GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
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COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR – CEV
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA – PMA

Exercer a cidadania não é apenas comparecer
à seção eleitoral (urna) eleitoral. É um
processo que começa antes do dia da eleição,
com a busca de informações sobre os
candidatos, sobre os partidos, sobre a história
deles no contexto nacional e regional. Voto
consciente é aquele que é exercido com
reflexão, avaliação, questionamento. Assim se
exerce, de fato, a democracia e a cidadania.

NÍVEL FUNDAMENTAL

TEXTO I

(Wilson Matos da Silva)

1. (Concurso Aurora/2018) O Brasil
patina num quadro econômico que, se
não é dramático como os da Venezuela
e da Argentina, deixa um horizonte
nebuloso e povoa de interrogações o
futuro do país. Marque a opção em que
NÃO APARECE um indicador desta
situação dramática:

A) o texto mostra que de nada serve o voto
porque não costumamos pensar
B) para ser cidadão basta exercer o seu direito
– votar e, para tanto, cada um escolhe por
sua afinidade e simpatia.
C) depositar no político as esperanças de dias
melhores é um sonho distante de acontecer.
É o salve-se quem puder.
D) no Brasil, desde a sua colonização, há
democracia e tudo é decidido no voto.
E) o sentido da democracia está na
possibilidade de o cidadão exercer a
soberania popular, que se concretiza pelo
sufrágio secreto e universal pelo voto direto
na escolha dos governantes.

A) produtividade insuficiente
B) empregos de baixa qualidade
C) queda vertiginosa na competitividade
D) inflação baixa
E) baixa credibilidade da política econômica

3. (Concurso Aurora/2018) De acordo com
a Constituição Federal, art. 7, inciso
XIII, constitui direito do trabalhador a
duração do trabalho normal NÃO
superior a:

(Concurso
fragmento

A) seis horas diárias e trinta e seis semanais.
B) oito horas diárias e quarenta e quatro
semanais.
C) oito horas diárias e quarenta semanais.
D) oito horas diárias e quarenta e oito
semanais.
E) seis horas diárias e trinta semanais.

2.

Aurora/2018)
transcrito

Leia

o
de

http://www.progresso.com.br/opiniao/voto-e-oexercicio-da-cidadania-de-forma-consciente
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A) inundada
B) transtornada
C) destruída
D) isolada
E) alagada
7. (Concurso Aurora/2018) Todos os seres
vivos e a parte não viva de um ambiente
(água, minerais do solo, luz, etc.),
somados às relações que existem,
formam o que chamamos de:
A) ecossistema.
B) sociedade.
C) comunidade.
D) população.
E) habitantes vivos

4. (Concurso Aurora/2018) Sobre a
imagem acima, imaginando uma
conversa entre essas duas pessoas, qual
das perguntas a seguir não pode ser
respondida com um “SIM”:
A) acordou?
B) vai dormir?
C) machucou-se?
D) vamos à festa?
E) está dormindo?

8. (Concurso Aurora/2018) Observe o
desenho abaixo. Ele reflete um ambiente
natural da sequencia alimentar dos seres
vivos. Que chamamos:

5. (Concurso Aurora/2018) Ainda sobre a
conversa entre as pessoas, é possível
afirmar:
A) para estabelecer o diálogo é necessário, no
mínimo, de duas pessoas.
B) pode-se estabelecer o diálogo sozinho
C) não há empatia entre as pessoas
D) ele estabelece diálogo embora ninguém
esteja presente.
E) A conversa não foi estabelecida.
A) animais e vegetais produtores
B) teia alimentar
C) sistema artificial alimentar
D) relação de produtores e consumidores
E) relação de predadores

6. (Concurso Aurora/2018) Ontem choveu
tão forte que destruiu as redes de
telefonia e elétrica deixando a cidade:
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9. (Concurso Aurora/2018) Marque a
alternativa que cita o grupo de
organismos produtores em uma cadeia
alimentar terrestre.

11.
(Concurso Aurora/2018) O ano de
2018 se caracteriza por nele existir o
calendário eleitoral. Serão escolhidos:
presidente da república, governador,
deputado federal, deputado estadual e
senador. Sobre as eleições, podemos
afirmar:
I - O 1º turno das eleições será realizado no dia
7 de outubro. As seções de votação serão
abertas às 8 horas e os eleitores terão até as
17 horas para votar.
II - A votação em 2º turno será no dia 28 de
outubro.
III - 7 de maio - sábado - (5 meses antes) licença de servidor e vedação de conduta
aos agentes públicos. Prazo final para
licença do servidor público que pretenda
concorrer ao pleito de 2018; e vedações aos
agentes públicos relativas às contratações,
transferências de pessoal e de recursos,
exonerações, propaganda, comparecimento
a inauguração, etc

A) Plantas
B) Fungos
C) Insetos
D) Mamíferos
E) Herbívoros

10.
(Concurso Aurora/2018) Sobre a
ilustração podemos inferir que:

A) Todas estão corretas.
A) O Brasil é um país em que, independente
do cargo ou poder, prende aqueles que
cometem improbidades.

B) todas estão incorretas

B) A falta de compromisso do eleitorado
tem esvaziado o número de votantes.

E) II e III estão corretas.

C) I e II estão corretas
D) I e III estão corretas

12.
(Concurso Aurora/2018) Observe o
texto e responda o que se pode inferir a
partir dele:
A CBF divulgou na noite desta sexta-feira os
detalhes das 12 primeiras rodadas do
Campeonato Brasileiro. A partida que vai
abrir a competição será entre Cruzeiro e
Grêmio, que vão se enfrentar no sábado (14
de abril), às 16h, no Mineirão.

C) A situação de moralidade é tão séria que
não se pode mais separar um cartaz de
propaganda política de um de foragido da
polícia.
D) Todos os políticos são ladrões.
E) Temos, através do voto, a oportunidade de
escolher bons candidatos.

(https://globoesporte.globo.com)
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I - A notícia pode ser considerada como de
esporte pois dá o conhecimento de como
ocorrerá a disputa para o Campeonato
Brasileiro de futebol.
II – O jogo de abertura acontece em Belo
Horizonte.
III – O jogo de abertura acontece no dia 14 de
abril, em São Paulo

E) Sábado 31 de março: O presidente do
Senado, Eunício Oliveira, afirma que em
nada pode ajudar no combate à violência no
Ceará.

A) I e II estão corretas
B) I e III estão corretas
C) II e III estão corretas
D) Todas as afirmativas estão corretas
E) Todas as informações estão erradas

A) festa religiosa, romarias e maracatu,

14.
(Concurso
Aurora/2018)
A
microrregião do Cariri tem como
característica cultural:

B) quadrilhas, romarias e festa do alambique;
C) festa religiosa, exposição e romarias;
D) romarias, carnaval e exposição;
E) carnaval, festa religiosa e romarias.

13. (Concurso
Aurora/2018)
Ao
aproximar-se o período das eleições,
somos bombardeados com notícias que
preocupam e incomodam o cidadão
comum frente à onda de escândalos e
corrupção em que vive o país. Das
manchetes abaixo, marque a que NÃO é
verdadeira:

15. (Concurso Aurora/2018) Ainda sobre o
teclado acima, é correto afirmar que as
teclas azuis, da extrema direita do
espectador, no sentido de baixo para
cima, são respectivamente:
A) shift, ctrl, fixa
B) shift, fixa, tab

A) Quinta feira, 29 de março : a Polícia
Federal deflagrou a Operação Skala, que
investiga se Temer beneficiou empresas do
setor portuário em troca de propina.
Amigos do presidente foram presos.
B) Quarta feira, 28 de março: O ministro Dias
Toffoli, do Supremo Tribunal Federal
(STF), autorizou nesta quarta-feira a prisão
domiciliar para o deputado Paulo Maluf
(PP-SP), de 86 anos.
C) Sexta feira, 30 de março: Crescimento da
violência no Ceará fará campanha eleitoral
de 2018 “pegar fogo”.
D) Quinta feira, 08 de março: Lupi atropela
Camilo e irmãos FGs querendo impor
candidatura de André ao Senado.

C) enter, + , D) enter, + , PgDn
E) delete, backspace, =
16.
(Concurso Aurora/2018) No sistema
operacional Windows 7.0 é considerado
um item de personalização do vídeo:
A) ajustar resolução.
B) localizar um caractere.
C) personalizar formato do caractere.
D) adicionar um dispositivo.
E) inserir partes rápidas
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17. (Concurso Aurora/2018) Por realizar
milhões de instruções por segundo, o
hardware de um computador passa por
um aumento de temperatura interna na
máquina. Qual é o dispositivo que
auxilia a manter a temperatura estável?

19.
(Concurso Aurora/2018) Sobre os
serviços de cloud storage (armazenagem
na nuvem) podemos afirmar:

A) estabilizador.

B) aumentam a capacidade de memória RAM
de computadores remotamente.

A) suportam cópia de segurança remota de
arquivos

B) monitor
C) periférico

C) suportam o aumento da capacidade de
processamento
e
armazenamento
remotamente.

D) dissipador.
E) barramento.

D) suportam o aumento da capacidade dos
recursos da rede de computadores
localmente.

18. (Concurso Aurora/2018) A internet tem
suprido muitas opções de pesquisas, os sites
de busca, a cada dia, é de suma
importância a todos nós. Sobre este tema, é
correto afirmar:

E) aumentam remotamente a capacidade de
processamento de computadores.

A) Todos os links achados nos sites de busca
são autênticos, verdadeiros e confiáveis.

20. (Concurso Aurora/2018) Você necessita
enviar por email arquivos que estão em
uma pasta, a tecla de atalho utilizada no
Windows Explorer para selecionar todos
esses arquivos é:

B) a utilização da palavra file, como em
file:pdf, para especificar um tipo de
arquivo a ser localizado é uma exigência
de pesquisa segura

A) ALT+A
C) Hoje, o Google possui as extensões de
imagens, mapas, entre outras, para suprir
todo o tipo de pesquisa que for solicitada.

B) CTRL/ALT+T

D) Em um site de busca, não pode ser
adicionado links de outro site de busca.

D) CTRL/ALT+T

C) CTRL+E

E) CTRL+A

E) Nem tudo nos sites de busca está
disponível. Alguns temas, para obter
informações, têm que ser pagos.
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