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Uma saída para “descer desse mundo”
cada vez mais veloz? Talvez instituir pausas
nesse mundo doido, retirando-se do excesso do
mundo para entrar em contato com o sensível
– ou com aquilo que a informação o afetar.
Digerindo-a, saboreando-a, compreendendo
seus significados e intenções. Separando o
essencial do acessório, talvez você esteja
desenvolvendo sua capacidade para lidar com
o excesso de informações.
(COELHO, Débora de Moraes. Mundo Jovem)

NÍVEL MÉDIO

PORTUGUÊS

TEXTO I
APRENDER SEM PENSAR?
A venda de tantas informações
efêmeras e fragmentadas – na televisão,
rádio, jornais, internet, no dia-a-dia, outdoors
– repetidas e reforçadas, vai gerando nos
consumidores sentimentos como indiferença
e apatia. As guerras da perda de valores, do
egoísmo, do vazio, da descartabilidade das
relações, vão se tornando banais, corriqueiras
e naturais. Parece que o que há de mais
humano na vida, e seu próprio valor, vai
sendo esquecido, soterrado por mais uma
informação que acabou de chegar.
É claro que nossa sensibilidade vai
sendo desativada. As informações não
educam, apenas geram nas pessoas a
sensação de que conhecem as coisas. No
máximo, podem provocar uma falsa ideia de
sabedoria. A vida moderna favorece a
aprendizagem rápida e passageira. A
aprendizagem sem pensar.
Informações servem para aliviar nossas
incertezas, dando significados, sentidos e
produzindo compreensão. Informação serve
como matéria que nos transforma e nos torna
mais potentes. Se não acontecer nada disso,
se você esquecer, se torna ansioso e
naturaliza as imagens que vê, desculpe, você
carrega o vírus do excesso de semiinformação. O pensamento se torna eficiente
quando nos tornamos inquietos, curiosos,
sensíveis. Pensar é saber escolher o que
interessa,
no
meio
deste
tiroteio
informacional. É formular as próprias
explicações a partir de tantos dados, é prestar
atenção em estimular o senso crítico.

1. (Concurso Aurora/2018) Responda de
acordo com as informações contidas no
texto:
I – A maioria das informações que têm
chegado às pessoas, quase sempre, é
banalizada pelas pessoas.
II – As pessoas só têm armazenado as
informações que lhes chegam, esquecendose de refletir sobre estas, analisar suas
significações e separar o que realmente é
útil.
III – É preciso escolher algumas informações
dentre tantas que estão sendo divulgadas
para reflexão, a fim de estimular o senso
crítico.
Marque a opção correta:
A) I e II estão corretas
B) I e III estão corretas
C) II e III estão corretas
D) todas estão corretas
E) todas estão incorretas
2. (Concurso Aurora/2018) A linguística
textual apresenta vários mecanismos que
fazem
um
texto
ser
texto.
A
intencionalidade é um destes fatores. No
texto em estudo, uma das intenções do
enunciador é refletir sobre a condição
humana, como:
A) interessante e descomplicada
B) informativa e insegura
C) interligada e completa
D) privada e aberta
E) apática e doente
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A) instantâneas
B) vulneráveis
C) intransigentes
D) verdadeiras
E) falsas

3. (Concurso Aurora/2018) O fragmento
que melhor justifica o título do texto, é:
A) Informações servem para aliviar nossas
incertezas.
B) ...retirando-se do excesso do mundo para
entrar em contato com o sensível...
C) ...vai gerando nos consumidores
sentimentos como indiferença e apatia.
D) Separando o essencial do acessório...
E) Pensar é saber escolher o que interessa, no
meio deste tiroteio informacional.

7. (Concurso Aurora/2018) Separando o
essencial do acessório. No trecho,
aparecem algumas letras em destaque.
Marque a alternativa em que todas as
palavras estejam grafadas corretamente:
A) ascenção – tensão – plebiscito
B) seicentos – detensão – discente
C) consciência – abstensão – acréscimo
D) distenção – pretensão – atenção
E) fascículo – acesso – extensão

4. (Concurso Aurora/2018) O Título
“Aprender sem pensar” confere ao
texto uma ideia:
A) agregadora
B) preconceituosa
C) crítica
D) seletiva
E) opositiva

TEXTO II

5. (Concurso Aurora/2018) Os termos em
destaque
representam
uma
sobreposição de vocábulos que possuem
a mesma função sintática, aqui, neste
fragmento tem ainda uma carga
semântica de:
Digerindo-a, saboreando-a, compreendendo
seus significados e intenções.
A) intensificando
B) selecionando
C) excluindo
D) diminuindo
E) purificando

/www.google.com/search?q=mito+da+caverna+charge
&tbm=isch&source/humorpolítico

8. (Concurso Aurora/2018) Sobre as
ideias expostas no texto II:
9.
I – A presenta uma estreita relação com o texto
de abertura desta prova, pois reflete o
estado de alienação e passividade do ser
humano moderno.
II – Faz intertextualidade explícita com um
dois mais conhecidos textos da Filosofia
platônica.

6. (Concurso Aurora/2018) Observe o
fragmento e marque a opção em que o
significado do termo em destaque possa
ser utilizado sem alterar o sentido:
A venda de tantas informações efêmeras e
fragmentadas (linha 01).
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III – Representa um momento de lazer de um
cidadão comum, prática corriqueira e
banal.
A) todas estão corretas
B) todas estão incorretas
C) I e II estão corretas
D) I e III estão corretas
E) II e III estão corretas

E)

preposição, pronome demonstrativo,
pronome pessoal oblíquo.
Ceará é líder no país em exportação de água de coco
Os produtos pertencentes à classificação de água
de coco são os principais nas relações comerciais
do Ceará com o mundo. (Por G1 CE 12/06/2018
07h59 )

O Ceará em 2018, assim como em 2017, segue
como terceiro maior exportador de bebidas do
Brasil - atrás apenas de São Paulo e do Paraná. As
vendas externas cearenses do setor de janeiro a
abril, porém, foram no sentido contrário à tendência
nacional de crescimento, registrando uma discreta
retração de 5,0% em relação ao ano de 2017,
alcançando no acumulado do ano o montante de
US$ 23,2 milhões.
Já nas importações, o estado exibiu uma queda
de 36,7% em relação ao ano anterior, bem acima da
média nacional que foi de 1,5%. Os dados são do
estudo Ceará de maio, produzidos pelo Centro
Internacional de Negócios da FIEC, com base em
informações obtidas de janeiro a abril de 2018.
Os produtos pertencentes à classificação de água
de coco são os principais nas relações comerciais
do Ceará com o mundo. Foram os mais exportados,
com um valor de US$ 13,8 milhões em 2018,
colocando o Ceará na liderança entre os estados
brasileiros exportadores de água de coco.
Destaca-se, todavia, a queda significante nas
exportações de “sucos (sumo) de outras frutas, não
fermentado, sem adição de açúcar”, que reduziram
suas vendas em 80,4% do último ano para o atual.
O suco de acerola ganha o destaque pela
performance positiva no mesmo período, saindo de
US$ 1,3 milhão em 2017, para US$ 3,3 milhões
em 2018.
Do lado das importações, lidera também a água
de coco, contabilizando US$ 2,9 milhões. Principal
destino das exportações cearenses, os EUA
reduziram as compras de bebidas do Estado em
17%, mas ainda são responsáveis por 60% do total
exportado. A Holanda assumiu a segunda
colocação nessa lista exibindo crescimento de
202,3%, saindo de US$ 944,7 mil para US$ 2,9
milhões entre 2017 e 2018.

10. (Concurso Aurora/2018) Ainda sobre
o texto II, podemos afirmar, exceto:
A) reflete criticamente a influência que a
mídia exerce sobre todos, ditando
costumes, regras, decisões e etc...
B) é a denúncia de “uma realidade”
fantasiosa em que as pessoas, absorvidas
pela sobrecarga de informações, esquecem
as reais inquietações cotidianas.
C) trazendo sonhos, produtos, regras,
posicionamentos político-ideológicos, a
televisão distancia as questões emergentes
de cada um.
D) geradora da fragmentação humana, a
televisão impõe comportamentos e gostos,
fator preponderante da apatia e da
ignorância.
E) a televisão, enquanto nos diverte, ocasiona
conhecimento e informações.
11. (Concurso Aurora/2018) Observe a
informação abaixo e marque a opção
em que os vacábulos destacados são,
respectivamente:
Depois que a telespectadora recolhe as
informações, torna a guardá-las na
memória.
A) pronome pessoal oblíquo, preposição,
artigo.
B) artigo, preposição, pronome pessoal
oblíquo.
C) artigo, pronome demonstrativo, pronome
pessoal oblíquo.
D)
artigo,
preposição,
pronome
demonstrativo.
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12. (Concurso Aurora/2018) Dado a frase: ...
registrando uma discreta retração de 5,0% em
relação ao ano de 2017..., o termo em
destaque pode ser substituído por:
A) Aumento;
B) Amostragem;
C) Expansão;
D) Queda;
E) Acréscimo.

16.(Concurso
Aurora/2018)
Destaca-se,
todavia, a queda significante nas exportações
de “sucos (sumo) de outras frutas. Dadas as
afirmativas abaixo, marque a opção em que
a colocação pronominal obedeça a mesma
regra acima destacada:
A) Vive castigando-lhe sem motivos.
B) Prometo amar-te.
C) Quando eu avisar, retire-se da sala.
D) Telefonei-lhe na hora combinada.
E) Vou deixar-te aqui.

13.(Concurso Aurora/2018) Leia a frase a
seguir e marque a opção em que o plural se
dá seguindo o padrão do termo em
destaque. Do lado das importações, lidera
também a água de coco.
A) Melão;
B) Cidadão;
C) Capitão;
D) Mão;
E) Órgão.

17.(Concurso Aurora/2018) Marque a
alternativa que aparece erros de regência
nominal:
A) Os funcionários já se encontram aptos para o
trabalho;
B) Eu prefiro português do que matemática;
C) O jovem está alheio a tudo;
D) Já estamos ansiosos para as festas juninas;
E) Sentei-me paralelo a minha melhor amiga.

14.(Concurso Aurora/2018) Marque a opção
que esteja de acordo com as ideias contidas
no texto:
A) O Ceará passa por um período de retração igual
aos demais estados do Brasil;
B) A queda na exportação de suco natural
acarretou um déficet na economia do Ceará.
C) O principal produto de exportação do Ceará é
também o produto que lidera as exportações do
Brasil,
D) A queda na importação, 36,7%, em muito
contribuiu na economia do Estado.
E) O Ceará lidera o nordeste brasileiro nas
exportações, perdendo apenas para um estado
do sul e outro do sudeste.

18.
(Concurso Aurora/2018) O estudo da
gramática nos diz que, assim como uma
grande orquestra precisa de todos os
instrumentos em harmonia, as palavras
também precisam estabelecer essa
ordem. Um dos fatores promotores deste
arranjo é a regência verbal. A opção em
que aparece desacordo no que se refere à
regência dos verbos é:
A) Esqueceu-se do endereço.
B) Não simpatizei com ele.
C) O filme a que assistimos foi ótimo.
D) Faltou-me completar aquela página.
E) Aspiro um alto cargo político.

15.(Concurso Aurora/2018) No fragmento
Principal destino das exportações cearenses,
os EUA reduziram as compras de bebidas do
Estado... o verbo destacado concorda com:
A) Compras;
B) Bebidas;
C) Os;
D) Exportações
E) Cearenses.

19.
(Concurso Aurora/2018) Dadas as
sequencias abaixo, marque a opção em
que apareçam palavras acentuadas pela
mesma regra:
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A) Café, já, fé;

CONHECIMENTOS GERAIS

B) Lâmpada, secretária, súbito;
C) Marabá, cajá, café;
21.
(Concurso
Aurora/2018)
União
Europeia estabelece meta de 32% de
energia
renovável
até
2030

D) Lúcida, veículo, bênção;
E) Fé, Baturité, café.

(https://exame.abril.com.br/Por Reuters;
Publicado em 14 jun).

19. (Concurso Aurora/2018) Marque a opção
que apresenta inadequação na concordância
nominal:
A) Viajar para a Rússia
terras desconhecidas;
B) Viajar para a Rússia
terra desconhecidos;
C) Viajar para a Rússia
clima desconhecidas;
D) Viajar para a Rússia
clima desconhecido;
E) Viajar para a Rússia
clima desconhecidos.

São fontes
EXCETO:

de

energia

renovável,

A) geotermica – eólica;
B) hídrica– solar;
C) Biomassa e eólica;
D) Gás natural – geotérmica;
E) Hídrica – solar.

é enfrentar clima e
é enfrentar clima e
é enfrentar terras e

22.
(Concurso Aurora/2018) O conjunto
de direitos e deveres exercidos por um
indivíduo que vive em sociedade, no que
se refere ao seu poder e grau de
intervenção no usufruto de seus espaços e
na sua posição em poder nele intervir e
transformá-lo é o que chamamos de
Cidadania. São valores da cidadania,
EXCETO:

é enfrentar terras e
é enfrentar terras e

20. (Concurso Aurora/2018) A ilustração
a seguir trata artisticamente, em um
místico de humor e crítica, uma das
grandes angústias da língua escrita – a
correta grafia das palavras. Sobre isso,
marque a opção que apresenta erro de
ortografia:

A) equidade;
B) bem comum;
C) justiça;
D) heteronomia;
E) igualdade.

Assinalar a alternativa que apresenta um
erro de ortografia:
A) despender, previlégio, economizar;

23.
(Concurso Aurora/2018) Políticos,
dirigentes, comunicadores, sociólogos e
outros profissionais que têm na
comunicação
um
instrumento
de
trabalho que, de alguma forma,
interagem no meio social, passaram a
utilizar o termo Cidadania de forma um
tanto exagerada. Porém, o real
significado do que ser cidadão é:

B) enxofre, exceção, Ascenção;
C) mendigo, abóbada, asterisco;
D) assunção, adivinhar, prazerosamente;
E) Beneficente; mortadela, caminhoneiro.
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A) é ter consciência que é sujeito de direitos;
B) é ter o direito apenas do voto;
C) é ter a responsabilidade de escolher os
dirigentes do país;
D) é ter a consciência acrítica sobre o seu
papel na sociedade.
E) é pagar seus tributos no prazo estipulado
por lei.

25.
(Concurso Aurora/2018) O noroeste
da Síria voltou nesta segunda-feira (29 de
janeiro) a ser palco de um confronto
entre soldados ligados à Turquia e
milícias curdas, que disputam o controle
de uma colina na região. O governo turco
afirma
que
as
milícias
curdas
controladoras da região são ligadas aos
curdos que vivem na Turquia e que
decidiu agir para expulsar os terroristas
das proximidades de sua fronteira.
(Folha de S. Paulo, 29.01.2018.
Adaptado). O conflito entre turcos e
curdos mencionado na notícia está
relacionado:
A) ao vínculo entre os curdos e o Estado
Islâmico;
B) à luta pela autonomia e independência dos
curdos;
C) ao posicionamento curdo favorável ao
governo Sírio;
D) à aliança entre os curdos, a Rússia e os
EUA na região;
E) à defesa radical da causa palestina feita
pelos curdos.

24. (Concurso Aurora/2018) Uma guerra
de facções, em meio a uma onda de
violência, está por trás do assassinato de
14 pessoas em uma casa de Forró no
último sábado (27 de janeiro). Uma
pessoa foi presa. A casa de Forró era
frequentada por membros de uma das
facções, foi o que disseram os moradores
do bairro e um policial militar; o ataque
é atribuído pelas mesmas pessoas a
outra facção. (G1, 29.01.2018. Disponível em:
Adaptado).

Policiais militares, civis e bombeiros
decidiram nesta terça-feira (9 de
janeiro) pôr fim à paralização das
categorias, que durou 22 dias. Em
reunião nesta tarde com representantes
de associação de classe, o governador
aceitou as reivindicações das categorias
e prometeu não abrir processo
administrativo ou qualquer outra
sanção contra nenhum agente pela
paralização. (Folha de S. Paulo, 09.01.2018.
Disponível
Adaptado).

em:

26.
(Concurso
Aurora/2018)
Dois
promotores de Justiça entraram em uma
ação civil pública com pedido da liminar
contra os responsáveis pelo bloco
carnavalesco “Porão do DOPS 2018”. Na
ação, os promotores lembram que entre
os homenageados do bloco estão o
coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra e
o delegado Sérgio Paranhos Fleury. (G1,

https://goo.gl/sRKS1A.

20.01.2018. Disponível em Adaptado).

As duas notícias tratam, respectivamente:

Na ação, o objetivo dos promotores era:
A) recuperar o dinheiro da prefeitura investido
no bloco;
B) proibir o bloco de omitir os crimes
cometidos pela ditadura;
C) pedir a prisão dos organizadores do bloco;

A) do Ceará e do Rio Grande do Norte;
B) de Pernambuco e de Sergipe;
C) do Piauí e do Maranhão;
D) da Paraíba e do Pará;
E) da Bahia e de Alagoas.
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D) exigir do bloco a defesa ativa dos direitos
humanos;
E) impedir o bloco de fazer apologia à tortura.

Carmém Lúcia, atender a um
recurso e suspender a cerimônia. A
ministra analisou uma reclamação
movida por um grupo de
advogados, que contestou no STF a
decisão do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) que, no sábado (20
de janeiro), havia liberado a posse
de Cristiane Brasil (G1, 24.01.2018.

27. (Concurso Aurora/2018) O Ministério
da Saúde anunciou uma campanha de
emergência nos estados mais atingidos
pela febre amarela: São Paulo, Rio de
Janeiro e Bahia. A ideia é combater com
maior agilidade a circulação do vírus.

Disponível em: Adaptado).

No recurso ao STF, o grupo de advogados
questionou:
A) a honra e a honestidade da deputada;
B) a celeridade do judiciário na resolução da
ação;
C) a moralidade da nomeação da deputada;
D) a prática de loteamento de cargos pelo
executivo;
E) a competência do STJ para julgar o caso.

(G1, 10.01.2018. Disponível em: Adaptado).

A principal medida da campanha de
emergência anunciada pelo governo está
relacionada:
A) à quarentena imposta às pessoas
contaminadas pela doença, evitando com
isso a sua transmissão nos ambientes
urbanos;
B) à busca pela população de macacos
portados da doença com o objetivo de
isolar os animais do convívio humano;
C) a um mapeamento rigoroso dos casos de
doença, com a finalidade de vacinar
exclusivamente os bairros mais atingidos;
D) à aplicação de doses fracionadas da vacina,
com o objetivo de ampliar o número de
pessoas imunes à doença;
E) e a uma ampla campanha publicitária de
combate ao mosquito Aedes aegypti,
responsável pela transmissão da doença.

29.
(Concurso Aurora/2018) O banco
mundial informa que vai investigar a
manipulação de dados, ocorrida durante
vários anos sobre as condições de negócio
no Chile em um de seus mais importantes
estudos, o “DOING BUSINESS”. De
acordo com o economista-chefe do
organismo multilateral, que se desculpou
formalmente ao governo chileno, a
metodologia usada na elaboração do
ranking do relatório foi alterada em
diversas ocasiões (Valor, 14.01.2018.
Disponível em: Adaptado).

28. (Concurso Aurora/2018) Em ofício
enviado nesta quarta-feira (24 de
janeiro) ao Supremo Tribunal Federal
(STF), o vice-procurador-geral da
República se manifestou favoravelmente
à manter suspensa a posse da deputada
Cristiane Brasil (PTB-RJ) como
ministra do Trabalho. A posse estava
marcada para a última segunda (22 de
janeiro), mas foi cancelada após a
presidente do Supremo, ministra

Essa manipulação
motivação:

de

dados

teria

A) financeira, e favoreceu corporações do
petróleo que faziam lobby pela privatização
de reservas chilenas;
B) política, e favoreceu uma liderança liberal
em detrimento de uma liderança de centroesquerda;
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C) geopolítica, e favoreceu os EUA na
disputa com a China para transformar o
Chile em parceiro privilegiado;
D) ambiental, e favoreceu grupos econômicos
contrários às políticas de preservação da
fauna e flora do país;
E) pessoal, e favoreceu empresários chilenos
que mantêm vínculos com diretores do
organismo multilateral.

50.000 visitas em cumprimento de
Medidas Protetivas de Urgência e 45.000
vítimas foram cadastradas.
Assinale a alternativa que preenche
corretamente a lacuna do trecho acima:
A) Lei Maria da Penha.
B) Patrulha Maria da Penha.
C) Patrulha Mulher Segura.

30. (Concurso Aurora/2018)
notícia de 1º de agosto.

Leia

D) Polícia para Mulher

a

E) Força Feminina.

“Balança comercial brasileira tem o
melhor julho da história” (EBC – Agência
Brasil – goo.gl/8Q7TyE. Acesso em 21 set.2017).

32.
(Concurso Aurora/2018) Fundação
Edson Queiroz abre exposição que narra
história do Brasil. A mostra segue em
cartaz até março de 2019 e reúne 280
obras dos principais artistas do Brasil e
estrangeiros, em comemoração aos 45
anos da Universidade de Fortaleza. Com
curadoria de Denise Mattar, a exposição
foi aberta ao público na noite de 20 de
março, no Espaço Cultural Unifor, a
curadora
optou
uma
abordagem
histórica e didática, contextualizando os
principais movimentos da arte brasileira.
Compõem esta exposição os pintores
cearenses:
A) Di Cavalcanti e Anita Malfati;
B) Simplício de Sá e Raimundo Cela;
C) Raimundo Cela e Vicente Leite;
D) Vicente Leite e Di Cavalcanti;
E) Tarsila do Amaral e Ismael Nery.

O principal motivo para o bom
desempenho da balança foi o aumento:
A) do volume de medicamentos destinados à
Europa;
B) taxa de juros para investimentos
estrangeiros;
C) da venda de óleos e lubrificantes para a
Alemanha;
D) dos preços das commodities, como a soja e
o milho;
E) da exportação de têxteis e vestuário para a
China.

31. (Concurso
Aurora/2018)
A__________é um programa pioneiro
no Brasil, criado pela Brigada Militar
gaúcha, para frear os casos de violência
doméstica e de feminicídio no RS. As
patrulhas são implementadas em
municípios que apresentam um grande
índice de casos relacionados a esse
programa. São mais de 30 patrulhas no
estado, em 27 municípios. No ano de
2017, o programa completou cinco anos.
Neste período, foram realizadas mais de

33.
(Concurso Aurora/2018) O cantor e
compositor cearense Belchior, de 70
anos, morreu na madrugada deste
domingo (30) em Santa Cruz do Sul (RS).
A polícia informou que o artista morreu
de causas naturais. O corpo deve ser
levado para o Ceará, onde ocorrerá o
sepultamento, segundo a Secretaria de
Cultura do Estado.
(Por G1 CE, 30/04/2017 11h31 - adaptado).
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São composições de sucesso de Belchior:
A) Sampa; O nome da cidade;
B) Mucuripe; Como nossos pais;
C) Chalana; A palo seco;
D) Romaria; Mucuripe;
E) Paralelas; Romaria.

C) “A formação de novas modalidades de

34. (Concurso Aurora/2018) Observe a
tirinha e marque a opção que melhor
diálogo se estabelece:

D) “atuaram pelo compromisso e pela luta por
uma nova ordem social, por uma nova
realidade, digna de ser vivida por povos que
a merecem. Por tais razões, o ensino que
propiciaram, as ideias e os escritos que nos
deixaram são parte importante do arsenal
necessário para a mudança social e,
consequentemente, não estão dirigidos
àqueles que buscam a comodidade do nãopensar, da paz boboca e ingênua, do
descanso e sossego do conformista”.
E) “não há outro caminho que não a
dialogicidade e, ser dialógico é vivenciar o
diálogo, não invadir nem manipular,
tampouco impor. É empenhar-se na
transformação constante da realidade. "O
diálogo é o encontro amoroso dos homens
que, mediatizados pelo mundo (...) o
transformam e, transformando-o, o
humanizam para a humanização de todos"”.

identidade e de sociabilidade nas sociedades
industrializadas ocidentais, baseadas mais em
critérios corporais e exposição da identidade do
que no cultivo da privacidade dos sentimentos e
resguardo da exposição do corpo - tal como era
flagrante nas sociedades burguesas emergentes
a partir do século XIX”.

A) “ampliaram-se
as
facilidades
de
comunicação e, consequentemente, a
transmissão dos valores culturais. Assim,
observa-se que as diferentes culturas e os
diferentes costumes podem se interagir
sem a necessidade de uma integração
territorial. Entretanto, observa-se também
que esse processo não se dissemina de
forma igualitária, de modo que alguns
centros
economicamente
dominantes
transmitem em maior número os seus
elementos culturais”.

35.
(Concurso Aurora/2018) Foi deferido
pela Justiça de São Paulo o pedido do
Ministério Público para impedir a
realização de um show na ocupação do
Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto
(MTST) em São Bernardo do Campo, no
ABC paulista, do cantor Caetano Veloso.
A apresentação estava marcada para o
dia 30 de outubro de 2017. (G1, 30/10/2017,

B) “o que impede a libertação dos oprimidos é
o medo da liberdade, medo que os conduz
a manterem-se na situação de oprimidos,
medo que impede a autonomia. O medo da
liberdade surge a partir da prescrição.
"Toda prescrição é a imposição da opinião
de uma consciência a outra". Por isso ela é
alienante, faz com que uma consciência
"hospedeira", a do oprimido, se guie por
uma pauta estranha a si, a pauta dos
opressores. Dessa forma, o homem
oprimido se encontra em uma situação de
heteronomia, já que sua consciência é
pautada pelo outro (hetero) que o oprime”.

https://goo.gl/69jFBc>. Adaptado).

Entre os argumentos utilizados pela
Justiça para proibir o show, é correto
identificar:

Concurso para provimento de cargos da Prefeitura de Aurora – Data: 01/07/2018
9

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA
COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR – CEV
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA – PMA

A) a impossibilidade de se recolher direitos
autorais das músicas do show.
B) a ilegal situação de associar uma
manifestação cultural com movimentos
políticos;
C) o cumprimento da constitucional Lei do
Silêncio;
D) a impossibilidade de regulamentar e captar
os tributos referentes aos eventos culturais;
E) o espaço não apresentar estrutura para
comportar um evento com a dimensão
estimada.

A) o fim da obrigatoriedade do registro em
carteira nas relações de trabalho, com o
objetivo de legalizar o trabalho considerado
informal;
B) o fim do salário mínimo, com isso, este não
servirá mais como parâmetro obrigatório na
remuneração
entre
trabalhadores
e
empresas;
C) a incorporação do tempo de deslocamento
para o local de trabalho como parte da
jornada, instituindo uma remuneração
específica para os empregados que moram
longe;
D) o aumento da contribuição para o FGTS por
parte do empregador, que, através de tal
medida, garante mais segurança ao
trabalhador em caso de demissão;
E) a formalização do trabalho intermitente,
aquele em que não há jornada fixa, podendo
o empregado trabalhar em alguns dias ou
durante algumas horas.

36. (Concurso Aurora/2018) A charge a
seguir trata de um assunto bastante
veiculado e polêmico: a reforma da
previdência. O texto original já passou
por diversas modificações e, ainda
assim, não é ponto pacífico entre a
comunidade a ponto de reverberar em
charges, manifestações, manchetes e
muita discussão. Data de novembro de
2017 as novas regras de mais de cem
mudanças de tal reforma; dentre estas,
identificamos:

37.
(Concurso Aurora/2018) A edição da
revista Veja, da Abril, publicou uma
manchete em junho de 2018 sobre a
sucessão presidencial do Brasil intitulada
– Eleições 2018: país começa a montar
uma tempestade perfeita. São ideias
exposta nesta reportagem, EXCETO:
A) “o centro ideológico, que normalmente
incorpora o equilíbrio político, murcha a
olhos vistos — e, assim, dissemina-se a
impressão de que o país pode estar
começando a montar uma tempestade
perfeita”;
B) “um ex-presidente encarcerado, cujo nome
nem deveria aparecer nas pesquisas, já que
sua candidatura inexiste, mas contribui para
dar um ar de realismo fantástico ao pleito”;
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C) “Pelo menos 5,6 milhões de eleitores ao
redor do Brasil estão impedidos de votar
nas eleições gerais, em outubro próximo.
O número corresponde a quem não
cadastrou sua biometria (impressão
digital) nas 1.248 cidades em que ela
passou a ser obrigatória a partir de 2017”;
D) “Era para ser a eleição da renovação e do
sepultamento
daquilo
que
se
convencionou chamar de “velha política”.
Até aqui, porém, a campanha de 2018 tem
sido fonte de notícias que trazem mais
susto que perspectiva. Os extremos têm
notável musculatura”;
E) “De um lado está um capitão da reserva
que, em vez de portar-se como candidato a
presidente, parece fazer campanha para
delegado de polícia — e agora lida com
fantasmas de seu passado”.

A) formação das ilhas de calor urbanas;
B) a inversão térmica e concentração de
poluentes.
C) a manifestação do efeito estufa.
D) o buraco na camada de ozônio.
E) o recongelamento das calotas polares.

40.
(Concurso
Aurora/2018)
A
desertificação é um fenômeno em que um
determinado solo é transformado em
deserto, através da ação humana ou
processo natural. No processo de
desertificação a vegetação se reduz ou
acaba
totalmente,
através
do
desmatamento. Neste processo, o solo
perde suas propriedades, tornando-se
infértil (perda da capacidade produtiva).
Em recente relatório divulgado por
órgão das Nações Unidas consta os riscos
de seca no mundo tod e diz que o
problema afeta tanto a África quanto
regiões europeias, como a Espanha. (G1,
Ciência e Saúde, adaptado). No Brasil, as
regiões brasileiras que mais sofrem com
a desertificação são:

38. (Concurso Aurora/2018) Quatro
municípios do estado do Ceará, nos dias
03 de junho próximo voltaram às urnas
para eleger o prefeito e o vice-prefeito,
em eleições suplementares, decorrentes
de decisões do Pleno do TRE e do TSE.
Tais municípios são:
A) Aracoiaba, Santana do Cariri, Caucaia e
Umari;
B) Frecheirinha, Santana do Cariri, Tianguá e
Umari;
C) Frecheirinha, Antonina do Norte, Caucaia
e Trairi;
D) São Benedito, Santana do Cariri, Tianguá e
Umari;
E) Aracoiaba, São Benedito, Tianguá e Trairi;

A) Sudeste e Nordeste;
B) Sul e Sudeste;
C) Centro-Oeste e Nordeste;

39. (Concurso
Aurora/2018)
Acontecimento natural que garante a
manutenção do calor no planeta, sem o
qual não haveria vida, mas que tem
sofrido forte intensificação em razão dos
poluentes emitidos pelas atividades
antrópicas humanas:

D) Centro-Oeste e Norte;
E) Sudeste e Sul
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