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: A exposição exagerada e a necessidade de autoafirmação nas redes
sociais.

“PESSOAS QUE FAZEM DE TUDO POR CURTIDAS, SÃO OS
MENDIGOS DA INTERNET” (Autor desconhecido)
Atualmente, as redes sociais fazem parte da vida da
grande maioria das pessoas, senão de todas. São
frequentes as postagens de fotos, informações de
viagens, visita a lugares diferentes, momentos de alegria
e de felicidade. Diariamente, tudo aquilo que se faz,
pensa ou come é publicado. O resultado é uma
sociedade de espetáculo, em que cada indivíduo
intenciona ser motivo de aplausos. Há uma busca
desenfreada por visibilidade, por seguidores, por
curtidas – o ser humano, no meio virtual, tem-se tornado
um escravo de “likes”. Aquele que mais recebe
“curtidas”, em suas publicações, sente-se superior,
embora passe despercebido que mostra mais de si do
que deveria.
Algumas pessoas, de tão
carentes e solitárias, precisam
compartilhar, na web, detalhes
de sua vida como se estivessem
numa pracinha, nas calçadas
de sua rua, ou num clube. Elas
precisam de pessoas, de serem
ouvidas, compreendidas. Outras
gostam de se exibir, criam
personagens que atuam em
função da imagem desejada.
(VERAS, Gemima Morais)

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.

PAÍS DO FUTURO
Rio de Janeiro – Lembra-se de quando o Brasil era o país do futuro?
Primeiro foi um gigante adormecido (“em berço esplêndido”), que um dia iria acordar e botar
pra quebrar.
Depois, tornou-se o país do futuro; um futuro de riqueza, justiça social e bem-aventurança.
Eram tempos, aqueles, de postergar tudo o que não podia ser realizado no presente. A dureza do
regime militar deixava poucas brechas para que se ousasse fazer alguma coisa que não fosse
aquilo já previsto, planejado, ordenado pelos generais no poder. Só restava, então, aguardar o
futuro, que nunca chegava (mais uma vez vale lembrar: foram 21 anos de regime autoritário).
O pior é que, mesmo depois de redemocratizado o país, a coisa continuou e continua meio
encalacrada, com muitos sonhos tendo de ser adiados a cada dia, a cada nova dificuldade. Com
a globalização, temos que encarar (e temer) até as crises que ocorrem do outro lado do mundo.
Todavia há que se aguardar o futuro com otimismo, e alguma razão para isso existe.
Dados de uma pesquisa elaborada pela Secretaria de Planejamento do governo de São Paulo
revelam que o Brasil chegará ao próximo século, que está logo ali na esquina, com o maior
contingente de jovens de sua história. Conforme os dados da pesquisa, somente na faixa dos 20
aos 24 anos serão quase 16 milhões de indivíduos no ano 2000. Com esses dados, o usual seria
prever o agravamento da situação do mercado de trabalho, já tão difícil para essa faixa de idade,
e de problemas como a criminalidade em geral e o tráfico e o uso de drogas em particular.
Mas por que não inverter a mão e acreditar, ainda que forçando um pouco a barra, que essa
massa de novas cabeças pensantes simboliza a chegada do tal futuro? Quem sabe sairá do
acúmulo de energia renovada dessa geração a solução de problemas que apenas se perpetuaram
no fracasso das anteriores?
Nada mal começar um milênio novinho em folha com o viço, a ousadia e o otimismo dos que
têm 20 anos.
(Luiz Caversan. Folha de São Paulo, 1999.)

1. A partir das ideias do texto, é correto afirmar que:
A) A existência de 16 milhões de jovens brasileiros no ano 2000 constituirá um problema
insolúvel.
B) Pode-se pensar positivamente em relação ao nosso futuro, apesar de alguns problemas.
C) Com a população jovem brasileira na casa dos 16 milhões, só se pode esperar o pior.
D) Não se pode pensar de forma otimista em relação ao próximo século.
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2. A linguagem coloquial empregada no texto pode ser exemplificada pela expressão:
A) “em berço esplêndido”
B) dados de uma pesquisa
C) botar pra quebrar
D) bem-aventurança
3. A ideia de futuro vem representada no texto por uma sequência de conceitos. A opção
que indica essa sequência é:
A) gigantismo – idealização – expectativa – otimismo
B) expectativa – gigantismo – idealização – otimismo
C) otimismo – expectativa – idealização – gigantismo
D) gigantismo – otimismo – idealização – expectativa
4. Postergar significa:
A) Polemizar
B) Manifestar
C) Difundir
D) Preterir
5. Leia a charge que segue.

Nesta charge, ocorre o uso inadequado do pronome pessoal do caso oblíquo MIM.
Considerando o correto emprego dos pronomes pessoais, o problema gramatical na
charge seria resolvido com a seguinte redação:
A)
B)
C)
D)

Pra eu arrombar um cofre, eu preciso de algumas bananas de dinamite.
Pra me arrombar um cofre, eu preciso de algumas bombas de dinamite.
Pra arrombar-me um cofre, eu preciso de algumas bombas de dinamite.
Pra arrombar-mim um cofre, eu preciso de algumas bombas de dinamite.
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6. Assinale a alternativa que completa corretamente as sentenças abaixo.

I. Antes de ser promulgada, a Constituição já pedia muitos ________. (consertos -

concertos)
II. Você precisa melhorar seu __________ de humor. (censo - senso)
III. A ditadura _________ o mandato de muitos políticos de oposição. (caçou - cassou)
IV. Ele trabalha na oitava __________ da primeira zona eleitoral. (sessão – seção - cessão)

A)
B)
C)
D)

consertos – censo – caçou – cessão
concertos – senso – cassou – seção
concertos – senso – cassou – sessão
consertos – senso – cassou – seção

7. No que se refere ao termo em destaque, marque alternativa de uso INCORRETO.
A) Fiquei triste porque ele tocou nesse assunto.
B) Chegou atrasado porque houve um engarrafamento.
C) Ela não foi ao encontro por quê?
D) Ele revelou o motivo porque não foi ao trabalho.
8. Assinale a alternativa que completa corretamente as sentenças abaixo.
I.
II.
III.
IV.

A)
B)
C)
D)

Todos os brasileiros ___________ memória curta para fatos políticos.
Aqueles recipientes ____________ um líquido perigoso.
Hoje, os jovens ____________ valores e princípios sobre a questão do gênero.
As crianças ____________ em fantasmas.

têm – contêm – reveem – creem
tem – contém – revêem – crêem
têm – contêm – revêem – crêem
têm – contêm – revêm – creem

9. Em qual coluna todas as palavras estão grafadas incorretamente, quanto ao emprego
ou não do hífen?
Coluna I
Coluna II
Coluna III
Coluna IV
Anti-higiênico
Ex-namorado
Auto-estima
Anteprojeto
Neoliberalismo
Pré-operatório
Ultra-som
Microcomputador
Semicírculo
Preestabelecer
Infra-estrutura
Semi-interno
Minissaia
Reutilizar
Antiinflamatório
Auto-observalção
A)
B)
C)
D)

Coluna I
Coluna II
Coluna III
Coluna IV

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

10. Leia a charge e, em seguida responda ao que se pede.

Qual a justificativa de acentuação da palavra ESCÂNDALO, presente na fala do
personagem da charge em referência?
A)
B)
C)
D)

Todas as paroxítonas terminadas em o recebem acento gráfico.
Todas as proparoxítonas recebem acento gráfico.
Todas as oxítonas terminadas em o devem ser acentuadas graficamente.
Todas as paroxítonas com ditongo crescente aberto recebem acento.

