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PORTUGUÊS
O que é, mesmo, respeito?
Um processo judicial chamou a atenção do país, provocando boa dose de polêmica. Um
juiz de Niterói, Rio de Janeiro, descontente com a forma pela qual era tratado pelos
empregados do seu condomínio, entrou na Justiça com uma ação em que exigia ser chamado
de “senhor” ou “doutor”. E, de fato, obteve uma liminar que reconhecia sua queixa como
procedente.
Não se trata de caso único. Muitas pessoas têm queixas similares: não gostam do “você”
ou do “meu bem”, formas de tratamento de uso cada vez mais disseminado no Brasil. O que,
aliás, corresponde a uma mudança cultural. Num país que, durante a maior parte de sua
história, admitiu a escravidão como fato normal e considerou indígenas criaturas inferiores (no
período colonial discutia-se se os índios tinham alma), o servilismo era a regra. Escravos,
empregados e até os filhos tinham de se dirigir aos donos da casa chamando-os de “senhor”
ou “de senhora”. Aliás, e como a gente vê nas novelas de época, era este também o
tratamento entre marido e mulher. “Doutor” era um título honorífico, sobretudo porque
poucos concluíam a universidade: o analfabetismo era a regra. Até mesmo o coloquial “você”
tem origem reverente: é a forma simplificada de vossa mercê – e quando se diz que uma
pessoa está à mercê de alguém, estamos, inevitavelmente, falando de submissão. Quanto ao
“tu”, só podia ser usado em relações íntimas; “tutear”, tratar alguém por tu, sempre foi
sinônimo de grosseria. Notem que o inglês simplifica tudo isso com o “you”, que pode ser
usado para qualquer um, desde o amigo até o presidente.
As formas de tratamento mudaram no Brasil. E mudaram por razões práticas, mudaram
porque se alterou a conjuntura social e cultural: doutores não nos faltam, e aqueles que têm
doutorado já começam a questionar o uso do título por simples graduados em universidades.
Mas as coisas mudaram, sobretudo, porque o país ficou mais democrático, mais igualitário. O
juiz de Niterói tem direito a um tratamento respeitoso; aliás, qualquer pessoa tem direito a
isso. A pergunta é se “doutor”, por exemplo, significa respeito. Talvez respeito seja uma coisa
mais profunda, um tipo de relacionamento em que os direitos do outro, não importando a
posição social desse outro, sejam reconhecidos. A melhor forma de respeito não é aquela
imposta de cima para baixo, de dentro para fora, aquela que implica uma postura reverente,
servil; a melhor forma de respeito é aquela que nasce de uma convicção interna, de uma
forma madura de consciência: respeitamos o conhecimento, a competência, a dedicação, o
valor pessoal de alguém. Quando essa motivação não existe, o tratamento pode ser até
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reverente, mas ocultará revolta ou deboche. “Sim, senhor” pode traduzir humildade, mas
pode também ser a expressão de uma latente hostilidade.
O verdadeiro respeito nasce da democracia, nasce da igualdade. No verdadeiro respeito
o clássico “Você sabe com quem está falando?” deixa de existir, como deixa de existir o
carteiraço. Quando chegamos a um clima de verdadeiro respeito, a questão das formas de
tratamento torna-se secundária e tão antiga como a expressão vossa mercê.
(SCLIAR, Moacyr. Do jeito que nós vivemos – Belo Horizonte: Editora Leitura, 2007.)

01) Para que o tema do texto seja introduzido, o autor utiliza um recurso que demonstra:
a) a explicitação da situação de produção.
b) inserção de sua participação pessoal na situação apresentada.
c) uma reflexão acerca de fatos relevantes que determinam comportamentos sociais.
d) uma reflexão sobre a condição humana em que são constatados aspectos contraditórios.
02) Considerando os conhecimentos acerca da estruturação e tipologia textual em análise
através do texto “O que é, mesmo, respeito?”, pode-se afirmar que sua principal finalidade é
a) revelar, através da metalinguagem, os recursos que envolvem a produção do texto
apresentado.
b) apontar para a condição humana em todos os tempos e nas mais variadas situações,
estabelecendo critérios de avaliação da mesma.
c) apresentar uma reflexão sobre a realidade em que o autor se posiciona acerca do tema
tratado utilizando-se de recursos da argumentação.
d) ressaltar a importância da adequação da linguagem em relação ao tratamento de um para
com o outro utilizando para isso elementos comparativos que remetem à temporalidade
citada no texto.
03) “E, de fato, obteve uma liminar que reconhecia sua queixa como procedente.” (1º§) No
trecho transcrito anteriormente, as formas verbais destacadas dizem respeito aos mesmos
tempos, pessoas e modos verbais, na sequência em que são apresentados, expressos pelo
par:
a) Proveja / quereria.
b) Precaveste / havia.
c) Impetrou / ignorava.
d) Requerera / reaveria.
04) De acordo com as relações sintáticas indicadas pelos termos ou expressões destacados
nos trechos transcritos do texto, estabeleça a correspondência correta entre as colunas a
seguir.

PREFEITURA DE SANTANA DO DESERTO
1. “Num país que, durante a maior parte de sua história, (...)” (2º§)
2. “Muitas pessoas têm queixas similares: (...)” (2º§)
3. “(...) era este também o tratamento entre marido e mulher.” (2º§)
4. “(...) doutores não nos faltam, (...)” (3º§)
(
(
(
(

) Objeto indireto.
) Predicativo do sujeito.
) Sujeito.
) Objeto direto.

A sequência está correta em
a) 1, 2, 4, 3.
b) 2, 1, 3, 4.
c) 3, 4, 2, 1.
d) 4, 3, 1, 2.
05) No 2º§ do texto, o autor faz algumas referências a partir do trecho “Num país que,
durante a maior parte de sua história, admitiu a escravidão como fato normal e considerou
indígenas criaturas inferiores (no período colonial discutia-se se os índios tinham alma), o
servilismo era a regra. (...)” que, no contexto de produção textual configura como
a) demonstração de dados e informações que atribuirão consistência ao posicionamento
apresentado pelo autor.
b) mudança de direcionamento do tema demonstrando não se tratar apenas de um fato
pontual apresentado na introdução.
c) indícios de argumentação circular que contribui para a apresentação de um ponto de vista
desconsiderando todo tipo de oposição.
d) inclusão de citações e alusões históricas sem que haja necessidade de articulação específica
dessas informações com o restante do parágrafo.
6) Assinale a alternativa na qual NENHUMA palavra é acentuada graficamente.
a) po • ideia • voo • cerimonia • somente
b) sope • ideia • abobora • anzois • feiura
c) jiboia • principe • emerito • capote • garateia
d) voo • corticoide • intereuropeia • boia • xifoide
7) Na frase: “Adorei o show! - Um diz para o repórter.”, um tem a função sintática de:
a) Numeral

PREFEITURA DE SANTANA DO DESERTO
b) Aposto
c) Sujeito
d) Adjunto Adverbial
8) Analise o texto abaixo:
“ _______vésperas de fazer viagem ______cavalo, mostrou _________que o desacreditavam,
que estava falando______ verdade.”
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas do texto.
a)
b)
c)
d)

Às • a • à • aqueles • a
Às • a • a • àqueles • a
As • à • a • aqueles • a
Às • a • à • àqueles • à

9) Analisar os itens abaixo quanto à ortografia:
I - Exotérico.
II - Museólogo.
III - Afásico.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item III.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.
10) Sobre a pontuação, analisar os itens abaixo:
I - Os dois corpos estão separados por uma distância equivalente a 6,9 mil unidades
astronômicas, ou seja, 0,1 ano luz ou um trilhão de quilômetros.
II - Um grupo de cientistas descobriu o maior sistema solar do universo conhecido, formado
apenas por um planeta e uma estrela.
a) Somente o item I está correto.
b) Somente o item II está correto.
c) Os itens I e II estão incorretos.
d) Os itens I e II estão corretos.
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MATEMÁTICA
11) Se a base de um retângulo mede 8cm e a altura mede 5cm, então é CORRETO afirmar
que a soma entre os perímetros de dois retângulos iguais a esse é igual a:
a) 26cm
b) 26cm2
c) 52cm
d) 52cm2
12) Uma das identidades dos produtos notáveis é o Quadrado da Soma que é definido da
seguinte forma: (a + b) ² = a² + 2.a.b + b². Sabendo que (a + 3) ²= 25, qual o valor de a?
a) 5
b) 4
c) 3
d) 2
13)Um automóvel percorreu 5/9 da distância entre duas cidades. Como ainda faltam 80km
para percorrer, a distância entre essas duas cidades é de:
a) 180km.
b) 160km.
c) 140km.
d) 120km.
14. Um avião partiu de um aeroporto com certo número de passageiros. Na primeira escala,
desembarcaram 3/7 dos passageiros. Na escala seguinte embarcaram 40. Na penúltima
escala desembarcaram 5/8 dos passageiros, calcule com quantos passageiros ele partiu do
primeiro
aeroporto, sabendo que chegaram no destino final 36 passageiros.
a) 10
b) 196
c) 108
d) 98
15. Para asfaltar 180 metros de uma rodovia, foram necessários 15 trabalhadores,
trabalhando 18 dias com expediente de 10 horas. Quantos dias, com expediente de 6 horas
serão necessários para 30 trabalhadores asfaltarem 60 metros da mesma rodovia.
a) 3
b) 5
c) 7
d) 9
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INFORMÁTICA
16 - No Windows 7, para abrir o Menu Iniciar deve-se pressionar a tecla:
A) ESC
B) TAB
C) ALT
D) Logotipo do Windows
17 - No Windows 7, para capturar a imagem da janela ativa, aquela que está em primeiro
plano na tela, devem-se pressionar a(s) tecla(s):
(A) ALT + PrintScreen
(B) PrintScreen
(C) Backspace
(D) Logotipo do Windows + T
18 - Observe a figura a seguir, que ilustra o acesso ao site do IBGE disponível na Internet.

Com relação ao endereçamento de recursos na Internet, analise as afirmativas a seguir:
I. www.ibge.gov.br/home/ é uma URL (Uniform Resource Locator).
II. home é o local, de endereçamento lógico ou físico, onde se encontra o recurso (ex.: arquivo)
dentro do servidor.
III. www.ibge.gov.br é o domínio principal que indica o endereço do servidor.
Está correto o que se afirma em:
A) somente I;
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B) somente II;
C) somente III;
D) somente I e II;
19 - Entidades públicas e privadas vêm adotando medidas para aumentar a proteção de seus
usuários, tornando mais difícil para um terceiro obter dados sensíveis. Uma dessas medidas
visa prevenir o acesso à conta do usuário, mesmo que o terceiro conheça a sua senha. Essa
medida requer que, além da senha, o usuário utilize um dispositivo, ou outro método por ele
aprovado, para liberar acesso às informações da sua conta. Essa medida refere-se à(às):
A) chave pública e chave privada;
B) senha forte;
C) verificação em duas etapas;
D) chaves RSA.
20 - O Antivírus do departamento de tecnologia da informação de uma empresa identificou
que um programa de computador invadiu máquinas de funcionários do departamento e
abriu portas através das quais é possível controlar os sistemas afetados sem que os usuários
percebam. Esse tipo de ataque ou técnica encontrada pelo Antivírus é o:
A) backdoor;
B) bug;
C) bloatware;
D) dns poisoning;

Boa Sorte!

