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TEXTO 1 

 Trecho do discurso de Temer no Dia da Mulher 

 

"Tenho convicção do quanto a mulher, pela minha criação, pela Marcela, faz 

pela casa, pelo lar, pelos filhos. Se a sociedade vai bem, se os filhos crescem, 

é porque tiveram adequada formação em suas casas e, seguramente, quem 

faz isso não é o homem, é a mulher. 

Na economia, também a mulher tem grande participação. Ninguém é mais 

capaz de indicar os desajustes de preço no supermercado do que a mulher. 

Ninguém é capaz de melhor detectar as flutuações econômicas do que a 

mulher, pelo orçamento doméstico. 

Com a recessão indo embora, volta o crescimento, volta o emprego. Hoje, 

graças a Deus, as mulheres têm possibilidade de empregabilidade que não 

tinham no ano passado. Com a queda da inflação, dos juros, significa que 

também, além de cuidar dos afazeres domésticos, terá um caminho cada 

vez mais longo para o emprego". 

 

ÉPOCA NEGÓCIOS. Ed: Globo, São Paulo. Março 2017. 

 

 

1) De acordo com o texto é correto afirmar que: 

 

a) Michel temer em seu discurso icentiva e valoriza a entrada e permanência da mulher no mercado 

de trabalho. 

b) Michel Temer descreve com riqueza de detalhes a figura da mulher do século XXI. 

c) Michel Temer reduz o papel da mulher à casa. 

d) Michel temer defende e apoia a igualdade salarial entre homens e mulheres. 

e) Michel Temer em seu discurso protesta o preconceito contra mulher no mercado de trabalho. 

 

2) Para Michel Temer as habilidades econômica da mulher estão relacionadas a: 

 

a) Criação dos filhos. 

b) Identificar os desastres de preços em supermecado. 

c) Cuidar do marido. 

d) Zelar pela casa. 

e) Manutenção da sociedade. 

 

 

 

 



3) Assinale a alternativa que indica a característica da Globalização representada pela tirinha: 

 

 
 

a) Mercantilização da Economia 

b) Formação de Acordos Econômicos 

c) Cartelização 

d) Expansão das empresas globais 

e) Censura aos meios publicitários 

 

4) A Febre amarela é uma doença provocada por vírus que desencadeia sintomas como febre alta, 

calafrios, cansaço, dores de cabeça e musculares, náusea e vômito. Além disso, na forma grave, 

podem ocorrer insuficiência renal e hepática, manifestações hemorrágicas e pele e olhos 

amarelados (icterícia). 

Baseando-se nos seus conhecimentos, marque a única alternativa que não se refere a uma forma de 

proteção contra a febre amarela. 

 

a) Não deixar água acumulada, pois esse local serve de criadouro para o mosquito causador da 

febre amarela. 

b) Usar repelente de insetos. 

c) Utilizar mosquiteiros em áreas de risco. 

d) Não comer carne malpassada ou malcozida. 

e) Tomar a vacina contra a febre amarela. 

 

5) Qual foi a primeira vez que um presidente eleito por votação direta sofre processo de 

impeachment.  

 

a) Itamar Franco 

b) Fernando Collor 

c) José sarney 

d) Dilma Rousseff 

e) Juscelino Kubitschek 

 

6) Consideração que a internet influencia os modos de comunicação contemporânea, a charge faz 

uma crítica ao uso vicioso dessa tecnologia, pois  

 
VEIGA, D. Disponível em: http://dirceuveiga.com.br. Acesso em março 2017. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Juscelino_Kubitschek
http://dirceuveiga.com.br/


 

a) gera diminuição no tempo de descanso, substituído pelo contato com outras pessoas.  

b) propicia a continuação das atividades de trabalho, ainda que em ambiente doméstico.  

c) promove o distanciamento nos relacionamentos, mesmo entre pessoas próximas fisicamente. 

d) tem impacto negativo no tempo disponível para o lazer do casal.  

e) implica a adoção de atitudes agressivas entre os membros de uma mesma família.  

 

7) Nesse texto, associam-se recursos verbais e não verbais na busca de mudar o comportamento 

das pessoas quanto a uma questão de saúde pública. No cartaz, essa associação é ressaltada no(a) 

 

 
Disponível em: http://fsindical-rs.org.br. Acesso em março 2017. 

 

a) destaque dado ao laço, símbolo do combate à aids, seguido da frase “use camisinha”. 

b) centralização da mensagem “Previna-se”. 

c) foco dado ao objeto camisinha em imagem e em palavra.  

d) laço como elemento de ligação entre duas recomendações.  

e) sobreposição da imagem da camisinha e da boia, relacionada à frase “Salve vidas”. 

  

8) Campanhas educativas têm o propósito de provocar uma reflexão em torno de questões sociais 

de grande relevância, tais como as relacionadas à cidadania e também à saúde. Com a imagem de 

um relógio despertador e o slogan “Sempre é hora de combater a dengue”, a Campanha Nacional de 

Combate à Dengue objetiva convencer a população de que é preciso  

 

 
Disponível em: http://portal.saude.gov.br. Acesso em março 2017. 

 

a) eliminar potenciais criadouros, quando aparecer a doença.  

b) posicionar-se criticamente sobre as ações de combate ao mosquito.  

c) prevenir-se permanentemente contra a doença.  

d) repensar as ações de prevenção da doença.  

e) preparar os agentes de combate ao mosquito. 

 

 

http://fsindical-rs.org.br/
http://fsindical-rs.org.br/


 

9) Observe a tirinha abaixo. Assinale a alternativa correta. 

 
Disponível em: http://mateiotedio.com.br/tag/manolito. Acesso em março 2017. 

 

a) (   ) Manolito tem dificuldade em entender o conteúdo. 

b) (   ) Manolito é um aluno estudioso. 

c) (   ) Manolito tem facilidade em aprender coisas novas. 

d) (   ) Manolito levantou a mão porque queria ir ao banheiro. 

e) (   ) Manolito não prestou atenção a aula. 

 

10) Marque alternativa que contém o conjunto de letras que completa, de acordo com a ortografica 

oficial, as lacunas das palavras abaixo. 

 

doen __ a / gravide ___  / inde ___ ejada / ___ ircuito / transmi ___ íveis / ___ idadania 

 

a) s, z, z, ç, ss, s. 

b) ç, s, z, s, s, c. 

c) ç, z, s, c, ss, c. 

d) s, s, s, c, c, c. 

e) c, s, z, s, c, c. 

 

11) Marque a alternativa em que todos os sinais possuem a mesma configuração de mão: 

 

a) TRISTE, SONHAR, SÁBADO 

b) PULAR, TRABALHAR, CARRO 

c) AMIGO, SAUDADES, ALEGRE 

d) DESCULPAR, TELEFONAR, EVITAR 

e) BRINCAR, CONSERTAR, APRENDER 

  

12) Com base na figura 01 abaixo, analise as afirmativas e assinale a CORRETA: 

 
figura 01 

 

a) É um sinal composto. 

b) São sinais sinônimos. 

c) São sinais antônimos. 

d) É exemplo da evolução linguística de um sinal. 

http://fsindical-rs.org.br/


e) É exemplo da uma variação linguística. 

 

13) São parâmetros quem formam os sinais na LIBRAS, exceto: 

 

a) Configuração de mãos. 

b) Oralização. 

c)  Ponto de articulação. 

d) Movimento. 

e) Expressão facial e/ou corporal. 

 

14) Assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao verbo direcional: 

 

a) DIRIGIR 

b) PERGUNTAR 

c) IR 

d) BRINCAR 

e) AMIGO 

 

15) Qual o sinal que possui movimento na Libras? 

 

a) DESCULPAR 

b) CASA 

c) CASTIGO 

d) TRABALHAR 

e) SENTAR 

 

16) Em uma padaria compra-se 1 bisnaga e 1 litro de leite por 1,50 e 2 bisnagas e 3 litros de leite 

por 3,90. Então, 2 bisnagas e um litro de leite custarão. 

 

a) R$ 2,10 

b) R$ 2,20 

c) R$2,30 

d) R$ 2,40 

e) R$ 2,50 

 

17) Junior tem 75 livros e aline tem 25 livros. Quantos livros Junior deu para que os dois fiquem 

com a mesma quantidade? 

 

a) 35 

b) 25 

c) 20 

d) 30 

e) 15 

 

18) Uma pessoa recebeu R$2.000,00, pagou R$350,00 de aluguel, R$25,00 de luz, R$60,00 de água e 

R$120,00 de compra. Quanto sobrou de seu salário? 

 

a) R$ 1.500,00 

b) R$ 1.360,00 

c) R$ 1.005,00 

d) R$1.445,00 

e) R$ 1680,00 



 

19) Há duas estantes, a primeira tem 25 livros, a segunda tem 30 livros. Foram retirados 7 livros da 

primeira para a segunda. Quantos livros tem na segunda estante agora? 

 

a) 47 

b) 27 

c) 57 

d) 37 

e) 17 

 

20) Uma classe de 300 pessoas foi entrevistada para saber se pagava suas compras em dinheiro ou 

utilizava cartão. 110 pessoas disseram que pagavam suas compras apenas com dinheiro e 80 

responderam que pagavam apenas com o cartão. Sabendo que todos os entrevisdados responderam 

à pesquisa, quantas pessoas fazem suas compras utilizando os dois, dinheiro e cartão? 

 

a) 40 

b) 150 

c) 155 

d) 90 

e) 110 

 

GABARITO 

1 – C 6 – C 11 – D 16 – A 

2 – B 7 – E 12 – C 17 – B 

3 – D 8 – C 13 – B 18 – D 

4 – D 9 – A 14 – B 19 – D 

5 – B 10 - C 15 - D 20 - E 

 

 

 

 

 

 

 


