estivesse selecionada, é correto afirmar que: 
 

A) Para modificar o estilo da fonte de todos os nomes para itálico, bastaria pressionar as teclas 
“CTRL+I” 

B)  Se algum dado na planilha for modificada o gráfico será atualizado automaticamente desde 
que a parte modificada seja selecionada. 

C) Para selecionar todas as colunas e linhas basta clicar duas vezes no botão direito do mouse. 
D)  Mantendo a tecla SHIFT pressionada, clicando nas células A1 e D6 é possível selecionar 

somente as células A1 e D6 
E) A forma mais fácil de selecionar uma coluna é pressionar a tecla TC  
 
 

37. Assinale a afirmativa correta: 
 

A) Os ícones são representações gráficas de objetos da interface do Windows (por exemplo 
uma pasta, um programa, um documento, etc. 

B) A única função do mouse é mover o cursor pela tela 
C) A função da tecla “Backspace” ou “←” é inserir espaços entre as palavras. 
D) Para selecionar uma palavra em um texto, basta clicar uma vez no botão esquerdo do mouse 
E) Para acionar um programa basta clicar uma única vez com o botão esquerdo do mouse sobre 

o ícone referente ao programa. 
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38. Em relação ao MS Excel é correto afirmar que:  
 

A) Não pode haver relação entre o valor de uma célula e os valores de outras células 
B) As linhas podem ser ordenadas segundo os valores das células de uma coluna escolhida 
C) Todas as colunas de uma mesma planilha devem ter a mesma largura 
D) Os comandos Dividir e Congelar Painéis têm a mesma função 
E) Uma ou mais colunas ocultadas são transferidas para um arquivo auxiliar 

 
 
39. Sobre editores de textos NÃO é correto afirmar que: 
 

A) Apresentam facilidades na elaboração de diversos tipos de documentos proporcionando 
gravar modelos para serem usados posteriormente. 

B) É possível alterar a cor e o tamanho dos caracteres e também pode-se incluir figuras no 
texto. 

C) Os documentos podem possuir tipos de letras (fontes) diferentes. 
D) Se um documento for criado no Microsoft Word e salvo com a extensão .doc é impossível 

abri-lo em outro editor de texto. 
E) Alguns editores de texto possuem modelos para a elaboração de cartas, faxes e currículos. 

 

40. Considerando que você está editando um texto no MS Word versão português, assinale a opção 
que indica o resultado correto para o comando mencionado. 

A) Ctrl+T faz a transferência do texto para um arquivo a ser especificado 
B) Alt+A exibe o menu de Ajuda 
C) Alt+E abre o menu de Exibir. 
D) Ctrl+Z desfaz a última digitação 
E) Ctrl+I abre a janela Imprimir 
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MATEMÁTICA 
41. O resultado da operação:  ( 244 )0 é igual a: 
 
( A ) 5    ( B ) 4     ( C ) 3     ( D ) 2      ( E ) 1 
 
 
42 . A solução da equação:  3x – 4 = 2x + 6 é: 
  
( A ) 4    ( B ) 8    ( C ) 10    ( D ) 2     ( E ) 6 
 
 
43.  O resultado da expressão:  ( √ 4  ) . (√ 9 ) é igual a: 
 
( A ) 3   ( B ) 6   ( C ) 4   ( D ) 8    ( E ) 10 
 
 
44. Em uma cidade 80% dos leitores lêem o Jornal A. 30% Lêem os jornais A e B e 50% dos 
Leitores lêem o jornal B. Sendo assim, quantos leitores lêem apenas o jornal A 
 
( A ) 10 %    ( B ) 20%   ( C ) 40%   ( D ) 50%    ( E ) 30% 
 
 
45. Um terreno quadrado possui lado igual a 5metros. Então sua área, em metros quadrados, 
corresponde a: 
 
( A ) 25     ( B ) 15     ( C ) 5    ( D ) 10   ( E ) 30 
 
 
46 . A raiz da função: f(x) = 2x – 8 é igual a: 
 
( A ) 2   ( B ) 3   ( C ) 4    ( D ) 5    ( E ) 6 
 
 
47. A solução positiva da equação: x2 – 9 = 0 é: 
 
( A ) 1   ( B ) 3    ( C ) 5   ( D ) 7    ( E ) 9 
 
 
48. Dada a função: f (x) = x2 + 4, o valor de f( 2 ) é igual a: 
 
( A ) 2   ( B ) 4   ( C ) 6   ( D ) 0    ( E ) 8 
 
49. Um terreno retangular de dimensões a e b tem área igual a 600m2. Se um de seus lados mede 
20metros então o outro lado mede: 
 
( A ) 30m   ( B ) 40m    ( C ) 50m    ( D ) 60m    ( E ) 70m 
 
 
50. O volume de um cubo de lado 2m, em m3, é igual a: 
 
( A ) 1    ( B ) 2   ( C ) 4    ( D ) 8    ( E ) 16 
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REDAÇÃO 

Leia com atenção todas as instruções: 

A seguir, são apresentados dois temas. Examine-os atentamente escolha um deles e elabore um 
texto, no qual você exporá suas idéias a respeito do assunto. Ao realizar sua tarefa, tenha presente 
os seguintes aspectos: 

1) Estruture sua redação de modo que ela preencha entre 25 (mínimo) e 30 (máximo) linhas plenas, 
considerando o tamanho da letra regular. 

2) Ao elaborar sua redação, você deverá utilizar-se de outras informações que julgar relevantes para 
o desenvolvimento das temáticas, desde que estejam com ela essencialmente relacionadas. 

3) Na redação você deverá ater-se ao seguinte:  
a) Dê um título à sua redação. 

b) Use caneta de tinta azul ou preta. 

c) Sua letra deverá ser legível. 

d) Não pode apresentar desconhecimento da norma padrão. 

e) As sugestões só servirão de referencial. 

f) Não se esqueça de que você deverá fazer uma dissertação argumentativa em prosa. 

4) Qualquer redação, por melhor que seja, perderá seu valor se fugir à temática proposta e será 
penalizada se não corresponder às exigências mencionadas no item 3 acarretando total 
comprometimento do texto produzido. 

Lembre-se de que não serão considerados: 

a) Textos que não desenvolverem um dos temas propostos; 
b) Textos redigidos a lápis ou ilegíveis; 
c) Cópias ou paráfrases de textos constantes na prova objetiva; 
d) Textos sem título. 
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Tema1 

 

 

 

 

Tema 2 

O alvo é você 

A publicidade abusa da imagem do jovem, que serve para vender qualquer produto. 

A imagem ‘jovem’ é a mais badalada, estilizada, desejada e cobiçada da nossa cultura. A impressão 
que se tem é que, se você é jovem e bonito (a), as portas do mundo se abrirão para você. 

Só que a vida não corresponde integralmente a esse ideal. Isso cria uma defasagem muito 
angustiante para os adolescentes e jovens que apostam no efeito da imagem para conquistar seu 
lugar no mundo, quando, na verdade, estão se sentindo inseguros, frágeis e um tanto vazios, ou seja: 
sem muitos recursos para preencher a imagem ideal que a sociedade faz deles e com a qual, 
forçosamente, se identificam. 

(KEHL, Maria Rita. Folhateen, 27/10/03, p.3.) 

Na redação, apresente argumentos que sustentem seu ponto de vista sobre a questão exposta por 
Maria Rita Kehl. 
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