ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE nazarezinho
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR EXCEPCIONAL
INTERESSE PÚBLICO

1ª PARTE : REDAÇÃO
A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e, com base nos conhecimentos construídos ao
longo de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo, na modalidade formal da língua
portuguesa sobre o tema: O compromisso do jovem com o seu futuro: que ações desenvolver
para a concretização de um projeto de vida?

“A melhor forma de prever o futuro é criá-lo”

(Peter Drucker)

Cada indivíduo tem a liberdade para construir um futuro positivo e promissor para si, para a família,
cidade e seu país. Mas o que se observa, na realidade, é que poucos têm coragem e determinação para
fazê-lo. Poucos assumem o compromisso de serem empreendedores e protagonistas de sua própria
história. Segundo Joel Barker, pesquisador independente e futurista, cabe a nós termos visões positivas e
inspiradoras de nosso futuro, o que raramente obtemos através de revistas, livros ou pela imprensa. Para
este autor, muitas pessoas simplesmente “deixam as coisas acontecerem por si”, como se não tivessem
qualquer vínculo pessoal com o futuro. O que isso significa? Se elas não tiverem uma ligação pessoal com
o futuro, o acaso influenciará e controlará suas vidas. Muitas vezes, em tempos de crise ou transformação
social, há uma tendência a se concentrar nos problemas do presente, pensando no futuro como nada mais
que uma especulação ou um sonho. Mas pensar no futuro é agir, criar ações que moldem e concretizem os
nossos sonhos.
(Disponível em:< http://escolatrabalhoevida.com.br/como-construir-um-futuro-de-sucesso-visao/>. Adaptado. Acesso em 15-06-2017.)

INSTRUÇÕES:
 O texto deve ser escrito à tinta (azul ou preta), na folha própria, em até 25 linhas.
 A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação terá o número de linhas copiadas
desconsiderado para efeito de correção.
 O rascunho não será corrigido em hipótese alguma.
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:
 Tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”.
 Fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
 Desrespeitar os direitos humanos.
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FOLHA DE REDAÇÃO
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CANDIDATO(A):________________________________________________________________
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2ª PARTE: QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA
Leia o texto seguinte e responda as questões de 1 a 3.

Tareco e Mariola
(Flávio José)

Eu não preciso de você
O mundo é grande e o destino me espera
Não é você quem vai me dar na primavera
As flores lindas que eu sonhei no meu verão
Eu não preciso de você
Já fiz de tudo pra mudar meu endereço
Já revirei a minha vida pelo avesso
Juro por Deus, não encontrei você mais não
Cartas na mesa
O jogador conhece o jogo pela regra
Não sabes tu que eu já tirei leite de pedra
Só pra te ver sorrir pra mim não chorar
Você foi longe
Me machucando provocou a minha ira
Só que eu nasci entre o velame e a macambira
Quem é você pra derramar meu mungunzá
Eu me criei
Ouvindo o toque do martelo na poeira
Ninguém melhor que mestre Osvaldo na madeira
Com sua arte criou muito mais de dez
Eu me criei
Matando a fome com tareco e mariola
Fazendo versos dedilhados na viola
Por entre os becos do meu velho Vassoural
(FONTE: <https://www.letras.mus.br/flavio-jose/46008/> Acesso em 15-06-2017)

1. O título do poema-canção “Tareco e Mariola” deu-se pelo fato de:
A) indicar o tipo de alimentação do sertanejo na sua luta diária.
B) comparar o sabor do amor com os biscoitos e os doces.
C) valorizar a situação financeira ao invés da vida sentimental.
D) mostrar que sofrer de amor é o mínimo, diante das dificuldades enfrentadas na vida.
2. A partir da leitura do poema-canção, somente NÃO se pode afirmar que:
A) O eu-lírico ainda nutre e sonha viver o grande amor de outrora.
B) O eu-lírico, apesar de muito machucado, não desiste de encontrar a felicidade.
C) O eu-lírico está decidido a não implorar pelo amor não correspondido.
D) De tanto sofrer, o eu-lírico passou a sentir ira.
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3. Em: “Não sabes tu que eu já tirei leite de pedra”, os pronomes EU e TU são
classificados gramaticalmente como:
A) pronomes pessoais do caso oblíquo
B) pronomes pessoais do caso reto
C) pronomes possessivos
D) pronomes pessoais de tratamento
4. Complete as frases com a palavra adequada e, em seguida, marque a alternativa que
completa respectivamente os espaços.
I. Bandidos são indivíduos de _______________(mal / mau) caráter.
II. Será que ___________ (há / a) possibilidades de se combater radicalmente o crime
organizado no Rio de Janeiro?
III. Invadiram o Complexo do Alemão ____________ (afim / a fim) de desmantelar
facções criminosas.
IV. Policiais passaram ______________ (cerca de / acerca de / há cerca de) três dias
para dominar o Complexo do Alemão no Rio de Janeiro.

A)
B)
C)
D)

mal – a – afim – acerca de
mau – a – afim – cerca de
mau – há – a fim – cerca de
mal – há – a fim – há cerca de

5. Leia a charge abaixo.

No segundo balãozinho (fala do operário), podemos identificar quantos substantivos?
A) Dois
B) Três
C) Quatro
D) Cinco
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6. Marque a alternativa em que todas as palavras estão ortograficamente corretas.
A) pré-escolar, cooperação, antessala, anti-inflamatório
B) microondas, super-homem, vice-presidente, reeducar
C) contra-cheque, contraataque, subregião, infra-estrutura
D) intra-uterino, supracitado, anti-ácido, auto-estima
7. Dentre as palavras sugeridas nos parênteses, escolha a adequada ao sentido de cada
frase e assinale a opção que completa as respectivas lacunas.
I.
II.
III.
IV.
A)
B)
C)
D)

Durante o julgamento, todos agiam com muita _______________ (descrição /
discrição).
Os alimentos estragados foram guardados na ______________ (despensa / dispensa).
No último _____________ (censo / senso) descobriu-se que somos mais de cem
milhões de brasileiros.
O deputado corrupto teve seu mandato _________________ (caçado / cassado).
discrição – despensa – senso – caçado
discrição – despensa – censo – cassado
descrição – dispensa – censo – cassado
descrição – dispensa – censo – caçado

8. Leia a seguinte tirinha.

Frase é todo enunciado linguístico de sentido completo. Pode ser formada por apenas
uma palavra ou por um conjunto de palavras.
Referente ao tipo de frase, marque a alternativa de classificação INCORRETA.
A)
B)
C)
D)

“Certo, homens!” – frase nominal
“Isso não me cheira bem” – frase declarativa negativa
“Tragam o cacto gigante!” – frase imperativa
“Puxem isso!!!” – frase exclamativa

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE nazarezinho
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR EXCEPCIONAL
INTERESSE PÚBLICO

9. Marque a alternativa em que NÃO há erro de separação silábica.
A) es-trei-a, frag-men-tos, pers-pec-ti-vas
B) pin-cé-is, ra-i-nha, his-tó-ria
C) e-gíp-cios, or-quí-dea, te-sou-ro
D) á-gu-a, em-prei-tei-ro, a-mas-sa-do
10. Observe as sentenças abaixo. Em seguida, marque a alternativa que classifica
incorretamente os termos destacados.
A) “O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que
acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas
incomparáveis.” (ADJETIVOS)
B) “Toda pessoa por quem temos carinho e que de alguma forma faz parte da nossa vida,
é de todas as formas, insubstituível.” (SUBSTANTIVOS)
C) “Faça o que for necessário para ser feliz. Mas não se esqueça de que a felicidade é um
sentimento simples, você pode encontrá-la e deixá-la ir embora por não perceber sua
simplicidade.” (ADJETIVOS)
D) “Você bloqueia seu sonho quando você permite que seu medo fique maior do que a sua
fé.” (SUBSTANTIVOS)

