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ATENÇÃO
CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO 

A QUE VOCÊ CONCORRE

Neste Caderno de Questões, você encontra:
! 20 questões Específicas - de 01 a 20;
! 10 questões de Língua Portuguesa - de 21 a 30;
! 10 questões de Matemática - de 31 a 40;
! Tema da Redação.

Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

Duração da prova: 4 horas.

Saída dos candidatos da sala: após 1 hora do início. 

Liberação do Caderno de Questões: quando faltar 1 hora para o término da 
prova, (Edital, item 5.3). 

Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar qualquer esclarecimento 
sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação exclusiva do 
candidato.

 Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida 
também a utilização de equipamentos eletrônicos.

Em seu Cartão de Respostas, assinale apenas uma opção em cada questão. 
Não deixe questão em branco, nem assinale duas opções, para seu Cartão 
não ter questão anulada.  

 Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese 
alguma ele será substituído. Confira seus dados, leia as instruções para seu 
preenchimento e assine no local indicado. A assinatura é obrigatória.

 O gabarito desta prova estará disponível no Colégio Estadual Raul Vidal - 
Av. Feliciano Sodré, 21 - Centro - Niterói - RJ - e no site www.fundec.org.br, 
a partir de 29/julho/2003.

Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato 
deve seguir as orientações constantes no item 8 do Edital.
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Específicas:
01) O uso do padrão culto de linguagem é uma das 
características da redação oficial, como esclarece o 
Manual de redação da Presidência da República. Desta 
forma, pode-se afirmar, quanto aos pronomes de 
tratamento, que:
A) caso se refiram à terceira pessoa gramatical, levam a 

concordância para a segunda pessoa;
B) mesmo se referindo à terceira pessoa gramatical, não 

afetam a concordância com a primeira pessoa;
C) embora se refiram à segunda pessoa gramatical, 

levam a concordância para a terceira pessoa;
D) quando se referirem à primeira pessoa do plural, 

devem concordar com a segunda pessoa do plural;
E) no caso de se referirem à primeira pessoa gramatical, 

mantêm a concordância com a primeira pessoa.

02) Segundo o Manual de redação da Presidência da 
República, o vocativo utilizado em comunicações 
dirigidas a reitores de universidades é o que 
corresponde a:
A) Professor Reitor;
B) Magnífico Reitor;
C) Reiterado Reitor;
D) Magnânimo Reitor;
E) Doutor Reitor.

03) O artigo 22 da Lei 8.666/93 define, taxativamente, 
que “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”. A definição transcrita refere-se, por texto 
legal, a:
A) leilão;
B) concurso;
C) convite;
D) tomada de preço;
E) concorrência.

o
04) O artigo 1  da Lei 8.666/93 estabelece normas 
gerais sobre licitações e contratos administrativos 
pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e 
locações, que se impõem, dentre outros, no âmbito:
A) das empresas brasileiras;
B) dos contribuintes;
C) das sociedades anônimas;
D) dos municípios;
E) das entidades filantrópicas.

05) Na Contabilidade, o Ativo compreende:
A) os bens e os direitos da entidade expressos em 
moeda;
B) as atividades exercidas pela empresa;
C) todos os itens utilizados e/ou consumidos pela 

entidade;
D) as contas onde são lançados os movimentos 

realizados pela pessoa jurídica;
E) tudo o que não representar débitos para a empresa.

06) Na Contabilidade, os fatos contábeis são 
classificados em função:
A) do Ativo;
B) das Contas;
C) do Passivo;
D) das Demonstrações;
E) do Patrimônio Líquido.

07) O método das partidas dobradas utilizado na 
contabilidade prevê que:
A) não há débito sem crédito correspondente;
B) débito significa algo desfavorável;
C) as partidas devem ser realizadas em dobro para 

diminuir os erros;
D) créditos são lançamentos desfavoráveis para a 

entidade;
E) a diferença entre os débitos e os créditos é o saldo da 

conta.

08) A obtenção de uma Receita, em Contabilidade, 
resulta, necessariamente, em:
A) um investimento;
B) uma diminuição do Ativo;
C) um aumento de Patrimônio Líquido;
D) uma variação exclusivamente nas contas patrimoniais;
E) um fato contábil permutativo.

09) No que se refere à duração do trabalho, pode-se 
afirmar que:
A) jornada e horário de trabalho são a mesma coisa;
B) a jornada de oito horas é a regra, para os serviços em 

geral, comportando exceções;
C) o horário de trabalho não necessita ser anotado em 

registro de empregados;
D) somente poderá haver variação da jornada de trabalho 

para menos de oito horas;
E) a jornada de trabalho se restringe à jornada diária, 

sendo irrelevante a semana ou o ano.

10) Com relação a férias, é correto afirmar que:
A) o empregado terá direito a trinta dias de férias mesmo 

que tenha faltado oito dias ao serviço;
B) o período das férias não será computado como tempo 

de serviço;
C) nas férias concedidas em três períodos, um deles deve 

ser inferior a dez dias corridos;
D) todo empregado tem direito anualmente ao gozo de 

um período de férias com remuneração;
E) a época da concessão das férias será a que melhor 

consulte os interesses do empregado.

11) Entende-se como remuneração o total dos 
proventos obtidos pelo empregado em função do 
contrato e pela prestação de trabalho, inclusive 
aqueles a cargo de outros sujeitos, que não o 
empregador. Desta forma, não é errado afirmar que:
A) o salário compõe a remuneração, assim como a 

gorjeta;
B) a gorjeta faz parte do salário, mas não é remuneração;
C) os valores recebidos de terceiros, sem relação com o 

exercício laboral, também são salários;
D) salário é a retribuição pelo trabalho, pago, direta ou 

indiretamente, pelo empregador;
E) remuneração e salário são nomenclaturas diferentes 

para o mesmo evento.



Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à UFF Tel. (21) 2629-3606 / 2629-3566 / 2629-3515

3

12) A percepção de prestações de acidente de trabalho 
da Previdência Social por mais de seis meses, 
consecutivos ou não, resulta ao empregado:
A) demissão por justa causa;
B) se no curso do período aquisitivo, perda do direito a 

férias;
C) perda do direito ao repouso semanal remunerado por 

período equivalente, quando de seu retorno;
D) demissão sem justa causa;
E) aposentadoria compulsória por invalidez.

13) Dentre os pressupostos da informação no 
interesse arquivístico, é correta a afirmação:
A) quanto mais plural e correlacionado for o registro da 

informação, menos integral e possível de ser 
interpretado;

B) podem ser observados e atribuídos conteúdos 
informacionais em tudo o que as pessoas fazem, 
excluindo-se as suas expressões mais primárias;

C) a informação não é volátil ou plástica por ser imaterial e 
depender da atribuição de seus sentidos, significados 
e propriedades;

D) quanto mais único e isolado for o registro da 
informação, menos ele será parcial, fragmentário e de 
difícil cognoscibilidade;

E) apesar de ser possível tratar em separado os 
fenômenos da informação, é importante lembrar que 
eles formam um todo complexo.

14) Pode-se afirmar que, dentre os princípios 
f u n d a m e n ta i s  d a  a r q u i v í s t i c a ,  s e r v i n d o ,  
principalmente, para fundamentar estratégias de 
classificação, está o:
A) do ordenamento material;
B) das características relacionais;
C) dos conceitos cognitivos;
D) da proveniência;
E) de interpretação.

15) A teoria das três idades da prática arquivística tem 
sido usada para a avaliação. Nela, os arquivos são 
divididos em:
A) correntes, históricos e morto;
B) históricos, intermediários e relativos;
C) correntes, intermediários e permanentes;
D) relativos, permanentes e morto;
E) históricos, relativos e permanentes.

16) Na administração de material, evitar imobilizações 
financeiras excessivas que influam negativamente no 
grau de comprometimento do capital e não contribuam 
para a elevação dos estoques é fundamental no 
dimensionamento do:
A) grau de incidência do estoque no Ativo Permanente;
B) plano de contas;
C) nível de admissão de pessoal;
D) índice de rotatividade da produção;
E) estoque de segurança.

17) “Basicamente, na administração de material 
existem dois sistemas, podendo, todavia, existir 
variações a partir dos mesmos. A diferença básica 
entre ambos é que em um a ordem de reposição é 
acionada quando o estoque remanescente atinge 
determinado nível e a quantidade a comprar é fixa; e 
em outro a ação de reposição é dada, periodicamente, 
em intervalos fixos de compra para quantidades que 
variam. O primeiro é conhecido como sistema Q, e o 
segundo como sistema P”. A descrição acima refere-
se a sistemas de:
A) levantamento de inventário;
B) ressuprimento de estoque;
C) cálculo de custo de mercadoria;
D) apuração de volume e peso do material;
E) rotação patrimonial.

18) No que se refere à racionalização dos estoques 
praticada na administração de material, é correto 
afirmar que:
A) aumentando os estoques de material, estaremos 

liberando parte do capital imobilizado, aumentando a 
liquidez e melhorando, de certa forma, a situação 
financeira da empresa;

B) a padronização acarreta maior número de itens a 
controlar, identificar, codificar e cadastrar, bem como 
maiores investimentos e maior volume de freqüência 
de compra;

C) basicamente, a racionalização dos estoques pode ser 
obtida pela otimização e pela minimização dos 
estoques, podendo, esta última, ser alcançada pela 
depuração dos estoques;

D) o material patrimonial é caracterizado por não ser, em 
geral, econômica e tecnicamente sujeito a revisões, 
reparos ou manutenções;

E) desde que os itens não sejam facilmente encontrados 
no mercado, a melhor política é adquiri-los somente 
quando necessários e entregá-los diretamente ao 
requisitante.

19) Na movimentação dos estoques, mesmo nas 
situações em que o material é entregue diretamente ao 
requisitante pelo fornecedor, não se processando o 
recebimento fisicamente no almoxarifado, a entrada 
pode e deve ser imputada simbolicamente a este 
órgão. Desta forma, a administração de material prevê 
as entradas e saídas mais comuns do almoxarifado, 
sendo exemplo correto de saída:
A) para ajuste de recebimento - decréscimo: trata-se de 

uma transação que só ocorre quando os materiais 
anteriormente recebidos são registrados no sistema 
em quantidades e/ou em valores superiores às que 
efetivamente a empresa recebeu e/ou tem a pagar;

B) por compra: trata-se de uma transação que tem por 
objetivo informar ao sistema o acréscimo, nos 
estoques, do valor e das quantidades dos materiais 
adquiridos no país ou por importação direta;

C) por ajuste de inventário - sobra: refere-se a uma 
transação que permite ao sistema corrigir as situações 
de estoques, em que os saldos físicos, apurados no 
inventário, apresentam diferenças “a maior” em 
relação às posições registradas nos sistemas contábil 
e de material;

D) por devolução externa: refere-se a uma transação que 
permite incorporar novamente aos estoques os 
materiais cedidos, anteriormente, a terceiros para 
servir de matriz ou modelo;

E) por ajuste de recebimento - acréscimo: trata-se de uma 
transação que só ocorre quando os materiais 
anteriormente recebidos são registrados no sistema 
em quantidades e/ou em valores inferiores às que, 
efetivamente, a empresa recebeu e/ou tem a pagar.
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20) O processo de classificação de material visa 
estabelecer a identificação, a codificação, o 
cadastramento e a catalogação de todos os materiais 
da empresa, atuando, portanto, como uma função-
meio destinada ao apoio das demais atividades de 
suprimento existentes na administração de material. 
Neste sentido, é correto afirmar que:
A) a identificação é o primeiro, porém, o menos 

importante passo para a classificação do material, pois 
consiste única e simplesmente na análise e no registro 
dos principais dados individualizadores que 
caracterizam e particularizam um item em relação ao 
universo de outros materiais existentes na empresa;

B) a atribuição de um código representativo dos 
elementos identificadores do item visa dificultar e 
sofisticar as operações na empresa, uma vez que todo 
um conjunto de dados descritivos e individualizadores 
do material é substituído por um único símbolo 
representativo. O código torna-se tanto menos 
necessário quanto maior for o universo do material;

C) a catalogação visa ao registro dos dados 
identificadores do material e do código por que será 
conhecido o item na empresa, além, evidentemente, 
de outras informações referentes ao material, como a 
unidade de fornecimento. É o passo necessário à 
emissão das listagens de material, que servem de 
base para a confecção e distribuição de catálogos para 
consulta;

D) a identificação de material pode ser realizada pelo 
método descritivo ou referencial, sendo o primeiro 
realizado pela identificação detalhada do material e o 
segundo pela atribuição de uma descrição ou 
nomenclatura apoiada na própria referência do 
fabricante. A codificação de material utiliza-se dos 
sistemas alfabético, alfanumérico e numérico;

E) o cadastramento consiste em ordenar, de forma lógica, 
todo um conjunto de dados relativos aos itens 
identificados, codificados e catalogados, de modo a 
facilitar a sua consulta pelas diversas áreas da 
empresa. Visa, portanto, à consolidação, em 
publicações específicas, de todo um acervo de 
informação e dados dos itens cadastrados na 
empresa.
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Língua Portuguesa
Leia com atenção o texto abaixo e responda às 

questões propostas

Texto:   Alienação ou desinteresse?

Quando o Conselho Universitário da UFRJ aprovou 
a realização de eleição paritária (votos de alunos, 
professores e funcionários têm peso igual), os 
estudantes fizeram até carnaval fora de época. A 
empolgação e o interesse pelo assunto pararam por aí. 
Na consulta à comunidade realizada semana passada, 
apenas 18% dos alunos da UFRJ - 8.859 estudantes - 
foram às urnas.

oDébora Marques e Luíza Naslausky, alunas do 5  
período de nutrição, reclamam que as plataformas dos 
candidatos a reitor não foram bem divulgadas. No 
entanto havia um site na internet com as propostas, 
que estavam também espalhadas pelas unidades da 
UFRJ.

- Sabia apenas que todos tinham propostas para 
melhorar a segurança. Espero que o eleito cumpra a 
promessa - diz Luíza.

Acabar com a violência é uma das prioridades de 
Aloísio Teixeira, eleito reitor com 65% dos votos da 
comunidade e confirmado no cargo pelo ministro da 
Educação, Cristovam Buarque. Apesar da pequena 
participação dos alunos na consulta, o coordenador-
geral do DCE da UFRJ, Márcio Sá, diz que o número de 
votantes foi expressivo.

- Nas eleições anteriores, o número de estudantes 
não passava de seis mil. Quase nove mil é uma vitória, 
um recorde - diz Márcio, que reconhece a falta de 
divulgação das propostas dos candidatos. - Foi tudo 
corrido. Só tivemos dois debates em toda a 
universidade. Mas esse é um processo que crescerá 
gradativamente.

oAluno do 5  período de educação física, Rafael 
Lando é um dos estudantes que não foram às urnas 
dessa vez. Rafael conta que na consulta passada, 
quando Carlos Lessa foi o escolhido pela comunidade, 
ele votou:

- Ano passado foi mais animado. Agora não 
conhecia as propostas e não quis votar só por votar.

(MegaZine - O Globo, 3 de junho de 2003, p. 3.)

21) Na introdução do texto procurou-se destacar:
A) o desinteresse demonstrado pelos alunos da UFRJ no 

processo de consulta à comunidade para a escolha do 
novo reitor;

B) a incoerência dos estudantes da UFRJ relativamente à 
participação deste segmento no processo de consulta 
à comunidade para a escolha do novo reitor;

C) que o segmento dos estudantes foi o de menor 
participação no processo eleitoral para escolha do 
novo reitor da UFRJ;

D) que com a pequena participação dos estudantes, 
numa eleição paritária, o processo de consulta à 
comunidade para a escolha do novo reitor da UFRJ 
ficou prejudicado;

E) que a alegria demonstrada pelos estudantes, quando 
da aprovação pelo Conselho Universitário da UFRJ do 
sistema paritário de eleição para reitor, transformou-se 
em tristeza, em razão da insignificante participação 
deste segmento.

22) De acordo com o texto, o argumento usado pelas 
oalunas do 5  período do curso de nutrição para 

justificar o baixo comparecimento dos estudantes no 
processo de consulta à comunidade:
A) era válido para justificar a ausência das duas alunas, 

mas não poderia ser usado para o segmento como um 
todo;

B) não tinha validade, porque duas alunas não poderiam 
tomar por base um problema particular para justificar 
uma atitude da maioria;

C) só seria válido se elas tivessem possibilidade de 
acesso à internet ou tivessem estado no campus 
durante a campanha eleitoral;

D) era inconsistente, porque fatos ocorridos durante o 
processo eleitoral demonstraram justamente o 
contrário do que alegavam;

E) mostrava-se totalmente irracional, não passando de 
mera desculpa para justificar falta de compromisso 
com as obrigações acadêmicas.

23) A respeito da participação dos estudantes na 
consulta à comunidade para a escolha do novo reitor, o 
coordenador-geral do DCE da UFRJ fez alguns 
comentários, dos quais NÃO se pode depreender que:
A) o índice de estudantes que compareceu às urnas foi 

significativo, não obstante pouco numeroso;
B) nunca tantos estudantes compareceram a um 

processo de escolha como o que fora realizado;
C) se tivesse havido maior divulgação das plataformas 

dos candidatos, a participação dos estudantes teria 
sido mais expressiva;

D) a rapidez com que transcorreu o processo de consulta 
foi um obstáculo a uma mais numerosa participação 
dos estudantes;

E) ter havido apenas dois debates entre os candidatos 
durante a campanha eleitoral gerou desmotivação nos 
estudantes quanto à participação.

24) De acordo com o texto, o argumento usado pelo 
oaluno de 5  período de educação física para justificar o 

seu não comparecimento às urnas:
A) destaca o contraste entre o processo eleitoral recente 

e o anterior, tendo sido o anterior mais concorrido, e o 
atual marcado pela alienação;

B) é racional, haja vista a necessidade de uma boa 
divulgação de plataformas e compromissos de 
candidatos para a informação e a tomada de decisão 
por parte dos eleitores;

C) é inconsistente para justif icar o seu não 
comparecimento, uma vez que as condições de 
tomada de conhecimento das propostas dos 
candidatos existiam;

D) é irracional, pois tamanha é a responsabilidade de 
todos em participar do processo, que votar deixa de ser 
um direito para tornar-se uma obrigação;

E) insinua que estudantes universitários só se interessam 
em participar de processos eleitorais se a campanha 
for suficientemente animada.

01
02
03
04

06
07
08
09

11
12
13
14

16
17
18
19

21
22
23
24

26
27
28
29

31
32
33
34

05

10

15

20

25

30

35



25) Sobre o candidato Aloísio Teixeira, de acordo com 
o texto, NÃO se pode dizer que:
A) obteve percentual expressivo de votos no processo de 

consulta à comunidade para escolha do novo reitor da 
UFRJ;

B) em sua plataforma de candidato a reitor apresentou, 
como uma das prioridades de gestão, a proposta de 
criar as condições indispensáveis para que a 
comunidade tenha segurança no campus;

C) foi eleito reitor no processo de consulta à comunidade, 
a despeito da pequena participação dos estudantes;

D) só foi eleito reitor pela comunidade acadêmica porque 
prometeu acabar com a violência no campus;

E) teve sua indicação, por parte da comunidade 
acadêmica, para ocupar o cargo de reitor, confirmada 
pelo Ministro da Educação.

26) Se se quisesse reescrever os três períodos que 
oformam o 1  parágrafo do texto num único período, 

usando-se a pontuação adequada, os conetivos que 
deveriam ser empregados para que seja mantido o 
sentido original são, respectivamente:
A) entretanto / por conseguinte;
B) contudo / visto que;
C) porque / todavia;
D) pois / porquanto;
E) porém / portanto.

27) Sobre as alterações feitas abaixo na redação da 
parte sublinhada no período “Débora Marques e Luíza 

oNaslausky, alunas do 5  período de nutrição, reclamam 
que as plataformas dos candidatos a reitor não foram 
bem divulgadas” (linhas 9-11), pode-se afirmar que 
houve alteração de sentido em:
A) ... reclamam  não terem sido bem divulgadas as 

plataformas dos candidatos a reitor.
B) ... reclamam que não divulgaram bem as plataformas 

dos candidatos a reitor.
C) ... reclamam da falta de divulgação das plataformas 

dos candidatos a reitor.
D) ... reclamam não ter havido boa divulgação das 

plataformas dos candidatos a reitor.
E) ... reclamam que não se divulgaram bem as 

plataformas dos candidatos a reitor.

28) Observando-se o sentido da palavra até no trecho 
“os estudantes fizeram até carnaval fora de época” 
(linhas 3-4), pode-se dizer que sentido idêntico tem a 
mesma palavra na frase:
A) Os estudantes fizeram várias exigências aos 

candidatos, até acabar com a violência.
B) Até ontem ainda não se conhecia o resultado do pleito.
C) Os candidatos chegavam até aos eleitores pelos 

cartazes e pela internet.
D) Os mesários permaneciam junto à urna até o último 

eleitor votar.
E) Até o final do expediente, ninguém havia reclamado 

contra a lisura do pleito.

29) No trecho “Rafael Lando é um dos estudantes que 
não foram às urnas dessa vez” (linhas 32-34), observa-
se uma situação de concordância verbal facultativa, 
pois o verbo também poderia estar expresso no 
singular. Das frases abaixo, a única em que a 
concordância é também facultativa, de acordo com as 
normas da língua culta, encontra-se em:
A) 18% dos alunos da UFRJ foram (foi) às urnas.
B) Havia (haviam) vários alunos desinformados sobre as 

plataformas dos candidatos.
C) Nas eleições anteriores, o número de estudantes não 

passava (passavam) de 6 mil.
D) Não se conheciam (conhecia) as propostas dos 

candidatos.
E) A maior parte dos estudantes não votou (votaram) por 

falta de informação.

30) O período “Agora não conhecia as propostas e não 
quis votar só por votar” (linhas 37-38) poderia ser 
reescrito, sem alteração de sentido, nas formas 
abaixo, EXCETO na forma:
A) Agora, como não conhecia as propostas, não quis 

votar só por votar.
B) Por não conhecer as propostas, não quis votar só por 

votar, agora.
C) Agora, não quis votar só por votar, dado que não 

conhecia as propostas.
D) Não quis votar só por votar, agora, não conhecendo as 

propostas.
E) Agora, não quis votar só por votar, não conhecia, pois, 

as propostas.
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31) Sabendo que A ∪ B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}, A ∩ B = {4, 5}, 
A - B = {1, 2, 3}, então B é:
A) {6, 7 };
B) {4, 5, 6, 7};
C) {1, 2, 3, 4};
D) {4, 5};
E) {2, 4, 6}.

32) O maior valor de m para que as raízes da função y = 
2x  - mx + 9 sejam reais e iguais é:

A) - 3;
B) 0;
C) 2;
D) 6;
E) 10.

33) A equação                tem duas raízes reais. O 
produto delas é:
A) - 4;
B) - 1;
C) 2;
D) 8;
E) 12.

35) Dadas as matrizes A =               e B =               , 

calcule C = B - 3A. O produto dos elementos da 

diagonal principal é:
A) - 10;
B) - 3;
C) 1;
D) 9;
E) 16.

34) Num concurso público para o cargo de Agente de 
Administração Educacional, concorreram 2400 
candidatos para as 120 vagas oferecidas. A razão entre 
o número de vagas e o número de candidatos foi de:

A)    ;

B)       ;

C)        ;

D)         ;

E)       .

36) Em uma progressão aritmética de 23 termos, o 
primeiro termo é 8 e o último é 74. Então, a razão é:
A) 3;
B) 4;
C) 2;
D) 5;
E) 6.

                                                                   
37) A diagonal de um quadrado mede 3        cm. O 
lado desse quadrado em centímetros é:
A)    6;
B)      ;
C )   2;
D)    4;
E)    3.

38) As dimensões de um terreno retangular estão na 

2razão     . Se a área do terreno é de 40 m , então sua 

maior dimensão em metros é de:

A) 20;
B) 10;
C) 8;
D) 5;
E) 4.

39) O número de anagramas da palavra BRASIL 
começados por A e terminados por R é:
A) 140;
B) 20;
C) 12;
D) 60;
E) 24.

40) No lançamento de um dado perfeito, a 
probabilidade de se obter um número maior que 2 é:

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

Matemática
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Tema da Redação
A cidade do Rio de Janeiro foi escolhida para disputar, com importantes cidades de outros 

países, o direito de sediar as Olimpíadas de 2012. As autoridades estaduais e municipais, bem 
como os esportistas em geral, ficaram eufóricos com a escolha e prometeram que não 
economizarão esforços para que o objetivo de sediar as Olimpíadas seja alcançado.

Como cidadão, de que modo você analisa essa possibilidade? Com os graves problemas 
que a cidade atravessa, você vê alguma chance de o Rio de Janeiro vir a ser a cidade escolhida, 
mesmo sabendo que estará disputando com Nova York, Londres, Madrid e outras? Se escolhida, 
quais as vantagens e desvantagens que poderão advir desta escolha?

Redija um texto dissertativo sobre o assunto, apresentando com clareza o seu ponto de 
vista e utilizando argumentos consistentes para defendê-lo.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS REDAÇÕES
1 - Aspectos formais (6 pontos): 1.1 Linguagem (grau de formalidade; adequação à situação 
comunicativa); 1.2 Pontuação; 1.3 Ortografia (acentuação gráfica, hífen, emprego de letras, divisão 
silábica); 1.4 Concordância; 1.5 Regência; 1.6 Flexão verbal e nominal.
2 - Aspectos textuais (6 pontos): 2.1 Estruturação dos parágrafos (unidade lógica e coerência das idéias 
entre as partes do texto); 2.2 Adequação ao tema proposto e ao gênero (descrição, narração, 
dissertação / argumentação).
3 - Aspectos discursivos (8 pontos):  3.1 Coesão textual; 3.2 Coerência interna e externa; 3.3 Concisão e 
clareza das idéias (redundância e circularidade); 3.4 Aprofundamento dos argumentos utilizados; 3.5 
Adequação semântico-pragmática.


