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PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
 

Texto 1 

―Quando saí do Nordeste 

Não pense que estava feliz 

Saí porque fui excluído 

E o sistema não me quis. 

E digo, não saí só 

Outros vieram também 

Procurando oportunidades 

Que no Nordeste não tem. 

O latifúndio nos oprime 

E as oligarquias também 

E empurram os nordestinos 

Para o mundo de ninguém.‖ 

                        (Autor desconhecido) 

Questão 1: 

A interpretação desses versos, associada aos conhecimentos sobre o Nordeste e a história brasileira permitem 

afirmar como verdadeiro que:      

          

a) Os fenômenos naturais são as principais causas das migrações nordestinas. 

b) O movimento destacado nos versos corresponde à migração pendular. 

c) O passado colonial, a estrutura fundiária e a política governamental estão entre os fatores responsáveis pela 

situação referida nos versos. 

d) A estagnação econômica dessa região, no início do século XX, provocou a emigração de nordestinos para a 

Amazônia e para a Região Sudeste, onde se desenvolviam, respectivamente, a extração da borracha e a 

cultura do café. 

e) Os movimentos migratórios são comuns na história brasileira desde o Período Colonial, a exemplo do 

aumento demográfico provocado pelas migrações resultantes da exploração mineral, que promoveram a 

ocupação e o povoamento dos territórios do Vale do Rio São Francisco e do interior do Piauí e do Maranhão. 

 

Questão 2: 

Nos últimos anos, assistiu-se à gestação e à consolidação de movimentos sociais, cujas denominações têm, 

como prefixo, o termo "sem". Destes, são exemplos os sem-terra e os sem-teto. 

Sobre os movimentos aqui citados, pode-se afirmar: 

 

a) Os sem-terra não aceitam a reforma agrária como uma forma de equacionar a distribuição de terras no país. 

b) Os sem-teto são um movimento de origem urbana, formado por inadimplentes dos sistemas de 

financiamento da casa própria. 

c) Embora diferentes, são movimentos que reivindicam uma melhor distribuição de renda da sociedade 

brasileira. 
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d) Ambos os movimentos contam com o expressivo apoio dos setores médios, em particular, daqueles 

formados por pequenos empresários e comerciantes. 

e) Os sem-terra defendem uma política neoliberal que se define pela estatização do principal meio de produção 

da agricultura – a terra. 

 

Questão 3: 

O cinema brasileiro adentrou a década de 1990 atingido por profunda crise. O governo Collor acabou com a 

Lei Sarney e com a Embrafilme, os recursos tornaram-se escassos e a produção nacional quase desapareceu. 

Ao final da década, entretanto, houve uma reação, com a retomada da produção e com filmes nacionais 

aparecendo com destaque em festivais cinematográficos internacionais. Foi assim que, um filme de Walter 

Salles recebeu no Festival de Berlim o Urso de Ouro, tendo mais tarde sido indicado para concorrer ao Oscar. 

O filme em questão é: 

 

a) O que é isso, companheiro?; 

b) Guerra de Canudos; 

c) Carlota Joaquina, princesa do Brasil; 

d) Central do Brasil; 

e) Cidade de Deus. 

 

Questão 4: 

Recentemente, foi destaque na imprensa uma importante premiação. O 41° Emmy Internacional.  A cerimônia 

aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos. Pela primeira vez uma atriz brasileira recebeu esse prêmio 

considerado o Oscar da TV mundial. Estamos falando de: 

 

a) Dira Paes 

b) Glória Pires 

c) Marília Pera 

d) Fernanda Montenegro 

e) Lília Cabral 

 

Questão 5: 

Os dirigentes de países integrantes do Brics vão se reunir em Fortaleza este ano. Sobre o assunto, anote a 

única resposta correta. 

 

a) O Brics é um bloco de cooperação política formandos por países de economia emergente, constituído pelo 

Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 

b) Criado logo após o término da Segunda Guerra Mundial, o Brics é um acordo de cooperação política 

formado por países da europa oriental e da Ásia para fazer frente às necessidade de reconstrução do pós-

guerra. O bloco é formado por Bulgária, Romênia, Índia, Coreia e Sérvia. 

c) O Brics(Bloco de Reconstrução Internacional, Cooperação e Saúde) é um órgão da ONU (Organização das 

Nações Unidas) que tem como objetivo atuar em grandes catástrofes, levando ajuda humanitária aos países 

atingidos. 
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d) O Brics é um bloco de cooperação política formandos por países de economia emergente, constituído pelo 

Brasil, Reino Unido, Índia, China e Singapura. 

e)  A reunião dos Brics será realizada no Ceará devido à Copa do Mundo, que terá Fortaleza como uma de 

suas sedes. Como os grandes eventos tornaram-se importantes divulgadores dos países emergentes, como 

aconteceu com a África do Sul na Copa de 2010, os dirigentes dos Brics resolveram analisar mais de perto 

como podem se beneficiar da situação, atraindo tais investimentos para seus países. 

 

Questão 6: 

O Censo 2010 contabilizou, até 31 de outubro deste ano [2010], 185.712.713 residentes no país, incluindo 

brasileiros e estrangeiros. Essa informação foi publicada em (4/11/2010), no Diário Oficial da União. Foram 

visitados, segundo a publicação, 67.275.459 domicílios. (Adaptado de http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010). 

Um dos dados mais importantes do Censo/2010 refere-se: 

 

a) ao fato da população jovem (0 a 20 anos) estar aumentando sensivelmente. 

b) à diminuição percentual da população urbana em todo o país. 

c) à substituição do sudeste pelo Nordeste como região mais populosa. 

d) ao crescimento da população economicamente ativa no setor primário. 

e) ao aumento percentual da população idosa (60 anos ou mais) no país. 

 

Questão 7: 

Sobre a situação atual do Brasil é verdadeiro afirmar (marque a única alternativa correta): 

 

a) O país vem perdendo a credibilidade internacional com os governos do PT, pois foram rompidas relações 

diplomáticas com os países sul-americanos que não fazem parte do Mercosul. Com isso, investidores 

europeus deixaram de aplicar na Bolsa de Valores brasileira. 

b) Com as manifestações de junho de 2013, a presidente Dilma Rousseff sofreu uma grande perda de 

popularidade, medida por pesquisas logo após os protestos. Desde então, atestam as pesquisas recentes, os 

índices de popularidade permanecem no mesmo patamar. 

c) Nos últimos dez anos o poder de compra do rendimento do trabalho aumentou e a taxa de desemprego caiu, 

segundo dados do IBGE 

d) Melhorou a pesquisa científica, a economia atingiu os patamares dos países desenvolvidos e a maioria da 

população brasileira dispõe de objetos tecnológicos, como computadores e tablets conectados à internet banda 

larga. 

e) O país está prestes a concluir a reforma agrária,os movimentos por moradia refluíram nas grandes cidades 

e a desigualdade de renda foi superada. 

 

Questão 8: 

No ano passado, o governador Cid Gomes e seu grupo político deixaram o partido a que pertenciam, filiando-

se a um novo partido. Marque a única alternativa correta. 

 

a) O governador deixou o Pros (Partido Republicano da Ordem Social) e filiou-se ao PSB (Partido Socialista 

Brasileiro). Cid Gomes fez esse movimento com o objetivo de afastar-se da base de apoio do governo federal 
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para apoiar o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que vai candidatar-se à Presidência em oposição 

à presidente Dilma Rousseff. 

b) Cid Gomes deixou seu antigo partido (PSB) e filiou-se ao Pros. Ele fez o movimento, pois não quis sair da 

base de apoio ao governo federal para apoiar o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que também é 

presidente do PSB, em sua candidatura à Presidência da República. 

c) Cid Gomes desfiliou-se do PSB e filiou-se ao Pros. Ato seguinte, demitiu todos os petistas de seu 

secretariado. 

d) Quando Cid Gomes desfiliou-se do PSB, partido que está na base do governo federal, e filiou-se ao Pros, 

que faz oposição à presidente Dilma Rousseff, todos os petistas que faziam parte do governo estadual pediram 

demissão de seus cargos. 

e) O governador Cid Gomes desfiliou-se do PSB, que terá como candidato a presidente o governador de 

Pernambuco, Eduardo Campos. Ele mudou de partido a pedido de seu irmão, Ciro Gomes, pois este também 

pretende candidatar-se à Presidência da República pelo Pros. 

 

Questão 9: 

A respeito da cidade de Fortaleza, pode-se afirmar (marque a única alternativa correta). 

 

a) O prefeito da cidade é Roberto Cláudio, aliado do governador Cid Gomes. Ele tomou posse no dia 1º de 

janeiro, em primeiro mandato. Entre outras, está realizando as seguintes obras: viaduto no entroncamento das 

avenidas Antônio Sales, reforma do Theatro José de Alencar e reforma do Cine São Luiz. 

b) O prefeito da cidade é Elmano de Freitas, aliado da ex-prefeita Luizianne Lins (PT). Ele está realizando as 

seguintes obras: viaduto no entroncamento das avenidas Antônio Sales e Washington Soares, instituição 

ciclofaixas em algumas ruas da cidade e implantação faixas exclusivas para ônibus na Avenida Bezerra de 

Menezes. 

c) O prefeito da cidade é Roberto Cláudio. Ele tomou posse no dia 1º de janeiro, em segundo mandato e, entre 

outras, está realizando as seguintes obras: viaduto no entroncamento das avenidas Antônio Sales e 

Washington Soares, instituição ciclofaixas em algumas ruas da cidade e implantação faixas exclusivas para 

ônibus na avenida Bezerra de Menezes. 

d) O prefeito da cidade é Roberto Cláudio. Ele tomou posse no dia 1º de janeiro, apoiado pela ex-prefeita 

Luizianne Lins (PT). Entre outras, está realizando as seguintes obras: viaduto no entroncamento das avenidas 

Antônio Sales e Washington Soares, reforma do Theatro José de Alencar e implantação faixas exclusivas para 

ônibus na Avenida Bezerra de Menezes. 

e) O prefeito da cidade é Roberto Cláudio, correligionário do governador Cid Gomes. Ele tomou posse no dia 

1º de janeiro, em primeiro mandato. Entre outras, está realizando as seguintes obras: viaduto no 

entroncamento das avenidas Antônio Sales e Washington Soares, instituição de ciclofaixas em algumas ruas 

da cidade e implantação faixas exclusivas para ônibus na Avenida Bezerra de Menezes. 

 

Questão 10: 

A respeito de Edward Snowden, ex-técnico da agência de espionagem NSA, e da situação que se criou após 

ele ter revelado detalhes de programas de vigilância mantidos pelos Estados Unidos, pode-se afirmar o 

seguinte (marque a única alternativa correta). 
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a) Mesmo sabendo que os Estados Unidos havia espionado o governo brasileiro, a presidente Dilma Rousseff 

manteve uma reunião de Estado que tinha marcado com o presidente Barack Obama no ano passado, apesar 

dos protestos da oposição que exigia dela uma posição mais firme. Para a presidente, os interesses 

econômicos do Brasil não poderiam ser prejudicados com o caso. 

b) Como técnico da Agência de Segurança Nacional (NSA), Snowden tinha acesso a dados captados 

eletronicamente de cidadãos americanos, de outros países do mundo e também de governos, inclusive países 

aliados, como foi o caso de comunicação interceptada da própria presidente da República, Dilma Rousseff. 

Depois de fugir dos Estados Unidos, ele divulgou as informações por meio do jornal inglês, The Guardian. 

Atualmente Snowden está na Rússia, sob asilo temporário, acusado pelo seu país de vários crimes, como furto 

e apropriação indevida de propriedade do governo americano. 

c) Depois da revelação de Snowden, houve protestos no mundo inteiro contra a espionagem americana. Na 

Ucrânia, o governo foi acusado de se submeter às exigências americanas, o que provocou uma grande revolta 

no país, com a população manifestando-se nas ruas e enfrentando a polícia. 

d) O trabalho de Snowden na Agência de Segurança Nacional (NSA) era analisar os relatórios que espiões 

americanos enviavam do mundo inteiro para o escritório central. Durante anos, ele faz cópia secretamente 

desses documentos, e fugiu do país levando uma mala cheia de papéis,que foram vazados no jornal inglês, 

The Guardian. Pelos papéis, observou-se que, apesar dos incríveis avanços tecnológicos, o principal meio que 

a espionagem americana utiliza é a coleta de documentos ―in loco‖ pelos seus agentes. 

e) Edward Snowden era um simples burocrata da Agência Nacional de Segurança (NSA). Ele nunca teve 

acesso a documentos secretos. Viu-se envolvido na trama quando o agente Bradley Manning confiou-lhe uma 

dúzia de pen-drives com detalhes sobre a espionagem americana em todo o mundo. Snowden fugiu com o 

material, que foi divulgado pelo jornal inglês The Guardian. Bradley foi preso e cumpre pena nos Estados 

Unidos. 

 

 
PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Instrução: As questões de números 1 a 2 tomam por base um texto de Millôr Fernandes (1924-2012). 

 

Texto 1 

Os donos da comunicação 

 

Os presidentes, os ditadores e os reis da Espanha que se cuidem porque os donos da comunicação 

duram muito mais. Os ditadores abrem e fecham a imprensa, os presidentes xingam a TV e os reis da 

Espanha cassam o rádio, mas, quando a gente soma tudo, os donos da comunicação ainda tão por cima. 

Mandam na economia, mandam nos intelectuais, mandam nas moças fofinhas que querem aparecer nos 

shows dos horários nobres e mandam no society que morre se o nome não aparecer nas colunas. 

Todo mundo fala mal dos donos da comunicação, mas só de longe. E ninguém fala mal deles por 

escrito porque quem fala mal deles por escrito nunca mais vê seu nome e sua cara nos ―veículos‖ deles. Isso é 

assim aqui, na Bessarábia e na Baixa Betuanalândia. Parece que é a lei. O que também é muito justo porque 

os donos da comunicação são seres lá em cima. Basta ver o seguinte: nós, pra sabermos umas coisinhas, só 

sabemos delas pela mídia deles, não é mesmo? Agora vocês já imaginaram o que sabem os donos da 

comunicação que só deixam sair 10% do que sabem? 



 7 

Pois é; tem gente que faz greve, faz revolução, faz terrorismo, todas essas besteiras. Corajoso mesmo, 

eu acho, é falar mal de dono de comunicação. Aí tua revolução fica xinfrim, teu terrorismo sai em corpo 6 e se 

você morre vai lá pro fundo do jornal em quatro linhas. 

(Millôr Fernandes. Que país é este?, 1978.) 

Questão 1: 

Para Millôr Fernandes, no texto apresentado, os donos da comunicação são 

 

a) proprietários de veículos de comunicação em massa. 

b) dirigentes de órgãos governamentais que regem a comunicação no país. 

c) funcionários executivos de empresas de publicidade. 

d) produtores de tecnologia de informação e comunicação. 

e) apresentadores de telejornais e programas populares de televisão. 

 

Questão 2: 

Millôr Fernandes emprega com conotação irônica o termo inglês society, para referir-se a 

 

a) norte-americanos ou ingleses muito importantes, residentes no país. 

b) sociedades de atores de teatro, cinema e televisão. 

c) pessoas que fazem caridade apenas para aparecer nos jornais. 

d) indivíduos presunçosos da chamada alta sociedade. 

e) pessoas dedicadas ao desenvolvimento da sociedade. 

 

Questão 3: 

No último período do texto, a discrepância dos possessivos teu e tua (segunda pessoa do singular) com 

relação ao pronome de tratamento você (terceira pessoa do singular) justifica-se como: 

 

a) emprego perfeitamente correto, segundo a gramática normativa. 

b) aproveitamento estilístico de um uso do discurso coloquial. 

c) um modo de escrever característico da linguagem jornalística. 

d) intenção de agredir com mau discurso os donos da comunicação. 

e) possibilidade permitida pelo novo sistema ortográfico da língua portuguesa. 

 

Texto 2 

 

Dario vinha apressado, guarda-chuva no braço esquerdo e, assim que dobrou a esquina, diminuiu o 

passo até parar, encostando-se à parede de uma casa. Por ela escorregando, sentou-se na calçada, ainda 

úmida da chuva, e descansou na pedra o cachimbo.  

Dois ou três passantes rodearam-no e indagaram se não se sentia bem. Dario abriu a boca, moveu os 

lábios, não se ouviu resposta. O senhor gordo, de branco, sugeriu que devia sofrer de ataque. 

 

TREVISAN, D. Uma vela para Dario. Cemitério de Elefantes. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1964 

(adaptado). 
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Questão 4: 

 No texto, um acontecimento é narrado em linguagem literária. Esse mesmo fato, se relatado em versão 

jornalística, com características de notícia, seria identificado em: 

 

a) Aí, amigão, fui diminuindo o passo e tentei me apoiar no guarda-chuva... mas não deu. Encostei na parede e 

fui escorregando. Foi mal cara! Perdi os sentidos ali mesmo. Um povo que passava falou comigo e tentou me 

socorrer. E eu, ali, estatelado, sem conseguir falar nada! Cruzes! Que mal! 

b) O representante comercial Dario Ferreira, 43 anos, não resistiu e caiu na calçada da Rua da Abolição, 

quase esquina com a Padre Vieira, no centro da cidade, ontem por volta do meio-dia. O homem ainda tentou 

apoiar-se no guarda-chuva que trazia, mas não conseguiu. Aos populares que tentaram socorrê-lo não 

conseguiu dar qualquer informação. 

c) Eu logo vi que podia se tratar de um ataque. Eu vinha logo atrás. O homem, todo aprumado, de guarda-

chuva no braço e cachimbo na boca, dobrou a esquina e foi diminuindo o passo até se sentar no chão da 

calçada. Algumas pessoas que passavam pararam para ajudar, mas ele nem conseguia falar. 

d) Vítima 

Idade: entre 40 e 45 anos 

Sexo: masculino 

Cor: branca 

Ocorrência: Encontrado desacordado na Rua da Abolição, quase esquina com Padre Vieira. Ambulância 

chamada às 12h34min por homem desconhecido. A caminho. 

e) Pronto socorro? Por favor, tem um homem caído na calçada da rua da Abolição, quase esquina com a 

Padre Vieira. Ele parece desmaiado. Tem um grupo de pessoas em volta dele. Mas parece que ninguém aqui 

pode ajudar. Ele precisa de uma ambulância rápido. Por favor, venham logo! 

 

Texto 3 

Esta gramática, pois que gramática implica no seu conceito o conjunto de normas com que torna consciente a 

organização de uma ou mais falas, esta gramática parece estar em contradição com o meu sentimento. É certo 

que não tive jamais a pretensão de criar a Fala Brasileira. Não tem contradição. Só quis mostrar que o meu 

trabalho não foi leviano, foi sério. Se cada um fizer também das observações e estudos pessoais a sua 

gramatiquinha muito que isso facilitará pra daqui a uns cinquenta anos se salientar normas gerais, não só da 

fala oral transitória e vaga, porém da expressão literária impressa, isto é, da estilização erudita da linguagem 

oral. Essa estilização é que determina a cultura civilizada sob o ponto de vista expressivo. Linguístico. 

 

ANDRADE, Mário. Apud PINTO, E. P. A gramatiquinha de Mário de Andrade: texto e contexto. São Paulo: 

Duas Cidades: Secretaria de Estado da Cultura, 1990 (adaptado) 

 

Questão 5: 

O fragmento é baseado nos originais de Mário de Andrade destinados à elaboração da sua Gramatiquinha. 

Muitos rascunhos do autor foram compilados, com base nos quais depreende-se do pensamento de Mário de 

Andrade que ele  

 

a) demonstra estar de acordo com os ideais da gramática normativa. 
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b) é destituído da pretensão de representar uma linguagem próxima do falar. 

c) dá preferência à linguagem literária ao caracterizá-la como estilização erudita da linguagem oral. 

d) reconhece a importância do registro do português do Brasil ao buscar sistematizar a língua na sua 

expressão oral e literária. 

e) reflete a respeito dos métodos de elaboração das gramáticas, para que ele se torne mais sério, o que fica 

claro na sugestão de que cada um se dedique a estudos pessoais. 

 

Texto 4 

O que é possível dizer em 140 caracteres?  

 

Sucesso do Twitter no Brasil é oportunidade única de compreender a importância da concisão nos gêneros de 

escrita. 

A máxima ―menos é mais‖ nunca fez tanto sentido como no caso do microblog Twitter, cuja premissa é dizer 

algo — não importa o quê — em 140 caracteres. Desde que o serviço foi criado, em 2006, o número de 

usuários da ferramenta é cada vez maior, assim como a diversidade de usos que se faz dela. Do estilo 

―querido diário‖ à literatura concisa, passando por aforismo, citações, jornalismo, fofoca, humor etc., tudo 

ganha o espaço de um tweet (―pio‖ em inglês), e entender seu sucesso pode indicar um caminho para o 

aprimoramento de um recurso vital à escrita: a concisão. 

  

Disponível em: http://www.revistalingua.com.br. Acesso em: 28 abr. 2010 (adaptado).  

 

Questão 6: 

O Twitter se presta a diversas finalidades, entre elas, à comunicação concisa, por isso essa rede social  

 

a) é um recurso elitizado, cujo público precisa dominar a língua padrão.  

b) constitui recurso próprio para a aquisição da modalidade escrita da língua.  

c) é restrita à divulgação de textos curtos e pouco significativos e, portanto, é pouco útil.  

d) interfere negativamente no processo de escrita e acaba por revelar uma cultura pouco reflexiva.  

e) estimula a produção de frases com clareza e objetividade, fatores que potencializam a comunicação 

interativa.  

 
Texto 5 

 

- Ah, não sabe? Não o sabes? Sabes-lo não? 

- Esquece. 

- Não. Como ―esquece‖? Você prefere falar errado? E o certo é ―esquece‖ ou ―esqueça‖? Ilumine-me. Mo 

digas. Ensines-lo-me, vamos. 

- Depende. 

- Depende. Perfeito. Não o sabes. Ensinar-me-lo-ias se o soubesses, mas não sabes- o. 

- Está bem. Está bem, desculpe. Fale como quiser. 

(L.F. Veríssimo, Jornal do Brasil, 30/12/94) 

 

http://www.revistalingua.com.br/
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Questão 7: 

O texto tem por finalidade: 

 

a) satirizar a preocupação com o uso e a colocação das formas pronominais átonas. 

b) ilustrar ludicamente várias possibilidades de combinação de formas pronominais. 

c) esclarecer pelo exemplo certos fatos da concordância de pessoa gramatical. 

d) exemplificar a diversidade de tratamentos que é comum na fala corrente. 

e) valorizar a criatividade na aplicação de uso das formas pronominais. 

 

Questão 8: 

Escolha o conjunto de palavras que completa o texto de maneira lógica e coerente: A agricultura de ………. (1) 

do Brasil tradicional distinguiu-se por uma estrutura composta por alguns dos segmentos essenciais. A 

primitiva agricultura da roça aberta na mata geralmente virgem era ………. (2) (culturas dominantes: milho, 

mandioca, arroz, feijão), complementada pela criação doméstica de pequenos animais (galinhas, porcos) e 

pela ………. (3) ou pousou de tipo florestal, ou seja, com repouso do solo de longa duração, geralmente de 20 

a 30 anos. Nesse período a floresta se refaz e a roça é aberta mais adiante, num sistema de agricultura 

………. (4). (Maria Luiza Marcílio) 

 

a) 1. subsistência; 2. monocultura; 3. mutação; 4. itinerante 

b) 1. monopólio; 2. policultura; 3. rotatividade; 4. consorciada 

c) 1. minifúndio; 2. consorciada; 3. mudança; 4. permanente 

d) 1. latifúndio; 2. monocultura; 3. rotação; 4. permanente 

e) 1. subsistência; 2. policultura; 3. rotação; 4. itinerante 

 
Questão 9: 
 Assinale a alternativa correta:  
 
a) Na sala haviam muitas crianças.  

b) Podia haver vinte pessoas na sala.  

c) Todos pareciam terem ficado zangados.  

d) Eu o encontrei faziam duas semanas.  

e) Fazem três meses que ela se casou.  

Questão 10: 

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas das frases._______ situações 

insustentáveis do lixo na capital. Esse problema chega ____ autoridades que deverão tomar _____ 

providências cabíveis. 

a) As . as . as 

b) Há . às . as 

c) Há . as . às 

d) Às . as . às 

e) As . hás . as 
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Nome Completo____________________________________________________ Data: ____/_____/_____ 

 

Faculdade:________________________________________________________  Semestre: ___________ 

 

E-mail(s): ________________________________________  Tels.: _______________________________ 

 

 

 
PROVA DE REDAÇÃO 

 
Com as informações e declarações abaixo, escreva um texto observando a técnica jornalística, na 

preparação do lead e no restante do texto, utilizando os dados que julgar mais importantes para a 

matéria. Escreva entre 20 linhas (mínimo) e 35 linhas (máximo). Dê um título. 

 

 Pesquisa realizada pelo Instituto Data Popular ouviu 500 jovens entre 15 e 25 anos moradores de 

favelas da cidade do Rio de Janeiro. 

 A pesquisa mostra que 49% dos entrevistados preferem não revelar que moram em favelas por medo 

de sofrer preconceito 

 São 70%dos entrevistados que afirmam que continuariam morando na favela mesmo se dobrassem a 

renda. 

 Aproximadamente 70% dos maiores de idade são economicamente ativos e o salário médio dos que 

trabalham é de R$ 690. 

 Renato Meirelles (coordenador da pesquisa) diz que o público das classes B, C e D dispõe de R$ 56 

bilhões de reais por ano para gastar. Para ele, o preconceito entre empresários vem diminuindo 

gradativamente. 

 Dos jovens cariocas moradores de favelas, 90% acessam a internet, 70% navegam todos os dias e 

mais de 33% usam a rede dentro de casa. Cerca de 52% desses jovens são mulheres, 25% delas 

mães solteiras e 3% são analfabetos. 

 A pesquisa revela que 75% das pessoas ouvida acreditam que quem vive em favela sofre preconceito. 

 O estudo identificou que 85% dos entrevistados estão satisfeitos com o lugar onde moram. 

 A oportunidade de emprego é prioridade para 28% dos entrevistados. 

 Empresário Thomas Rabe, proprietário de lojas de venda de passagens aéreas instaladas apenas em 

favelas: ―A autoestima nesse mundo é muito baixa, porque é um povo castigado. Até poucos anos 

atrás muitas dessas pessoas que iam comprar um eletrodoméstico ou um móvel recebia um não, 

porque não tinha crédito ou comprovante de renda‖. (Adaptado da Agência Brasil: 22/2/2013). 


