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PROCESSO SELETIVO NOVOS TALENTOS O POVO – 21ª 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: 

Padre Cícero, considerado santo popular por boa parte dos cearenses, também se envolveu 

na política. Ingressou no Partido Republicano Conservador e participou de um confronto que 

depôs o então governador do Ceará, Franco Rabelo. O nome dessa revolta, ocorrida em 

1914, é: 

a) Revolução Federalista 

b) Pacto dos Coronéis 

c) Sedição de Juazeiro 

d) Guerra de Canudos  

e) Revolta da Chibata 

 

Questão 2: 

“Um novo investidor para a ferrovia Transnordestina está sendo buscado pelo presidente da 

Transnordestina Logística, Sérgio Leite, que já teria entendimentos bem adiantados com 

empresários chineses. Segundo o deputado federal Raimundo Gomes de Matos (PSDB), a 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), responsável pelas obras, tem até março para 

apresentar parceiro que viabilize a aplicação de mais R$ 7 bilhões para a conclusão das 

construções, que estão paradas desde o ano passado e já consumiram R$ 6 bilhões.” (O 

POVO, “União busca investidor para terminar Transnordestina”, 10/1/2018) 

A partir da leitura de trecho da matéria acima, publicada no O POVO, sobre a ferrovia 

Transnordestina, é correto afirmar que: 

a) A ferrovia ligará três estados, Pernambuco, Ceará e Maranhão, aos portos de Pecém 

(CE) e Suape (PE) 
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b) Apesar do alto investimento, há atraso nos trabalhos e apenas cerca de metade da obra 

foi concluída 

c) Em 2017, o Tribunal de Contas da União (TCU) determinou a suspensão de repasse de 

recursos para a ferrovia, que só foi retomado no início deste ano 

d) A construção da Transnordestina teve início no ano 2000 e é considerada a obra de 

infraestrutura mais atrasada do País 

e) A obra tem como principal finalidade incentivar a indústria do turismo, promovendo o 

acesso às regiões litorâneas 

 

Questão 3: 

Em 2007, o Ceará assumiu os trabalhos do Programa Alfabetização na Idade Certa (Paic), 

que tinha como objetivo principal alfabetizar todos os alunos das redes municipais até o 

segundo ano do ensino fundamental. Sobre a educação no Estado, é certo afirmar que: 

a) Das 100 escolas públicas com as melhores notas do Brasil no Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (Ideb), 77 são da capital cearense 

b) O programa não teve êxito suficiente e foi descontinuado 10 anos após seu lançamento 

c) A iniciativa inspirou a criação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

(Pnaic), em âmbito nacional 

d) A partir de 2011, a ideia foi expandida e foi lançado o programa Paic+5 na cidade de 

Sobral para atender também aos alunos do 1º ao 5º ano, nas escolas públicas sobralenses 

e) Entre as atividades oferecidas pelo Paic, estão: formação continuada dos professores, 

aulas particulares para os alunos e apoio à gestão escolar 

 

Questão 4: 

A Praça dos Mártires, chamada popularmente de Passeio Público, é localizada na cidade de 

Fortaleza. Ela foi palco de relevantes eventos revolucionários no século XIX. Sobre ela, 

assinale a opção correta:  

a) Foi planejada por Adolfo Herbster no início dos anos 1800 

b) Nela, houve a execução de revolucionários da Confederação do Equador, como Padre 

Mororó, Pessoa Anta e Jovita Feitosa 

c) É considerada uma das praças mais antigas de Fortaleza 

d) Entre os atrativos naturais encontrados no local, há o famoso pau-brasil, plantado na 

praça em 1910 

e) Foi restaurada pelo governo municipal em 2017, quando passou a contar com café e 

restaurante, a partir de parceria com a iniciativa privada 

 

Questão 5: 

Sediarão a Copa do Mundo 2018 e as Olimpíadas de 2020, respectivamente, os países: 
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a) Rússia e Japão 

b) Estados Unidos e Espanha 

c) Brasil e Itália 

d) França e Estados Unidos 

e) Rússia e Estados Unidos 

 

Questão 6: 

O presidente norte-americano Donald Trump tem anunciado decisões polêmicas que 

surpreendem o cenário internacional. Uma delas, de dezembro de 2017, foi: 

a) Divulgação de data para a construção do muro na fronteira entre Estados Unidos e 

México 

b) Reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel 

c) Assinatura do decreto que substitui o Obamacare, programa de saúde sancionado 

durante o Governo Obama  

d) Derrubada de medidas ambientais, que anulam a diminuição da emissão de gases de 

efeito estufa, em nome do desenvolvimento econômico 

e) Sanção da lei que autoriza a venda livre de armas semiautomáticas 

 

Questão 7: 

No dia 24 de janeiro deste ano, desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região (TRF-4) condenaram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em segunda 

instância. Além disso, aumentaram a pena de 9 para 12 anos.  

Quais os motivos para a condenação de Lula? 

a) Formação de quadrilha e tráfico de influência na Operação Lava Jato 

b) Recebimento de apartamento de luxo no Guarujá (SP) e obstrução da justiça 

c) Lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato e tráfico de influência internacional 

d) Ocultação de patrimônio e formação de quadrilha 

e) Corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex de Guarujá (SP) 

 

Questão 8: 

“Cerca de 12 milhões de pessoas difundem notícias falsas sobre política no Brasil, de 

acordo com levantamento do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas Para o Acesso à 

Informação (Gpopai) da Universidade de São Paulo (USP). Se considerada a média de 200 

seguidores por usuário, o alcance pode chegar a praticamente toda a população brasileira. 

O dado é resultado de um monitoramento com 500 páginas digitais de conteúdo político 

falso ou distorcido no mês de junho.” (O POVO, “12 milhões de pessoas difundem fake news 

políticas na Internet”, 18/9/2017) 
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Uma das maiores preocupações do jornalismo atual é a propagação de notícias falsas. A 

respeito do assunto, marque a opção correta. 

a) As chamadas notícias falsas (fake news) ocorrem periodicamente, nos anos eleitorais  

b) As informações compartilhadas sem verificação são consideradas fake news 

c) Fake news são aquelas notícias em que a matéria apresenta uma informação e a 

chamada tem cunho sensacionalista  

d) As notícias falsas (fake news) são notícias fabricadas com alto potencial de enganar o 

público, com conteúdo falso 

e) As fake news foram as responsáveis pela vitória de Donald Trump nas eleições 

presidenciais norte-americanas 

 

Questão 9: 

O POVO, o jornal em circulação mais antigo do Ceará, completou 90 anos em janeiro de 

2018. Fundado por Demócrito Rocha, teve o nome escolhido a partir de uma votação 

popular. 

Assinale a opção que aponta outro fato notável ocorrido no ano de 1928:  

a) O programa oficial de rádio, “Hora do Brasil”, passa a ser transmitido em todo o País 

b) Assinatura do decreto do presidente Getúlio Vargas que institui a carteira de trabalho 

c) A revista ilustrada “O Cruzeiro” começa a ser publicada, editada pelos Diários 

Associados, de Assis Chateaubriand 

d) O ataque japonês a Pearl Harbor, marcando a entrada dos Estados Unidos na Primeira 

Guerra Mundial 

e) Primeiro desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí 

 

Questão 10: 

Neste ano são comemorados 30 anos da atual Constituição brasileira. Acerca do assunto, 

indique a alternativa verdadeira: 

a) A Constituição de 1988 é considerada o marco do processo de democratização do 

Brasil 

b) A Constituição anterior, de 1965, é tida como a mais autoritária das constituições 

brasileiras, por apresentar medidas como a eleição indireta para presidente da 

República e censura da imprensa 

c) Após duas décadas de ditadura, uma Assembleia Nacional Constituinte foi 

convocada pelo presidente Ulysses Guimarães para debater a construção de uma 

nova Constituição 

d) O direito dos analfabetos ao voto e o voto de jovens a partir de 16 anos foram 

excluídos da Carta Magna de 1988 

e) A Constituição atual foi definida pelo deputado José Sarney como "Constituição 

cidadã", por ampliar os direitos e as garantias individuais. 

 



                                                                                                                                                                                       
                                                                      

5 
 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Questão 1: 

A foto abaixo foi registrada pelo então repórter fotográfico do O POVO, Edimar Soares, 

durante a Copa das Confederações em Fortaleza, em 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por que a imagem teve tanta repercussão pelo País? 

a) Critica a falta de limpeza pública durante o evento esportivo, já que houve grande 

quantidade recolhida de material reciclável. 

b) Defende um dos legados da Copa – a volta de manifestações pacíficas contra a miséria e 

a pobreza que assolam o Brasil. 

c) Sugere que os valores pagos pelos ingressos caros do evento esportivo fossem 

destinados ao combate à pobreza. 

d) Escancara o contraste de realidade entre os altos investimentos no evento e a miséria 

que persiste no País. 

e) Mostra o exemplo positivo do correto descarte de resíduos sólidos com uma consequente 

preocupação com o meio ambiente. 

 

Questão 2: 

“A luta contra o erro tipográfico tem algo de homérico. Durante a revisão os erros se 

escondem, fazem-se positivamente invisíveis. Mas, assim que o livro sai, tornam-se 

visibilíssimos, verdadeiros sacis a nos botar a língua em todas as páginas. Trata-se de um 

mistério que a ciência ainda não conseguiu decifrar.” 
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O texto acima, do escritor e editor Monteiro Lobato, refere-se a um dos desafios vividos 

também pelo jornalista – escrever sem erros. 

Assinale a alternativa correta em relação ao que diz o escritor no trecho citado. 

a) Mesmo após a revisão, os erros continuam a aparecer nos textos publicados. 

b) Há uma crítica aos redatores de jornal por causa dos erros primários cometidos. 

c) Do jornalista e do escritor, espera-se um trabalho sem erros, conforme as normas do 

acordo ortográfico em vigência. 

d) Os erros nos jornais só são percebidos, assim como nos livros, quando os exemplares 

são publicados. 

e) A referência ao saci mostra uma ironia à figura do folclore popular. 

 

Questão 3: 

“Em meio a crise.  

Governo Federal corta verba de segurança no Ceará”  

(O POVO, 21/2/2018) 

O título acima foi manchete de Capa do O POVO. Qual a relação que se estabelece entre a 

cartola e o título? 

a) Complemento, pois a cartola acrescenta informação sinônima à manchete. 

b) Exagero, já que, durante a crise, é fundamental a redução de investimentos. 

c) Contradição, visto que é necessário mais recurso para o enfrentamento da violência. 

d) Preocupação, porque mostra a angústia da população com a insegurança. 

e) Otimismo, embora haja uma crítica no título. 

 

 

Questão 4: 

“Moradores de algumas comunidades estão até saindo de suas casas por medo dos grupos 

criminosos.” 

Na frase acima, foi empregado o modalizador “até”, um termo usado também para expressar 

opinião. Nessa situação, qual é a opinião expressa? 

a) Cuidado em relação à iniciativa. 

b) Certo exagero na ação descrita.  

c) Dúvida quanto à veracidade da informação. 

d) Apoio à medida realizada. 

e) Indignação pela ação feita. 
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Questão 5: 

Tendo em vista a ortografia oficial da língua portuguesa em uso no Brasil, marque a 

alternativa em que o emprego do hífen está incorreto. 

a) super-homem 

b) para-brisa 

c) dia-a-dia 

d) micro-organismo 

e) sub-região 

 

Questão 6: 

Sobre a concordância verbal das frases, marque o item correto. 

a) Adoção de praça e de canteiro central mudam a rotina da Cidade. 

b) Estão ocorrendo, por trás de crescimentos modestos da economia, mudança importante 

na indústria brasileira. 

c) Mais de um aluno, na tarde de ontem, faltou à aula. 

d) Deu 14 horas no relógio localizado na parede do quarto. 

e) Já fazem mais de 10 anos que eu o conheci. 

 

Questão 7: 

Qual é o item em que todas as palavras estão acentuadas corretamente conforme a 

ortografia da língua portuguesa em vigor? 

a) herói – pôr – enjoo – heroico 

b) têm – vêem – anéis – tireoide 

c) geleia – paralizar – voo – herói 

d) fieis – eclípse – item – pelo 

e) analisar – juíz – tabu – coco 

 

Questão 8: 

Assinale a alternativa correta em relação ao uso do acento indicativo de crase: 

a) O veículo está à serviço da governo municipal.  

b) Os candidatos não terão direito à voz durante a assembleia.  

c) A essa altura, já não assisto à filmes trágicos. 

d) É necessário o respeito às questões ambientais. 

e) Não vale à pena fazer as compras lá. 
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Questão 9: 

 

A charge do Clayton, publicada no O POVO em 21/2/2018, faz alusão: 

a) à competência da segurança militar em contraste com a impopularidade do presidente 

Michel Temer. 

b) a uma declaração do governador do Estado, Camilo Santana, acerca da segurança 

pública no Ceará. 

c) aos efeitos da suspensão da reforma da Previdência, anunciada recentemente pelo 

presidente Michel Temer. 

d) às brigas políticas na conjuntura cearense envolvendo candidatos com histórico militar 

que apoiam o presidente Michel Temer. 

e) ao início da intervenção federal no Ceará, com a chegada de agentes da Força Nacional 

de Segurança há alguns dias. 

 

 Questão 10: 

No texto da charge da Questão 9, há o emprego de uma variação popular da língua 

portuguesa.  

Analise e responda:  

a) Ocorre pelo erro no uso de “sob”. 

b) Essa variação é demonstrada pela falta de vírgula. 

c) O uso do ponto de exclamação remete a realidades populares. 

d) Essa variação ocorre com o uso do verbo “tá”, em vez de “está”. 

e) A omissão do verbo no segundo período mostra o emprego generalizado da expressão. 
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PROVA DE REDAÇÃO – 21ª TURMA 

1) 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.  
 
2) Dê um título.  
 
3) Ao concluir o texto, anote embaixo, separadamente, um dado essencial para a notícia que 
não constou das informações disponibilizadas para a produção da matéria. 
 
Atenção: a) escreva entre 25 e 35 linhas; b) pede-se texto informativo, portanto, evite expor 
sua opinião sobre o assunto. 
* * * * * * * * * * *   

 
INFORMAÇÕES 

Um carro modelo Voyage viajava no sentido Fortaleza-Sobral pela rodovia BR 222. 
 
Em direção contrária, trafegava um caminhão com uma carga de cerveja e refrigerante. 
 
O produto espalhou-se pelo chão e moradores locais saquearam a carga.  
 
Os policiais demoraram mais de duas horas para chegar ao local do acidente. 
 
Nas proximidades de Umirim (aproximadamente 100 km de Fortaleza) os dois veículos 
chocaram-se de frente. 
 
De acordo com informações do agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silva Júnior, 
eram aproximadamente 9h quando o carro invadiu a pista contrária, chocando-se de frente 
com o caminhão. 
 
Trafegando atrás do caminhão vinha uma motocicleta, que acabou atingindo o caminhão. 
Com o choque, o motociclista foi lançado ao asfalto. Ele usava capacete. 
 
Segundo o policial, a pista tem boa visibilidade, mas o motorista do Voyage forçou uma 
ultrapassagem em local proibido, provocando o acidente. 
 
Quando a PRF chegou, os saqueadores fugiram. 
 
No local do acidente a pista ficou repleta de cacos das garrafas. 
  
No carro viajava uma família de cinco pessoas. O pai, a mãe e os três filhos de 12, 9 e 7 
anos de idade. As crianças estavam no banco de trás.  
 
O acidente aconteceu hoje, quarta-feira (28/2/2018). 


