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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto

Cace a liberdade
(Martha Medeiros)

Arroz, feijão, bife, ovo. Isso nós temos no prato, é a fonte 
de energia que nos faz levantar de manhã e sair para trabalhar. 
Nossa meta primeira é a sobrevivência do corpo. Mas como 
anda a dieta da alma?

Outro dia, no meio da tarde, senti uma fome me revirando 
por dentro. Uma fome que me deixou melancólica. Me dei conta 
de que estava indo pouco ao cinema, conversando pouco com 
as pessoas, e senti uma abstinência de viajar que me deixou 
até meio tonta. Minha geladeira, afortunadamente, está cheia, 
e ando até um pouco acima do meu peso ideal, mas me senti 
desnutrida. Você já se sentiu assim também, precisando se 
alimentar?

Revista, jornal, internet, isso tudo nos informa, nos situa 
no mundo, mas não sacia. A informação entra dentro da casa 
da gente em doses cavalares e nos encontra passivos, a gente 
apenas seleciona o que nos interessa e despreza o resto, e 
nem levantamos da cadeira neste processo. Para alimentar a 
alma, é obrigatório sair de casa. Sair à caça. Perseguir.

Se não há silêncio a sua volta, cace o silêncio onde ele se 
esconde, pegue uma estradinha de terra batida, visite um sítio, 
uma cachoeira, ou vá para a beira da praia, o litoral é bonito 
nesta época, tem uma luz diferente, o mar parece maior, há 
menos gente.

Cace o afeto, procure quem você gosta de verdade, tire 
férias de rancores e mágoas, abrace forte, sorria, permita que 
o cacem também.

Cace a liberdade que anda tão rara, liberdade de 
pensamento, de atitudes, vá ao encontro de tudo que não tem 
regra, patrulha, horários. Cace o amanhã, o novo, o que ainda 
não foi contaminado por críticas, modismos, conceitos, vá atrás 
do que é surpreendente, o que se expande na sua frente, o que 
lhe provoca prazer de olhar, sentir, sorver. Entre numa galeria 
de arte. Vá assistir a um filme de um diretor que não conhece. 
Olhe para a sua cidade com olhos de estrangeiro, como se 
você fosse um turista. Abra portas. E páginas.

Arroz, feijão, bife, ovo. Isso me mantém de pé, mas não 
acaba com meu cansaço diante de uma vida que, se eu me 
descuido, se torna repetitiva, monótona, entediante. Mas nada 
de descuido. Vou me entupir de calorias na alma. Há fartas 
sugestões no cardápio. Quero engordar no lugar certo. O ritmo 
dos meus dias é tão intenso que às vezes a gente se esquece 
de se alimentar direito.

1) Considerando as ideias defendidas pela autora, é 
correto afirmar que:
a) a alimentação da alma deve ser mais importante que a 

do corpo.
b) o silêncio contribui para que a alma fique melancólica e 

triste.
c) o bom aproveitamento da vida corresponde à energia 

para a alma.
d) a grande quantidade de informação viabiliza a saciedade 

da alma.
e) a dieta com calorias para a alma é tão prejudicial quanto 

para o corpo. 2

2) O texto é marcado pela postura subjetiva uma vez 
que apresenta relatos pessoais. Dentre os fragmentos 
transcritos abaixo, assinale a opção cujo elemento 
linguístico em destaque NÃO ilustre pessoalidade.
a) “é a fonte de energia que nos faz levantar” (1°§)
b) “Outro dia, no meio da tarde, senti uma fome” (2°§)
c) “Uma fome que me deixou melancólica.” (2°§)
d) “Minha geladeira, afortunadamente, está cheia,” (2°§)
e) “Isso me mantém de pé” (7°§)

3) Na última frase do texto, a autora provoca um efeito de 
sentido por meio:
a) da negação de uma desculpa corriqueira.
b) da apropriação figurada de um discurso usual.
c) da abordagem descontextualizada sobre alimentação.
d) do exagero na referência ao ritmo dos dias.
e) da valorização de alimentos saudáveis todos os dias.

4) Considerando o contexto, percebe-se que, em todas 
as alternativas abaixo, a vírgula foi empregada pela 
mesma razão, EXCETO em:
a) “estava indo pouco ao cinema, conversando pouco com 

as pessoas” (2°§)
b) “Revista, jornal, internet” (3°§)
c) “abrace forte, sorria, permita que o cacem também.”

(5°§)
d) “Para alimentar a alma, é obrigatório sair de casa.” (3°§)
e) “Arroz, feijão, bife, ovo.” (7°§)

5) No 5o parágrafo, os verbos estão, predominantemente, 
flexionados em um modo verbal que evidencia a ênfase:
a) no leitor
b) no assunto
c) na autora
d) na linguagem
e) na argumentação

6) O emprego de um sufixo pode conferir valor semântico 
ao vocábulo refletindo juízos, valoração. Assim, dentre 
as palavras abaixo, assinale a única cujo sufixo explicita 
um sentido crítico:
a) “sobrevivência” (1 °§)
b) “melancólica” (2°§)
c) “geladeira” (2o)
d) “obrigatório” (3°§)
e) “modismos” (6°§)

7) Em “Minha geladeira, afortunadamente, está cheia” (2°§), 
o termo em destaque classifica-se, morfologicamente, 
como:
a) adjetivo
b) advérbio
c) substantivo
d) verbo
e) conjunção

8) Considerando a estrutura do período “Quero engordar 
no lugar certo.” (7°§), pode-se afirmar, sobre o verbo 
em destaque que:
a) não apresenta complemento
b) está flexionado no futuro do presente
c) seu sujeito é inexistente
d) constitui uma oração
e) expressa a ideia de possibilidade

9) Ao empregar a referência “Outro dia, no meio da tarde” 
(2°), a autora confere à sua experiência relatada um 
caráter que é MELHOR entendido como:
a) casual
b) didático
c) cerimonioso
d) factual
e) atemporal

10) Em “O ritmo dos meus dias é tão intenso aue às vezes 
a gente se esquece de se alimentar direito”(7°§), a 
conjunção em destaque introduz um valor semântico 
de:
a) condição
b) finalidade
c) causa
d) concessão
e) consequência
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MATEMÁTICA

11) Um levantamento efetuado entre 480 pessoas mostrou 
que muitas delas mantinham dois chips de celular, A e 
B, conforme a tabela a seguir:

CHIP CHIP A OS DOIS CHIPS
TOTAL DE USUÁRIOS 320 80

O total de pessoas que mantinham somente o chip B, 
sabendo que todas as pessoas mantinham pelo menos 
um dos chips, é:
a) 240
b) 80
c) 160
d) 120
e) 140

12) O gráfico da função f(x) = -3x + b intercepta o eixo das 
abscissas (eixo x) no ponto A(-2,0). Nessas condições 
o valor de b é:
a) 1,5
b) -1 ,5
c) 6

d )  !
3

e) - 6

16) O quociente entre os números complexos z = 2 + 3i e
w = 1 -  i é:

5 + /' 
2

-1 + / 
2

1 + i

a)

b)

c)

d) 5 + i
e) -1 + i

17) Sendo sen a = 0,5 e a um ângulo do 2o quadrante, então 
o valor da tg a é igual a:

a) - S

b )  £
3

c) -1

d) Vã

e) - VVã
3

13) O total de múltiplos de 4 existentes entre os números 
23 e 125 é:
a) 25
b) 26
c) 27
d) 28
e) 24

|3 - 2
14) Considerando as matrizes A = ., „ e B

então o resultado da expressão

a )  ±
3

b) - 2
3
4

d) 2

e) i

_1 ; 
deM 
detS

1
-1

é igual a:

c)

15) O termo independente de x no desenvolvimento de 

f x2 + — |  é igual a:

a) 10
b) 12
c) 14
d) 15
e) 21

18) A soma das projeções dos catetos de um triângulo 
retângulo é igual a 13 cm e um dos catetos mede 5 cm. 
Nessas condições, o perímetro desse triângulo é igual a:
a) 24 cm
b) 28 cm
c) 30 cm
d) 32 cm
e) 36 cm

19) Um poliedro convexo tem 9 faces e 16 arestas. Desse 
modo, o total de vértices desse poliedro é:
a) 12
b) 9
c) 15
d) 11
e) 10

20) Seja a equação geral da reta num plano r: 2x + y -  4 = 
0, o único ponto que não pertence à reta r, é:
a) (1,2)
b) (-1,6)
c) (3,-2)
d) (2, 1)
e) (-2,8)

_____________NOÇÕES DE INFORMÁTICA____________

21) Uma das típicas classificações, segundo a extensão 
geográfica, de uma rede de computadores é denominada 
de LAN. Essa sigla, em inglês, representa:
a) local art netscape
b) log area network
c) local area network
d) log art netscape
e) local area netscape

22) Identifique a alternativa que apresenta o que é 
considerado o menor componente de uma imagem digital:
a) cmyk
b) pixel
c) ocr
d) raw
e) rgb
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23) Por padrão, no Windows XP, quando é mencionado a 
unidade C: identifica o seguinte tipo de hardware:
a) disco rígido
b) impressora
c) leitor de CD/DVD
d) pen-drive
e) memória RAM

24) Temos, em uma planilha, o número 7 na célula B2 e na 
célula C3 o número 2. Na célula D4 temos a seguinte 
fórmula: =C3-B2+C3*B2/C3 que apresentará como 
resultado:
a) -6,5
b) -10,5
c) 4,5
d) 2
e) -8,5

25) Quanto ao conceito e organização de arquivos, analise 
as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou 
Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta (de cima para baixo):
( ) Pode-se ter um diretório que não contenha nenhum 

arquivo em seu conteúdo.
( )Uma pasta de arquivos sempre deverá estar contida 

dentro de um diretório.
( )Toda a estrutura de arquivos e diretórios pode ser 

considerada análoga a uma árvore.
a) V - V - V
b) V - F - V
c) V - V - F
d) F - V - V
e ) f  .  f  .  f

26) Assinale, das alternativas abaixo, a única que identifica 
corretamente dois métodos clássicos de backup:
a) procedimental e presencial
b) fundamental e essencial
c) incremental e diferencial
d) rudimental e potencial
e) comportamental e sequencial

27) Caso se queira enviar pelo MS-Outlook uma mesma 
mensagem a vários destinatários de tal maneira que 
eles não conheçam os e-mails uns dos outros, deve-se 
utilizar o campo:
a) Add:
b) Cc:
c) To:
d) Ceo:
e) Tcc:

28) A sequência de atalhos de teclado que permitem numa 
edição de um texto, previamente selecionado, que 
ele possa ser recortado (eliminado) e em seguida ser 
inserido em outro ponto, onde estiver o cursor, será:
a) CTRL + C e CTRL + X
b) CTRL + C e CTRL + V
c) CTRL + V e CTRL + C
d) CTRL + X e CTRL + C
e) CTRL + X e CTRL + V

29) “A Internet está diretamente relacionada com o conceito
d e _____, enquanto a Intranet está mais relacionada
com o conceito d e _____Assinale a alternativa que
complete correta e respectivamente as lacunas:
a) WAN - LAN
b) LAN-WAN
c) PAN-LAN
d) PAN - SAN
e) WAN - PAN

30) Ao salvarmos uma típica apresentação do MS- 
PowerPoint 2010 em nosso HD, a extensão padrão do 
arquivo será:
a) .xlsx
b) .ppt
c) .pdf
d) .xis
e) ■Pptx

___________________LEGISLAÇÃO___________________

31) Considere as normas da Lei Orgânica do Município de
Vassouras/RJ e assinale a alternativa correta sobre o
exercício do poder.
a) Todo o poder do Município emana do povo, que o exerce 

indiretamente ou por meio de representantes eleitos, 
nos termos das Constituições Federal e Estadual e 
desta Lei Orgânica.

b) Todo o poder do Município emana do povo, que o exerce 
diretamente ou por meio de plebiscito, nos termos das 
Constituições Federal e Estadual e desta Lei Orgânica.

c) Todo o poder do Município emana do povo, que o exerce 
diretamente ou por meio de representantes eleitos, nos 
termos das Constituições Federal e Estadual e desta Lei 
Orgânica.

d) Todo o poder do Município emana do povo, que o exerce 
diretamente ou por meio de referendo, nos termos das 
Constituições Federal e Estadual e desta Lei Orgânica.

e) Todo o poder do Município emana do povo, que o 
exerce diretamente ou por meio de iniciativa popular 
no processo legislativo, nos termos das Constituições 
Federal e Estadual e desta Lei Orgânica.

32) Assinale a alternativa correta sobre os símbolos do
Município com base nas normas da Lei Orgânica do
Município de Vassouras/RJ.
a) São símbolos do Município o Brasão de Armas, a 

Bandeira e o Hino Municipal, a serem definidos em lei, 
representativos de sua cultura e história.

b) São símbolos do Município o Brasão de Armas, a 
Bandeira Nacional e o Hino Municipal, a serem definidos 
em decreto, representativos de sua cultura e história.

c) São símbolos do Município o Brasão de Armas, a 
Bandeira Nacional e o Hino Nacional, a serem definidos 
em licitação, representativos de sua cultura e história.

d) São símbolos do Município o Brasão de Armas, a 
Bandeira e o Hino Municipal, a serem definidos em 
licitação, representativos de sua cultura e história.

e) São símbolos do Município o Brasão de Armas, a 
Bandeira e o Hino Nacional, a serem definidos em 
decreto legislativo, representativos de sua cultura e 
história.
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33) Considere as normas da Lei Orgânica do Município de
Vassouras/RJ e assinale a alternativa correta.
a) O Município de Vassouras, pessoa jurídica de Direito 

Privado interno, é unidade territorial independente 
da organização político-administrativa da República 
Federativa do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro, 
dotada, exclusivamente, nos termos assegurados pela 
Constituição da República e por esta Lei Orgânica, 
de autonomia política, financeira, administrativa e 
legislativa.

b) O Município de Vassouras, pessoa jurídica de Direito 
Público interno, é unidade territorial que integra a 
organização político-administrativa da República 
Federativa do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro, 
dotada, exclusivamente, nos termos assegurados 
pela Constituição da República, pela Constituição do 
Estado, de autonomia política, financeira, administrativa 
e legislativa.

c) O Município de Vassouras, pessoa jurídica de Direito 
Privado interno, é unidade territorial que integra a 
organização político-administrativa da República 
Federativa do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro, 
dotada, nos termos assegurados pela Constituição 
da República, pela Constituição do Estado e por esta 
Lei Orgânica, de dependência política, financeira, 
administrativa e legislativa.

d) O Município de Vassouras, pessoa jurídica de Direito 
Público interno, é unidade territorial que integra a 
organização político-administrativa da República 
Federativa do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro, 
dotada, nos termos assegurados pela Constituição 
da República, pela Constituição do Estado e por esta 
Lei Orgânica, de autonomia política, financeira e de 
dependência administrativa e legislativa.

e) O Município de Vassouras, pessoa jurídica de Direito 
Público interno, é unidade territorial que integra a 
organização político-administrativa da República 
Federativa do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro, 
dotada, nos termos assegurados pela Constituição 
da República, pela Constituição do Estado e por 
esta Lei Orgânica, de autonomia política, financeira, 
administrativa e legislativa.

34) Assinale a alternativa correta com base nas normas da
Lei Orgânica do Município de Vassouras/RJ.
a) A criação, organização e supressão de distritos depende 

apenas de autorização do governo estadual, observada 
a legislação estadual.

b) A criação, organização e supressão de distritos depende 
de lei municipal, observada a legislação estadual.

c) A criação, organização e supressão de distritos depende 
apenas de autorização do governo federal, observada a 
legislação estadual.

d) A criação, organização e supressão de distritos depende 
de autorização judicial, observada a legislação estadual.

e) A criação, organização e supressão de distritos depende 
de autorização judicial e lei estadual, observada a 
legislação estadual.

35) Assinale a alternativa correta sobre competência
legislativa com base nas normas da Lei Orgânica do
Município de Vassouras/RJ.
a) Compete ao Município elaborar o plano plurianual e o 

orçamento anual, fixando a despesa, vedada a previsão 
de receita.

b) Compete ao Poder Legislativo estadual instituir o regime 
jurídico único dos servidores municipais.

c) Compete exclusivamente ao Poder Legislativo da União 
regulamentar a utilização dos logradouros públicos.

d) Não compete ao Município elaborar as diretrizes 
orçamentárias, prevendo a receita e fixando a despesa, 
com base em planejamento adequado.

e) Compete ao Município firmar, no âmbito da gestão 
associada, contrato de programa, nos termos da 
legislação federal.

36) Considere as normas da Lei Orgânica do Município de 
Vassouras/RJ e assinale a alternativa correta sobre a 
hipótese de dispensa da sanção do Prefeito na atividade 
legiferativa.
a) Fixação dos subsídios, por resolução, dos Vereadores, 

observado o disposto na Constituição Federal e nesta 
Lei Orgânica.

b) Alteração no sistema tributário municipal, arrecadação e 
distribuição de suas rendas.

c) Disciplina do plano plurianual, diretrizes orçamentárias, 
orçamento anual e abertura de créditos adicionais.

d) Obtenção e concessão de empréstimos e operações de 
crédito, bem como a forma e os meios de pagamento.

e) Concessão de auxílios e subvenções.

37) Assinale a alternativa correta sobre a extinção do 
mandato de Vereador com base nas normas da Lei 
Orgânica do Município de Vassouras/RJ.
a) Cumpre ao Plenário da Câmara Municipal declarar 

a extinção do mandato de Vereador que deixar de 
comparecer, em cada sessão legislativa, à metade das 
reuniões ordinárias da Câmara Municipal, salvo licença 
ou missão por esta autorizada.

b) Cumpre à Mesa Diretora da Câmara Municipal declarar 
a extinção do mandato de Vereador que deixar de 
comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte 
das reuniões ordinárias da Câmara Municipal, salvo 
licença ou missão por esta autorizada.

c) Cumpre à Mesa Diretora da Câmara Municipal declarar 
a extinção do mandato de Vereador que deixar de 
comparecer, em duas sessões legislativas, à quarta 
parte das reuniões ordinárias da Câmara Municipal, 
salvo licença ou missão por esta autorizada.

d) Cumpre ao Plenário da Câmara Municipal declarar 
a extinção do mandato de Vereador que deixar de 
comparecer, em cada sessão legislativa, à quinta parte 
das reuniões ordinárias da Câmara Municipal, salvo 
licença ou missão por esta autorizada.

e) Cumpre à Mesa Diretora da Câmara Municipal declarar 
a extinção do mandato de Vereador que deixar de 
comparecer, em duas sessões legislativas, à metade 
das reuniões ordinárias da Câmara Municipal, salvo 
licença ou missão por esta autorizada.

38) Considere as normas da Lei Orgânica do Município de 
Vassouras/RJ e assinale a alternativa correta sobre o 
rito do processo de cassação do mandato do Vereador.
a) Se o denunciante for Vereador, ficará obrigado a 

votar sobre a denúncia e a integrar a Comissão de 
Investigação e Processante.

b) Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos 
presentes, na mesma reunião será constituída a 
Comissão de Investigação e Processante, com cinco 
Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais 
elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator.

c) Recebendo o processo, o Presidente da Comissão 
iniciará os trabalhos, dentro de 5 (cinco) dias, notificando 
o denunciado, com a remessa de cópia da denúncia e 
documentos que a instruírem, para que, no prazo de 10 
(dez) dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique 
as provas que pretender produzir e arrole testemunhas, 
até o máximo de 10 (dez).

d) Decorrido o prazo de defesa, a Comissão de Investigação 
e Processante emitirá parecer dentro de 15 (quinze) 
dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento 
da denúncia, o qual, neste último caso, será submetido 
ao Plenário.

e) O denunciado deverá ser intimado de todos os atos 
do processo, pessoalmente, ou na pessoa de seu 
procurador, com a antecedência, pelo menos, de 3 
(três) dias, sendo-lhe permitido assistir às diligências e 
audiências, bem como formular perguntas e reperguntas 
às testemunhas e requerer o que for de interesse da 
defesa.
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39) Assinale a alternativa correta sobre as indenizações
pagas aos Vereadores com base nas normas da Lei
Orgânica do Município de Vassouras/RJ.
a) As reuniões extraordinárias, realizadas no período 

das sessões legislativas ordinárias, serão sempre 
indenizadas.

b) É garantido o pagamento de indenização pelo 
comparecimento dos Vereadores às reuniões das 
sessões legislativas extraordinárias, realizadas durante 
o recesso parlamentar.

c) As reuniões extraordinárias, realizadas no período das 
sessões legislativas ordinárias, serão indenizadas na 
metade do valor normal.

d) É vedado o pagamento de indenização pelo 
comparecimento dos Vereadores às reuniões das 
sessões legislativas extraordinárias, realizadas durante 
o recesso parlamentar.

e) As indenizações pagas pelo comparecimento dos 
Vereadores às reuniões das sessões legislativas 
extraordinárias serão isentas de impostos.

40) Assinale a alternativa correta sobre a iniciativa popular
com base nas normas da Lei Orgânica do Município de
Vassouras/RJ.
a) A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação 

à Câmara Municipal, de projeto de lei subscrito por, no 
mínimo, 3% (três por cento) do eleitorado do Município, 
em lista organizada por entidade associativa legalmente 
constituída, que se responsabilizará pela idoneidade 
das assinaturas.

b) A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação 
à Câmara Municipal, de projeto de lei subscrito por, 
no mínimo, 10% (dez por cento) do eleitorado do 
Município, em lista organizada por Vereador, que se 
responsabilizará pela idoneidade das assinaturas.

c) A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação 
à Câmara Municipal, de projeto de lei subscrito por, 
no mínimo, 5% (cinco por cento) do eleitorado do 
Município, em lista organizada por Vereador, que se 
responsabilizará pela idoneidade das assinaturas.

d) A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação 
à Câmara Municipal, de projeto de lei subscrito por, no 
mínimo, 5% (cinco porcento) do eleitorado do Município, 
em lista organizada por entidade associativa legalmente 
constituída, que se responsabilizará pela idoneidade 
das assinaturas.

e) A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação 
à Câmara Municipal, de projeto de lei subscrito por, 
no mínimo, 10% (cinco por cento) do eleitorado do 
Município, em lista organizada por Vereador, que não 
se responsabilizará pela idoneidade das assinaturas.
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