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03.

PROPAGANDA, PUBLICIDADE E CONSUMISMO
Hoje disseminado em praticamente todo o mundo, o fenômeno do consumismo não teria sido possível sem
que o bombardeio incessante da publicidade tente nos convencer a comprar uma nova marca de sabão em pó,
um novo modelo de eletrodoméstico, computador, automóvel etc.
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A publicidade nos persegue em toda parte, e muitas vezes não nos damos conta disso. Está nas ruas, nas
fachadas dos prédios, nos ônibus e nas vitrines. Também chama a nossa atenção em bancos, escritórios,
hospitais, restaurantes, cinema e outros lugares públicos. Em casa, basta abrir o jornal, ligar o rádio ou a
televisão. Muitas vezes, ela vem pelo correio: são as ofertas que nos enviam os supermercados e as empresas,
recomendando seus produtos e serviços.
Mas existe um tipo de publicidade que nos atinge, fazendo de nós mesmos os veículos de divulgação da
marca. Sem perceber, fazemos publicidade gratuitamente ao usar roupas, sapatos, bolsas e outros objetos com
etiquetas visíveis. É realmente muito difícil não ser afetado por essa publicidade massiva, que se incorporou a
todos os aspectos de nossa vida e nos emite mensagens o tempo todo, de forma direta ou velada.
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É preciso esclarecer que propaganda e publicidade são dois termos que geralmente se confundem. A
primeira diz respeito à divulgação de idéias, e pode ter conteúdo político, religioso ou social. Em geral visa a
orientar os cidadãos a respeito de questões de interesse público, como campanhas de saúde, trânsito, higiene e
até programas políticos. Já a segunda é uma mensagem de interesse comercial – visa a apresentar vantagens de
um determinado produto de forma a convencer o público da necessidade de adquiri-lo.
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A publicidade é um meio eficiente para tornar o produto conhecido e prestar informações para ajudar o
consumidor a fazer uma escolha e até a aprender a consumir melhor. O problema é que, em vez de fornecer
informações para um consumo racional e consciente, as mensagens publicitárias exploram pontos vulneráveis do
público para convencê-lo de que o produto é realmente necessário. Assim, ela apela para os desejos, gostos,
idéias, necessidades, vaidades e outros aspectos da nossa personalidade.
(HTT://idec.org.br/biblioteca/mcs/publicidade.pdf)

01. Para estabelecer relações de coesão, todo texto apresenta uma série de mecanismos pelos quais se realiza a
referência a termos anteriormente citados. A relação entre o termo assinalado e a referência está correta em:
A)
B)
C)
D)

“Muitas vezes, ela vem pelo correio: são as ofertas que nos enviam...” (L.7) - publicidade
“A primeira diz respeito à divulgação de idéias, e pode ter conteúdo político...” (L.13/14) - publicidade
“ Já a segunda é uma mensagem de interesse comercial – visa a apresentar...” (L.16) - propaganda
“Assim, ela apela para os desejos, gostos, idéias, necessidades...” (L21/22) – propaganda

02. O valor gramatical do vocábulo que, no fragmento “...são as ofertas que nos enviam os supermercados e as
empresas...” (L.7), é o mesmo que ele apresenta na alternativa:
A) “...pontos vulneráveis do público para convencê-lo de que o produto é realmente...” (L.20/21)
B) “O problema é que, em vez de fornecer informações para um consumo racional...” (L.19/20)
C) “...propaganda e publicidade são dois termos que geralmente se confundem.” (L.13)
D) “... não teria sido possível sem que o bombardeio incessante da publicidade tente...” (L.1/2)
03. As palavras de uma língua podem ser usadas com sentido próprio ou figurado, dependendo do contexto de que
fazem parte. Tem-se uma palavra usada em sentido figurado no fragmento:
A) “Sem perceber, fazemos publicidade gratuitamente ao usar roupas, sapatos, bolsas e outros objetos com etiquetas
visíveis.” (L.10/11)
B) “É preciso esclarecer que propaganda e publicidade são dois termos que geralmente se confundem.” (L.13)
C) “Também chama a nossa atenção em bancos, escritórios, hospitais, restaurantes, cinema e outros lugares públicos.” (L.5/6)
D) “..não teria sido possível sem que o bombardeio incessante da publicidade tente nos convencer...” (L.1/2)
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08.

O QUE VOCÊ DEVE FAZER
(Se for bom leitor de jornais e revistas, fiel ouvinte de rádio,
obediente telespectador ou simples passageiro de bonde.)

Consuma aveia, como experiência, durante 30 anos.
Emagreça um quilo por semana sem regime e sem dieta.
Livre-se do complexo de magreza, usando Koxkoax hoje mesmo.
Procure nosso revendedor autorizado.
Economize servindo a garrafa monstro de Lero-Lero.
Ganhe a miniatura da garrafa de Lisolete.
Tenha sempre à mão um comprimido de leite de magnólia.
Resolva de uma vez o problema de seu assoalho, aplicando-lhe Sintaxe.
Use somente peças originais, para o funcionamento ideal do seu W.Y.Z.
Tenha sempre à mão uma caixa de adesivos plásticos.
Faça o curso de madureza por correspondência.
Aprenda em casa, nas horas vagas, a fascinante profissão de relojoeiro. [...]
Carlos Drummond de Andrade (“A bolsa & a vida”. In: Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1973. p.
1032.)

04. Na crônica “O que você deve fazer”, de Carlos Drummond de Andrade, ao utilizar a fórmula dos anúncios publicitários, o autor faz uma crítica:
A) à campanha acirrada da publicidade sobre o ser humano
B) a produtos anunciados em jornais populares
C) aos leitores de periódicos e ouvintes de rádio
D) aos passageiros dos transportes coletivos
05. No trecho “Se for bom leitor de jornais e revistas, fiel ouvinte de rádio, obediente telespectador ou simples passageiro de bonde.”, o adjetivo assinalado sugere que:
A) o bom leitor é aquele que obedece à propaganda
B) a propaganda busca atingir a todos indiscriminadamente
C) o alvo preferido da propaganda é o leitor bom, fiel e obediente
D) as boas qualidades das pessoas são exaltadas pela propaganda
06. Sempre que há comunicação há uma intenção, o que determina que a linguagem varie, assumindo funções. A
função da linguagem predominante no texto com a respectiva característica está expressa em:
A) referencial – presença de termos científicos e técnicos
B) expressiva – predominância da 1ª pessoa do singular
C) fática – uso de cumprimentos e saudações
D) apelativa – emprego de verbos flexionados no imperativo
07. Muitos anúncios que aparecem no texto apresentam idéias opostas, como ocorre nos versos:
A) “Use somente peças originais, para o funcionamento ideal do seu W.Y.Z.
Tenha sempre à mão uma caixa de adesivos plásticos.”
B) “Emagreça um quilo por semana sem regime e sem dieta.
Livre-se do complexo de magreza, usando Koxkoax hoje mesmo.”
C) “Faça o curso de madureza por correspondência.
Aprenda em casa, nas horas vagas, a fascinante profissão de relojoeiro.”
D) “Consuma aveia, como experiência, durante 30 anos.
Tenha sempre à mão um comprimido de leite de magnólia.”
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08. No período “Livre-se do complexo de magreza, usando Koxkoax hoje mesmo.”, se o verbo assinalado for flexionado
na 1ª pessoa do plural, tem-se:
A) Livremo-los do complexo de magreza, usando Koxkoax hoje mesmo.
B) Livrem-se do complexo de magreza, usando Koxkoax hoje mesmo.
C) Livremo-nos do complexo de magreza, usando Koxkoax hoje mesmo.
D) Livrem-nos do complexo de magreza, usando Koxkoax hoje mesmo.

LEIA O ANÚNCIO ABAIXO PARA RESPONDER ÀS

QUESTÕES DE Nº

09 E 10.

09. No primeiro período do anúncio, foi empregada uma forma imperativa que foge ao que recomenda a variedade
padrão. Reescrevendo o primeiro período com tratamento em 2ª pessoa do singular tem-se:
A) Não me deixes encostar nos teus talheres.
B) Não me deixas encostar nos seus talheres.
C) Não me deixe encostar nos teus talheres.
D) Não me deixeis encostar nos teus talheres.
10. No texto do anúncio, a segunda oração estabelece com a primeira uma relação semântica que está corretamente
explicitada em:
A) Não me deixa encostar nos seus talheres se tô cheia de bactérias. - condição
B) Não me deixa encostar nos seus talheres enquanto tô cheia de bactérias. – tempo
C) Não me deixa encostar nos seus talheres à medida que tô cheia de bactérias. - proporção
D) Não me deixa encostar nos seus talheres porque tô cheia de bactérias. – causa
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CONHECIMENTOS GERAIS
CONSIDERE A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
PONDA ÀS QUESTÕES DE N º 11 A 13.
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RES-

15. Ao entrar em exercício, o funcionário público nomeado
para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio
probatório. Durante este período, serão avaliadas sua aptidão e capacidade para o desempenho do cargo. Dentre os
fatores observados na avaliação, é possível citar:

11. Compete ao Estado garantir assistência integral à saúde
da mulher em todas as fases de sua vida. De acordo com
o artigo 250, o Estado assegurará à mulher, dentre outras
garantias:

A) as ambições pessoais
B) a boa aparência
C) a capacidade de iniciativa
D) a inteligência emocional

A) distribuição de processos hormonais em fase de experimentação
B) controle da fertilidade na população de baixa renda
C) acesso, a custo reduzido, aos métodos anticoncepcionais
D) assistência à gestação, ao parto e ao aleitamento

16. Segundo o artigo 53, o servidor público será aposentado, dentre outros casos:

12. Segundo o artigo 19, constitui atribuição exclusiva da
Câmara Municipal, dentre outras:

A) por incapacidade para o trabalho, quando acometido de
pneumonia

A) elaborar o Regimento Interno
B) exercer a direção superior da administração local
C) aplicar multas previstas em leis e contratos
D) declarar o estado de calamidade pública

B) compulsoriamente, aos setenta e cinco anos de idade
C) aos trinta anos de serviço, se homem
D) por invalidez permanente, quando acometido de cardiopatia
grave

13. A política urbana, a ser formulada pelo Município, atenderá ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e dos distritos, visando à garantia e melhoria da qualidade de vida de seus habitantes. De acordo com o artigo
198, no estabelecimento de diretrizes e normas relativas
ao desenvolvimento urbano, o Município assegurará, dentre outras garantias:

17. Atualmente, a principal atividade econômica do Município de Cantagalo, no que diz respeito à geração de renda, é:
A) a indústria de calçados
B) a mineração
C) a indústria cimenteira
D) a agricultura

A) incentivos e benefícios fiscais à construção e edificação
sobre dutos, canais e vias similares de esgotamento e
passagem de curso d’água

18. A distância entre o Município de Cantagalo e a Capital
do Estado do Rio de Janeiro é de:

B) participação ativa das entidades representativas do
Município, com encaminhamento e solução de problemas,
planos, programas e projetos que lhe sejam concernentes

A) 100 Km
B) 200 Km
C) 300 Km
D) 400 Km

C) redução das áreas de exploração agrícola e pecuária,
para fins de industrialização e desenvolvimento econômico da região

19. Um dos colégios cantagalenses recebe o nome de um
ilustre escritor brasileiro nascido no município. Trata-se de:

D) prestação de serviços públicos às comunidades de baixa renda, desde que estabelecidas em logradouros reconhecidos e áreas regularizadas

A) Euclides da Cunha
B) Eça de Queiroz
C) Castro Alves
D) Graciliano Ramos

CONSIDERE A LEI MUNICIPAL N º 10/1990 – REGIME JURÍDICO ÚNICO
DOS S ERVIDORES P ÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DAS AUTARQUIAS E DAS
FUNDAÇÕES MUNICIPAIS E RESPONDA ÀS QUESTÕES DE Nº 14 A 16.
14. Servidores são funcionários legalmente investidos em
cargos públicos, de provimento efetivo ou em comissão.
De acordo com o artigo 7º, constitui requisito básico para
ingresso no serviço público, dentre outros:

20. Um dos rios que compõem a Bacia do Paraíba do Sul,
de grande importância para o município, banha o distrito
de Cantagalo. Trata-se do rio:

A) nacionalidade brasileira
B) idade mínima de vinte e um anos
C) experiência profissional na atividade exigida pelo cargo
D) ensino fundamental completo

A) São Francisco
B) Paraibuna
C) Madeira
D) Negro
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Correlacione os organóides celulares listados na colu-

25. A energia necessária para que ocorra a contração mus-

na da esquerda às funções a que estão relacionados, apre-

cular é liberada quando ocorre a quebra de moléculas de

sentadas na coluna da direita.

ATP em ADP e fosfato. Essa reação de quebra envolve
diretamente, como catalizador, uma substância denomi-

1. ribossomos
2. centríolos
3. lisossomos

(
(
(
(

nada:

) digestão intracelular
) síntese de lipídios
) formação de cílios e flagelos
) síntese de substâncias
protéicas

A) actina
B) serotonina
C) miosina

4. retículo
endoplasmático liso

D) creatina
26. Durante um esforço muscular muito intenso, podem

A seqüência correta é:

ocorrer dor e fadiga muscular, em virtude do acúmulo de
A) 1 – 3 – 4 – 2

uma substância resultante de um processo de fermenta-

B) 4 – 2 – 1 – 3

ção realizado pelas células musculares, quando o oxigê-

C) 2 – 1 – 3 – 4

nio que chega ao músculo não é suficiente para fornecer

D) 3 – 4 – 2 – 1

toda a energia necessária. A fermentação que ocorre, nesse caso, é do tipo:

22. Os tendões, que ligam os músculos aos ossos, são

A) alcoólica

formados por um tecido rico em fibras denominado:

B) lática
A) adiposo frouxo

C) cítrica

B) conjuntivo denso

D) fosfoglicérica

C) mielóide estriado
D) queratinoso liso

27. Observe o esquema mostrado abaixo.
Aglutinina anti-A

23. Os ossos denominados fíbula, patela, ulna, úmero,

Aglutinina anti-B

zigomático e ísquio estão localizados, respectivamente:
A) na perna, no joelho, no antebraço, no braço, na cabeça
e no quadril

Sangue grupo O

B) no joelho, na perna, no antebraço, no braço, no quadril
Em cada extremidade de uma lâmina coloca-se uma gota

e na cabeça

de sangue do grupo O. Em seguida, em uma das gotas
C) na perna, no joelho, no braço, no antebraço, na cabeça

adiciona-se soro com aglutinina anti-A e, na outra gota,

e no quadril

soro com aglutinina anti-B. Observa-se que:

D) no joelho, na perna, no braço, no antebraço, no quadril

A) não ocorre aglutinação em qualquer das extremidades,

e na cabeça

porque o plasma do sangue O não possui aglutininas

24. Dentre os diferentes tipos de granulócitos, aquele que

B) ocorre aglutinação nas duas extremidades, porque o

está presente em maior quantidade no sangue e tem ca-

plasma do sangue O possui as duas aglutininas

pacidade de realizar diapedese e fagocitose denomina-se:

C) não ocorre aglutinação em qualquer das extremidades,

A) eosinófilo

porque as hemácias do sangue O não possuem

B) linfócito

aglutinogênios.

C) basófilo

D) ocorre aglutinação nas duas extremidades, porque as

D) neutrófilo

hemácias do sangue O possuem os dois aglutinogênios
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28. Quando uma população de bactérias é submetida, por
um período longo, a um determinado antibiótico, é possível que gradativamente aumente, nessa população, o número de bactérias resistentes ao antibiótico utilizado. Esse
fenômeno, em sua origem, relaciona-se com mutações:

29. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, contra os quais os antibióticos não produzem qualquer efeito.
Por outro lado, nosso organismo possui defesas naturais,
representadas pelos anticorpos e por uma proteína que o
protege especificamente contra os vírus. Essa proteína é
denominada:

A) ocorridas em algumas bactérias, independentemente
da presença do antibiótico no ambiente

A) piridoxina
B) interferon
C) retrovírus
D) tocoferol

B) sofridas pelo meio ambiente, acarretando a perda progressiva da atividade do antibiótico

30. Pode-se considerar que a coluna vertebral está dividida nas seguintes regiões, ordenadas de cima para baixo:

C) ocorridas em algumas bactérias, como adaptações defensivas, em resposta à presença de antibiótico no ambiente

A) lombar, torácica, cervical, sacro, cóccix
B) cervical, lombar, torácica, cóccix, sacro
C) lombar, cervical, torácica, cóccix, sacro
D) cervical, torácica, lombar, sacro, cóccix

D) sofridas pelo antibiótico, provocadas pela ação de substâncias químicas produzidas pelas bactérias
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