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=> Sobre os clubes de Fuscas <=

A trajétoria do Fusca
Curiosidade <=

1 ) Primeiramentedo
foi batizado com o
nome de Volks; e
depois, passou a
ser adotado no ano
1 983, o nome de
Fusca no Brasil , .

2) O nome Fusca
recebeu outras
denominações no
mundo, como, por
exemplo: em
Portugal é chamado
de "Carocha", nos
Estados Unidos de
"Beetle", na
Venezuela de
"Escarabajo", e
entre outros.

3) A primeira
fábrica da
Volkswagem no
Brasil foi
inaugurada em
1 957, por
Juscelino
Kubistchek.

4) Ele foi o carro
mais vendido no
Brasil e que
passou mais
tempo em
produção no
mundo.

5) O Dia Nacional
do Fusca passou a
ser comemorado
em 20 de janeiro
de 1 996.

6) Em dezembro
de 201 2, foi
lançado o novo
modelo de Fusca
pela Volkswagem.

=> ESPORTE (Automobilismo)

Atualmente, no Brasil existem
76 clubes de Fuscas, sendo que
boa parte está localizada na
região Susdeste.

Entretanto, em Fortaleza,
podemos citar dois: o FUSCA
MANIA CLUBE-CE e o
VOLKSWAGEM CLUBE DO CEARÁ.

A trajétoria do Fusca
no Brasil iníciou no
dia 11 de setembro
de 1 950, quando os
primeiros modelos
passaram a ser
importados no País.

Os 30 Volkswagens
do modelo "Split
Window" foram
desembarcados no
Porto de Santos,
onde foram
encaminhados para
uma exposição, cujo
fizeram tanto
sucesso que cada
carro foi vendido
pelo o valor de CR$
60.000,00 (sessenta
mil cruzeiros).

Diante do sucesso
nas vendas dos
carros, Getúl io
Vargas visando
estimular a
produção no País e,

VOLKSWAGEM CLUBE DO CEARÁ.

Site:
www.volksclubedoceara.blogspot.com.br

Email: volksclubeceara@gmail .com

FUSCA MANIA CLUBE-CE

Site: www.fuscamaniaclube-ce.blogspot.com.br

Email:volksclubeceara@gmail .com

Autor: Henrique D.
(JORNALISTA)

também, trazer
novas empresas
estrangeiras para o
lugar, ele acabou
criando no ano
1 952, a "CEXIM" que
era destinada a
estimular e amparar
a exportação de
produtos nacionais e
assegurar condições
favoráveis à
importação de
produtos
estrangeiros.

No ano de 1 953, a
Volkswagem monta
sua primeira
empresa no bairro do
Ipiranga, em São
Paulo, destacando
para o fato que ela
assumiu o controle
da Vemag em 1 966,
mas acabou
encerrando as suas
atividades no ano de
1 967.

No ano de 1 971 , a
Volkwagem passou
a realizar testes de
impacto para checar
e avaliar a
segurança do carro
em caso de uma
possível col isão com
um outro veículo (ou
com um objeto).

Entretanto, em 1 986
a Volkswagen
desistiu de fabricá-
lo, mas acabou
retornando a
produção em 1 993
por sugestão do
presidente I tamar
Franco.

Em 1 996, a empresa
novamente deixou
de produzir o carro
batizado de série de
Ouro, mas acabou
retornando uma
nova série no ano
201 2.



=> CHARGE <=

Camisas Seleção Brasileira : Uma viagem pelo tempo
=> ESPORTE (Futebol)

Autor: Pedro Cidade
(JORNALISTA)

A camisa seja de
uma equipe de
futebol ou de uma
Seleção chama
bastante à atenção
de todos e pode
interferir inclusive
na escolha de um
torcedor por um
determinado clube,
mas quando se fala

na camisa da Seleção Brasileira em especial
envolve uma série de histórias, curiosidades,
tradições e conquistas. Existem pessoas que
preferem ver a Seleção com a camisa
amarelinha, enquanto outras pessoas gostam
com uniforme azul.

O chefe da delegação Paulo Machado de
Carvalho que era craque em motivar os
jogadores, recebeu um telefonema e foi
avisado que a Seleção Brasileira havia perdido
o sorteio, Paulo Machado de Carvalho não
hesitou e gritou na frente dos jogadores “era
isso que eu queria jogar de azul, vamos
ganhar”!

Em 1 958 ano em que a Seleção Brasileira
venceu a Copa do mundo da Suécia, na
partida final um assunto foi colocado em pauta
com qual o uniforme a Seleção Brasileira iria
jogar? O fato é que a Seleção brasileira teria
pela frente a Suécia que uti l izava uniforme de
cor amarela que, também, era a vestimenta
principal do Brasil . Teria que haver um sorteio
para saber qual das duas equipes vestiriam o
principal uniforme.

Na Copa do mundo de 1 962 do Chile foi a vez
da camisa amarela entrar em ação na decisão
e o Brasil venceu por 3 a 1 a Tchecoslováquia
e venceu a Copa.

Em 1 970 na Copa do mundo do México com a
camisa amarelinha conquistou mais um titulo
dessa vez vencendo por 4 a 1 a Seleção
ital iana.

Já em 1 994 O Brasil conquistou o
Tetracampeonato jogando com a camisa
amarelinha e contra a Seleção Ital iana
vencendo por 3 a 2 nos pênaltis.

No Japão e na Coréia na Copa do mundo de
2002, A Seleção Brasileira venceu por 2 a 0 a
Alemanha e conseguiu o Pentacampeonato
com a amarelinha.

E o resultado não foi diferente a Seleção
brasileira venceu por 5 a 2 a Suécia e com a
camisa azul conquistou a primeira Copa do
mundo.

Veja abaixo algumas camisas que a Seleção Brasileira já
vestiu em Copas do mundo entre outras competições.

TÍTULOS DO BRASIL NA COPA DO MUNDO

1 958 => Na Copa do Mundo de 1 958, na Suécia a Seleção
Brasileira conquistou o primeiro título mundial.

1 962 => Na Copa do Mundo de 1 962, no Chli le, o Brasil
conquistou o bicampeonato.

1 970 => Na Copa do Mundo de 1 970, no México, a Seleção
Brasileira conquistou o tricampeonato.

1 994 => Na Copa do Mundo de 1 994, nos Estados Unidos, o
Basil conquistou o tetracampeonato.

2002 => Na Copa do Mundo de 2002, Japão/Corea do Sul, a
Seleção Brasileira conquistou o pentacampeonato.

Curiosidade <=
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=> GAMES E TECNOLOGIAS

O QUE É O WHATSAPP?

Ele é um aplicativo que permite uma pessoa enviar mensagens
instantâneas para qualquer usuário que seja cadastrado no
WhatsApp, tendo duas opções a seu favor: a primeira, você
pode enviar sms e a segunda, de poder l igar para uma pessoa.

PASSO A PASSO DA INSTALAÇÃO DO APLICATIVO

Para instalar é muito simple e fácil basta você seguir o esqueminha abaixo:

1 ) Você deve acessar a Google Play Store, depois, digitar o nome do "WhatsApp" na barra de procura da loja do
Market e quando localizar o aplicativo cl ique nele para "instalar"; em seguida cl ique em "aceitar", no qual o
download será concluído ao chegar em 1 00%.

2) Quando tiver baixado o app, você deve procurar o aplicativo no seu celular; depois, cl icar em cima do ícone do
app do "WhatsApp"; em seguida vai cl icar em "instalar" para iniciar o processo de instalação do aplicativo e,
após, terminar a instalação, vai cl icar em "concordar e continuar"; e, por último, na opção de "ignorar" o
Backup de mensagens.

Este aplicativo móvel pode ser baixado gratuitamente na Play
Store ou no próprio site do WhatsApp que é:
www.whatsapp.com, sendo seu sistema compatível com:
Android ou iOS, cuja versões de modelos e marcas de celulares
são: Nokia, iPhone, BlackBerry, entre outros.

3) Agora vem a parte de colocar o "DDD" + "o seu número" e depois, você deve apertar em "OK"; em seguida
vai colocar nos dados do perfi l o seu "nome ou nick" e clicar em "avançar". Na última parte, na l ista de contatos
do Android vamos add os números dos seus amigos(as). Pronto, já pode iniciar uma conversar com seus amigos.
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Desvendando o aplicativo do WhatsApp
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=> PRAZER E SEXO (Conto Erótico) <=

O Vovô e A Novinha

Zé Toquinho era um velhinho
muito virtuoso que adorava ficar
observando as garotas do seu
bairro vestidas com os suas
minúsculas blusas e shortinhos, o
que deixava-o louco e babando
pelas gúrias.

De todas as garotas, a que Zé
mais gostava era Sofia que tinha
apenas 1 8 aninhos, mas de
jovem e inocente, ela não tinha
nada.

Sofia sempre que passava no
bairro provocava o Zé com gestos
sensuais e as vezes, gostava de
pedir um copo de

água e um pouco de comida para
ele, que genti lmente satisfazia a
jovem. Ela com tempo passou a
ter l ivre acesso a sua casa e
sempre que entrava em seu
recinto, acabava levando o
velhinho a loucura devido as
suas poucas roupas que mal
dava para cobrir seu corpinho
apetitoso.

Dentro da sua própria casa um
fogo descomunal começou a
subir pelo cacete do vovô e a
malina da Sofia propositalmente
deixou cair um copo cheio de mel
em sua roupa para que o Zé
pudesse dar-lhe uma nova roupa,
mas infel izmente, ele não tinha
um novo par roupas para lher dar
ou emprestar, então ela decidiu
retirar sua blusa e ficar sem a
parte de cima, deixando os seus
l indos seios salientes amostra
para o pobre velhinho, que se viu
tentado pela saborosa carne da
bebezinha, no qual decidiu tentar
dar um encoxada nela para ver
qual seria sua reação.

No início, quando ela foi
agarrada pelo vovô, a mesma

relutou um pouco, mas algum
tempo depois, ela entregou os
pontos para o desejos do
safadeza canal. Zé rasgou o
resto da sua roupa e começou a
tocar nos seus seios pontudos e
volumosos e, del icadamente
passou a esfregar seu toco por
cima do corpo esbelto, repleto de
curvas certas e, perfeitamente
modeladas da menina que mais
parecia uma mulher devido as
sua belas formas que só fazia
encher os olhos e o apetite ainda
mais do pobre Zé.

Enquanto, desl izava a sua jeba
pelo corpo da gúria, ela
inesperadamente assumiu o
controle da situação, jogando o
vovô na cama, no qual passou a
lamber desesperadamente todo
o leitinho do seu caralho como
se estivesse tomado por uma
força maior do que ela, fazendo
o Zé delirar de tanto desejo.
Decorrido 1 0 minutos de muito
sexo oral, estando já toda
lambuzada de liquido seminal,
ela ainda não satisfesta se jogou
por cima de seu corpo
assumindo a posição

de montaria, onde encaixou
com sua delicada mão o cacete
do vovô em cima do seu clitóris
e foi descendo pelo lábios
maiores, pelo lábios pequenos,
até a jeba dele estar totalmente
dentro da sua buceta, que
enloquecida de prazer e desejo
passou a cavalgar em cima do
caralho dele.

No sobe e desce da cavalgada,
a jovem delirava, gritava, gemia
como uma louca, expressando o
grande prazer que estava
sentindo e ainda sussurrava no
seu ouvido muitas safadesas
calientes, enquanto sua xoxota
era comida. Em cima do pau do
velho, ela teve vários orgasmos
e ainda como se não fosse
pouco ela usou, abusou e se
lambuzou de toda gala.

Após o ato l ibidinoso ela
cansada, molhada e gozada, se
vestiu e, saiu da sua casa
completamente em êxtase,
prometendo um dia voltar para
matar as saudades do vovô e,
principalmente, da sua belo
cacete.

=> FiILMES LIVROS <=

Homem Formiga

O filme o Homem Formiga é
um longa-metragem de
ação que tem a duração de
11 7 minutos, em que conta
a história de um Doutor
Hank Pym que inventou
uma formula que faz
possibi l ita encolher uma
pessoa, que mais tarde a
sua descoberta foi
desenvolvida para criação
de uma roupa de alteração
de tamanho, cujo por meio
dela, a pessoa que a
vestisse teria a
possibi l idade de diminuir o
seu tamanho e aumentar a
sua força, ficando
praticamente do tamanho e
a força de uma formiga.
Vale destacar, que o fi lme
não é recomendado para
menores de 1 2 anos.

Pixels

O filme Pixels é um longa-
metragem de ficção
científica que tem a duração
de 94 minutos, em que
narra a história da
humanidade na busca em
verificar se há vida fora da
terra e ainda de fazer ou
descobrir contatos acabou
enviando várias imagens e
sons sobre a cultura
terrestres nos mais diversos
satél ites já lançados no
universo, sendo que um dia,
um deles foi local izado, cuja
raça alienígena disposta a
conquistar o planeta
resolveu criar monstros
digitais inspirados em
videogames clássicos dos
anos 1 980; entretanto, os
especial istas nos jogos,
como: o Sam Brenner, o
Eddie Plant, o
LudlowLamonsoff e a
tenente-coronel Violet Van
Patten eram a única
alternativa para combatê-
los. Vale destacar, que o
fi lme não é recomendado
para menores de 1 0 anos.

A Culpa e das Estrelas

O livro narra à história, de
uma garota chamada Hazel
que foi diagnosticada com
câncer aos treze anos, mas
devido ela ter tomado uma
droga revolucionária teve a
metástase em seus
pulmões controlada durante
um tempo.
A paciente em estado

terminal que passava boa
parte de sua vida lendo e
vendo TV, em uma de suas
visitas ao Grupo de Apoio a
Criança com Câncer
acabou conhecendo o
garoto Augustus Waters e
juntos redescobriram alegria
e o amor pela vida,
passando a preencher as
lacunas vazias de suas
tristes vidas.
A obra escrita por John

Green aborda assuntos
l igados desde da dor até a
temática do amor.

O Lado Bom da Vida

O livro conta a história de
um ex-professor chamado
Pat Peoples que ficou
internado em uma
instituição psiquiátrica
durantes alguns anos e ao
sair daquele lugar tentou
recompor o quebra-cabeça
da história da sua vida, a
partir das poucas
lembranças que ainda lhe
restavam na memória.
Naquela época, a única

coisa que ele recordava era
que a sua esposa Nikki
havia pedido um tempo no
relacionamento, mas ele
não se lembrava do motivo
que havia ocasionado esta
separação. Portanto, nesse
clima de insegurança e
incertezas é que vai se
desenvolver a história do
livro. Vale destacar, que a
obra ajudou a inspirar um
filme com o mesmo nome.
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=> MUNDO ANIMAL => UMA REFLEXÃO COM DEUS

Certemente você já deve ter ouvido falar ou ter
l ido na Bíbl ia Sagrada o Salmo 23.1 que diz:
“O SENHOR é o meu Pastor, nada me
faltará” !? Bem, irmãos(ãs), de uma maneira
bem resumida, simples e clara, a frase trata da
missão de David em receber Deus como o
pastor de sua vida, em que sua intel igência
infinita é o fruto do que vem de Deus, cujo o
pastor podemos dizer que é o responsável por
al imentadar nossa mente com pensamentos
divinos, buscando sempre preservar, manter a
nossa esperança por meio de sua fé e
confiança na Presença de Deus que existe
dentro dele.

O Pastor era guiado e orientado segundo os
mandamentos do Senhor, pois, só ele seria
responsável por guardar, guiar e trazer para o
seu rebanho (ou seja, para o seu povo) a
glória, a bondade e a proteção contra os
adversários.

Nesse pastoreio como Jesus havia dito para o
mesmo que as suas ovelhas seriam aquelas
que sabiam ouvir a sua voz e por meio dela te
seguiriam, mas frisava para o pastor que nesse
meio ainda tinham algumas ovelhas (ou seja,
pessoas) que ainda não fazia parte do seu
rebanho e que precisavam ser tocadas (ou
resgatadas) pela palavra do Senhor.

Vale destacar que, entre os numerosos fi lhos
de Jessé, o David era o irmão mais novo foi
escolhido pelo o pai para ser o pastor, sendo
que sua principal força para defender as
ovelhas do seu rebanho contra os adversários
vinha por meio da iluminação divina do Senhor.

Fazer parte do Senhor significar está disposto
a sofrer as consequências advindas de
calunias, perseguições e de possíveis
julgamentos provenientes do fator externo por
causa do seu nome e da sua palavra.

Então, amigos(as) agora que aprendemos um
pouco sobre este Salmo podemos dizer com
muito orgulho que:

Hoje, em dia é cada vez mais frequente a criação
de peixes ornamentais entre as pessoas, entretanto
para os marinheiros de primeira viagem nem sempre
é fácil conseguir acertar na criação dos seus
peixinhos.
Para os que estão indecisos em qual peixe escolher
para comprar em uma loja de pet shop ou em uma
feira de animais, a primeira dica que dou é você
buscar conhecer um pouco da história de cada
peixinho, o que eles comem, o tempo de intervalo de
troca de cada água no aquário e sua resistência PH
que consegue suportar em uma água, perguntas
básicas que considero essenciais para descobrir um
pouco do esti lo, manias de cada peixe, sendo
fundamental para você verificar se ele é mais
apropriado e adequado para o seu rtimo de vida.
Depois, de verificado esses quesitos básicos, uma

boa opção seria optar por um peixe tenha uma boa
resistência em variações de PH, como é caso do
peixe-beta (ou Betta).

Dicas de como criar seu peixes ornamentais

Entretanto, vamos atentar alguns pontos básicos:

1 ) A escolha e a manunteção do aquário para o
seu peixe: não pode ser nem pequeno de mais nem
mto exagerado, em que possa viver nele de maneira
confortavel e bem, principalmente, que o preço caiba
no seu orçamento das despesas.
Na parte da manunteção é bom você comprar um
termostado para poder ficar verificando as mudanças
de temperatura da água; além de fi ltros e
oxigenadores para facil itar e ajudar a manter a boa
qualidade da água, sendo importante destacar que, a
temperatura ideal da água é em torno de 25ºC e 30ºC

2) O lugar onde deixar (ou guardar) o aquário do
seu peixe: o ideal é colocar em um lugar que seja
arejado, venti lado e que tenha um pouco de
iluminação tanto das lampadas quanto da luz do sol;
mas frisando que dever ser de maneira moderada
para não matar o seu peixe, nem deixá-lo doente.

3) Como transferir e fazer a limpeza do seu
aquário do seu peixe: nesta primeira parte você
deve deixar o saquinho, onde esta o seu peixe
descansando por alguns minutos na água do aquário
para pode a temperatura interna e a externa se
estabil izarem; depois, com muito cuidado despeje a
água que veio com seu peixe no aquário.
Na parte da limpeza deve lavar o aquário e as
decorações sempre buscando tirar os residuos de
sujeiras acumuladas nas paredes do vidro.

3) A comida ideial para seu peixe são: as rações
próprias para peixes, como: a marca "NutraFish" do
tipo em flocos ou em bolinha; entre outras.

Autor: Henrique D.
(JORNALISTA)

Autor: Henrique D.
(JORNALISTA)
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Áries (21 /03 à 20/04):

Hoje, você estará mais relaxado
e sensível a mudanças que
venham a ocorrer no seu dia-a-
dia, por isso, evite entrar em
atritos com outras pessoas para
não ficar com raiva ou
magoado; já que, você nesse
mês esta mais sensivel a
fatores externos.

=> HORÓSCOPO DO MÊS

No setor profissional será um dia de muito
trabalho e de prosperidade, mas você terá
pouco tempo para realizar a sua tarefa
profissional. No setor sentimental busque ter
mais doçura quando for conversar com o
seu(sua) parceiro(a) e tenha bastante cuidado
com as mudanças inesperadas, pois, ele(a)
ainda não esta preparado(a) para essas
transformações bruscas.

=> Dica de Artesanato <=

Hoje, vamos aprender a
fazer uma casinha de
pássaros feita com pote
de sorvete, inventada pelo
artesão Henrique D. Ela é
bem simples, fácil de
fazer e o custo é
praticamente zero.

Passo a passo do
artesanato:

1 ) A primeira parte
consiste em lavar o pote
para poder remover
qualquer resíduo que
tenha ficado nele;

2) A segunda parte,
você vai pegar um
copo de vidro ou de
plástico, que seja de
tamanho médio para
poder fazer o círculo
no pote;

3) A terceira parte,
você vai pegar uma
tesoura de ponta fina
para poder cortar o
círculo que foi feito no
pote;

4) A quarto parte, é a
colocação da tampa
para poder fechar o
pote, ou caso, você
prefira pode colocar
um arame que seja
fino para poder fechá-
lo;

5) A última parte, é
opcional, pois, vai
depender do gosto de
cada em querer pintar
ou não o seu pote de
sorvete.PREVISÃO DA SEMANA

Essa semana é marcada pela entrada de
Vênus na oitava casa, o que vai ajudar e
contribuir para aumentar os desejos no âmbito
da sexualidade, em que será o momento, em
que sua autoestima e a vida sexual estara
fortalecida por correntes boas, sendo o momento
para aproveitar os bons fluídos que a vida lhe
oferece nesses dias. Por isso, aproveite a
oportunidade, pois, a sua intuição estará mais
aguçada para a criatividade e para o amor.

Natal esta chegando e você sem criatividade para
criar algo legal?! Então, hoje vamos aprender a
fazer uma Guirlanda recheada com bombons de
chocolate sem precisar gastar muito para conseguir
desenvolver esta idéia.
Os materiais necessários que vamos precisar são:
uma guirlanda de isopor, uma linha, uma cola
quente, uma fita, um arame, uma faca (ou uma
tesoura) e alguns bombons.
Primeiro passo é pegar a cola quente e colar os

bombons de um por um na guirlanda de isopor até
ficar completamente preenchido o isopor; depois
pegue a fita, faça uma laço e fixe-o com a cola
quente em cima dos bombons.
O segundo passo, você vai furar a guirlanda de

isopor e amarrar o arame (ou a fita) nele. Pronto,
agora ele esta completo para ser usado como
modelo decorativo na sua casa, ou para ser dado
como presente para um(a) amigo(a).

APRENDENDO A FAZER UMA GUIRLANDA

PREVISÃO DE HOJE

Hoje é o dia em que você estará marcado
pelos os seus sentidos, estando mais sujeito as
inquietações do seu corpo e da mente. Procure
neste dia controlar a sua impulsividade, pois,
caso contrário poderá te trazer problemas no
seu relacionamento, no seu emprego, entre
outras coisas que estejam associados direto e
indiretamente no seu ciclo de vida. Portanto,
procure não ser tão exigente consigo e tente
pensar mais positivo neste dia.
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EMPREGOS <=

VAGA PARA REVISOR (A):

-Requisitos: Ensino Superior cursando ou concluído
em Letras; ter domínio da língua inglesa; ter
experiência comprovada na área; e ter
disponibi l idade de horários.
- Remuneração é compatível com o mercado +
Benefícios.
- Local: Centro.
- Os Interessados: Enviar currículo com o nome da
vaga no campo assunto para
rheducar@yahoo.com.

VAGA PARA LAVADOR:

- Requisitos: I rá atuar com a lavagem e a
conservação da frota, envolvendo veículos grandes
e pequenos; É necessária experiência no mínimo
06 meses como lavador; E ter formação mínima do
ensino fundamental completo.
- Os interessados: Deixar currículo na portaria da
empresa ou enviar para o e-mail :
vagas@fretlog.com.br.
- Obs: Colocar no assunto o título LAVADOR.

=> CONCURSOS

CONCURSO (Até dia 23/1 2/201 5):

UNILAB (A UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL
DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA).

- A inscrição pode ser pessoalmente, ou por
procuração, ou por via postal, até o dia 23 de
dezembro de 201 5, na Secretaria do Instituto de
Ciências da Saúde, localizada na Rodovia CE 060,
Km 51 , Aracape, Ceará. O atendimento acontece
das 9h às 11 h e das 1 4h às 1 6h30.
- A taxa de inscrição: R$ 80,00 e deve ser paga
por meio de GRU.
- Cargo: Professor Auxil iar (Nível Superior).
- Vagas: 11 .
- Jornadas semanais: 40h semanais
- Salário: R$ 3.1 84,72.
- Site: http: //www.unilab.edu.br/

VAGA PARA OPERADOR DE TELEMARKETING:

ICE ESTÁGIOS Seleciona estagiárias para o Cargo
de Operador de Telemarketing, com ou sem
experiência, para empresa cliente, local izada no
Bairro Joaquim Távora.

- Requism diferencial quem tiver experiência em
Telemarketing.
- Horário: 09:00h às 1 7:00h - Com 2 horas para
almoço
- Bolsa: R$ 500,00 + ½ Passagem + Comissão
- Os interessados: Encaminhar currículo no corpo
do e-mail para: iceestagios@gmail.com
- Obs: Colocar no assunto o título "Operador de
Telemarketing".

CONCURSO (Até dia 22/1 2/201 5):

UFC (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ).

- A inscrição vai até o dia 22 de dezembro de 201 5,
na Secretaria do Departamento de cada curso (ou
área).
- As taxas: dependendo da função variam entre R$
50,00, R$ 94,00 e R$ 21 5,00.
- Cargo: Professor (Nível Superior).
- Vagas: 3.
- Jornadas semanais: 20h a 40h semanais
- Salários: R$ 2.01 8,77 a R$ 8.639,50.
- Site: http: //www.ufc.br/

CONCURSO (De 27/11 /201 5 a dia 28/1 2/201 5):

CÂMARA DE BOA VIAGEM - CE.

- A inscrição é necessário preencher a ficha
disponível das 07h00min as 23h00min, no site
www.cetrede.com.br, entre os dias 27 de novembro
de 201 5 a 28 de dezembro de 201 5.
- A taxa de inscrição: R$ 65,00 (sessenta e cinco
reais) para os Cargos de Nível Fundamental, R$
85,00 (oitenta e cinco reais) para os Cargos de
Nível Médio e R$ 1 25,00 (cento e vinte e cinco
reais) para o Cargo de Nível Superior.
- Cargos: Auxil iar de Serviços Gerais; Agente
Administrativo, Arquivista, Assistente Legislativo e
Procurador (Nível Fundamental, Médio e Superior).
- Vagas: 1 8.
- Salário: R$ 880,00 a R$ 1 .500,00.
- Site: www.camaraboaviagem.ce.gov.br/index.php

CONCURSO (De 30/11 /201 5 até o dia 23/1 2/201 5):

PREFEITURA DE MARANGUAPE - CE.

- A inscrição é feita pelo site da empresa
organizadora, www.grserv.com.br, a partir de 30 de
novembro de 201 5, até o dia 23 de dezembro de
201 5.
- As taxas: variam entre R$ 60,00 a R$ 1 50,00
conforme os níveis de ensino: Fundamental, Médio
e Superior.
- Vagas: 959.
- Salários: R$ 788,00 a R$ 1 .052,31 .
- Site: http: //www.ufc.br/

VAGA PARAATENDENTE:

ICE ESTÁGIOS seleciona estagiárias para a função
de Atendimento ao público em geral, com ou sem
experiência, para empresa cliente no ramo de
Lanchonetes, local izada no Bairro Antônio Bezerra.

- Requisitos: Garotas a partir de 1 8 anos; Ensino
Médio Completo; e Carteira de estudante.
- Horário: 06:00h às 1 2:00h.
Bolsa: R$ 394,00 + ½ Passagem
- Os interessados: Encaminhar currículo no corpo
do e-mail para: iceestagios@gmail.com
- Obs: Colocar no assunto o título "Atendente de
Lanchonete.
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=> QUESTÕES DE CONCURSOS <=

1 ) (Cesgranrio 2005) Atualmente, para a
concessão de aposentadoria especial, é
IMPRESCINDÍVEL que o(a):

a) Segurado comprove, além do tempo de
contribuição, a exposição aos agentes nocivos
químicos, físicos, biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade
física, de modo habitual, permanente e não
intermitente.

b) Segurado comprove que trabalhou durante
1 5 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco)
anos sujeito a condições especiais,
independente do período de exposição a
agentes agressivos durante a jornada de
trabalho.

c) Segurado declare que executou atividades
sob condições especiais, independente de a
empresa empregadora emitir ou não laudo
técnico.

d) Segurado tenha, no mínimo, 50 (cinqüenta)
anos de idade.

e) Atividade desempenhada pelo segurado se
enquadre na categoria profissional presumida
em lei como sujeita a condições insalubres,
penosas ou perigosas.

5) (Cespe/UNB - 2008 -
INSS) - A reforma do
Estado restringe-se ao
ajuste fiscal, que deverá
devolver ao Estado a
capacidade de definir e
implementar políticas
públicas.

a) Certo

b) Errado

4) (Cespe/UNB - 2008 -
INSS) - Pelo fato de serem
concedidos
independentemente de
contribuição, os benefícios
e serviços prestados na
área de assistência social
prescindem da respectiva
fonte de custeio prévio.

a) Certo

b) Errado

2) (Cespe/UNB - 2008 -
INSS) - Rubens e sua
esposa Amélia têm, juntos,
dois fi lhos, trabalham e são
segurados do regime geral
da previdência social, além
de serem considerados
trabalhadores de baixa
renda. Nessa situação, o
salário-famíl ia somente será
pago a um dos cônjuges.

a) Certo

b) Errado

3) (Cespe/UNB - 2008 -
INSS) - Para a previdência
social, uma pessoa que
administra a construção de
uma casa, contratando
pedreiros e auxil iares para
edificação da obra, é
considerada contribuinte
individual.

a) Certo

b) Errado

1 ) O plural de "qualquer
cidadão" é:

a) qualquer - cidadãos
b) quaisquer - cidadões
c) quaisquer - cidadães
d) quaisquer - cidadãos
e) qualquer - cidadões

DIREITO

PORTUGUÊS

Gabarito das Questões:
1 . A. /2. B. /3. A. /4. B. /5. B.

Gabarito das Questões:
1 . D. /2. D. /3. A. /4. B.
5. B. /6. B. /7. B. /8. B.

2) "Anos a fio. . . " A
expressão significa:

a) Há muitos anos.
b) Há anos atrás
c) Por muitos anos.
d) Por uma seqüência de
anos.
e) Nos últimos anos.

4) A violação era . . . . . . . . . . . . . . . : assim, o
fiscal lavrou o . . . . . . . . . . . . . . . . . . para
aplicação das . . . . . . . . . . . . . . cabíveis.

a) fragrante - auto de infração - sanções

b) flagrante - auto de infração - sanções

c) fragrante - auto de inflação - sansões

d) fragrante - alto de infração - sansões

e) flagrante - auto de inflação - sanções

3) "Eis o que escreveu
aquela moça magra"

O termo em azul é:

a) Sujeito
b) Objeto direto
c) Predicativo do sujeito
d) Adjunto adnominal
e) Adjunto adverbial

5) As letras que completam de modo
correto as palavras escasse__ ,
depre__ão , aquie__er são

respectivamente:
a) z - ç - c
b) z - ss - sc
c) s- ç - c
d) s - s - ss
e) s -ss - sc

6) Pode-se substituir a expressão
"solicitações impertinentes" por:

a) avisos descabidos
b) apelos inconvenientes
c) sinais insolentes
d) pedidos inusitados
e) chamadas esquisitas

7) Escolha a opção cujos
substantivos masculinos têm a
flexão para o feminino,
respectivamente, como ã, oa e
ona .

a) sultão - vi lão - ladrão
b) ancião - leitão - valentão
c) anão - leão - pavão
d) anfitrião - cortesão - solteirão
e) cristão - tabelião - zangão

8) Escolha a opção em que o
fonema s ocorre em todas as
palavras.

a) exatoria - reconhecido -
diversificado
b) máximo - explícita -
precursor
c) acionar - sucesso - invisível
d) manuseável - conceder -
auxíl io
e) essencial - êxito - patrício
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INFORMÁTICA

RACIOCÍNIO LÓGICO
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1 ) Marque a alternativa CORRETA.

a) O Linux só permite trabalhar em ambiente
gráfico.

b) O primeiro sistema operacional a definir
esquema de ícones para acessar aplicativos
foi o Windows.

c) O MAC OS possui l icença de uso GPL.

d) Nos sistemas operacionais da Microsoft,
somente a partir da versão NT o Windows
passou a ser um sistema operacional,
desvinculando-se do DOS.

2) Sobre licenciamento de software,
marque a alternativa CORRETA:

a) Software l ivre é aquele disponível para
uti l ização, cópia e distribuição, seja no
formato original ou alterado, com custo ou
não.

b) Todo software gratuito é software l ivre

c) Todo programa gratuito pode ser
redistribuído.

d) Todo software de domínio público, incluindo
as suas versões modificadas, são
consideradas software l ivre.

4) Marque a alternativa
onde todos os itens
listados são hardware:

a) Driver de Vídeo,
Gravador de CD/DVD,
Placa-mãe.

b) Linux, Emulador de
Terminal, Teclado.

c) Mouse, Caixa de Som,
BrOffice.

d) Monitor, CPU, Placa de
Som.

=> QUESTÕES DE CONCURSOS <=

5) No Windows XP, o local
para armazenamento
temporário de arquivos
excluídos é conhecido
como:

a) área de transferência.

b) barra de tarefas.

c) meus documentos.

d) l ixeira.

e) área de trabalho.

3) É o padrão ( ) para
alinhamento na
formatação
de parágrafos no Word
2003:

a) direita.

b) justificado.

c) central izado.

d) esquerda.

e) normal.

6) O gerenciador de boot
mais tradicionalmente
utilizado no Linux é o:

a) LILO

b) MRV

c) MBR

d) KERNEL

Gabarito das Questões:
1 . D. /2. A. /3. D.
4. D. /5. D. /6. A.

1 ) Todos os marinheiros são republicanos. Assim
sendo,

a) O conjunto dos marinheiros contém o conjunto dos
republicanos;

b) O conjunto dos republicanos contém o conjunto dos
marinheiros;

c) Todos os republicanos são marinheiros;

d) Algum marinheiro não é republicano.

2) A negação de “hoje é segunda-feira e amanhã
não choverá” é:

a) hoje não é segunda-feira e amanhã não choverá;

b) hoje não é segunda-feira ou amanhã choverá;

c) hoje não é segunda-feira então amanhã choverá;

d) hoje não é segunda-feira nem amanhã choverá;

e) hoje é segunda-feira ou amanhã choverá.

3) Assinale a opção que completa a seqüência: 2 – 3 – 4 – 11 – 1 2 – 1 3 – 1 7 – 1 8 – ( ). Então, qual é a
resposta correta?

a) 24 b) 20 c) 23 d) 1 9 e) 25

4) Três rapazes e duas moças vão ao cinema e desejam sentar-se, os cinco, lado a lado, na mesma fila.
O número de maneiras pelas quais eles podem distribuir-se nos assentos de modo que as duas moças
fiquem juntas, uma ao lado da outra, é igual a:

a) 2 b) 4 c) 24 d) 48 e) 1 20

Gabarito das Questões: 1 . B. /2. B. /3. D. /4. D.
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Horizontais:

1 . Que não está fechado.
4. Onde nos deitamos para dormir.
5. Com ela fazemos móveis.
7. O carteiro a entrega.
9. Flor muito popular.
1 0. Antônimo de torta, sinuosa.
11 . Inventar.

=> PALAVRAS CRUZADAS <=
Verticais:

2. Substantivo relativo a belo.
3. Está sempre casando.
4. Macho da égua.
6. Rochedo, rocha.
7. Antônimo de errado.
8. Lar.

Respostas da Horizontais:
1 . Aberto. /4. Cama. /5. Madeira. /7. Carta. /9. Rosa. /1 0. Reta. /11 . Criar.

Respostas da verticais:
2. Beleza. /3. Padre. /4. Cavalo. /6. Pedra. /7. Certo. /8. Casa.

=> JOGO DO LABIRINTO <=

=> CAÇA PALAVRA <=
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