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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Pesquisa revela interesse dos jovens 

brasileiros pela política 
 
“Quais são os problemas que mais preocupam 

os jovens atualmente?”, “O que os jovens valorizam 
no Brasil?” e “Como eles avaliam a importância da 
política?” foram algumas perguntas feitas para jovens 
brasileiros, entre abril e maio de 2013, portanto, antes 
das manifestações que aconteceram em junho no país. 

Os resultados gerais da pesquisa Agenda 
Juventude Brasil 2013 foram apresentados em Brasília, 
no dia 8 de agosto. O estudo sobre perfil e opinião dos 
jovens brasileiros de 15 a 29 anos revela haver um 
interesse dos jovens pela política. Anna Luiza Salles 
Souto, coordenadora da área de Juventudes do 
Instituto Pólis e uma das consultoras dessa pesquisa, 
diz que um dado que chama a atenção é que 54% dos 
entrevistados consideram a política “muito 
importante”. E outros 29% a consideram “mais ou 
menos importante”. Apenas 16% consideram a política 
“nada importante”. 

Quando convidados a apontar duas formas de 
atuação que podem ajudar a mudar ou a melhorar as 
coisas no Brasil, 45% acreditam que a “participação 
em mobilizações de rua e outras ações diretas” seja 
uma delas. A esse dado, por si só revelador, se somam 
44% de menções à “atuação em coletivos que se 
organizam em torno de uma causa” e 35% à “atuação 
em conselhos, conferências, audiências e outros 
canais de participação desse tipo”. Outros 34% 
incluem a atuação via “internet, opinando e cobrando 
políticos e governantes” e 30% referem-se à “atuação 
em partidos políticos” como forma de ação política 
potente para melhorar as coisas no país. 

“Num quadro em que é visível o desgaste da 
imagem dos parlamentares e em que um dos gritos 
dos manifestantes em frente ao Congresso Nacional 
foi „vocês não nos representam‟, acho bastante 
positivo que 30% dos jovens reconheçam que os 
partidos políticos são importantes para a vida 
democrática. Na pesquisa, fica claro que quase 1/3 dos 
jovens fazem a distinção entre a figura dos políticos, 
cujas práticas são no mais das vezes condenáveis, e 
os partidos enquanto institucionalidade inerente ao 
sistema político democrático”, diz Anna Luiza. 

Outro dado interessante refere-se à 
participação em associações, entidades e grupos: 46% 
dos jovens já participaram ou participam atualmente 
de algum dos coletivos listados pela pesquisa e 39% 
manifestaram “nunca ter participado de entidades ou 
grupos, mas gostaria de participar”. 

“Ou seja, ainda que mais da metade dos 
jovens entrevistados mencione nunca ter participado 
de organizações e associações, há um potencial 
latente de participação entre os jovens. Muita gente 
ficou surpresa com a presença dos jovens nas ruas, 
nas chamadas jornadas de junho, mas os dados da 
pesquisa falam por si. Nunca é demais lembrar a 
imagem negativa da juventude brasileira veiculada, 
sobretudo, pela imprensa tradicional, que costuma 
classificá-la repetitivamente como consumista, 
individualista, apática, composta por pessoas „nem aí 
com nada‟. Talvez por isso tamanha surpresa”, diz 
Anna Luiza. 
 

Disponível em: http://www.une.org.br 

 
 
 

Questão 01  
 
Conforme informações contidas no texto, “Pesquisa 
revela interesse dos jovens brasileiros pela política”, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

(A) O estudo revela que há um interesse dos jovens 
brasileiros pela política. 
 

(B) Na pesquisa, observa-se que quase um terço 
dos jovens faz distinção entre a figura dos 
políticos. 

 
(C) A pesquisa apresenta dados sobre a 

participação dos jovens em associações, 
entidades e grupos. 

 

(D) Mais da metade dos jovens brasileiros, 
participantes da pesquisa, acredita que a 
participação em mobilizações de rua é uma 
forma de atuação que pode ajudar a mudar ou a 
melhorar as coisas no país. 

Questão 02  
 
Sinônimo(s) de “latente” (último parágrafo do texto): 

(A) Oculto, dissimulado. 
(B) Visível, percebido. 
(C) Publicado. 
(D) Esclarecido. 

Questão 03  
 
A palavra “repetitivamente”, empregada ao final do 
último parágrafo do texto, classifica-se como: 

(A) Artigo. 
(B) Adjetivo. 
(C) Advérbio de Modo. 
(D) Conjunção Aditiva. 

Questão 04  
 
No trecho, “[...] manifestações que aconteceram em 
junho no país”, o verbo em destaque está conjugado 
em qual tempo do modo indicativo? 

(A) Pretérito Imperfeito. 
(B) Pretérito Mais que Perfeito. 
(C) Futuro do Pretérito. 
(D) Pretérito Perfeito. 

Questão 05  
 
Assinale a palavra que se encaixa na seguinte regra de 
acentuação gráfica “paroxítona terminada em 
ditongo”: 

(A) Política. 
(B) Manifestação. 
(C) Conferências. 
(D) Democrática. 
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Questão 06  
  
O uso de “portanto” no primeiro parágrafo pode ser 
substituído, sem alternar o sentido da frase, por: 

(A) Mas. 
(B) Todavia. 
(C) No entanto. 
(D) Logo. 

Questão 07  
 
Assinale a alternativa INCORRETA, quanto à ortografia 
das palavras: 

(A) Estraordinário. 
(B) Publicidade. 
(C) Polissemia. 
(D) Extremidade. 

Questão 08  
 
No segmento, “Anna Luiza Salles Souto, coordenadora 
da área de Juventudes do Instituto Pólis e uma das 
consultoras dessa pesquisa, diz que um dado que 
chama a atenção é que 54% dos entrevistados 
consideram a política „muito importante‟”, as vírgulas 
intercalam o: 

(A) Sujeito. 
(B) Aposto. 
(C) Verbo. 
(D) Complemento Nominal. 

Questão 09  
 
As aspas utilizadas no segundo parágrafo do texto 
evidenciam: 

(A) O discurso da pesquisadora Anna Luiza Salles 
Souto. 

(B) O discurso dos jovens brasileiros. 
(C) A resposta que os jovens assinalaram na 

pesquisa. 
(D) Outro sentido que se quer dar à frase. 

Questão 10  
 
Releia: “Nunca é demais lembrar a imagem negativa da 
juventude brasileira veiculada, sobretudo, pela 
imprensa tradicional, que costuma classificá-la 
repetitivamente como consumista, individualista, 
apática, composta por pessoas „nem aí com nada‟”. O 
pronome pessoal em destaque substitui: 

(A) Juventude brasileira. 
(B) Imprensa tradicional. 
(C) Consumista e individualista. 
(D) Apática. 

 
 
 
 
 
 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
 Posidonia sea Grass         
Baobab tree 
 
 
THESE ARE 11 OF THE OLDEST THINGS IN THE 
WORLD 
Feb. 25, 2014 
 
All that lives must die—but some organisms get a little 
more time on this Earth than others. For nearly a 
decade, the photographer Rachel Sussman has been 
traveling around the world, capturing images of the 
oldest continuously living things in the world. 
Everything she has photographed for her project is at 
least 2,000 years old, if not much, much older. That 
includes something as unimaginably ancient as the 
Posidonia sea grass meadow, found in protected 
waters in the Mediterranean Sea, which may be 100,000 
years old, and something comparatively younger, like 
baobab trees found in southern Africa. It is a record of 
survival, of those organisms—and they‟re all plants, 
lichen or coral, as the oldest animals live less than 200 
years—that beat the odds of genetics and simply 
lasted. 
Sussman has a new photo book out that details her 
project, along with a foreword by the science writer 
Carl Zimmer. There‟s a sense of wonder imbued in 
these photographs of organisms that seem to be a 
physical record of time, but there‟s also a call to 
action. Many of these subjects of Sussman‟s portraits 

http://science.time.com/2014/02/25/worlds-oldest-things/
http://science.time.com/2014/02/25/worlds-oldest-things/
http://www.amazon.com/Oldest-Living-Things-World/dp/022605750X/?tag=time-oltw-20
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are under threat from habitat loss or climate change or 
simple human idiocy. (Sussman has written 
movingly about the loss of the 3,500 year-old Senator 
tree in Orlando, destroyed in a fire that was almost 
certainly set on purpose.) “The oldest living things in 
the world are a record and celebration of our past, a 
call to action in the present and a barometer of the 
future,” Sussman has said—and the images that follow 
prove her out. 
 
Adapted from: 
<http://science.time.com/2014/02/25/worlds-oldest-
things/#ixzz2uaNAZZsJ>. Access in 28-02-2014. 
 

Questão 11  
 

Leia o trecho, a seguir, extraído do texto acima, e 
escolha a alternativa CORRETA: 
 
“For nearly a decade, the photographer Rachel 
Sussman has been traveling around the world, 
capturing images of the oldest continuously living 
things in the world. Everything she has photographed 
for her project is at least 2,000 years old, if not much, 
much older”. 

 
(A) A fotógrafa Rachel Sussman viaja pelo mundo, 

registrando cenas pitorescas da sociedade 
contemporânea. 
 

(B) A montagem fotográfica de Sussman tem por 
objetivo capturar imagens que registrem a 
decadência do habitat natural. 

 
(C) O registro fotográfico de Rachel Sussman 

procura divulgar as coisas vivas mais velhas do 
mundo. 

 
(D) Todo registro fotográfico de Rachel Sussman 

foi efetuado no período de vinte anos.  
 

Questão 12  
 

According to the following sentence  

 
“That includes something as unimaginably ancient as 
the Posidonia sea grass meadow, found in protected 
waters in the Mediterranean Sea, which may be 100,000 
years old, and something comparatively younger, like 
baobab trees found in southern Africa”. 
 
It is CORRECT to say that: 

 
(A) As algas Posidonia se encontram nas águas 

protegidas do Mar Mediterrâneo. 
 

(B) Este prado marinho de algas tem menos de um 
milênio de vida. 

 
(C) No leito do Mar Mediterrâneo, encontra-se o 

coral baobab. 
 

(D) Na África do Sul, há o depósito mais antigo de 
algas já encontrado.  

 

 

 

 

 

Questão 13  
 

O projeto da fotografa Rachel Sussman se encarregou 
de registrar todos os organismos vivos que tivessem: 

 
(A) Menos de 2.000 anos.    
(B) Pelo menos 2.000 anos ou mais. 
(C) Mais de 2.000 anos. 
(D) Exatamente 2.000 anos. 

 

Questão 14  
 

No texto, a sentença: “All that lives must die—but 
some organisms get a little more time on this Earth 
than others” apresenta o verbo modal must. Qual é o 
sentido do verbo modal must nesta sentença? 

 
(A) Necessidade.     
(B) Possibilidade.      
(C) Habilidade. 
(D) Suposição. 

 

Questão 15  
 

No texto, a sentença: “[…] capturing images of the 
oldest continuously living things in the world. […] and 
something comparatively younger, like baobab trees 
found in southern Africa” apresenta palavras em um 
grau de comparação. Qual é a função destas palavras 
em destaque na sentença? 

 
(A) Comparativo de superioridade / comparativo de 

inferioridade. 
(B) Comparativo de igualdade / superlativo. 
(C) Superlativo / comparativo de igualdade.  
(D) Superlativo / comparativo de superioridade. 

 

Questão 16  
 

De acordo com o primeiro parágrafo, é CORRETO 
afirmar que o texto sugere: 

 
(A) Não haver vida que ultrapasse os 200 anos.  
(B) Que estes organismos representam um recorde 

de sobrevivência.  
(C) Ser as plantas o organismo mais sensível do 

planeta. 
(D) Não haver forma de superação da genética. 
 

Questão 17  
 
No segundo parágrafo, segundo a observação do 
redator, é CORRETO afirmar que o novo book 
fotográfico: 

 
(A) Traz fotos de Carl Zimmer.    
(B) Traz uma lista de recordistas. 
(C) Traz uma introdução de Carl Zimmer. 
(D) Pede investimentos em seu projeto.  

 

Questão 18  
 

De acordo com a sentença, a seguir,    

 
“Many of these subjects of Sussman‟s portraits are 
under threat from habitat loss or climate change or 
simple human idiocy.”   
 
É CORRETO afirmar que: 

 

http://www.brainpickings.org/index.php/2012/02/17/rachel-sussman-senator-tree/
http://www.brainpickings.org/index.php/2012/02/17/rachel-sussman-senator-tree/
http://www.brainpickings.org/index.php/2012/02/17/rachel-sussman-senator-tree/
http://science.time.com/2014/02/25/worlds-oldest-things/#ixzz2uaNAZZsJ
http://science.time.com/2014/02/25/worlds-oldest-things/#ixzz2uaNAZZsJ
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(A) Não há perigo para as espécies registradas no 
book fotográfico. 
 

(B) A perda do habitat natural, mudança climática e 
a estupidez humana têm tido um resultado 
insignificante na preservação destes 
organismos. 

 
(C) Existe um controle no projeto que os defende 

das adversidades naturais. 
 

(D) Há uma ameaça derivada da perda do habitat 
natural, mudança climática e a estupidez 
humana. 

 

Questão 19  
 

Qual fato recentemente abalou a fotógrafa? 
 

(A) A queimada do cipreste chamado ‘Senator’. 
(B) O incêndio na floresta de Orlando. 
(C) A destruição do horto florestal na Flórida.       
(D) O fogo causado por um raio no pântano 

americano. 
 

Questão 20  
 

Na sentença, a seguir, é CORRETO afirmar que a 
fotógrafa Rachel Sussman: 

   
“The oldest living things in the world are a record and 
celebration of our past, a call to action in the present 
and a barometer of the future”. 
 

(A) Comenta a forma utilizada para preservar as 
vidas dos organismos. 

 
(B) Salienta a importância da existência e 

conservação destes organismos. 
 

(C) Explicita as imagens registras em sua câmera. 
 

(D) Desculpa-se pelas ações destruidoras causadas 
pelos seres humanos.     

 
_______________________________________________ 
 
Leia o texto, a seguir, e responda às perguntas de 21 a 
30. 

 
As Brazil marks 50th anniversary of the coup, more 
people open up about the dictatorship 
 

 
 
 

AP - A convoy of Brazilian army troops, tanks and 
other vehicles pauses on the way to Rio de Janeiro, on 
April 1, 1964, after conspirators in the country‟s 
military high command overthrew the government and 
forced Brazilian President Joo Goulart to flee. 
 
By Dom Phillips, Updated: Monday, March 31, 8:00 AM  

 
RIO DE JANEIRO - Under a 1979 amnesty law, 

no one has ever been tried for the human rights 
abuses committed during Brazil‟s dictatorship. 
Although some victims have spoken about the horrors 
of that dark chapter, it seemed many Brazilians 
preferred to forget. 
  But as the country marks the 50th anniversary 
this week of the coup that brought the military to 
power, the dictatorship is at the center of a national 
debate about what happened and what it means today. 
  “People are reflecting on the past and teaching 
a new generation of Brazilians about the dictatorship,” 
said James N. Green, a professor of Brazilian history 
and culture at Brown University. 
  No official commemorations are planned, but 
unlike in previous years, film screenings, lectures and 
discussions have been organized around the 
anniversary in big cities. In São Paulo, demonstrators 
planned to gather Monday outside the old 
headquarters of the internal defense operations center, 
where many people were interrogated and tortured. 
  The country‟s truth commission is also 
increasingly generating interest as former officials 
defend their actions nearly three decades after the 
dictatorship ended. In testimony this month, former 
colonel Paulo Malhães admitted to torturing and killing 
guerrilla group members and mutilating their bodies. 
He noted that the tactics successfully quashed armed 
resistance. 
  “When you cut of the head of a snake, you 
finish off the snake,” he told the commission. 
  Some victims say there are echoes of the 
dictatorship still today — in the heavy police response 
to protests that swept Brazilian cities in 2013, in police 
violence in Rio‟s slums and in a military operation to 
pacify Maré, one of the city‟s most dangerous areas, 
which began Sunday. 
  Although police shootings are common in the 
slums, or favelas, officers are rarely punished. 
According to Amnesty International, Brazilian police 
are responsible for about 2,000 deaths a year. 
  “Twenty-one years of a mentality like this 
made the country go backwards,” said Cid Benjamin, a 
former militant whose memoir, “Thanks to Life, 
Memories of a Militant,” was published in October. 
“Brazil does not want to go back to the dictatorship, in 
any way.” 
  Benjamin, a member of a left-wing guerrilla 
group, was arrested in 1970 after participating in bank 
robberies, armed actions and the kidnapping of the 
U.S. ambassador, Charles Burke Elbrick. While jailed, 
Benjamin said he was beaten and tortured, tied naked 
around a pole “like a roast chicken.” 
  The armed resistance to the dictatorship did 
not succeed in mobilizing popular support. “It was a 
political error, although it was a legitimate action,” said 
Benjamin, adding that he did not feel any anger toward 
his torturers. “I don‟t hold onto rancor and 
resentment.” 
 
Extracted from: < 
http://www.washingtonpost.com/world/the_americas/a
s-brazil-marks-50th-anniversary-of-the-coup-more-

http://www.washingtonpost.com/dom-phillips/2014/03/13/a7922446-aad0-11e3-adbc-888c8010c799_page.html
http://www.washingtonpost.com/world/brazil-once-revered-now-rocked-by-protest/2013/06/22/1b6c7640-db57-11e2-b418-9dfa095e125d_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/the_americas/rios-police-occupied-slums-see-an-increase-in-drug-related-violence/2014/02/19/e164d2ea-9356-11e3-b46a-5a3d0d2130da_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/the_americas/rios-police-occupied-slums-see-an-increase-in-drug-related-violence/2014/02/19/e164d2ea-9356-11e3-b46a-5a3d0d2130da_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/the_americas/rios-police-occupied-slums-see-an-increase-in-drug-related-violence/2014/02/19/e164d2ea-9356-11e3-b46a-5a3d0d2130da_story.html
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people-open-up-about-the-
dictatorship/2014/03/30/ea259678-b6ae-11e3-8cc3-
d4bf596577eb_story.html?tid=hpModule_949fa2be-
8691-11e2-9d71-f0feafdd1394&hpid=z15>. Access in 
31-03-2014. 

 

Questão 21  

 
Segundo o título da matéria, “As Brazil marks 50th 
anniversary of the coup, more people open up about 
the dictatorship”, qual seria a melhor tradução para a 
palavra „coup‟?    

 
(A) Pancada. 
(B) Golpe. 
(C) Choque. 
(D) Ardil. 

 
Questão 22  

 
De acordo com o texto, é CORRETO afirmar que após a 
lei de Anistia de 1979: 

 
(A) Todas as vítimas narraram os horrores deste 

episódio fatídico na história brasileira. 
 

(B) O povo em geral está disposto a investigar os 
abusos cometidos pelos órgãos federais. 

 
(C) As autoridades da época abriram seus arquivos 

para pesquisa dos direitos humanos. 
 

(D) Ninguém foi julgado por abuso aos direitos 
humanos durante o período da ditadura.  

 
Questão 23  

 
O pronome pessoal do caso reto funciona como 
sujeito e também é utilizado em uma oração para evitar 
a repetição deste sujeito. Qual é o sujeito a que se 
refere o pronome „it‟, na frase a seguir? 

 
“[...] the dictatorship is at the center of a national 
debate about what happened and what it means 
today”. 

 
(A) Ditadura. 
(B) Forças Armadas. 
(C) Liderança. 
(D) Abuso aos direitos humanos. 

 
Questão 24  

 
De acordo com o texto, onde está planejado haver uma 
concentração dessa comemoração não oficial? 

 
(A) Brasília. 
(B) Rio de Janeiro. 
(C) São Paulo. 
(D) Rhode Island.  

 

 

 

 

 

 

Questão 25  

 
Releia: 

 
“The country‟s truth commission is also increasingly 
generating interest as former officials defend their 
actions nearly three decades after the dictatorship 
ended. In testimony this month, former colonel Paulo 
Malhães admitted to torturing and killing guerrilla 
group members and mutilating their bodies. He noted 
that the tactics successfully quashed armed 
resistance”. 

  
Está(ão) CORRETA(S): 

 
1. No Brasil, há um maior interesse pela comissão da 
verdade em como os ex-oficiais ainda defendem suas 
ações passadas. 
2. O ex-Coronel Paulo Malhães admitiu arrependimento 
em acatar as ordens superiores. 
3. As táticas governamentais aniquilaram a resistência 
armada. 

 
(A) Apenas a afirmação 1. 
(B) Apenas as afirmações 1 e 2. 
(C) Apenas as afirmações 2 e 3. 
(D) Apenas as afirmações 1 e 3. 

 

Questão 26  

 
De acordo com o texto, em que ano, no Brasil, houve 
um grande número de protestos?  
 

(A) 1964. 
(B) 1979. 
(C) 2013. 
(D) 2014. 

 
Questão 27  

 
O adjunto adverbial é utilizado na língua para modificar 
o verbo, segundo as circunstâncias e o valor 
semântico que este possui. Em vista disso, qual 
palavra poderia substituir „rarely‟, na frase, a seguir, 
sem modificar a informação?  
 
“Although police shootings are common in the slums, 
or favelas, officers are rarely punished”. 

 
(A) Seldom. 
(B) Always. 
(C) Sometimes. 
(D) Never. 

 
Questão 28  

 
De acordo com o texto, Cid Benjamin, antigo militante 
da guerrilha, foi:   

 
(A) Libertado após vinte um anos de cadeia. 
(B) Torturado por sequestradores. 
(C) Preso por participar de sequestro, dentro outros. 
(D) Amarrado na Embaixada Americana. 
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Questão 29  

 
Na sentença, “The armed resistance to the dictatorship 
did not succeed in mobilizing popular support”, o 
verbo se encontra no passado simples, e a ação 
acontece: 

 
(A) Durante o período de ditadura. 
(B) No decorrer das manifestações de celebração dos 

50 anos em São Paulo. 
(C) Na promulgação da lei de Anistia em 1979. 
(D) Nos protestos realizados nas cidades brasileiras 

em 2013. 
 

Questão 30  

 
No texto, há alguns adjetivos e pronomes indefinidos, 
como some, any e no. Qual a alternativa que contém a 
melhor tradução para os exemplos, a seguir, 
respectivamente?   

 
“..., no one has ever been tried...”  
“Some victims say there are echoes of...” 
“... that he did not feel any anger toward his torturers.” 

 
(A) Nenhum / Algum / alguma. 
(B) Ninguém / Algumas / nenhuma. 
(C) Nenhuma / Algum / nenhum. 
(D) Nenhuns / Alguns / nenhuns. 
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destaque Aqui 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

GABARITO 
Concurso Público Prefeitura do Município de Iguaraçú  

http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso 
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