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NOVOS TALENTOS O POVO 
 

 
Nome Completo___________________________________________________ Data: _____/______/_____ 
 
Faculdade: ________________________________________________________  Semestre: ___________ 
 
E-mail(s): __________________________________  Tels.: ______________________________________ 
 
Horário da Faculdade: Manhã (     ) Tarde (     ) Noite (    ) 
Trabalha? Sim (     ) Das _____  às _____       Faz estágio? Sim (      ) Das _____  às _____ 
           Não (     )                      Não (     ) 
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PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Texto I 

 

A ação democrática consiste em todos tomarem parte do processo decisório sobre aquilo que terá 

conseqüência na vida de toda coletividade. 

 
GALLO, S. et al. Ética e Cidadania. Campinas: Papirus, 1997 (adaptado). 

 

Texto II 

 

É necessário que haja liberdade de expressão, fiscalização sobre órgãos governamentais e acesso por 

parte da população às informações trazidas a público pela imprensa. 

 
Disponível em: http://www.observatoriodaimprensa.com.br. Acesso em: 24 abr. 2010. 

 
 
Questão 1: Partindo da perspectiva de democracia apresentada no Texto I, os meios de comunicação, de 

acordo com o Texto II, assumem um papel relevante na sociedade por: 

 

A) Orientarem os cidadãos na compra dos bens necessários à sua sobrevivência e bem-estar. 

B) Fornecerem informações que fomentam o debate político na esfera pública. 

C) Apresentarem aos cidadãos a versão oficial dos fatos. 

D) Propiciarem o entretenimento, aspecto relevante para conscientização política. 

E) Promoverem a unidade cultural, por meio das transmissões esportivas. 

 

Questão 2: O Partido dos Trabalhadores (PT), cuja fundação remonta a 1980, tem sua origem ligada: 

 

A) Ao movimento da anistia. 

B) Aos ideais do projeto liberal. 

C) Aos movimentos sindicais do ABC paulista. 

D) Ao projeto anarco-sindicalista iniciado no Brasil nos anos 20. 

E) Às primeiras eleições diretas para a Presidência da República após o final da ditadura. 

 

Questão 3: “Certos escritores se desculpam de não haverem forjado coisas excelentes por falta de 

liberdade – talvez ingênuo recurso de justificar inépcia ou preguiça. Liberdade completa ninguém desfruta: 

começamos oprimidos pela sintaxe e acabamos às voltas com a Delegacia de Ordem Política e Social, mas, 

nos estreitos limites a que nos coagem a gramática e a lei, ainda nos podemos mexer (...)” 

(RAMOS, Graciliano. Memórias do Cárcere. 32ª edição. São Paulo: Record, 1996. p34) 

 

Graciliano Ramos relata em seu livro um dos momentos mais delicados da República brasileira: 

perseguição e cassação de direitos políticos, prisões arbitrárias, censura a jornais e a deportação da 



 

 

    

 4 

comunista alemã Olga Benário. Assinale a alternativa que indica corretamente como ficou conhecido tal 

período. 

A) Estado Novo. 

B) República Velha. 

C) Revolta da Chibata. 

D) República da Espada. 

E) Ditadura civil militar de 1964. 

 

Questão 4: Fundada em 1892, certa agremiação literária marcou a vida intelectual e política de Fortaleza. 

Teve como alguns de seus principais colaboradores Antonio Sales, Rodolfo Teófilo e Adolfo Caminha. 

Assinale a alternativa que indica o nome correto dessa agremiação. 

 

A) Padaria Espiritual. 

B) Liga Eleitoral Católica. 

C) Centro Estudantil Cearense. 

D) Instituto Histórico do Ceará. 

E) Academia Cearense de Letras. 

 

Questão 5: Sobre as últimas eleições parlamentares para o Senado Federal, é correto afirmar: 

 

A) O Senador Tasso Jereissati (PSDB) foi reeleito para mais um mandato de 8 anos. 

B) O ex-governador Lúcio Alcântara (PR) e o senador Tasso Jereissati (PSDB) foram eleitos senadores. 

C) O Senador Tasso Jereissati (PSDB) consolidou seu poder político aliando-se ao governador Cid Gomes 

(PSB). 

D) José Pimentel (PT) e Eunício Oliveira (PMDB) foram eleitos senadores para cumprir mandato nos 

próximos 8 anos. 

E) Os deputados federais José Pimentel (PT) e Inácio Arruda (PCB) foram derrotados por uma ampla 

aliança de partidos de esquerda. 

 

Questão 6: Assinale a única opção correta. 

 

A) Nas eleições deste ano serão eleitos prefeitos e vereadores em todo o Brasil. Em Fortaleza, concorrem 

10 candidatos a prefeito. Os candidatos são os seguintes: André Ramos (PPL), Inácio Arruda (PCdoB), 

Elmano Freitas (PT), Moroni Torgan (DEM), Francisco Gonzaga (PSTU), Renato Roseno (Psol), Heitor 

Férrer (PDT), Roberto Cláudio (PSB), Marcos Cals (PSDB) e Valdeci Cunha (PRTB). 

B) Nas eleições deste ano são eleitos prefeitos, deputados estaduais e vereadores em todo o Brasil. Em 

Fortaleza concorrem oito candidatos a prefeito. Os candidatos são os seguintes: Elmano Freitas (PT), 

Moroni Torgan (DEM), Francisco Gonzaga (PSTU), Renato Roseno (Psol), Heitor Férrer (PDT), Roberto 

Cláudio (PSB), Marcos Cals (PSDB) e Valdeci Cunha (PRTB). 

C) Nas eleições deste ano serão eleitos prefeitos e vereadores em todo o Brasil. Em Fortaleza, concorrem 

10 candidatos a prefeito. Os candidatos são os seguintes: André Ramos (PPL), Inácio Arruda (PDdoB), 
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Luizianne Lins (PT), Moroni Torgan (DEM), Francisco Gonzaga (PSTU), João Alfredo (Psol), André 

Figueiredo (PDT), Roberto Cláudio (PSB), Marcos Cals (PSDB) e Valdeci Cunha (PRTB). 

D) Nas eleições deste ano serão eleitos prefeitos, deputados estaduais, deputados federais e senadores em 

todo o Brasil. Em Fortaleza, concorrem 10 candidatos a prefeito. Os candidatos são os seguintes: André 

Ramos (PPL), Inácio Arruda (PDdoB), Elmano Freitas (PT), Moroni Torgan (DEM), Francisco Gonzaga 

(PSTU), Renato Roseno (Psol), Lúcio Alcântara (PDT), Roberto Cláudio (PSB), Marcos Cals (PSDB) e 

Valdeci Cunha (PRTB). 

E) Nas eleições deste ano serão eleitos prefeitos e vereadores em todo o Brasil. Em Fortaleza, concorrem 

10 candidatos a prefeito. Os candidatos são os seguintes: André Ramos (PPL), Chico Lopes (PDdoB), 

Waldemir Catanho (PT), Moroni Torgan (DEM), Francisco Gonzaga (PSTU), Renato Roseno (Psol), Heitor 

Férrer (PDT), Roberto Cláudio (PSB), Tasso Jereissati (PSDB) e Valdeci Cunha (PRTB). 

 

Questão 7: Recentemente, foi divulgado que se confirmou a existência o Bóson de Higgs, partícula que 

pode explicar como todas as partículas ganham massa. Sobre o assunto, pode-se afirmar que (marque a 

única opção correta): 

 

A) Os estudos que levaram à descoberta foram feitas por cientistas da Nasa, a agência espacial americana. 

B) A descoberta foi devido ao trabalho dos astronautas na Estação Especial Internacional (ISS, na sua sigla 

em inglês), pois tal experimentação somente poderia ser feita em ambiente sem a força da gravidade. 

C) O estudo foi bancado por um consórcio de laboratórios privados, que contrataram cientistas do mundo 

inteiro para trabalharem exclusivamente em busca da partícula, que poderá render lucros fabulosos, pois a 

descoberta poderá ser usada comercialmente em vários setores, que vão da fabricação de remédio à 

produção de novos materiais. 

D) A teoria do Bóson de Higgs foi proposta na década de 1960 pelo físico britânico Peter Higgs. Desde 

então, ele vem trabalhando solitariamente para provar, na prática, a existência da partícula, feito que 

conseguiu recentemente. 

E) A teoria do Bóson de Higgs foi proposta na década de 1960 pelo físico britânico Peter Higgs. No entanto, 

a descoberta recente da partícula foi feita por cientistas que trabalham no Grande Colisor de Hadrons (LHC, 

da sigla em inglês), o acelerador de partículas da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (CERN), 

que fica na fronteira entre Suíça e França.  

 

Questão 8: Recentemente, o presidente de um país sul americano, vizinho do Brasil, foi afastado da 

Presidência. Assinale a única opção correta. 

 

A) O nome do país é Uruguai, e seu presidente é Fernando Lugo. O afastamento do presidente deu-se por 

votação no Senado. 

B) O nome do país é Paraguai, cuja presidência era exercida por Fernando Lugo. Seu afastamento foi 

votado e aprovado no Senado paraguaio. 

C) O nome do país é Paraguai. O nome do presidente afastado é Fernando Lugo, e ele foi retirado da 

Presidência em um golpe militar clássico, com um general assumindo a presidência do país. 
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C) O nome do país é Paraguai. O nome do presidente afastado é José Mujica, e ele foi deposto pelo 

Senado de seu país. 

D) O nome do país é Paraguai. O nome do presidente afastado é José Mujica, ex-bispo católico. Ele foi 

retirado da presidência em um golpe militar clássico, com um general assumindo em seu lugar 

E) O golpe aconteceu na Bolívia, com o afastamento do presidente Hugo Chávez, que logo retornou à 

presidência, depois de grandes manifestações populares. 

 

Questão 9: Numere o segundo quadro de acordo com o primeiro. 
 
(1) INSS 

(2) Senado Federal 

(3) Supremo Tribunal Federal (STF) 

(4) Ministério Público 

(5) Sindicato 

(6) Agências reguladoras 

(7) Forças Armadas do Brasil 

(8) Defensoria Pública 

 

(   ) Instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

(   ) A mais alta instância do Poder Judiciário no Brasil, responsável por julgar questões constitucionais. 

(   ) Órgãos criados pelos governos para regular e fiscalizar serviços prestados por empresas privadas que 

atuam na prestação de serviços públicos. 

(   ) Representa os Estados no Congresso Nacional 

(  ) Autarquia do governo federal do Brasil responsável pelo pagamento da aposentadoria, pensão por 

morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, entre outros benefícios previstos em lei. 

(   ) Exército, Marinha e Força Aérea. São instituições nacionais permanentes e regulares, com a missão de 

garantir a defesa da pátria e garantir os poderes constitucionais. 

(   ) Presta assistência jurídica gratuita a pessoas que não podem pagar pelos serviços de um advogado. A 

defesa das pessoas carentes de recursos é a sua função típica.  

(  ) Associação que reúne – em entidades separadas – trabalhadores ou empresários de um mesmo 

segmento trabalhista ou econômico. Têm como objetivo principal a defesa dos interesses econômicos, 

profissionais, salariais, sociais e políticos dos seus associados. 

 

Questão 10: A respeito do jornal O POVO pode-se dizer que (assinale a única opção correta): 

 

A) Foi o primeiro jornal fundado no Ceará. Surgiu ainda na época do Império e declarou-se republicano em 

seu primeiro editorial. Seu fundador foi Demócrito Rocha 

B) Foi fundado em 1928 e é o mais antigo jornal em circulação no Ceará. Seu fundador foi o João Dummar, 

que combatia Primeira República, também chamada de República Velha. Atualmente a presidência é 

exercida por seu filho João Dummar Neto. 
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C) O jornal O POVO surgiu de um suplemento dominical que era editado por Demócrito Rocha, e encartado 

no Correio do Ceará, jornal em que ele trabalhava como jornalista. Com o fechamento do Correio, 

Demócrito Rocha resolveu transformar o suplemente em um novo jornal, que ele passou a publicar a partir 

de 1943. 

 D) O POVO é o segundo jornal mais antigo do Ceará em circulação, tendo sido fundado na década de 

1970. Atualmente, o Grupo de Comunicação O POVO compõe do jornal, rádios, TV e portal de notícias. 

E) O jornal O POVO foi fundado em 1928, sendo o mais antigo jornal em circulação no Ceará. Seu fundador 

foi Demócrito Rocha. O jornal surgiu criticando a Primeira República, também chamada de República Velha. 

Atualmente a presidência é exercida pela bisneta do fundador, Luciana Dummar.  

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto I 
 

No meio do caminho tinha uma pedra 

tinha uma pedra no meio do caminho 

tinha uma pedra 

no meio do caminho tinha uma pedra 

(...) 

ANDRADE, C. D. Reunião. Rio de Janeiro: José Olympo, 1971. (fragmento). 
 

Texto II 
 

As lavadeiras de Mossoró, cada uma tem sua pedra no rio: cada pedra é herança de família, passando de 

mãe a filha, de filha a neta, como vão passando as águas no tempo (...) A lavadeira e a pedra formam um 

ente especial, que se divide e se reúne ao sabor do trabalho. Se a mulher entoa uma canção, percebe-se 

que nova pedra a acompanha em surdina... 

(...) 

ANDRADE, C. D. Contos sem propósito. Rio de Janeiro: Jornal do Brasil, Caderno B. 17/7/1979 (fragmento) 
 
Questão 1: Com base na leitura dos textos, é possível estabelecer uma relação entre forma e conteúdo da 

palavra “pedra”, por meio da qual se observa: 

 

(A) O emprego, em ambos os textos, do sentido conotativo da palavra “pedra”. 

(B) A identidade de significação, já que nos dois textos, “pedra” significa empecilho. 

(C) A personificação de “pedra” que, em ambos os textos, adquire características animadas. 

(D) O predomínio, no primeiro texto, do sentido denotativo de “pedra” como matéria mineral sólida e dura. 

(E) A utilização, no segundo texto, do significado de “pedra” como dificuldade materializada por um objeto. 

 
Texto III  

 
MANUEL BANDEIRA 

 
Filho de engenheiro, Manuel Bandeira foi obrigado a abandonar os estudos de arquitetura por causa da 

tuberculose. Mas a iminência da morte não marcou de forma lúgubre sua obra, embora em seu humor lírico 
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haja sempre um toque de funda melancolia, e na sua poesia haja sempre um certo toque de morbidez, até 

no erotismo. 

Tradutor de autores como Marcel Proust e William Shakespeare, esse nosso Manuel traduziu mesmo foi a 

nostalgiado paraíso cotidiano mal idealizado por nós, brasileiros, órfãos de um país imaginário, nossa 

Cocanha perdida, Pasárgada. Descrever seu retrato em palavras é uma tarefa impossível, depois que ele 

mesmo já o fez tão bem em versos. 

Revista Língua Portuguesa, n° 40, fev. 20 
 
Questão 2: A coesão do texto é construída principalmente a partir do (a): 
 
(A) Repetição de palavras e expressões que entrelaçam as informações apresentadas no texto. 

(B) Substituição de palavras por sinônimos como “lúgubre” e “morbidez”, “melancolia” e “nostalgia”. 

(C) Emprego de pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos: “sua”, “seu”, “esse”, “nosso”, “ele”. 

(D) Emprego de diversas conjunções subordinativas que articulam as orações e períodos que compõem o 

texto. 

(E) Emprego de expressões que indicam seqüência, progressividade, como “iminência”, “sempre”, “depois”. 

 
Texto IV 

 
Páris, filho do rei de Troia, raptou Helena, mulher de um rei grego. Isso provocou um sangrento conflito de 

dez anos, entre os séculos XIII e XII a.C. Foi o primeiro choque entre o ocidente e o oriente. Mas os gregos 

conseguiram enganar os troianos. Deixaram à porta de seus muros fortificados um imenso cavalo de 

madeira. Os troianos, felizes com o presente, puseram-no para dentro. À noite, os soldados gregos, que 

estavam escondidos no cavalo, saíram e abriram as portas da fortaleza para a invasão. Daí surgiu a 

expressão “presente de grego”. 

DUARTE, Marcelo. O guia dos curiosos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
 
Questão 3: Em “puseram-no”, a forma pronominal “no” refere-se. 

A) Ao termo “rei grego”. 

B) Ao antecedente “gregos”. 

C) Ao antecedente distante “choque”. 

D) à expressão “muros fortificados”. 

E) aos termos “presente” e “cavalo de madeira”. 

 

Texto V  
 

O BEATO ROMANO 
 

Saí dali zonzo. Tinha sido fácil demais. Meu Deus, eu que pensava ir encontrar uma fera – encontrei 

o quê? Um chefe de bando, um comandante, uma sinhá governando a sua senzala? 

Ela mandou que o João Rufo me arranjasse uma rede. Jogaram no chão a trouxa que eu trazia e o 

João Rufo disse: 

– Tome os seus molambos! 
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Mas falou quase como se fosse uma prosa, uma brincadeira. Via-se que não estava seguro a meu respeito; 

no começo me tratou com pouco caso, arrogante, mas agora parecia desconfiado. Não sei se engoliu a 

história do Beato Romano; eu não tinha chegado ali com roupa de beato, mas de calça e blusa, como um 

homem qualquer. E a espingardinha velha não era de cabra de respeito, a faca só servia pra picar fumo. 

Que é que eu vinha fazer para a Dona Moura, se não era um guerreiro? 

E João Rufo chegou a me fazer essas perguntas, enquanto eu atava as cordas da minha rede. 

Pequena e ruim, por sinal. Me deram também um prato com pirão de peixe cozido, e um taco de rapadura. 

Eu ainda pedi ao homem notícias do meu cavalo. 

– Se não morrer de tão estropiado que está, vai engordar solto. Ainda tem por aí muita capoeira 

com pasto. 

Na rede, onde eu caí, não devia parecer um adormecido, mas um defunto em caminho da cova. Só 

de ceroulas, sem camisa, o calor tão forte... Queria pensar, mas morria de cansado. Deus do céu, o que iria 

pela 

cabeça da Dona? Lembrar, ela lembrou, disso eu tenho certeza... Mas a minha dúvida é outra: que é que 

ela vai fazer de mim? Não sei se acreditou na minha história e se a aceita. Quem sabe me mata? 

Ora, se quisesse me matar já tinha feito... Mas, por outro lado, para que ela vai me querer vivo? 

Que serventia eu posso ter, nesta praça de guerra? Talvez ela ainda mande os cabras me darem um 

aperto. E pode ser que eu aguente. Afinal, mesmo debaixo de confissão, não posso dizer nada que 

interesse à Dona. Nada. Toda a minha tragédia se passou depois que ela foi embora. Na gente com quem 

eu andei e ando, ela nunca ouviu nem falar. Gente sem poder... Sem dinheiro... Sem força... Deus do céu, 

creio que, pelo menos por agora, eu já posso dormir. 

 

QUEIROZ, Rachel de. Memorial de Maria Moura. 7 ed. São Paulo; Siciliano, 1992. P. 15-16. 

 
Questão 4: Considerando-se o texto, é incorreta a assertiva: 
 
A) No trecho “Me deram também um prato com pirão...” (linha 12), a colocação do pronome no início do 

período, embora reproduza a fala brasileira, deve ser considerada imprópria, provavelmente decorrente de 

um cochilo da autora. 

B) O diminutivo “espingardinha” (linha 9) não traduz, a rigor, o tamanho da arma, mas o estado em que se 

encontrava e a significação afetiva que tinha para o seu dono. 

C) O tratamento “sinhá” (linha 2) era dispensado pelos escravos a sua senhora. 

D) Em “... um taco de rapadura” (linha 12), a palavra grifada pode ser substituída por naco. 

E) O trecho “Pequena e ruim, por sinal” (linha 12) representa uma oração, ou seja, embora o verbo não 

apareça, é possível resgatá-lo. 

 

Questão 5: O fragmento textual “Tinha sido fácil demais” (linha 1) refere-se: 
 

A) a um fato que o leitor só conhecerá lendo a obra por inteiro. 

B) a um personagem que aparece no contexto anterior. 

C) ao encontro com Dona Moura. 

D) ao fato de Romano ter conseguido convencer Dona Moura de sua beatice. 

E) à acolhida que João Rufo dispensou ao Beato Romano. 
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Questão 6:  Trocando-se a expressão “... era um guerreiro?” (linha 10) por guerrear, a expressão se não 

deve transformar-se em senão e corresponde a: 

A) mas sim 

B) a não ser 

C) do contrário  

D) mas antes 

E) tampouco 

 

Questão 7: O último período do texto permite inferir que a convicção final do narrador é a de que: 

A) não havia mais motivos de preocupação. 

B) o seu poder de convencimento tinha funcionado satisfatoriamente. 

C) estava a salvo, por não ter sido reconhecido. 

D) continuava correndo risco. 

E) já era possível desligar-se das hipóteses que houvera formulado. 

 

Questão 8: Em uma das opções, os substantivos “prato” e “pirão” (linha 12) integram uma construção 

linguística que se constitui um exemplo de metonímia. 

A) Havia pirão no prato. 

B) Pirão no prato, fineza de trato. 

C) Venha que o pirão já está no prato. 

D) Prato e pirão na mesa, fome longe dela. 

E) Comi um prato de pirão. 

 

Questão 9: No quarto parágrafo, o ponto-e-vírgula: 

A) marca a separação de paralelismos. 

B) separa orações coordenadas longas. 

C) acentua o sentido conclusivo da oração que se lhe segue. 

D) isola orações adjetivas explicativas. 

E) separa a oração principal de outra que expressa uma idéia contrastante. 

 

Questão 10: Na coluna "De zero a dez", de Rubem Tavares, publicada na revista Business Travell, 34, no 

primeiro semestre de 2000, p.13, encontram-se, entre outras, as seguintes notas, parcialmente adaptadas:  

 

"Para os lunáticos que insistem em soltar balões de grande porte, causando incêndios e sérios riscos à 

segurança dos vôos: segundo o Controle de Tráfego Aéreo, em 1998 foram registradas 99 ocorrências em 

Guarulhos. Em todo o ano passado foram registradas 33 ocorrências e, neste ano, só no período de janeiro 

a abril, já foram 31. As autoridades deveriam enquadrar os responsáveis por crime inafiançável e trancafiá-

los em presídios por longos anos." 
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"Não seria o caso de a Prefeitura pagar por cada nova pichação feita na cidade? É claro que sim. Se todos 

entrassem com uma ação simultaneamente, com certeza o prefeito encontraria novas atribuições para a 

Guarda Municipal. Vide sugestão na nota anterior que também poderia ser aplicada nestes casos.” 

 

A) Qual é a conclusão implícita na sequência "neste ano, só no período de janeiro a abril, já foram 31", que 

se encontra na primeira nota? 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

B) Explicite a sugestão dada no final da segunda nota. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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NOVOS TALENTOS O POVO 

 
Nome Completo____________________________________________________ Data: ____/_____/_____ 
 
Faculdade:________________________________________________________  Semestre: ___________ 
 
E-mail(s): ________________________________________  Tels.: _______________________________ 
 

 

PROVA DE REDAÇÃO 
 

Com base nas informações abaixo, escreva um texto jornalístico com tamanho entre 25 linhas (mínimo) e 35 

linhas (máximo). Utilize a técnica jornalística para fazer o lead com as informações principais, reproduzindo no 

texto as informações que julgar mais importantes. Dê um título. 

• O Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos) fez estudo 

chamado Balanço dos Pisos Salariais de 2011. 

• O percentual de negociações com ganhos reais superiores a 6% foi relevante (quase 13% do painel).   

• Quase 7% das unidades de negociação consideradas reajustaram os pisos abaixo da variação do 

índice do INPC-IBGE.  

• Na comparação entre os setores econômicos, o Comércio é o que apresenta o maior percentual de 

pisos com aumentos reais, situação observada em 95% das unidades de negociação analisadas. O 

setor industrial apresenta um percentual próximo: 94%.  

• O aumento real médio foi de aproximadamente 3% acima do índice de inflação medida pelo INPC-

IBGE desde a última data-base. A maior parte – 52% dos pisos salariais analisados – obteve ganhos 

reais de até 3%. 

• No setor rural e nos serviços, a proporção de negociações com aumentos reais nos pisos foi 89% e 

87%, respectivamente.   

• Verificou-se elevado percentual de unidades de negociação com pisos reajustados abaixo da inflação 

nos Serviços – cerca de 10% do total do setor. Contudo, a maior parte se concentra na faixa de perda 

de até 1% abaixo da variação do INPC-IBGE. Balanço dos pisos salariais negociados em 2011 6 

• Em 2011, 92% dos pisos considerados tiveram aumentos reais nas negociações de datas-base. 

• Foram estudadas 671 unidades de negociação em todo do Brasil, nos setores da indústria, do 

Comércio, dos Serviços e Rural. 

• O comerciário Antônio Pedro Souza disse o seguinte: “Estou contente com a evolução do meu salário, 

a categoria vem tendo reajustes acima da inflação há vários anos”. 

• O economista Carlos da Costa afirmou: “O crescimento da economia tem feito com que os sindicatos 

pressionem cada vez mais as empresas por reajustes acima da inflação”. “Esse é um dos motivos que 

estão levando os trabalhadores a terem ganhos reais”. 

• Empresário Valdir Santiago: “É uma pena que os reajustes acima dos índices inflacionários não 

venham acompanhados do respectivo aumento da produção por parte dos trabalhadores”. 


