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LÍNGUA PORTUGUESA 

Considere o texto 1 a seguir para responder às questões 
de 01 a 08.

Texto 1
Estudos mostram o que passa pela cabeça dos animais

O Homo sapiens é o único animal capaz de dominar 
sintaxe,  formar  frases  complexas  e  registrar  o  que  pensa. 
Fato. Mas alguns bichos podem compreender a nossa lingua-
gem quase como se fossem uma pessoa – embora não con-
sigam reproduzi-la com a desenvoltura de um papagaio.
[…]

Golfinhos aprendem linguagens artificiais, como de-
monstrou o psicólogo Louis Herman, da Universidade do Ha-
vaí, EUA. Numa delas, palavras representadas por sons de 
computador formavam 2 mil frases. Quando os golfinhos ou-
viam "ESQUERDO BOLA BATER", por exemplo, entendiam 
que era para bater na bola do lado esquerdo. E também com-
preendiam  a  ordem  das  palavras.  Sabiam  que  o  pedido 
"PRANCHA PESSOA ÁGUA"  era  para  que  levassem uma 
prancha a uma pessoa que estava na água.  Já "PESSOA 
PRANCHA ÁGUA"  era  para  levar  a  pessoa  à  prancha  na 
água. Não existe diferença entre fazer isso e aprender  um 
idioma. Ponto para os golfos.

Mas talvez nem eles sejam páreo para Chaser, uma 
border collie. A cadela aprendeu o nome de mais de mil obje-
tos – a maioria brinquedos, mas tudo bem. Seu dono, um psi-
cólogo, já nem conta mais quantas palavras ela sabe. Agora 
ele prefere lhe ensinar rudimentos de gramática. 

Então  estamos  de  acordo:  certos  animais,  quando 
treinados, conseguem compreender parte da  linguagem hu-
mana. Mas o que isso importa para os outros animais de sua 
espécie? [...]  Chaser pode até aprender versos de Shakes-
peare, mas será inútil tentar esbanjar seu intelecto com ou-
tros cães. Mas a ideia de que eles praticamente não se comu-
nicam entre si morreu faz tempo. Até as abelhas fazem isso: 
elas dançam para informar a distância e a direção das fontes 
de alimentos.

Golfinhos têm uma linguagem interna. Eles se comu-
nicam por assobios e sinais corporais como saltos, tapas da 
cauda na água e fricção da mandíbula. Cada animal tem uma 
modulação única, o que lhe confere uma voz individual.

Kathleen Dudzinski, diretora do Dolphin Communica-
tion Project,  escuta  esses  animais há  quase 20 anos  com 
aparelhos que registram a frequência e as nuances de sua 
linguagem. Mas admite que ainda falta muito para decifrá-la, 
sobretudo porque golfinhos nadam rápido  e é difícil  captar 
uma conversa entre vários animais debaixo d’água. Além dis-
so, cada sinal varia conforme o contexto. Com os humanos é 
igual:  dependendo da situação,  uma pessoa que levanta a 
mão aberta quer dizer "tchau", "pare" ou "custa R$ 5".

O mistério sobre a língua dos golfinhos – e a das ba-
leias, que se comunicam de um jeito parecido com o de seus 
primos – continua. Mas a tecnologia pode dar uma força. Mer-
lin, um golfinho nariz-de-tesoura que vive em Puerto Aventu-
ras, no Caribe mexicano, é o primeiro de sua espécie a usar 
iPad. Seu treinador, Jack Kassewitz, espera que a tela sensí-
vel ao toque do focinho comece a facilitar a comunicação en-
tre humanos e cetáceos. Bom, tomara que eles não fiquem só 
jogando Angry Birds, como fazem os humanos quando colo-
cados diante do tablet.

SZKLARZ, Eduardo; VERSIGNASSI, Alexandre. Estudos mostram o que 
passa pela cabeça dos animais. Superinteressante. Edição 289 mar. 

2011. Disponível em: <http://super.abril.com.br/ciencia/estudos-mostram-
passa-pela-cabeca-animais-623040.shtml> Acesso em: 3 maio 2011. 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Quanto à temática, o texto apresentado trata da 
(A) incredulidade dos humanos em relação ao sistema de 

comunicação dos animais.
(B) esperteza dos golfinhos para conseguirem alimentos.
(C) astúcia  de alguns animais  em relação à linguagem 

humana.
(D) habilidade racional de cetáceos e de mamíferos.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Ao se enunciar frases do tipo prancha pessoa água e pes-
soa prancha água, o autor do texto deixa claro que, quan-
do treinados, os golfinhos
(A) agem conforme a orientação dada pelo público.
(B) desenvolvem  habilidades  linguísticas  superiores  às 

dos cães. 
(C) fingem obediência para brincarem por mais tempo.
(D) decodificam significados decorrentes da alteração na 

ordem frasal.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No quarto parágrafo, o autor afirma estar extinta a crença da
(A) inutilidade da linguagem humana para os animais de 

uma mesma espécie.
(B) inexistência de comunicação entre os animais.
(C) imperfeição do acordo comunicativo entre animais e 

homens.
(D) interação entre os animais e seus treinadores.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre os desafios apontados por Kathleen Dudzinski para 
registrar a frequência e as nuances da linguagem dos gol-
finhos, a única dificuldade que se assemelha à capacidade 
interativa humana diz respeito ao fato de que esses ani-
mais 

(A) reconhecem sentidos  contextuais  diferentes  para  o 
mesmo sinal.

(B) nadam rápido, tendo pouco tempo para interagirem 
entre si.

(C) vivem em grupos muito grandes, dificultando a homo-
geneização linguística.

(D) produzem simultaneamente sinais sonoros indicativos 
de comunicação.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O texto de Eduardo Szklarz e Alexandre Versignassi é um 
artigo de divulgação científica porque
(A) narra um fato do cotidiano com o objetivo de tecer crí-

ticas.
(B) antecipa  os  conteúdos  de  uma  revista  ao  mesmo 

tempo em que os comenta.
(C) faz apelos ao interlocutor com a finalidade de que ele 

adquira algum bem.
(D) explicita as descobertas da ciência em uma lingua-

gem acessível. 
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▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No desejo expresso em suas palavras finais, os autores

(A) evidenciam as ações humanas como superiores às 
ações dos animais.

(B) enaltecem o  desenvolvimento  tecnológico  por  meio 
de nomes em língua estrangeira.

(C) tecem uma crítica aos humanos por subutilizarem os 
recursos tecnológicos.

(D) instauram uma discussão favorável  à harmonia  em 
tempos de tecnologia.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A palavra tablet, presente no último parágrafo do texto, retoma 
anaforicamente o seguinte vocábulo:

(A) Angry Birds

(B) cetáceos

(C) tecnologia

(D) iPad

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se o contexto, na frase  Até as abelhas fa-
zem isso, a palavra até aproxima-se do sentido de

(A) “inclusive”

(B) “contudo”

(C) “somente”

(D) “logo”

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No site de Millôr Fernandes, há uma seção intitulada “Con-
pozissõis Imfãtis”, em que o autor imita a produção de tex-
tos de alunos em idade escolar. Leia uma dessas “Conpo-
zissõis”, a seguir, para responder às questões 09 e 10.

Texto 2
O camelo
O camelo é um animal que eu acho mais bacana tirando o 
elefante, o tigre, a cobra e outros. Tem o camelo de uma cor-
cova e outro de duas corcovas e como as corcovas fazem 
uma onda o camelo se chama o Navio do Deserto.
A corcova do camelo também se chama bossa que eu acho 
que ele tem muita e que foi ele o inventor da bossa nova. O 
camelo trabalha oito dias sem beber ao contrário do meu tio 
que bebe oito dias sem trabalhar.

FERNANDES, Millôr. O camelo. In: Conpozissõis Imfãtis. Disponível em: 
<http://www2.uol.com.br/millor/conpozis/019.htm>. 

Acesso em: 4 maio 2011.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso do verbo  tirar,  em  o camelo é um animal que eu 
acho mais bacana  tirando  o elefante, o tigre, a cobra e  
outros, permite a interpretação de que o enunciador

(A) aprecia mais o camelo do que qualquer outro animal.

(B) prefere o elefante, o tigre e a cobra.

(C) ama todos os animais de igual modo.

(D) compara o camelo com a cobra e outros animais.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se os aspectos climáticos do deserto, deno-
minar o camelo como o “Navio do deserto” configura uma

(A) impropriedade estilística.

(B) inadequação contextual.

(C) redundância argumentativa.

(D) comparação irônica.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Leia o texto 3 a seguir para responder às questões de 11 a 
15. 

Texto 3
Maria Delfino Todaro (1919-2011)

Apaixonou-se pela voz saída do rádio

A costureira e dona de casa Maria Delfino Todaro vi-
veu boa parte de sua vida com o rádio ligado, ouvindo notí-
cias e, antigamente, novelas. Aos 28, ela escutou pelo apare-
lho a voz do futuro marido.

Na época, ela se apaixonou por uma personagem de 
uma novela da Rádio São Paulo: um pianista que tocava Cho-
pin nos momentos de melancolia. Um dia, foi à emissora co-
nhecer o dono da voz que tanto a encantava.

O ator, que também dirigia novelas e era oficial de 
Justiça quando não estava no ar, chamava-se Alfredo Todaro. 
Apaixonaram-se ali, e apesar da diferença de 20 anos entre 
eles, começaram um relacionamento que durou 52 anos. 

Filha  de  um administrador  de  uma fazenda,  Maria 
nasceu em Indaiatuba (SP). Com 20 e poucos anos, veio a 
São Paulo atrás de um emprego. 

Foi  costureira,  apesar de o marido não gostar que 
ela trabalhasse. Na cozinha, era excelente, como lembra a fi-
lha, Cleo: o macarrão e o arroz com lentilhas que fazia eram 
um sucesso em casa.

Muito séria, era chamada de “general” pelo marido. A 
filha conta que a mãe, extremamente ativa, andava rapidinho 
e não se sentava nem para tomar café – fazia-o em pé.

Maria  nunca  deixou  de  acompanhar  a  carreira  do 
marido. A filha do casal chegou até a virar nome de uma per-
sonagem numa novela.

Em 1999,  Alfredo  morreu.  No  ano  seguinte,  Maria 
teve o primeiro derrame. Ficou dez anos na cadeira de rodas. 
Na segunda,  não  resistiu  a  outro  derrame.  Tinha 92 anos. 
Deixa filha, duas netas e bisneto.

A missa de sétimo dia será hoje, às 19h, na igreja 
São Domingos, em São Paulo.

BERTONI, Estêvão. Folha de S. Paulo, São Paulo, 2 maio 2011. p. C4. 
Cotidiano. 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto 3 integra o obituário do jornal  Folha de S. Paulo, 
uma seção referente a notícias fúnebres. Esse texto, no 
entanto, distancia-se dos obituários padrões e se aproxima 
do gênero 

(A) manchete.

(B) artigo de opinião.

(C) crônica.

(D) romance.
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▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Que aspecto relativo ao conteúdo do texto 3 favorece sua 
inclusão na seção de obituários? 

(A) A descrição do tempo em que Maria esteve casada 
com Alfredo.

(B) As informações a respeito da missa de sétimo dia, no 
último parágrafo.

(C) A análise das circunstâncias em que Maria conheceu 
Alfredo.

(D) A notícia do primeiro derrame sofrido por Maria de-
pois da morte de Alfredo.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto, o uso de dois pontos, no segundo e no quinto 
parágrafos, contribui para  

(A) causar uma ruptura na sequência das ideias. 

(B) vincular elementos promotores da relação de causa e 
consequência.

(C) apresentar informações caracterizadoras das perso-
nagens.

(D) introduzir textualmente a voz do locutor.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Que traço do temperamento de D. Maria contribuiu para 
que seu marido a apelidasse de “general”?

(A) Dinamismo

(B) Profissionalismo

(C) Ligeireza

(D) Seriedade

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se  o  contexto,  o  trecho  sublinhado  na  frase 
“Aos 28, ela escutou pelo aparelho a voz do futuro marido” 
pode ser parafraseado por: 

(A) “a voz daquele com quem ela vai se casar.”

(B) “a voz daquele com quem viria a se casar.”

(C) “a voz do homem com quem provavelmente se casaria.”

(D) “a voz da pessoa a quem está prometida para se ca-
sar.”

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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MATEMÁTICA
▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um cliente dispunha de uma certa quantia em dinheiro e 
comprou um quilo de alcatra e dois quilos de linguiça em 
um açougue. Considerando que o quilo da linguiça custa-
va R$ 7,80, o quilo da alcatra, R$ 16,00 e que ele recebeu 
R$ 3,40 de troco, conclui-se que o valor de que este clien-
te dispunha era:

(A) R$ 31,50

(B) R$ 35,00

(C) R$ 37,00

(D) R$ 39,50

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Dados do Departamento Intersindical de Estatística e Es-
tudos Socioeconômicos (Dieese) mostram que, em feve-
reiro de 2011, o valor da cesta básica em Goiânia atingiu 
R$ 241,53, acumulando um aumento de 26,7% em 12 me-
ses (Disponível  em:  http://www.dieese.org.br). De acordo 
com esses dados, a variação do valor nominal, em reais, 
do valor da cesta básica em Goiânia, entre fevereiro de 
2010 e fevereiro de 2011, foi, aproximadamente, de: 

(A) R$ 24,15

(B) R$ 26,90

(C) R$ 50,90

(D) R$ 64,49

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo reportagem de  O Popular (6 mar. 2011, p. 12), 
em 2005 Goiás tinha 1.038 investidores na Bolsa de Valo-
res, enquanto hoje tem 6.736 investidores, um crescimen-
to de 550%. Neste mesmo período, o crescimento no país 
foi de 308%.  Caso o número de investidores de Goiás na 
Bolsa de Valores tivesse o mesmo crescimento do país no 
período,  hoje  o  número de investidores  de Goiás seria, 
aproximadamente, de:

(A) 3.197

(B) 4.235

(C) 5.172

(D) 5.698

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Três amigas fazem caminhada em uma pista. Enquanto a 
primeira gasta, em média, 12 minutos para dar uma volta, 
a segunda gasta 15 minutos e a terceira, 20 minutos. Se 
as três amigas saírem juntas do ponto de partida e anda-
rem no mesmo sentido na pista, quando as três amigas se 
encontrarem  no  ponto  de  partida  pela  primeira  vez,  a 
soma do número de voltas que as três terão dado será: 

(A) 12

(B) 15

(C) 20

(D) 25

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um contrato de locação de imóvel de 12 meses prevê, em 
caso de rescisão antecipada por parte do inquilino, multa 
proporcional ao número de meses que faltam para vencer 
o contrato, calculada pela fórmula M=3−0,25n A , em 
que A  é o valor mensal do aluguel e n  o número de me-
ses decorridos até a data da rescisão n≤12.  

Assim, para que o valor da multa rescisória paga por um 
inquilino seja igual ao valor do aluguel mensal, o valor de 
n  deve ser igual a:

(A) 5

(B) 6

(C) 7

(D) 8

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O prato giratório de um micro-ondas dá uma volta comple-
ta a cada 10 segundos quando ele é ligado. Se for  coloca-
da no micro-ondas uma caneca com alça e for selecionado 
o tempo de aquecimento de 1 minuto e 32 segundos, o ân-
gulo que a alça da caneca fará com a posição inicial, após 
o término do aquecimento, será de:

(A) 32o

(B) 36o

(C) 72o

(D) 96o

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe os dados apresentados na tabela a seguir.

Partos de mulheres americanas com mais de 35 anos
1990 2008

Total de partos 368 mil 603 mil

Mulheres com mais de 
35 anos solteiras

14% 19%

NATIONAL GEOGRAPHIC BRASIL, jan. 2011, p. 21

De acordo com os dados apresentados nesta tabela, o nú-
mero  de  partos  de  mulheres  solteiras  com mais  de  35 
anos teve um crescimento porcentual de 1990 para 2008 
de, aproximadamente,

(A) 5%

(B) 35,7%

(C) 55,4%

(D) 122%
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▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo dados do Ipea, em futuro próximo, com a entrada 
em  operação  das  usinas  geradoras  de  energia  elétrica 
atualmente em construção, a oferta de energia elétrica no 
Brasil  aumentará em 35%. Atualmente,  72% da energia 
elétrica gerada é proveniente de usinas hidrelétricas, e o 
restante é produzido por outras fontes, como combustíveis 
fósseis, biomassa, termonucleares e eólicas.  Com as no-
vas usinas, a participação das fontes hídricas na geração de 
energia representará apenas 64% da energia elétrica gerada 
no país.  (Disponível  em:  <http://www.ipea.gov.br>.  Acesso 
em: 12 mar. 2011).

De acordo com estes dados,  conclui-se que a oferta de 
energia produzida pelas hidrelétricas aumentará no futuro 
próximo em relação à oferta atual. Qual será o porcentual 
desse aumento? 

(A)   8%

(B) 12%

(C) 20%

(D) 29%

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A seguir, são mostrados um quadrado e um retângulo de 
áreas iguais.

Admitindo-se que a medida do menor lado do retângulo seja a 
terça parte da medida do lado do quadrado, a razão entre o 
perímetro do quadrado (PQ) e o perímetro do retângulo (PR) 
será de:

(A) 0,3

(B) 0,6

(C) 0,9

(D) 1,2

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dona Maria foi à feira com R$ 15,00 para comprar abacaxi 
e melão. Se ela comprasse três abacaxis e dois melões 
faltariam R$ 2,60 para ela pagar a compra. No entanto, se 
ela levasse um melão a menos, sobraria R$ 1,40 de troco. 
Nessas condições, o preço de cada abacaxi é: 

(A) R$ 3,20

(B) R$ 3,70

(C) R$ 4,00

(D) R$ 4,30

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir mostra o total de casamentos ocorridos 
no país em 2009, distribuídos por sexo e pelo estado civil 
dos cônjuges antes do casamento.

Mulher
Solteira

Mulher
Viúva

Mulher
Divorciada

Homem
Solteiro 771.197 5.295 39.716

Homem
Viúvo 8.651 2.826 4.762

Homem
Divorciado 70.655 3.932 26.613

Disponível em: <www.ibge.com.br>. Acesso em: 11 mar. 2011

De acordo com os dados da tabela, qual é a quantidade 
de casamentos ocorridos em 2009 em que ambos os côn-
juges não eram solteiros?

(A)   16.239

(B)   38.133

(C)   71.091

(D) 101.200

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O gráfico de uma função afim intersecta o eixo das orde-
nadas no ponto de coordenadas (0, 3). Considere que o 
triângulo, situado no segundo quadrante, determinado pe-
los eixos coordenados e pelo gráfico dessa função, tem 
área igual a três unidades quadradas. Qual é a expressão 
que define essa função?

(A) f  x=3x3
2

(B) f  x=3
2

x 3
2

(C) f  x=3
2

x3

(D) f x=3x3

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dados do Censo/2010 feito pelo IBGE mostram que a sé-
rie das populações dos 246 municípios goianos apresenta 
forte  assimetria  em sua  distribuição.  Enquanto  a  média 
dessa série é de 24.406,7 habitantes, tendo somente 42 
municípios com população superior a esse valor, a media-
na da série é bem menor, apenas 6.876,5 habitantes.(Dis-
ponível  em:  <www.ibge.com.br>. Acesso  em:  11  mar. 
2011).

De  acordo  com  estas  informações,  quantos  municípios 
goianos possuem população entre 6.876,5 e 24.406,7 ha-
bitantes?

(A)   81

(B) 102

(C) 123

(D) 204

matematica_medio_conhecimentos-comuns
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um professor calculou a média de duas notas obtidas por 
seus alunos por dois critérios diferentes: média aritmética 
simples e média ponderada, utilizando peso 2 e 3 na pri-
meira e na segunda notas, respectivamente. Qual foi a pri-
meira nota de um aluno cuja média aritmética simples foi 
6,5 e a média ponderada, da maneira descrita, foi 7,0?

(A) 4,0

(B) 5,0

(C) 6,8

(D) 8,5

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O gráfico a seguir apresenta o valor da produção na Agri-
cultura no estado de Goiás, no período de 2003 a 2008.

De acordo com os dados apresentados neste gráfico, a pro-
dução média na agricultura no estado de Goiás no período 
mencionado foi

(A) inferior à produção no ano de 2005.

(B) superior à produção no ano de 2004.

(C) superior  à média da produção nos anos de 2007 e 
2008.

(D) inferior  à  média  da  produção  nos  anos  de  2004  e 
2007.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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INFORMÁTICA 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  Microsoft©  Windows  7  Ultimate  reconhece  classifica-
ções  de jogo,  como aquelas  designadas pelo  Entertain-
ment Software Rating Boarding (ESRB), as quais indicam 
a idade mínima recomendada. Que classificações defini-
das pela ESRB são adequadas para a conta de um usuá-
rio nesse sistema operacional?

(A) A (Todas as idades); B (12+); C (15+); D ( 17+); Z 
(18+).

(B) EC (Infantil); E (Livre); E10+- (Maiores de 10 anos); T 
(Adolescente);  M (Adulto);  AO (Somente para Adul-
tos).

(C) G (Geral); PG (Recomendada Orientação dos Pais); 
M (Adulto); MA (MA15+).

(D) 3+ (Para 3 anos ou mais); 7+ (Para 7 anos ou mais); 
12+ (Para 12 anos ou mais); 16+ (Para 16 anos ou 
mais); 18+ (Para 18 anos ou mais).

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Microsoft© Windows 7 Ultimate apresenta a barra de ta-
refas, na parte inferior da tela, utilizada para iniciar progra-
mas e  alterná-los entre os programas abertos. Ao pairar 
com o cursor sobre os ícones da barra de tarefas, o usuá-
rio verá miniaturas de todos os arquivos ou janelas abertas 
e, ao pairar sobre uma miniatura,

(A) iniciará a captura da tela.

(B) iniciará uma varredura por vírus.

(C) fechará o programa aberto.

(D) verá uma pré-visualização em tela inteira.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No BrOffice Writer 3.3.1, qual barra de ferramentas é exibi-

da quando o usuário clicar no ícone ?

(A)

(B)

(C)

(D)

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a figura a seguir,  criada a partir de um docu-
mento produzido no BrOffice Writer 3.3.1.

O recurso utilizado para inserir o texto “Procure mais refe-
rências bibliográficas” foi obtido com o uso de

(A) um cabeçalho.

(B) um marcador.

(C) uma anotação.

(D) uma caixa de texto.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a seleção das células apresentadas na figura a 
seguir.

Nessa seleção, quando o usuário clicar na opção do menu 
“Dados | Filtro | Autofiltro” no BrOffice Calc 3.3.1, visualiza-
rá a planilha dada por:

(A)

(B)

(C)

(D)

informatica_medio_conhecimentos-comuns



UFG/CS                                       PREFEITURA MUNICIPAL DE  SENADOR CANEDO                             CONCURSO PÚBLICO/2011

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Microsoft© Office Word 2007, é possível usar quebras 
de seção para alterar o layout ou a formatação de uma pá-
gina ou de páginas do documento. Em um documento com 
duas páginas e sem quebra de seções e páginas, que íco-
ne pode auxiliar na identificação da tarefa que visa inserir 
uma quebra de seção e iniciar uma nova seção na terceira 
página?

(A)

(B)

(C)

(D)

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Microsoft© Office Word 2007 permite criar e salvar do-
cumentos  em um formato  que  possua  um conteúdo  de 
exemplo, formatação ou objetos que possam ser usados 
para criar um novo documento com rapidez e facilidade, 
podendo ser um arquivo .dotx ou um arquivo .dotm. Para 
executar  esta  ação,  o  usuário  deve  clicar  no  “Botão 
Office”, selecionar a opção “Salvar como” e escolher o íco-
ne: 

(A)

(B)

(C)

(D)

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a planilha elaborada no Microsoft© Office Excel 
2007, apresentada na figura a seguir.

De forma a auxiliar no controle financeiro para a prepara-
ção de refeições,  o usuário  pode calcular  o  valor  gasto 
com os ingredientes. Na célula F6, a fórmula que permite 
ao usuário obter o total de R$ 3.600,00 é dada por:

(A) =SOMA(F2:F5)

(B) =SOMA(D2:D5)

(C) =SOMA(E2:E5)

(D) =SOMA(E2:F5)

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere  o  navegador  para  Internet  Google  Chrome 
9.0.597.107, recém-instalado em um computador com sis-
tema operacional Microsoft© Windows 7, apresentado na 
figura a seguir.

O processo de adição da página dada pelo endereço ele-
trônico “www.ufg.br”  aos favoritos pode ser iniciado pelo 
usuário, ao clicar em:

(A)

(B)

(C)

(D)

informatica_medio_conhecimentos-comuns
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▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  evolução  dos  microcomputadores  tem  levado  a  uma 
constante  atualização  de  hardware por  parte  dos  seus 
usuários, na busca de tecnologias mais modernas. Para 
desfrutar do uso de acesso a conexões à Internet sem fio, 
o usuário deve instalar em seu computador uma placa de

(A) aceleração gráfica de 512 Mbytes.

(B) fax modem de 56 kbps.

(C) áudio Dolby Digital 5.1.

(D) rede 802.11g.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Maximiano, “Fayol é um dos contribuintes mais 
importantes  do  desenvolvimento  do conhecimento  admi-
nistrativo moderno. De acordo com Fayol, a administração 
é uma atividade comum a todos os empreendimentos hu-
manos.” Fayol está ligado diretamente à 

(A) Teoria da Administração Científica.

(B) Teoria Clássica.

(C) Teoria das Relações Humanas.

(D) Teoria da Burocracia.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A linha de montagem caracteriza-se por contribuir efetiva-
mente para o  desenvolvimento da produção em massa, 
com a fabricação de produtos não diferenciados, em gran-
de quantidade, com peças e trabalho padronizados. O res-
ponsável pelo desenvolvimento da linha de montagem foi

(A) Elton Mayo.

(B) Hawthorne.

(C) Max Weber.

(D) Henry Ford.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com o desenvolvimento da atividade administrativa,  tor-
nou-se necessária a estruturação das atividades realiza-
das  nas  organizações.  Alguns  autores  sugeriram princí-
pios e técnicas de uma administração geral. Esses itens 
foram a base para o surgimento do processo administrati-
vo composto  pelas funções: planejamento, organização, 
direção e controle. Estas funções foram propostas por

(A) autores americanos – década de 1960 em diante.

(B) Luther Gulick – 1937.

(C) Henri Fayol – 1922.

(D) Toyota – 1975.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para Maximiano, “O processo de comunicação compreen-
de a transmissão de informações e de significados. Se não 
há transmissão de informação ou de significado, não há 
comunicação.”  Entre  os  vários  elementos  presentes  em 
um processo de comunicação sugerido pelo autor desta-
cam-se:

(A) ofícios, ruídos e canal de comunicação.

(B) codificação, informática e feedback.

(C) emissão, receptor e feedback.

(D) ruídos, ilustrações e informática.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Maximiano, todo processo de comunicação pode 
ser prejudicado por diversos fatores.  Um desses fatores 
pode ser definido por produzir efeito diverso do esperado 
porque o emissor enviou mensagem diferente da que pre-
tendia ou deveria. Este fator é conhecido como

(A) complexidade.

(B) sobrecarga.

(C) codificação.

(D) desatenção.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Vários autores consideram como funções organizacionais 
principais as de produção, marketing e finanças. O objeti-
vo da função marketing é

(A) estabelecer e manter a ligação entre a organização e 
seus  clientes,  consumidores,  usuários  ou  público 
alvo.

(B) encontrar, atrair e manter as pessoas de que a orga-
nização necessita.

(C) proteger a utilização eficaz dos recursos, o que inclui 
a maximização do retorno aos acionistas.

(D) fornecer o produto ou serviço da organização.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Viana (2000), o almoxarifado pode ser definido 
como “o local designado à fiel guarda e conservação de 
materiais, em recinto coberto ou não, adequado a sua na-
tureza, tendo a função de destinar espaços onde perma-
necerá cada item aguardando a necessidade do seu uso, 
ficando sua localização, equipamentos e disposição inter-
na condicionados à política geral de estoques da empre-
sa.” Segundo esse autor, a eficiência de um almoxarifado 
depende fundamentalmente

(A) do aumento das distâncias internas percorridas pela 
carga.

(B) da diminuição das viagens de ida e volta.

(C) da diminuição do tamanho médio das unidades arma-
zenadas.

(D) do aumento do tamanho médio das unidades arma-
zenadas.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Administração de Materiais possui como uma de suas 
características a questão da amplitude que envolve vários 
aspectos.  Segundo Viana, um desses aspectos caracteriza-
se por garantir o rápido desembaraço dos materiais adquiri-
dos pela empresa. Esse aspecto é conhecido como

(A) produção.

(B) recebimento.

(C) compra.

(D) gestão.

assistente-administrativos_conhecimentos-especificos
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▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As  compras  no  serviço  público,  segundo Viana  (2000), 
possuem aspectos importantes como conceito, finalidade 
e princípios. Entre os princípios, um deles “caracteriza-se 
como um princípio  dominante  no processo licitatório em 
suas fases e seus atos, salvo quanto ao conteúdo das pro-
postas. Não pode existir licitação sigilosa.” Esse princípio 
é conhecido como 

(A) igualdade.

(B) publicidade.

(C) probidade administrativa.

(D) procedimento formal.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Viana (2000), a empresa que pretende fornecer 
bens e serviços deve cadastrar-se na unidade administrati-
va respectiva, por meio de requerimento. Esse cadastra-
mento é realizado mediante a apresentação de documen-
tação inerente. O documento “prova de inscrição no Ca-
dastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda – 
CGC/MF” está diretamente relacionado à 

(A) regularidade fiscal.

(B) qualificação econômico-financeira.

(C) qualificação técnica.

(D) habilitação jurídica.

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Orçamento Público  pode ser  compreendido como um 
instrumento de gestão das finanças públicas. Esse proces-
so desenvolve-se em quatro etapas básicas, formando o 
processo orçamentário. É sequência lógica desse proces-
so:

(A) elaboração da proposta; discussão, votação e apro-
vação; execução; controle e avaliação.

(B) discussão da proposta; elaboração da proposta; con-
trole e avaliação; execução.

(C) elaboração da proposta; execução; discussão, vota-
ção e aprovação; controle e avaliação.

(D) discussão da proposta; elaboração da proposta; vota-
ção e aprovação; execução.

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A responsabilidade pela elaboração da Lei Orçamentária 
Anual (LOA) é do

(A) Poder Legislativo.

(B) Poder Executivo.

(C) Poder Judiciário.

(D) Ministério Público.

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As comunicações no serviço público devem ser feitas for-
malmente.  Dessa  forma,  o  documento  oficial  adequado 
que um chefe de departamento utiliza para designar um 
subordinado para constituir uma comissão é

(A) o parecer.

(B) o atestado. 

(C) a portaria. 

(D) o convite. 

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A documentação oficial tem por finalidade auxiliar a admi-
nistração pública na tomada de decisão em todos os seus 
níveis. O documento utilizado por uma prefeitura para au-
torizar uma empresa a funcionar é

(A) o convênio. 

(B) a convocação.

(C) o ofício.

(D) o alvará. 

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Medeiros e Hernandes (2006), a documentação 
em sentido amplo objetiva reunir e organizar conhecimen-
tos  acumulados pelas pessoas ao longo do tempo, o que 
facilitou o desenvolvimento científico e tecnológico. O pro-
cesso de documentação facilita ainda o acesso a dados 
atualizados que favorecem os estudos e trabalhos cotidia-
nos, mas para que isso ocorra é necessário um processo 
de classificação dos documentos. Para os autores, os sis-
temas de classificação mais comuns são:

(A) alfabético, numérico e natureza do documento.

(B) cronológico, organizacional e alfanumérico.

(C) geográfico, sistemático e cronológico.

(D) assunto em ordem de codificação, alfanumérico e ci-
entífico.

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os arquivos são tão importantes que os Arts. 215 e 216 
da Constituição Federal tratam do assunto (Medeiros e 
Hernandes,  2006). Assim, torna-se necessária uma boa 
organização dos arquivos públicos, porque eles

(A) classificam documentos de interesse específico.

(B) guardam documentos de interesse da sociedade.

(C) sintetizam informações sigilosas.

(D) preservam informações de interesse particular.
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▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O atendimento telefônico é, muitas vezes, o único meio 
de acesso das pessoas para se comunicarem com as 
organizações, sejam públicas, sejam privadas. Decorre 
daí a importância de esse procedimento ser

(A) demorado e detalhado.

(B) tranquilo e rápido.

(C) atencioso e cortês.

(D) detalhado e econômico. 

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Atualmente, as organizações investem muito na qualifica-
ção de seus colaboradores para garantir que estes aten-
dam seus clientes com qualidade. É requisito necessário 
em um atendimento de qualidade:

(A) a utilização de linguagem técnica apurada.

(B) o conhecimento das regras de funcionamento do lo-
cal.

(C) o conhecimento da missão da organização.

(D) o conhecimento dos produtos e serviços da organiza-
ção.

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, estabelece normas ge-
rais sobre  licitações  e  contratos  administrativos  no  setor 
público. De acordo com essa lei, define-se

(A) alienação – toda transferência de domínio de bens a 
terceiros.

(B) obra – toda construção realizada por execução direta 
ou indireta.

(C) serviço – toda atividade de interesse da administra-
ção pública.

(D) compra – toda aquisição de serviço para fornecimen-
to de uma única vez.

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em organizações nas quais existe um volume grande de 
informações e documentos, discute-se a necessidade de 
centralização dos arquivos (Medeiros e Hernandes, 2006). 
Para  uma  decisão  dessa  natureza,  apresenta-se  como 
uma das vantagens da centralização:

(A) eficiência, pela dispensa de um especialista em arqui-
vística.

(B) economia de equipamentos e pessoal, pelo aumento 
da escala.

(C) acúmulo de pessoas em um só lugar, pela facilidade 
de consulta aos documentos.

(D) facilidade  de  sigilo,  pela  existência  de  um arquivo 
central.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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REDAÇÃO 
Instruções

A prova de Redação apresenta duas propostas de construção textual. Para produzir o seu texto, 
você deve escolher um dos gêneros indicados a seguir:

A – Artigo de opinião
B – Carta de leitor 

O tema é único para os dois gêneros e deve ser desenvolvido segundo a proposta escolhida. A 
fuga do tema anula a redação. A leitura da coletânea é obrigatória. Ao utilizá-la, você não deve 
copiar trechos ou frases sem que essa transcrição esteja a serviço do seu texto.
Independentemente do gênero escolhido, o seu texto NÃO deve ser assinado.

Tema:Educação: um meio de ascensão social e/ou de satisfação pessoal?

Coletânea

1. Ler contribui na ascensão social 
Erick Tedesco

Hábito de ler é um caminho para transformação social.

Pesquisa traçou um panorama da leitura do País e apontou que relação familiar ainda é principal referência para de-
senvolver o hábito. Fabiano dos Santos aponta que o Ministério da Cultura tem investido em políticas públicas de in-
centivo.
[...]
Como, de fato, a leitura é um caminho benéfico para a ascensão social?
Podemos verificar a veracidade desse dado através da percepção que as pessoas têm disso. Segundo a pesquisa 
“Retratos da Leitura no Brasil”, 35% dos entrevistados, 1 em cada 3, diz conhecer alguém “que venceu na vida” atra-
vés da leitura, associando o livro à mudança de status social e ascensão profissional. E desses 35%, 45% dizem 
que esse alguém que “venceu na vida”, graças à leitura, é da própria família. Outra pesquisa do IBGE mostra que o 
servidor federal ganha 101% mais que um funcionário da iniciativa privada, e a explicação é que a maioria dos con-
cursos exige do candidato nível  superior. O ensino passa, de forma inequívoca, pela leitura. Em outro aspecto, 
exemplos como os demonstrados no VivaLeitura de 2009, em que a leitura foi utilizada por um policial para comba-
ter a violência, oferecendo alternativa aos jovens da periferia através de uma biblioteca comunitária, e o caso de um 
líder indígena que integrou sua tribo por meio da leitura, evidenciam essa possibilidade de ascensão social.
Que tipo de leitura é capaz de mudar positivamente a vida das pessoas?
Sem fazer uma lista de obras ou assuntos, é importante destacar o lúdico, não só o didático, mas o que dá prazer à 
leitura. O ministro Juca Ferreira fala muito disso, que as pessoas se esquecem que é importante despertar o desejo 
pela leitura. É preciso despertar nas pessoas o desejo de ler, não importa muito o quê. Uma vez despertado o inte-
resse, os objetivos e finalidades vão se ajustando às necessidades sociais individuais. Uma coisa é importante lem-
brar: ler é despertar para novas realidades. Uma vez desperto, o leitor escolhe como interpretar o caminho que se 
abre através da leitura.

Disponível em: <http://www.tribunatp.com.br/modules/news/article.php?storyid=4293>. Acesso em: 13 mar. 2011.
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2. Educação: garantia de ascensão social?
Priscilla Bastos

O discurso mais comum e inflamado é aquele de que sem educação não se chega a lugar nenhum. Mas, será 
mesmo que educação é garantia de ascensão social? Baseados na ideia de que o índice de escolaridade no Brasil 
cresce em sintonia com o de concentração de renda, os professores Paulo César Castro e Íris Rodrigues Oliveira 
deram suas opiniões ao Olhar Virtual sobre o polêmico tema. Cada um com uma interessante abordagem, mas 
ambos unânimes no ponto sobre a qualidade do ensino no país.

Professora Íris Rodrigues Oliveira 
Faculdade de Educação 

“A educação não pode, sozinha, instaurar um estatuto de ascensão social para quem quer que seja. Não é fato 
comprovado cientificamente que alguém que tenha, por exemplo, curso universitário ascenda social, econômica, 
emocionalmente. A educação tem que ser aberta para todos e possibilitar que o homem tenha uma formação que 
o capacite a conhecer novos espaços, investir em novas aventuras, sejam cognitivas, afetivas, econômicas, so-
ciais, de todos os tipos.
O Brasil tem que lutar contra fortes indicadores de exclusão social, econômica, financeira. Quando se fala em as-
censão social, pensa-se em apenas uma das características, porque ninguém comprova que uma ascensão eco-
nômica leva a uma social. O que é uma ascensão social? Como é que você se sente incluído socialmente em uma 
cultura, em um grupo, em um lugar? Será que as pessoas de bom nível econômico, emocional, afetivo têm, tam-
bém, um bom nível social? Será que as que têm um bom nível social – que são aceitas socialmente, fazem parte 
de grupos etc. – têm um nível econômico que lhes permita atender minimamente as suas necessidades básicas? É 
uma questão para se montar uma pesquisa e constatar, empiricamente, essas formulações.
O Brasil vive lutando com formas de incluir não apenas socialmente, mas também humanamente em determinadas 
categorias. Dizer que a educação pública é para todos é uma falácia. Acompanhamos estágios de alunos em esco-
las que são simulacros de escola; não vou dizer nem cópia, porque cópia é até bom, mas um simulacro, algo ruim. 
Ambientes sem materiais de produção de qualidade, em que os alunos não têm condição sequer de se relaciona-
rem uns com os outros. Nem os professores têm material didático-pedagógico e humano para promover aquela es-
cola como um lócus da formação do homem para conviver com outro homem e com os valores culturais dos quais 
ele é herdeiro. Então o que tem que se fazer é investir mais no homem e deixar de se investir tanto em partido polí-
tico e organizações. “A minha proposta é que a escola deixe de ser um problema de governo e passe a ser um 
problema de Estado.”

Professor Paulo César Castro 
Escola de Comunicação 

“Primeiramente, acredito, de modo muito forte, que, em um país como o Brasil, a escolaridade – o acesso à educa-
ção – é um dos fatores fundamentais para se ter melhoria da condição de vida social, cultural daqueles que não 
têm possibilidade de contar com certas facilidades, como alto poder aquisitivo. Dando-se oportunidade para que as 
pessoas, indiferente de sua renda ou nível social, tenham acesso à educação de qualidade e, consequentemente, 
possam, por exemplo, entrar na universidade, elas terão mais chance de mudar sua condição de vida e seu quadro 
social, muitas vezes precário e difícil. É necessário que acreditemos nisso, não só por uma mera crença etérea, 
pois as estatísticas existem para confirmar isso. A grande mudança nos países que hoje podem ser chamados de 
desenvolvidos ou aqueles que caminham para isso baseou-se, fundamentalmente, em investimentos na educação, 
na possibilidade de se fazer uma diferença para quem não teve condições ou não tem um poder aquisitivo alto.
O lado mais perverso do ensino do país é o fato de que as pessoas que têm um alto poder aquisitivo, a classe mé-
dia – que tem acesso às boas escolas, aos bons professores, às boas condições de ensino –, vão ocupar, em 
grande parte, as vagas das universidades públicas, ficando, para a maioria que não teve chance, as universidades 
privadas. Infelizmente, acaba fazendo com que as pessoas com menos condições, socialmente falando, continuem 
na mesma situação ou mudem muito pouco.
Na verdade, a ascensão social pode se dar sob diferentes aspectos. Não há ascensão social uma vez que o mode-
lo de investimento na educação faz com que as pessoas já partam de pontos, de patamares diferentes. Quem es-
tuda na boa escola certamente vai frequentar as melhores universidades do país, que ainda são, principalmente, 
as públicas; e aquele que não teve chance ou não entra na universidade pública vai estudar em uma universidade 
particular, não tendo, muitas vezes, condições de arcar com os custos. 
O governo tenta inserir essas pessoas através da política de cotas. Pode ser que seja uma solução, mas não se 
pode esquecer da necessidade imperiosa de se investir na educação básica, dando chance para que consigam 
competir no mesmo patamar, e não criar estratégias para, de certa forma, tapar o sol com a peneira”.

Disponível em: <http://www.olharvirtual.ufrj.br/2006/imprimir.php?id_edicao=119&codigo=4>. Acesso em:  8 mar. 2011.
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3. Educação não garante ascensão social 
Dulce Benigna Alvarenga 

Ter estudado mais que os pais ajuda, mas não garante a ascensão social dos filhos. Relatos de duas famílias, co-
lhidos pela Folha, mostram que essa é uma dura realidade dos anos 90.
Os pais, mesmo sem ter completado o ciclo básico (equivalente ao antigo primário), conseguiram melhorar de vida. 
As filhas viveram experiências diferentes. 
Enquanto Sarita Papescu, estatística, ascendeu na escala social, Eliana Azevedo, psicóloga, vende salgadinhos 
num sindicato. 
A explicação é que os tempos eram outros. O país agrícola estava se transformando numa nação com economia 
mais moderna e diversificada, baseada na atividade industrial que crescia com as áreas urbanas. 
Entre os anos 50 e 70, novas oportunidades de emprego surgiam rapidamente e em grande número. Mesmo quem 
tinha pouca ou nenhuma qualificação conseguia trabalho e melhorava seu padrão de vida. 
O mercado de trabalho dos anos 90 mudou. As crises que atingiram a economia brasileira nas duas últimas déca-
das restringiram a criação de novos empregos. Como a criação de vagas não absorve todos que chegam ao mer-
cado de trabalho, para alguém conseguir uma posição melhor outra pessoa tem que "desocupar" essa posição. 
Paradoxalmente, o fato de o nível educacional da população ter melhorado nesse período complica as chances de 
ascensão social. 
Enquanto na geração dos pais ter curso ginasial era motivo de inveja para muitos e ter segundo grau completo era 
um luxo, na geração dos filhos isso se tornou comum. 
A combinação de um número menor de oportunidades de trabalho com a melhoria da qualificação da mão de obra 
tornou o mercado de trabalho mais competitivo. 
"Por isso, encontramos pessoas que descenderam socialmente em relação aos pais, mesmo possuindo um nível 
educacional melhor", explica Flávia Cristina Drummond, demógrafa da UFMG que estuda a mobilidade social. 
Isso não significa que estudar mais não ajuda. A maior parte dos filhos que estudou mais que seus pais conseguiu 
melhorar socialmente em relação a eles. "As pessoas precisam continuar investindo em educação, uma vez que o 
mercado está cada vez mais exigente", diz Flávia. 
Nível educacional, porém, é condição necessária, mas não suficiente para garantir a ascensão social. 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u553961.shtml>. Acesso em: 14 mar. 2011.

4. Jovens buscam satisfação pessoal na hora de escolher a profissão

Uma pesquisa feita em São Paulo com estudantes do ensino médio mostrou que a maioria dos alunos tem dúvidas 
sobre que carreira escolher, mas todos priorizam a satisfação pessoal na hora de decidir qual curso fazer. 
No vestibular, Carolina Macuco sabe que não pode fazer feio. “A minha irmã passou em primeiro lugar na faculda-
de que ela prestou, então você sente uma pressão de não decepcionar os pais. É difícil”, conta a estudante. 
A pesquisa aponta também que 49% dos estudantes se sentem pressionados a fazer uma faculdade e que numa 
escala de 1 a 7, a ansiedade desses jovens está no nível 5. 
É nesse estado de nervos que cada estudante tem que escolher a carreira que quer seguir. Agora faltam quatro ou 
cinco meses pra maioria dos vestibulares e tem gente que ainda não se definiu: 38% dos jovens ouvidos não sa-
bem que curso fazer. 
A maioria deles está em dúvida entre várias profissões, como explica o coordenador da pesquisa, Afonso Lamouni-
er: “Muita informação dificulta ainda mais a decisão dos jovens. E há uma proliferação de profissões, este é um fa-
tor importante a ser considerado: hoje existem muito mais profissões do que 20 anos atrás”, explica. 
De acordo com o levantamento, na hora de escolher a carreira, o jovem de hoje se guia pelos salários (81% deles), 
por suas habilidades (86%), mas busca, principalmente, satisfação pessoal com o trabalho (89%). 
Para a pedagoga Esther Carvalho, a nova geração é imediatista, não pensa a longo prazo. Por isso, não escolhe a 
profissão só pela promessa de estabilidade financeira. “O nosso contexto das comunicações, com informação rápi-
da à sua disposição, gera um jovem mais imediatista”, analisa. 
A diferença entre os valores dos jovens de hoje e os de ontem fica clara em famílias como a de dona Vera Dornel-
las de Barros. Hoje aposentada, com 73 anos, quando era jovem dona Vera tinha que fazer o que o pai mandasse: 
“Mas eu consegui convencê-lo a me pagar um curso de corte e costura, que era o que eu gostava de fazer. Costu-
rei muito, até chegar à alta-costura”, lembra. 
A filha de dona Vera, Cláudia, fez enfermagem. “Escolhi principalmente para ter uma atividade e independência fi-
nanceira, era o que eu buscava. Queria casar, ter filhos, mas queria ter uma atividade profissional”, conta. 
A neta, Geórgia, quer ser arquiteta. “Quero sucesso, quero ser feliz. Quero fazer uma coisa que me dê vontade de 
acordar, que me faça falar: ‘Hoje vou trabalhar, vou fazer uma coisa de que gosto’”, explica.

Disponível em: <http://www.portalaz.com.br/noticias/educacao/114984/13>. Acesso em: 14 mar. 2011.
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Propostas de redação
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ A – Artigo de opinião ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O artigo de opinião é um texto escrito para ser publicado em jornais e revistas, e traz reflexões a res-
peito de um tema atual de interesse do grande público. Nesse gênero, o autor desenvolve um ponto 
de vista a respeito do tema com argumentos sustentados por informações e opiniões que se comple-
mentam ou se opõem. No texto, predominam sequências expositivo-argumentativas.
Suponha que você seja um jornalista e resolva manifestar sua preocupação quanto ao tema Educa-
ção: um meio de ascensão social e/ou de satisfação pessoal?. Para sua manifestação, você deve 
escrever um artigo de opinião para ser publicado em um jornal de circulação nacional. Em seu texto, 
você deve defender seu ponto de vista acerca das posições favoráveis à educação como forma de 
ascensão social e, ao mesmo tempo, seu ponto de vista sobre a ideia de que a educação é um meio 
de satisfação pessoal, apresentando argumentos convincentes que sustentem sua opinião e que 
possam refutar outros pontos de vista.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ B – Carta de leitor ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A carta de leitor é um gênero discursivo no qual o leitor manifesta sua opinião sobre assuntos publi-
cados em jornal ou revista, dirigindo-se ao editor (representante do jornal ou da revista) ou ao autor 
da matéria publicada (quando o seu nome é revelado). Por ser de caráter persuasivo, o autor da car-
ta de leitor busca convencer o destinatário a adotar o seu ponto de vista e acatar suas ideias por 
meio dos argumentos apresentados.
Imagine que você seja aluno de uma escola pública e resolva expor para a sociedade suas dúvidas 
e ansiedade sobre o que, de fato, significa a educação para você. Para isso, você vai escrever uma 
carta de leitor para ser publicada em um jornal de circulação nacional, apresentando seu ponto de 
vista a respeito do tema Educação: um meio de ascensão social e/ou de satisfação pessoal?. Para 
construir seus argumentos acerca da referida temática, selecione dados e fatos que possam conven-
cer os leitores do jornal a acatarem o seu ponto de vista.

ATENÇÃO
Você não deve identificar-se, ou seja, você deve assumir o papel de um leitor fictício.

A sua carta NÃO deve ser assinada.
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