CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
REALIZAÇÃO

REF. EDITAL Nº 001/2009- CONCURSO PÚBLICO

INSTRUÇÕES


Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 30 (trinta) questões numeradas sequencialmente que
compõem a prova objetiva.



Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva.
ATENÇÃO

1-

É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.

2-

Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está
correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer
irregularidade, comunique o fato ao fiscal imediatamente.

3-

Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso
encontre alguma irregularidade, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.

4-

Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que será o único documento
válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.

5-

Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente.

6-

A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos
destinados às respostas.

7-

Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma
alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.

8-

Você dispõe de 3h (três horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade,
mas controle seu tempo.

9-

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso queira levar o
caderno de questões, só poderá sair da sala após o término da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha
de Respostas devidamente assinada . As provas estarão disponibilizadas no site da AOCP (www.aocp.com.br) a partir da
divulgação do Gabarito Preliminar.

10- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos, após a conferência de todos os documentos da sala e
assinatura da ata.
11- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de
livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios digitais, agendas eletrônicas, pagers, telefones
celulares, BIP, Walkman, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará
eliminação imediata do candidato.
12- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da
prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.

13- Qualquer

tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as

medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
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CONHECIMENTOS ESPECIFÍCOS
1.
a)

b)

c)

d)

e)

2.
a)

b)

c)

d)
e)

De acordo com a Lei 8.666/93, no que se refere as
modalidades de Licitação, assinale a alternativa
INCORRETA.
Concorrência é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados que, na fase inicial de
habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos
mínimos de qualificação exigidos no edital para
execução de seu objeto.
Tomada de preços é a modalidade de licitação entre
interessados devidamente cadastrados ou que
atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do
recebimento das propostas, observada a necessária
qualificação.
Convite é a modalidade de licitação entre interessados
do ramo pertinente ao seu objeto, desde que
cadastrados, escolhidos e convidados em número
máximo de 3 (três) pela unidade administrativa.
Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para escolha de trabalho técnico, científico
ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou
remuneração aos vencedores, conforme critérios
constantes de edital publicado na imprensa oficial com
antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.
Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para a venda de bens móveis inservíveis
para a administração ou de produtos legalmente
apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de
bens imóveis da Administração cuja aquisição haja
derivado de procedimentos judiciais ou de dação em
pagamento, a quem oferecer o maior lance, igual ou
superior ao valor da avaliação.
Assinale a alternativa correta.
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável somente nos casos de dolo.
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, não sendo possível o direito de
regresso contra o servidor.
As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviços públicos não respondem pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável somente quando o ato praticado
configurar crime.

3.

Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta a(s) correta(s).
I.

Todos têm direito a receber dos órgãos
públicos informações de seu interesse
particular, ou de interesse coletivo ou geral,
que serão prestadas no prazo da lei, sob pena
de responsabilidade, ressalvadas aquelas
cujo sigilo seja imprescindível à segurança
da sociedade e do Estado.

II.

São
a
todos
assegurados,
independentemente do pagamento de taxas a
obtenção de certidões em repartições
públicas, para defesa de direitos e
esclarecimento de situações de interesse
pessoal.
Conceder-se-á "habeas-data" para assegurar
o conhecimento de informações relativas à
pessoa do impetrante, constantes de
registros ou bancos de dados de entidades
governamentais ou de caráter público.
Conceder-se-á
"habeas-corpus"
para
assegurar o conhecimento de informações
relativas à pessoa do impetrante, constantes
de registros ou bancos de dados de
entidades governamentais ou de caráter
público.

III.

IV.

a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I.
Apenas I e II.
Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
I, II, III, IV.

4.
a)

É condição de elegibilidade a idade mínima de
quarenta anos para Presidente e Vice-Presidente da
República e Senador.
trinta e cinco anos para Governador e Vice-Governador
de Estado e do Distrito Federal.
trinta anos para Deputado Federal, Deputado Estadual
ou Distrital.
vinte um anos para Prefeito, Vice-Prefeito e Juiz de
paz.
vinte e um anos para Vereador.

b)
c)
d)
e)
5.

Em relação a Lei 8.429/92, analise as assertivas e
assinale a alternativa que aponta a(s) corretas(s).
I.

II.

III.
IV.

Os atos de improbidade praticados por
qualquer agente público, servidor ou não,
contra a administração direta, indireta ou
fundacional de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios, de Território, de empresa
incorporada ao patrimônio público ou de
entidade para cuja criação ou custeio o erário
haja concorrido ou concorra com mais de
cinquenta por cento do patrimônio ou da
receita anual, serão punidos na forma desta
lei.
Constitui ato de improbidade administrativa
importando enriquecimento ilícito perceber
vantagem econômica, direta ou indireta, para
facilitar a alienação, permuta ou locação de
bem público ou o fornecimento de serviço
por ente estatal por preço inferior ao valor de
mercado.
Não
constitui
ato
de
improbidade
administrativa agir negligentemente na
arrecadação de tributo ou renda.
Não
constitui
ato
de
improbidade
administrativa perceber vantagem econômica
para intermediar a liberação ou aplicação de
verba pública de qualquer natureza.

a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I.
Apenas I e II.
Apenas I e IV.
Apenas I, III e IV.
I, II, III, IV.

6.
a)

Assinale a alternativa correta.
Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito
público.
Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito
privado.
Os partidos políticos não podem adquirir personalidade
jurídica na forma da lei civil.
Os partidos políticos são uma espécie de Autarquia.
Para a criação de novos partidos políticos no Brasil, é
necessário autorização do Supremo Tribunal Federal.

b)
c)
d)
e)
7.
a)
b)
c)

d)
e)
8.
a)
b)
c)
d)
e)

9.

Em relação aos defeitos do negocio jurídico,
assinale a alternativa correta.
Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma
pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar
indenização.
Considera-se coação a ameaça do exercício normal de
um direito, bem como o simples temor reverencial.
Ocorre estado de perigo quando uma pessoa, sob
premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga
a prestação manifestamente desproporcional ao valor
da prestação oposta.
Os negócios jurídicos não são anuláveis por dolo.
A coação exercida por terceiro não vicia o negocio
jurídico.
Em relação as regras de competência do Código de
Processo Civil, assinale a alternativa correta.
A ação fundada em direito pessoal e a ação fundada
em direito real sobre bens móveis serão propostas, em
regra, no foro do domicílio do autor.
A competência em razão do valor e do território, não
podem modificar-se pela conexão ou continência.
A competência territorial é sempre absoluta.
A incompetência relativa pode ser declarada de ofício
pelo juiz.
Nas ações de reparação do dano sofrido em razão de
delito ou acidente de veículos, será competente o foro
do domicílio do autor ou do local do fato.
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta a(s) correta(s).
I.

II.

III.

IV.

a)
b)
c)
d)
e)

No crime de peculato culposo, a reparação do
dano, se precede à sentença irrecorrível,
extingue a punibilidade; se lhe é posterior,
reduz de metade a pena imposta.
Oferecer ou prometer vantagem indevida a
funcionário público, para determiná-lo a
praticar, omitir ou retardar ato de ofício,
caracteriza o crime de corrupção passiva.
Exigir, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da função ou
antes de assumi-la, mas em razão dela,
vantagem indevida, caracteriza o crime de
corrupção ativa.
Oferecer ou prometer vantagem indevida a
funcionário público, para determiná-lo a
praticar, omitir ou retardar ato de ofício,
caracteriza o crime de concussão.

Apenas I.
Apenas I e II.
Apenas I e IV.
Apenas I, III e IV.
I, II, III, IV.

10.

Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta a(s) correta(s).
I.

II.

III.

IV.

a)
b)
c)
d)
e)

Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia
ou queixa em devida forma, o juiz mandará
autuá-la e ordenará a notificação do acusado,
para responder por escrito, dentro do prazo
de quinze dias.
Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia
ou queixa em devida forma, o juiz mandará
autuá-la e ordenará a notificação do acusado,
para responder por escrito, dentro do prazo
de dez dias.
Se não for conhecida a residência do
acusado, ou este se achar fora da jurisdição
do juiz, o processo seguirá a sua revelia,
presumindo-se verdadeiros os fatos alegados
na denuncia ou queixa.
O juiz rejeitará a queixa ou denúncia, em
despacho fundamentado, se convencido, pela
resposta do acusado ou do seu defensor, da
inexistência do crime ou da improcedência da
ação.

Apenas I.
Apenas I e II.
Apenas I e IV.
Apenas I, III e IV.
I, II, III, IV.

PORTUGUÊS

12.

Nova lei limita fumo em São Paulo; veja as restrições
A chamada lei antifumo, aprovada no início de abril
pela Assembleia Legislativa de São Paulo e sancionada nesta
quinta-feira pelo governador José Serra (PSDB), bane o uso
de cigarro e derivados de tabaco em ambientes de uso
coletivos – públicos e privados – em todo o Estado. A lei entra
em vigor em 90 dias.
Conforme o texto, a nova lei proíbe cigarro ou
derivados de tabaco em ambientes de uso coletivo, públicos
ou privado, total ou parcialmente fechados em qualquer um
dos lados por parede ou divisória, em todo o Estado. Entre os
locais de proibição estão áreas internas de bares e
restaurantes, casas noturnas, ambientes de trabalho, táxis e
áreas comuns fechadas de condomínios.
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a
fiscalização para verificar o cumprimento da lei antifumo terá
início em agosto deste ano. Serão disponibilizados 500
agentes do Procon (do Estado e municípios) e da Vigilância
Sanitária para cumprir a lei.
Antes de entrar em vigor, no entanto, o governo
deverá realizar uma ampla campanha educativa para explicar
o que muda com a lei. O projeto também prevê que o Estado
disponibilize medicamentos e dê assistência médica aos
fumantes que queiram largar o cigarro.
A lei não prevê punição ao fumante infrator, mas os
estabelecimentos podem ser multados por órgãos estaduais
de vigilância sanitária com base no Código de Defesa do
Consumidor, podendo ser interditados.
A multa também poderá ser aplicada até mesmo nos
locais em que ninguém estiver fumando durante a fiscalização,
segundo a Vigilância Sanitária. Serão considerados evidências
de desrespeito à nova legislação cinzeiros ou bitucas de
cigarro jogadas no chão, no lixo ou em vasos sanitários, falta
de placas de proibição ao fumo com menção à nova lei e até
cheiro de fumaça.
As multas constantes na regulamentação assinada
hoje vão de R$782 a até R$3 milhões. Existem algumas
escalas para a aplicação das multas. A primeira vez em que
for flagrado, o responsável pelo local será autuado com multa.
Em caso de reincidência, o valor da multa aplicada dobra.
Se numa terceira visita for constatado que ainda há a
presença de fumo em local proibido, o estabelecimento será
impedido de abrir suas portas durante dois dias consecutivos.
Numa eventual quarta visita em que for constatada a
irregularidade, o estabelecimento terá de ficar 30 dias com as
portas fechadas.
Disponível
em
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u547934.shtml>. Acesso em 8
jul 2009.

11.
a)
b)
c)
d)
e)

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao
conteúdo do texto.
O Estado deverá disponibilizar medicamentos e
assistência médica aos fumantes que quiserem deixar
de fumar.
A lei antifumo proibirá cigarro ou derivados de tabaco
em ambientes de uso coletivo, públicos ou privado.
Órgãos estaduais de vigilância sanitária poderão multar
os estabelecimentos que infringirem a nova lei.
O indivíduo que estiver fumando em ambientes nãopermitidos será autuado no próprio local.
A nova lei antifumo se restringe apenas ao estado de
São Paulo e começará a vigorar no início de agosto de
2009.

a)
b)
c)
d)
e)
13.
a)
b)
c)
d)
e)
14.
a)
b)
c)
d)
e)
15.
a)

b)
c)

d)
e)

16.

a)
b)
c)
d)
e)

“Serão considerados evidências de desrespeito [...]
cinzeiros ou bitucas de cigarro jogadas no chão, no
lixo ou em vasos sanitários, falta de placas de
proibição ao fumo com menção à nova lei e até
cheiro de fumaça.”
Assinale a alternativa que corresponde à função
sintática desempenhada pela expressão destacada.
Objeto direto
Predicativo do sujeito
Complemento nominal
Sujeito
Predicativo do objeto
Assinale a alternativa INCORRETA quanto à
classificação das expressões destacadas.
“...e dê assistência médica aos fumantes...”
(complemento nominal)
“Existem algumas escalas para a aplicação das multas.”
(sujeito)
“A lei não prevê punição ao fumante infrator...”
(complemento nominal)
“...cigarro e derivados de tabaco em ambientes de uso
coletivos...” (adjunto adverbial)
“...os estabelecimentos podem ser multados por órgãos
estaduais de vigilância sanitária.” (agente da passiva)
Assinale a alternativa em que o verbo se encontra
no modo subjuntivo.
“...lei antifumo [...] bane o uso de cigarro...”
“...o valor da multa aplicada dobra.”
“...o Estado disponibilize medicamentos...”
“O projeto também prevê que o Estado...”
“A lei entra em vigor em 90 dias.“
Assinale a alternativa INCORRETA quanto à
classificação dos fragmentos destacados.
“Antes de entrar em vigor, [...] o governo deverá realizar
uma ampla campanha educativa para explicar o que
muda com a lei.” (oração subordinada adverbial
temporal)
“A lei não prevê punição ao fumante infrator, mas os
estabelecimentos podem ser multados...” (oração
coordenada adversativa)
“Antes de entrar em vigor, no entanto, o governo deverá
realizar uma ampla campanha educativa para explicar o
que muda com a lei.” (oração subordinada adverbial
final)
“Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a
fiscalização para verificar o cumprimento...” (oração
subordinada adverbial conformativa)
“Se numa terceira visita for constatado que ainda há a
presença de fumo em local proibido,..” (oração
subordinada adverbial condicional)
“Serão considerados evidências de desrespeito à
nova legislação cinzeiros ou bitucas...”.
A regra para o emprego do sinal indicativo de crase
acima também é encontrada em
João vendeu o carro à vizinha.
Maria entregou à filha a encomenda.
Mário indicou à amiga três livros.
José deu informações à vendedora.
Pedro foi sempre leal à namorada.

17.
a)
b)
c)
d)
e)
18.
a)
b)
c)
d)
e)
19.
a)
b)
c)
d)
e)
20.
a)
b)
c)
d)
e)

Assinale a alternativa cujo pronome NÃO foi
corretamente classificado.
“...até mesmo nos locais em que ninguém estiver
fumando durante a fiscalização...” (pronome pessoal)
“...e sancionada nesta quinta-feira pelo governador
José Serra (PSDB)...” (pronome demonstrativo)
“...o estabelecimento será impedido de abrir suas
portas durante dois dias...” (pronome possessivo)
“...para verificar o cumprimento da lei antifumo terá
início em agosto deste ano.” (pronome demonstrativo)
“...parcialmente fechados em qualquer um dos lados
por parede ou divisória...” (pronome indefinido)

22.

Assinale a alternativa que apresenta um encontro
vocálico e um dígrafo na mesma palavra.
Terceira
Cheiro
Infrator
Ampla
Cigarro

a)
b)
c)
d)
e)

a.
b.
c.
d.
e.

23.

24.

Assinale a alternativa cuja palavra NÃO apresenta o
mesmo número de letras e de fonemas.
Texto
Explicar
Táxis
Existem
Lixo
Assinale a alternativa correta quanto à divisão
silábica.
Rea-li-zar
Fi-sca-li-za-ção
Ór-gã-os
Re-stri-ções
Ir-re-gu-la-ri-da-de

INFORMÁTICA
21.

a)
b)
c)
d)
e)

Sobre o navegador Mozilla Firefox 3.0, instalação
padrão, português Brasil, correlacione as colunas e
assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta.
I.
II.
III.
IV.
V.

F11.
Ctrl + N.
Ctrl + T.
F1.
Alt + Home.

(
(
(
(
(

Nova Janela.
Nova Aba.
Página inicial.
Tela Inteira.
Conteúdo de ajuda.

)
)
)
)
)

III – II – V – I – IV.
II – III – V – I – IV.
I – V – IV – II – III.
V – III – I – IV – II.
II – IV – III – I – V.

Utilizando o editor de texto Microsoft Office Word
2003, instalação padrão, português Brasil, assinale
qual alternativa NÃO é um tipo de espaçamento
entre linhas?
Simples.
1,5 linha.
Duplo.
Múltiplos.
Triplo.
Utilizando a planilha eletrônica BrOffice 2.4,
instalação padrão, português Brasil, quais das
afirmativas NÃO é um tipo de gráfico padrão?
Linha.
Rede.
Cotações.
Estatísticas.
Coluna e Linha.
Sobre o Microsoft Outlook 2003, informe verdadeiro
(V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e, em
seguida assinale a sequência correta.
( )
( )
( )
( )
( )

Não é possível adicionar mais que uma conta
de email.
É possivel criar regras para mover novos
emails para a pasta que desejar.
Não possui um catálogo de endereços.
Existe uma opção a onde é possível definir
uma assinatura de email padrão.
Ao criar um novo email a ser enviado,
somente é possível anexar 10 arquivos.

a)
b)
c)
d)
e)

F – V – F – V – F.
F – F – V – V – F.
V – V – F – F – F.
F – F – V – V – V.
V – F – V – F – V.

25.

Qual item utilizado em um computador é um
dispositivo de saída?
Teclado.
Mouse.
Monitor.
WebCam.
Pendrive.

a)
b)
c)
d)
e)

CONHECIMENTOS GERAIS

27.

Leia o texto e responda as questões que seguem
O espetáculo eleitoral

I.

Gilberto Dimenstein
EM MEIO a uma concorrida cerimônia, o presidente
Lula acompanhado de Dilma Roussef lançou, na quintafeira passada, provavelmente a última bolsa de sua
gestão, dessa vez para estimular os trabalhadores a
comprar livros e frequentar museus, teatros, cinemas,
exposições e concertos. A satisfação foi quase
generalizada. A estimativa de R$ 7 bilhões por ano
(sete vezes mais do que toda a arrecadação da Lei
Rouanet) significa mais plateia aos artistas. Para os
empresários, a chance de agradar a seus empregados
e, ainda por cima, abater do imposto; para os
trabalhadores,
mais
um
benefício.
E, enfim, para o governo, apoio de um segmento que
pode influenciar nas eleições que se aproximam e
serve para reduzir, em determinados setores, os danos
causados pelas mudanças anunciadas da reforma da
Lei Rouanet, criticada especialmente no eixo Rio-São
Paulo. Receio que estejamos diante de mais um
espetáculo de desperdício, contracenado pelo
presidente e por um grupo de artistas, de olho,
respectivamente, no que entra nas urnas e nas
bilheterias.
Disponível em <
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2607200924.htm> acesso em
26/07/2009

26.

Sobre o tema exposto bem como demais assuntos
correlatos analise as assertivas a seguir e assinale
a alternativa correta.
I.

II.

III.

a)
b)
c)
d)
e)

O projeto a que se refere o texto já havia sido
apresentado há alguns anos atrás. No
entanto, não avançou pelo fato de criar
despesa orçamentária, o que é proibido pela
Lei de Responsabilidade Fiscal.
A “bolsa” citada no texto não se
incompatibiliza com projetos apoiados pelas
empresas por meio da Lei Rouanet, que
permite dedução de até 4% do IRPJ devido
para patrocínio de projetos culturais. Para as
empresas que utilizarem os dois mecanismos
de apoio cultural, a dedução permitida será
de 5%.
Segundo o texto enviado ao Congresso
Nacional, as pequenas e médias empresas
que utilizam o regime de tributário de lucro
presumido também poderão aderir à
iniciativa.

Apenas I está correta.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas I e III estão corretas.
Apenas II e III estão corretas.
I, II e III estão corretas.

Analise os excertos retirados da música “Comida”
do grupo Titãs e assinale a alternativa que aponta o
que mais se aproxima ao propósito da iniciativa
citada no texto.

II.
III.
IV.
V.

“A gente não quer só comida / A gente
saída para qualquer parte...”
“A gente não quer só comer / A gente
prazer prá aliviar a dor...”
“A gente não quer só dinheiro / A gente
dinheiro e felicidade”
“A gente não quer Só dinheiro / A gente
inteiro e não pela metade”
“A gente não quer só comida / A gente
comida diversão e arte”

quer
quer
quer
quer
quer

a)
b)
c)
d)
e)

I.
II.
III.
IV.
V.

28.

Assinale das alternativas que seguem, aquela que
contém o excerto do texto que justificaria seu título.
“(...) a última bolsa de sua gestão, dessa vez para
estimular os trabalhadores a comprar livros e frequentar
museus, teatros, cinemas, exposições e concertos.”
“EM MEIO a uma concorrida cerimônia, o presidente
Lula acompanhado de Dilma Roussef lançou, na quintafeira passada (...)”
“(...) nas eleições que se aproximam e serve para
reduzir, em determinados setores, os danos causados
pelas mudanças anunciadas da reforma da Lei Rouanet
(...)”
“E, enfim, para o governo, apoio de um segmento que
pode influenciar nas eleições que se aproximam (...)
“(...)que estejamos diante de mais um espetáculo de
desperdício, contracenado pelo presidente (...)”

a)
b)
c)

d)
e)
29.

Analise a charge que segue e assinale a alternativa
correta.

a)

Uma leitura possível da charge seria o fato do valecultura ser assemelhado ao vale-refeição, que vai
alimentar com cultura cerca de 16 milhões de
brasileiros que poderão escolher entre consumir um
livro, ver uma peça de teatro, ir ao cinema ou comprar
um DVD.
A imagem apresenta um incoerência com o conteúdo
do projeto de lei encaminhado ao Congresso Nacional,
uma vez que, o trabalhador não terá como desvirtuar a
quantia percebida, tendo em vista que deverá
apresentar mensalmente os comprovantes que
justifiquem a utilização do dinheiro.
A charge apresenta uma possibilidade que o
trabalhador terá, consistindo esta em receber o valor do
vale cultura em vale alimentação.

b)

c)

d)
e)

30.

A principal crítica contida na charge é a de que cultura
não se compra.
O tom crítico da charge é expresso com a fala: “UM
MAC’XADO DE ASSIS” que remete unicamente aos
lanches comercializados pela rede Mc Donald’s.
Sobre Dilma Roussef analise as assertivas a seguir
e assinale a alternativa correta.
I.
II.
III.

a)
b)
c)
d)
e)

Ocupa atualmente o cargo de ministra chefe
da casa civil.
Já ocupou o cargo de Ministra de Minas e
Energia.
É gerente do Programa de Aceleração do
Crescimento.

I, II e II estão corretas.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas I e III estão corretas.
Apenas II e III estão corretas.
Apenas I está correta.

