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PROCESSO SELETIVO NOVOS TALENTOS O POVO – 20ª TURMA 

 

 
Nome Completo: ___________________________________________ Data: ____/____/______ 
 
Faculdade: _________________________________________ Semestre: __________________ 
 
E-mail: __________________________________________ Tel (s): _______________________ 
 
Horário da Faculdade: Manhã (   ) Tarde (   ) Noite (   )  
 
Trabalha: Sim  (   ) Horário: das ____ às ____        Faz estágio: Sim  (   ) Horário: das ____ às ____ 
                Não  (   )                                                                        Não  (   ) 
                    

 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 

Questão 1: 

Neste ano de 2017, comemoram-se 500 anos de um acontecimento cristão que transformou 

a sociedade à época, provocando efeitos e suscitando debate até os dias de hoje. O fato 

causou profundas mudanças do ponto de vista religioso. Estamos falando da/do: 

a) Aparição da Virgem de Fátima, em Portugal 

b) Reforma Protestante, pelo professor Martinho Lutero 

c) Encontro da imagem de Aparecida, nas águas do rio Paraíba do Sul  

d) Criação da Renovação Carismática Católica (RCC) 

e) Lançamento do “Livro dos Espíritos”, de Allan Kardec 

Questão 2: 

O vice-prefeito é, no Poder Executivo municipal, o substituto do prefeito em caso de 

ausência por licença, viagem ou impedimento. É eleito por meio de voto direto, de quatro em 

quatro anos, junto com o prefeito. O vice-governador é o responsável por substituir o 

governador, no Estado, sempre que necessário. Também deve ser eleito por meio do voto 

direto. 

Sabendo disso, assinale a alternativa com os nomes corretos dos atuais vice-prefeito (a) de 

Fortaleza e vice-governador (a) do Ceará. 

a) Salmito Filho e Artur Bruno 

b) Roberto Cláudio e Camilo Santana 

c) Moroni Torgan e Izolda Cela 

d) Salmito Filho e Izolda Cela 

e) Moroni Torgan e Camilo Santana 
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Questão 3: 

Em abril deste ano, foi realizada a XII Bienal Internacional do Livro do Ceará, que 

movimentou a programação cultural de Fortaleza por 10 dias. Dentre os autores que 

participaram do evento, um de nacionalidade portuguesa causou frisson entre o público, 

pela simpatia e pelo carisma com os leitores. Ele é autor de “Homens imprudentemente 

poéticos” e “O filho de mil homens”. Qual o nome dele?  

a) Valter Hugo Mãe 

b) Daniel Galera 

c) Ignácio de Loyola Brandão 

d) Mia Couto 

e) Gero Camilo 

 

Questão 4: 

Anote a informação correta sobre dois países da América do Sul citados com frequência no 

noticiário recente. 

a) Na Venezuela, a convocação de uma Assembleia Constituinte pelo presidente Nicolás 

Maduro ajudou a pacificar o país, pois a medida foi bem vista pela oposição. A política do 

Uruguai de aumentar a repressão ao consumo de drogas foi elogiada pela comunidade 

internacional por ser exemplo de como esse assunto deve ser tratado. 

b) O presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, abre uma disputa aberta com seu antecessor, 

José Mujica, pois este defende descriminalização da maconha, o que é combatido pelo atual 

governo. Na Venezuela, depois que a oposição convocou um plebiscito simbólico contra o 

presidente Nicolás Maduro, o governo realizou eleições para uma nova Assembleia 

Constituinte.  

c) A Venezuela, depois de anos de problemas, teve melhora na economia devido à alta no 

preço internacional do petróleo, o que ajudou a unificar o país. No Uruguai, a liberação total 

de todas as drogas fez com que o país fosse mal visto por todos os países da região. 

d) Na Venezuela, depois de a oposição ter realizado um plebiscito simbólico contra o 

presidente Nicolás Maduro, o governo promoveu eleições para eleger uma nova Assembleia 

Constituinte. O país continua dividido e com seguidas e violentas manifestações na rua. No 

Uruguai, farmácias começaram a vender maconha para consumidores registrados. O Estado 

se encarregará de controlar o cultivo, o empacotamento e a venda legal nas farmácias. 

e) No Uruguai, a maconha e outras drogas foram completamente liberadas. No caso da 

maconha, tanto o cultivo como a venda podem ser feitos por pessoas ou empresa, sem 

qualquer controle estatal. Na Venezuela, depois de sangrentos conflitos na rua, que se 

seguiram às eleições para a Assembleia Constituinte, governo e oposição iniciaram diálogo 

que pode levar à pacificação do país. 
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Questão 5: 

Em junho deste ano, um fato histórico relacionado ao Parque do Cocó marcou as vésperas 

do Dia do Meio Ambiente no Ceará. Assinale a opção que apresenta o trecho correto em 

relação a esse fato. 

a) O Parque do Cocó é excluído da classificação de “Unidade de Conservação de Proteção 

Integral”. Mesmo com a justificativa do Governo do Estado, de que é preciso preservar o 

Parque, há protestos dos ambientalistas para que a população usufrua do espaço. 

b) É assinado o Pacto pelo Cocó, coordenado pelo governador do Estado, Artur Bruno, com 

propostas de ações para recuperar o rio em toda a sua extensão. 

c) Tem início o projeto de construção da Ponte Estaiada sobre o rio Cocó. O fato é 

considerado um marco histórico para uma reivindicação antiga liderada pelo movimento 

ambientalista de Fortaleza. 

d) Após quase 40 anos depois da primeira tentativa de criação do Parque do Cocó, o 

decreto de regulamentação do Parque é assinado pelo governador Camilo Santana. Assim, 

a demarcação oficial de seus limites vira realidade, e o equipamento passa de 1.155,2 

hectares para 1.571 hectares.  

e) O governador do Estado, Camilo Santana, regulamenta o Parque do Cocó, o que o torna 

um dos maiores espaços verdes em áreas urbanas do mundo, superando, em tamanho o 

Parque Ibirapuera, em São Paulo, e o Central Park, na Inglaterra. 

Questão 6: 

Além do conflito civil que o país vive há anos, no último mês de abril, um ataque químico 

deixou dezenas de mortos e de feridos no lugar, em um dos capítulos das guerras mais 

cruéis dos últimos tempos. Ativistas atribuíram o ataque ao próprio presidente do país, o 

ditador Bashar Al-Assad. 

A qual país se refere o texto acima? 

a) Rússia 

b) Iraque 

c) Jordânia 

d) Turquia 

e) Síria 

Questão 7: 

O presidente dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump, venceu as últimas eleições 

ao disputar com a candidata Hillary Clinton. Marque, dentre as propostas abaixo, aquela que 

não se aplica às ideias de Trump. 

a) Durante a campanha, Trump afirmou que pretendia construir um muro na fronteira com o 

México para conter a imigração ilegal – o que deveria ser custeado pelo governo vizinho. 

b) Trump era contrário às políticas de controle de armas. Chegou a afirmar que menos 

pessoas seriam mortas se as leis de controle de armas fossem menos rigorosas. 
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c) O republicano Donald Trump se declarava favorável à legalização do aborto. Em 

entrevistas, afirmava que as mulheres deveriam ter direito sobre seu corpo e que o aborto 

deveria ser legalizado no país. 

d) Donald Trump sempre planejou, durante a campanha, reduzir os impostos pagos tanto 

pela classe mais rica quanto pelos pobres. Para ele, os contribuintes individuais com renda 

inferior a 25 mil dólares anuais estariam isentos de pagar qualquer imposto de renda. 

e) Trump prometia revogar o chamado “Obamacare”, a lei pela qual todo norte-americano 

deve ter plano de saúde. Segundo ele, “o melhor programa social sempre será um 

emprego”. Ele dizia acreditar que a criação de mais empregos e a melhora da economia 

possibilitariam que a maioria dos norte-americanos pagasse por suas despesas de saúde 

sem depender do governo. 

Questão 8: 

Desde a redemocratização do País, dois presidentes da República sofreram impeachment – 

foram retirados do cargo por decisão do Congresso Nacional. Quem são eles? 

a) Itamar Franco e Dilma Rousseff 

b) Luiz Inácio Lula da Silva e Eduardo Cunha 

c) Fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff 

d) Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff 

e) José Sarney e Fernando Henrique Cardoso 

Questão 9: 

O Ceará tem hoje três representantes no Senado Federal. Quem são os senadores 

cearenses? 

a) Danilo Forte, José Guimarães e Luizianne Lins 

b) Eunício Oliveira, José Pimentel e Tasso Jereissati 

c) Cabo Sabino, Eunício Oliveira e Tasso Jereissati 

d) Chico Lopes, Odorico Monteiro e Tasso Jereissati 

e) Inácio Arruda, José Pimentel e José Guimarães 

Questão 10: 

Com a Operação Lava Jato, tornou-se popular a chamada “delação premiada”. Anote a 

única alternativa que define corretamente a colaboração premiada, o nome oficial do 

instituto. 

a) A delação premiada é um mecanismo utilizado pela polícia e pelo Ministério Público para 

a obtenção de provas no decorrer de uma investigação. Quem faz a delação, que tem de ser 

espontânea, pode obter a redução ou isenção da pena ou alteração no regime prisional. A 

delação é feita por criminosos que confessam seus delitos e se comprometem a colaborar 

com os investigadores. O acordo só terá validade depois de homologado por um juiz.  

b) A delação premiada é utilizada pelo Ministério Público ou pela polícia para obter pistas 

para a sua investigação. A delação pode ser feita por qualquer pessoa, criminosa ou não, 

desde que tenha conhecimento de algum crime praticado por alguém. Quando o delator não 
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é criminoso, ele pode receber um determinado valor em dinheiro, negociado com os 

investigadores, de acordo com a sua colaboração. 

c) A delação premiada só é aceita pelo Ministério Público ou pela polícia depois que o 

criminoso está preso, e nunca nas fases iniciais do processo. A delação é aceita 

exclusivamente de delatores que estão na hierarquia mais baixa da organização criminosa, 

como forma de prender os chefes do crime. 

d) A delação premiada, antes de ser iniciada, tem de ser autorizada por um juiz ou um 

ministro do Supremo Tribunal Federal. Antes dessa providência, nem o Ministério Público 

nem a Polícia federal podem começar os procedimentos. Podem fazer a delação somente 

criminosos que se disponham a colaborar com a Justiça. 

e) Há duas formas de delação premiada: a espontânea e a forçada. No caso da espontânea, 

o criminoso resolve falar por conta própria, revelando indícios e apresentando documentos 

que possibilitem à polícia e ao Ministério Público ampliar a investigação e chegar a outros 

criminosos. Quando a delação é forçada, o preso é informado que ou faz a delação ou terá a 

sua pena agravada. Não é necessária a autorização de um juiz, sendo a delação 

espontânea ou forçada. 

 

 

 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

Questão 1: 

Leia o texto abaixo:  
 
O Protocolo de Kyoto 

Preocupado com as consequências do efeito estufa e do aquecimento global, um grupo de 
países negociou em Kyoto (Japão) um tratado internacional firmando compromissos para 
reduzir a emissão de gases poluentes para a atmosfera. O acordo entrou em vigor em 2004 
após a assinatura da Rússia, com validade até 2012. Os signatários do protocolo 
representam 55% dos países que, juntos, produzem 55% dessas emissões. Os EUA, então 
sob a presidência de George W. Bush, não ratificaram o tratado alegando que a 
implementação das medidas causaria impacto negativo na economia do país. 
(texto adaptado) 

O trecho “Preocupado com as consequências do efeito estufa e do aquecimento global” no 
texto acima funciona como: 

a) uma conclusão, porque introduz uma ideia de finalização do pensamento. 
b) uma possibilidade, pois expõe o que poderia acontecer em um futuro não muito distante. 
c) uma justificativa, que mostra a razão pela qual o evento foi realizado. 
d) uma consequência, visto que apresenta os efeitos da ação da emissão de gases. 
e) um alerta, já que avisa sobre os riscos envolvidos na emissão de gases poluentes. 
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Questão 2: 
 
Quanto ao texto “O Protocolo de Kyoto”, é correto afirmar em relação à forma como se deu a 
coesão:  
 
a) o texto é de difícil compreensão, pois não apresenta elementos conectivos. 
b) a referência a George W. Bush é coesiva, pois funciona como sujeito da forma verbal 
“alegando”. 
c) faltou necessariamente um conectivo entre o segundo e o terceiro período que 
expressasse uma relação de consequência. 
d) ”Os signatários do protocolo” e “dessas emissões” são termos que fazem referência a 
expressões já citadas no texto. 
e) a referência a Rússia no texto ficou deslocada, visto que não encontra apoio em nenhuma 
menção anterior, o que dificultou o entendimento. 
 

Questão 3 

Anedota búlgara 

Era uma vez um czar naturalista 
que caçava homem. 
Quando lhe disseram que também se caçam borboletas e andorinhas,  
ficou muito espantado 
e achou uma barbaridade. 

(Carlos Drummond de Andrade. Poesia completa e prosa.Alguma poesia. Rio de Janeiro: 
Editora José Aguillar, 1973, p.71) 

Em relação ao poema de Drummond, pode-se dizer que ele poderia ilustrar um comentário 
jornalístico cujo tema central fosse: 

a) A discriminação contra a mulher em uma sociedade que clama, cada vez mais, por 
igualdade de gênero. 
b) Os níveis de violência a que pode chegar a insensatez do ser humano. 
c) A ameaça que as espécies animais de pequeno porte sofrem pela caça indiscriminada. 
d) A má preservação da fauna nacional e a falta de debate sobre o meio ambiente.  
e) A falta de incentivos à pesquisa científica no Brasil. 
 

Questão 4: 
 
Não as matem 
 
Esse rapaz que, em Deodoro, quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida, é um 
sintoma da revivescência de um sentimento que parecia ter morrido no coração dos 
homens: o domínio, quand même, sobre a mulher. 

O caso não é único. Não há muito tempo, em dias de carnaval, um rapaz atirou sobre a ex-
noiva, lá pelas bandas do Estácio, matando-se em seguida. A moça com a bala na espinha 
veio a morrer, dias após, entre sofrimentos atrozes. 

Um outro, também, pelo carnaval, ali pelas bandas do ex-futuro Hotel Monumental, que 
substituiu com montões de pedras o vetusto Convento da Ajuda, alvejou a sua ex-noiva e 
matou-a. 
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Todos esses senhores parece que não sabem o que é a vontade dos outros. 

Eles se julgam com o direito de impor o seu amor ou o seu desejo a quem não os quer. Não 
sei se se julgam muito diferentes dos ladrões à mão armada; mas o certo é que estes não 
nos arrebatam senão o dinheiro, enquanto esses tais noivos assassinos querem tudo que é 
de mais sagrado em outro ente, de pistola na mão. O ladrão ainda nos deixa com vida, se 
lhe passamos o dinheiro; os tais passionais, porém, nem estabelecem a alternativa: a bolsa 
ou a vida. Eles, não; matam logo. 

Nós já tínhamos os maridos que matavam as esposas adúlteras; agora temos os noivos que 
matam as ex-noivas 

De resto, semelhantes cidadãos são idiotas. É de supor que, quem quer casar, deseje que a 
sua futura mulher venha para o tálamo conjugal com a máxima liberdade, com a melhor boa 
vontade, sem coação de espécie alguma, com ardor até, com ânsia e grandes desejos; 
como e então que se castigam as moças que confessam não sentir mais pelos namorados 
amor ou coisa equivalente? 

Todas as considerações que se possam fazer, tendentes a convencer os homens de que 
eles não têm sobre as mulheres domínio outro que não aquele que venha da afeição, não 
devem ser desprezadas. 

Esse obsoleto domínio à valentona, do homem sobre a mulher, é coisa tão horrorosa, que 
enche de indignação. O esquecimento de que elas são, como todos nós, sujeitas, a 
influências várias que fazem flutuar as suas inclinações, as suas amizades, os seus gostos, 
os seus amores, é coisa tão estúpida, que, só entre selvagens deve ter existido. Todos os 
experimentadores e observadores dos fatos morais têm mostrado a inanidade de 
generalizar a eternidade do amor. Pode existir, existe, mas, excepcionalmente; e exigi-la nas 
leis ou a cano de revólver, é um absurdo tão grande como querer impedir que o sol varie a 
hora do seu nascimento. 

Deixem as mulheres amar à vontade. 

Não as matem, pelo amor de Deus! 

(Lima Barreto. Vida Urbana. Não as matem. 27/1/1915) 

O texto “Não as matem” é parte da publicação “Vida Urbana”, uma coletânea de crônicas e 
artigos de Lima Barreto, publicada em 1953. O autor foi o homenageado na Festa Literária 
de Paraty (Flip). Mesmo tendo sido escrito em 1915, o texto nos parece bem atual neste ano 
de 2017. O autor faz referência principal a um problema recorrente nos dias de hoje: 

a) o racismo 
b) o feminicídio 
c) a exploração infantil 
d) a homofobia 
e) o adultério 
 
Questão 5: 
 
“Um outro, também, pelo carnaval, ali pelas bandas do ex-futuro Hotel Monumental, que 
substituiu com montões de pedras o vetusto Convento da Ajuda, alvejou a sua ex-noiva e 
matou-a.” 
 
“É de supor que, quem quer casar, deseje que a sua futura mulher venha para 
o tálamo conjugal com a máxima liberdade, com a melhor boa vontade (...)” 
 
“Esse obsoleto domínio à valentona, do homem sobre a mulher, é coisa tão horrorosa, que 
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enche de indignação.”  
 
No texto de Lima Barreto, os termos “vetusto”, “tálamo” e “obsoleto” são sinônimos de: 
 
a) esperto, casamento, moderno 
b) velho, divórcio, arcaico 
c) antiquíssimo, casamento, moderno 
d) esperto, bodas, antiquado  
e) antigo, enlace, ultrapassado 
 

Questão 6: 
 
Está grafado em conformidade com as normas ortográficas brasileiras vigentes: 
 
a) maus tratos  
b) infantojuvenil 
c) mal humorado 
d) co-responsabilidade 
e) dia-a-dia 
 
 
Questão 7: 
 
Assinale a alternativa que indica os itens que preenchem corretamente o trecho abaixo 
segundo a gramática normativa:  
 
O prédio fica ___ direita de quem sobe a rua, ___ duas quadras da igreja. ___ um mês 
estive lá obedecendo ___ decisões da assembleia. 
 
a) à - há - A - às 
b) a - há - Há - a 
c) à - a - Há - a 
d) à - a - A - a 
e) a - a - Há - a 
 
 
Questão 8: 
 
A concordância nominal está de acordo com a norma padrão na seguinte frase: 
 
a) Estamos quite com o serviço militar. 
b) Estudei apenas um capítulo, o que me deixa meia apreensiva. 
c) É proibido entrada de estranhos.   
d) “Muito obrigado, querido”, falou-me emocionada. 
e) O café da manhã não está incluso. 
 
Questão 9: 
 
Marque o item no qual a frase está de acordo com a concordância verbal padrão. 
 
a) Tratavam-se de temas fundamentais. 
b) Quando ele compor uma poesia romântica, ele publicará. 
c) Fazem dois anos que não vou lá. 



                                                                                                                                                                                       
                                                                      

9 
 

d) O casal de namorados João Pedro e Maria Julia viajaram no último de fim de semana.  
e) Mais de um candidato faltou à prova hoje. 
 
 
Questão 10: 
 
Assinale o item que apresenta a palavra destacada grafada de modo incorreto conforme a 
acentuação, em relação às normas ortográficas brasileiras: 
 
a) A assembleia concordou com a proposta. 
b) A jiboia não é considerado um animal de estimação.  
c) Não sei se eles vêm de carro ou de ônibus. 
d) Os fieis aguardavam ansiosamente pela chegada do papa. 
e) Quem é considerado o herói do filme? 
 

 

 

PROVA DE REDAÇÃO – 20ª TURMA 

Com as informações abaixo escreva uma notícia observando a técnica jornalística na 
preparação do lide e no restante do texto. Não é obrigatório o uso de todos os dados 
fornecidos, utilize os que considerar mais relevantes. Dê um título. (Escreva entre 25 e 35 
linhas.) 
 
Atenção - Pede-se texto informativo, portanto evite expor sua opinião sobre o assunto. 
* * * * * * * * * * *   

INFORMAÇÕES 

- A pobreza é caracterizada quando cada pessoa da família tem renda até meio salário 
mínimo. 

- O Ceará tem 1,2 milhão crianças até 14 anos de idade, vivendo em situação de pobreza.  

- O número de crianças pobres no Ceará equivale a 61% da população até 14 anos de 
idade. Ou seja, seis em casa 10 crianças cearenses vivem em situação de pobreza. 

- A situação de pobreza extrema caracteriza-se quando a renda familiar é de até 1/4 do 
salário mínimo por pessoa. 

- Entre o percentual das crianças pobres no Ceará, mais de 500 mil delas - representando 
28,6% da população até 14 anos de idade vive em situação de pobreza extrema.  

- O Ceará é o segundo pior desempenho, ficando atrás apenas do Maranhão, cuja taxa é de 
35,2% de crianças pobres. 

- O economista João Bosco Feitosa dos Santos afirma que as privações pelas quais passam 
as crianças pobres, além de negar-lhes direito à educação, saúde e às brincadeiras próprias 
dessa fase de crescimento, também afeta-lhes  o desenvolvimento fisiológico, “porque a 
criança não vai ter os nutrientes necessários ao seu crescimento físico e intelectual”.  
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- Mesmo somados, os índices de crianças pobres nas regiões Sudeste (27,8%) e Sul 
(23,1%) não chegam ao percentual encontrado para o Nordeste, que é de 60,6% de 
crianças vivendo na pobreza. 

- O percentual de crianças brasileiras vivendo na pobreza é de 40,2%. 

- Os dados aqui reproduzidos são de uma pesquisa da Fundação Abrinq. 

- Nesse estudo, a Abrinq afirma que “a pobreza na infância é uma das maiores violações 
contra das crianças e dos adolescentes, pois elas ficam privadas de vários direitos”. 

- Criada em 1990, a Fundação Abrinq é uma organização sem fins lucrativos, cuja missão é 
promover a defesa dos direitos e o exercício da cidadania de crianças e adolescentes. 


