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LÍNGUA PORTUGUESA 

Há salvação para o ensino público 
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O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), disponível desde 
ontem na página do Ministério da Educação na internet, evidencia o grau de 
degradação a que chegou a educação pública no país. Das mil escolas com piores 
notas nas provas do ano passado, 965 são estaduais. Por outro lado, entre as mil 
melhores, figuram apenas 36 instituições estaduais de ensino. Forçoso lembrar que 
85% dos estudantes de nível médio estão matriculados em colégios estaduais. 
Portanto, de posse desses números tão pífios quanto chocantes, os governantes 
deveriam agir sem demora, concedendo total prioridade à educação, a fim de evitar 
que mais uma geração de brasileiros se perca nos limites da iliteracia.  

Embora tenha conseguido vencer o desafio da universalização no acesso ao 
ensino fundamental, no fim dos anos 90, o Brasil continua atrasado em relação à 
qualidade oferecida pela rede pública no ensino médio. Já se tornou tristemente 
comum encontrar, dentro de classe, adolescentes incapazes de ler e entender textos 
mais complexos ou mesmo fazer as quatro operações aritméticas. Num mundo cada 
vez mais marcado pelo avanço do conhecimento e pela inovação tecnológica, o 
Brasil segue na contramão, embora tenha bons exemplos a mirar.  

Não se trata de copiar a fórmula da rede particular de ensino (que, aliás, 
domina a lista do Enem, com 905 entre os mil estabelecimentos com notas mais 
altas). Há boas escolas públicas no nível fundamental, conforme revelou o estudo 
'Aprova Brasil – O direito de aprender'. [...]  

De acordo com o estudo, os projetos pedagógicos com melhores resultados 
são exatamente os que apelam para a simplicidade e a criatividade. Ou seja, a chave 
do sucesso não está necessariamente relacionada à qualidade da infraestrutura nem 
à disponibilidade de recursos. Algumas escolas montaram bem-sucedidos programas 
de leituras sem terem biblioteca. [...] Mais importante ainda: embora os colégios 
analisados estivessem situados em diferentes contextos socioeconômicos, tinham 
algo em comum: professores empenhados e capacitados, estabilidade do corpo de 
funcionários administrativos e forte apoio dos pais, principalmente na fiscalização da 
frequência, no controle das lições de casa e até na confecção de lanches. 

Portanto, é possível elevar a qualidade da educação pública a partir de 
medidas simples e baratas – bastando, para isso, vontade política e orientação. Mas 
não há mais tempo a perder. 

http://jbonline.terra.com.br/pextra/2009/04/29/e290424712.asp 
 

COM BASE NO TEXTO, ASSINALE A ALTERNATIVA QUE COMPLETA CORRETAMENTE AS 
QUESTÕES DE 01 A 10. 
01. O propósito comunicativo do texto é, sobretudo, 
(A) criticar a realização das avaliações do ENEM. 
(B) incitar o leitor a lutar em defesa da escola pública. 
(C) mostrar que a educação pública no Brasil pode melhorar. 
(D) descrever, com detalhes, o sistema de ensino na educação básica. 

 
02. Os resultados do ENEM revelam que  
(A) as escolas da rede pública apresentam uma atuação medíocre. 
(B) a maioria dos estudantes do nível médio pertence às escola estaduais. 
(C) o Brasil venceu o desafio da universalização no acesso ao ensino fundamental. 
(D) os estabelecimentos de ensino da rede particular têm um desempenho inexpressivo. 
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03. Há uma estratégia concessiva na seguinte passagem do texto: 
(A) “Das mil escolas com piores notas nas provas do ano passado, 965 são estaduais” (linhas 3-4).  
(B) “Forçoso lembrar que 85% dos estudantes de nível médio estão matriculados em colégios 

estaduais” (linhas 5-6).  
(C) “os governantes deveriam agir sem demora, concedendo total prioridade à educação, a fim de 

evitar que mais uma geração de brasileiros se perca nos limites da iliteracia” (linhas 7-9). 
(D) “Embora tenha conseguido vencer o desafio da universalização no acesso ao ensino 

fundamental, no fim dos anos 90, o Brasil continua atrasado em relação à qualidade oferecida 
pela rede pública no ensino médio” (linhas 10-12). 

 
04. Com base no contexto lingüístico, pode-se depreender que o vocábulo iliteracia (linha 9) 
significa 
(A) instrução. 
(B) qualidade de literário. 
(C) qualidade do que é literal. 
(D) condição ou estado de iletrado. 

 
05. Entre os motivos que explicam o sucesso de certas escolas públicas de nível fundamental, são 
citados no texto o(a) 
(A) inovação tecnológica e programas de leituras. 
(B) apoio dos pais e a presença de professores capacitados. 
(C) disponibilidade de recursos e a fiscalização da frequência. 
(D) qualidade da infraestrutura e projetos pedagógicos criativos. 

 
06. Nos enunciados “Portanto, é possível elevar a qualidade da educação pública a partir de 
medidas simples e baratas” (linhas 30-31) e “Mas não há mais tempo a perder” (linhas 31-32), as 
palavras destacadas em negrito expressam, respectivamente :  
(A) explicação e adição. 
(B) restrição e conclusão. 
(C) conclusão e oposição. 
(D) conseqüência e explicação. 

 
07. Quanto às noções de sintaxe, é correto afirmar que  
(A) a oração “concedendo total prioridade à educação” (linha 8) expressa modo. 
(B) o pronome “que” em “que, aliás, domina a lista do Enem” (linhas 17-18 ) exerce a função de 

objeto. 
(C) “Das mil escolas com piores notas nas provas do ano passado, 965 são estaduais” (linhas 3-4) é 

uma oração sem sujeito. 
(D) “Já se tornou tristemente comum encontrar, dentro de classe, adolescentes incapazes de ler e 

entender textos mais complexos” (linhas 12-14) é um período composto por coordenação. 
 

08. Quanto aos fatos gramaticais da língua, pode-se afirmar que o(a) 
(A) mudança da posição do adjetivo em “bons exemplos a mirar” (linha 16) altera o sentido da 

expressão. 
(B) pronome “os”, em “são exatamente os que apelam para a simplicidade e a criatividade” (linha 

22), refere-se a “resultados”. 
(C) vocábulo “aliás”, em “que, aliás, domina a lista do Enem” (linhas 17-18), poderia ser substituído, 

sem alteração de sentido, por “a propósito”. 
(D) conjunção “já” em “Já se tornou tristemente comum encontrar, dentro de classe, adolescentes 

incapazes de ler e entender textos mais complexos” (linhas 12-14), é empregada com valor 
alternativo. 
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09. A relação de idéias existente entre os enunciados 
 
“Não se trata de copiar a fórmula da rede particular de ensino” (linha 17)  
 
e “Há boas escolas públicas no nível fundamental” (linha 19),  
 

poderia ser explicitada por meio do conectivo   
(A) “porém”. 
(B) “portanto”. 
(C) “enquanto” 
(D) “visto que”. 

 
10. Observe o documento abaixo: 

 
Maria Auxiliadora Sena da Silva, professora de Ciências deste estabelecimento 
de ensino, vem mui respeitosamente solicitar a V. S.ª os incentivos a que tem 
direito por ter concluído o Curso de Especialização em Biologia, no dia 16 de 
maio de 2009. 

 
Trata-se do fragmento de um 

(A) aviso. 
(B) ofício. 
(C) memorando. 
(D) requerimento. 

 
LEGISLAÇÃO 

 
11. De acordo com a Lei N. 587 de 13 de junho de 2005, os Servidores Civis da Administração Direta, 
Autarquias, Fundações Públicas e Câmara Municipal de Xinguara perceberão adicionais de 
insalubridade e de periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos 
trabalhadores em geral, calculados com base nos seguintes percentuais: 
(A) dez, vinte e quarenta por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio e máximo, 

respectivamente e dez por cento, no de periculosidade, sobre o valor recebido a título de 
gratificações recebidas. 

(B) dez, vinte e trinta por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio e máximo, 
respectivamente e dez por cento, no de periculosidade. 

(C) dez, vinte e quarenta por cento, no caso de periculosidade nos graus mínimo, médio e máximo, 
respectivamente e dez por cento, no de insalubridade. 

(D) dez, vinte e quarenta por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio e máximo, 
respectivamente e dez por cento, no de periculosidade. 

 
12. No percebimento da gratificação natalina pelo servidor municipal de Xinguara 
(A) a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada como mês integral. 
(B) a fração igual ou superior a 20 (vinte) dias será considerada como mês integral. 
(C) será considerada como base de cálculo as demais vantagens pecuniárias recebidas. 
(D) será paga até o dia 15 (quinze) do mês de dezembro de cada ano. 
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13. Por reversão entende-se: 
(A) a forma de provimento, em cargo mais compatível, pelo servidor que tenha sofrido limitação em sua 

capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica oficial. 
(B) a progressão funcional do servidor estável a uma posição que lhe assegure maior vencimento base, 

dentro da mesma categoria funcional, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento, 
alternadamente. 

(C) o reingresso no serviço público do servidor em disponibilidade, em cargo de natureza e padrão 
correspondente ao que ocupava. 

(D) o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando, por junta médica oficial, forem 
declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria. 

 
14. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á 
(A) a pedido do servidor, ou de ofício. 
(B) a pedido do servidor requerente de abertura de processo administrativo disciplinar. 
(C) mediante solicitação da Secretaria onde o servidor estiver lotado. 
(D) somente por ofício do chefe imediato do servidor exonerado. 
 
15. Vencimento é  
(A) o acúmulo das vantagens pecuniárias permanentes percebidas pelo servidor. 
(B) a retribuição pecuniária calculada a partir da quantidade de salários mínimos percebidos pelo 

servidor. 
(C) a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. 
(D) o salário mínimo mensal percebido pelo servidor. 
 
16. As diárias percebidas pelo servidor municipal constituem 
(A) remuneração. 
(B) indenização. 
(C) salário. 
(D) gratificação adicional. 
 
17. Ao servidor investido em função de direção, chefia ou assessoramento é devida uma gratificação, 
pelo seu exercício, de  
(A) até 50% (cinqüenta por cento). 
(B) no mínimo 50% (cinqüenta por cento). 
(C) até 30% (trinta por cento). 
(D) até 80% (oitenta por cento). 
 
18. O valor da contribuição para a Previdência Social do servidor municipal, será sempre fixado por 
(A) decreto legislativo municipal. 
(B) lei municipal. 
(C) lei estadual. 
(D) lei federal. 
 
19. A demissão do servidor é 
(A) o afastamento do cargo decorrente de prática de infração disciplinar, apurada em inquérito 

administrativo, assegurada ao acusado ampla defesa, em obediência ao princípio do contraditório. 
(B) a exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor, ou de ofício. 
(C) o afastamento do cargo decorrente de prática de infração disciplinar, apurada em inquérito 

administrativo, assegurada ao acusado ampla defesa, em obediência ao princípio do contraditório 
somente nos casos requeridos de ofício pelo próprio servidor. 

(D) a dispensa do cargo de confiança para o qual foi designado decorrente de prática de infração 
disciplinar, apurada em inquérito administrativo, assegurada ao acusado ampla defesa, em 
obediência ao princípio do contraditório. 
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20. A posse do servidor no cargo público ocorrerá no prazo de 
(A) 30 (trinta) dias contados da aprovação em concurso público. 
(B) 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de provimento. 
(C) 30 (trinta) dias após o encerramento do estágio probatório. 
(D) pelo menos 06 (seis) meses de declaração de vacância de algum cargo público. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

MARQUE APENAS A ALTERNATIVA CORRETA. 

 
21. Segundo o site da Companhia Paraense de Turismo (PARATUR, 2009), novos destinos turísticos 
foram estabelecidos em diversas localidades da região. O objetivo é desenvolver práticas sustentáveis 
no meio ambiente natural, a fim de deslanchar o potencial de cada destinação. Nesse contexto, o 
município de Xinguara com suas inúmeras fazendas foi contemplado na rota:  
(A) do minério 
(B) das águas  
(C) do grande lago  
(D) do agronegócio 
 

22. A Política Nacional de Turismo (2007-2010) é regida por um conjunto de leis e normas, voltadas ao 
planejamento e ordenamento do setor, e por diretrizes, metas e programas a serem trabalhados em 
âmbito nacional definidos no Plano Nacional do Turismo – PNT, estabelecido pelo Governo Federal. 
Sendo assim, é correto afirmar que dentre seus objetivos está  

(A) estabelecer metas de gastos para pequenos empreendedores que atuam no setor turístico e 
desenvolvem projetos inovadores dentro da destinação. 

(B) financiar recursos para as empresas públicas e privadas, incentivando assim a construção de 
empreendimentos hoteleiros locais, em áreas de interesse turístico. 

(C) reduzir as disparidades sociais e econômicas de ordem regional, promovendo a inclusão social pelo 
crescimento da oferta de trabalho e melhor distribuição de renda. 

(D) qualificar os profissionais do trade para atuar no incremento do volume da demanda nacional e 
internacional, gerando maior ênfase nas questões econômicas direcionadas à atividade turística. 

 
23. Interpretando a prática do turismo no meio ambiente natural, verifica-se a preocupação de muitos 
profissionais quanto à sua preservação, ou seja, desenvolver atividades menos impactantes no 
presente, na perspectiva desses recursos serem usufruídos pelas gerações futuras. Sendo assim, qual 
das alternativas abaixo corresponde a esse pensamento?  
(A) A paisagem é descaracterizada pela construção de equipamentos cuja arquitetura, cujos materiais e 

cujo estilo contrastam com o meio natural. 
(B) Os empreendedores turísticos passam a investir nas medidas preservacionistas, a fim de manter a 

qualidade e atratividade dos recursos naturais e socioculturais. 
(C) Ecologicamente, o turismo implica na ocupação e na destruição de áreas naturais que se tornam 

urbanizadas, poluídas e impactadas pelo tráfego intenso de turistas nesses locais. 
(D) O crescimento do turismo provoca a construção de casas, equipamentos e infra-estrutura para os 

turistas que se situam em áreas abertas, isto é, nas paisagens naturais ou nas áreas agropastoris. 
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24. O turismo como qualquer atividade requer segmentar o mercado para atingir determinado público 
alvo. É o processo utilizado para agrupar pessoas com desejos e necessidades semelhantes. Para 
construir suas bases, faz-se necessário categorizar as demandas envolvidas. Dentre as alternativas 
abaixo, marque a letra que corresponde às variáveis da categoria comportamental aplicada à 
segmentação.  

(A) Características de personalidade, estilo de vida, motivações. 
(B) Tamanho da região, cidade ou área metropolitana, densidade populacional, clima, relevo, densidade 

do mercado. 
(C) Ocasião, expectativas em relação aos benefícios, taxa de utilização, fidelidade à marca, atitude em relação ao 

produto. 

(D) Idade, sexo, estado civil, raça, grupo étnico, escolaridade, profissão, tamanho da família, religião, 
classe social, nacionalidade. 

 

25. O setor público pode funcionar como facilitador, indutor e organizador no processo de 
desenvolvimento do turismo em determinada localidade, seu papel deve se concentrar em qual desses 
pontos?  
(A) Coordenar a implantação de uma política de turismo e de processo cotidiano de sua efetivação.  
(B) Empregar diligência no sentido de dar ênfase ao planejamento em primeiro nível (eventos, 

excursões e viagens). 
(C) Concentrar esforços no sentido de dar sustentação ao planejamento em segundo nível (estruturar 

empresas: agências de viagens, transportadoras e hotéis). 
(D) Planejar o turismo observando aspectos econômicos e mercadológicos, para equilibrar a balança de 

pagamentos e gerar lucros para as empresas do setor. 
 

26. Temas como: a observação de pássaros e de orquídeas selvagens, das instruções sobre medicina 
natural, do aprendizado sobre estilos arquitetônicos históricos e da participação em escavações 
arqueológicas. Enquadram-se em qual categoria de turismo? 

(A) Rural. 
(B) Aventura. 
(C) Voltado às “raízes”.   
(D) Interesse especial. 
 

27. Segundo a Organização Mundial de Turismo (OMT), este componente é responsável pelo 
crescimento do setor turístico em escala mundial.  
(A) Atrativo 
(B) Transporte 
(C) Alimentação 
(D) Hospedagem 
 
28. O sistema turístico pode ser representado como um todo complexo constituído por diversas partes 
(ambiental, social, cultural e econômico). Baseados nessa proposição, qual a resposta que demonstra a 
dimensão cultural deste processo?  
(A) As diferentes manifestações existentes no Brasil passam a constituir elemento de atratividade, seja 

pela sua arquitetura, gastronômica, religiosidade, vestuário, tradições e outras. 
(B) A descaracterização do artesanato, voltada exclusivamente para o consumo dos turistas (souvenir), 

com obras estilizadas que mantêm uma relação muito tênue com a cultura que os originou. 
(C) O folclore e outras manifestações culturais dos povos visitados são geralmente apresentados de 

forma “romantizada” aos turistas em salões especiais, com ar-condicionado e poltronas confortáveis. 
(D) A vulgarização das manifestações tradicionais, como por exemplo, danças e shows apresentados 

de forma inexata, contribuindo para a criação de uma imagem estereotipada, a fim de atender aos 
interesses dos visitantes. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA 

 9 

29. A pesquisa em turismo tornou-se cada vez mais importante como auxiliar na tomada de decisões e 
no planejamento do produto turístico para as destinações alvo. Marque a alternativa que corresponde a 
essa afirmativa.  

(A) As empresas do setor se utilizam das pesquisas para elaborar seu planejamento estratégico anual. 
(B) No Brasil, as empresas turísticas se apropriam das estatísticas para oferecer produtos e serviços de 

qualidade aos turistas. 
(C) É utilizada em campanhas de marketing estratégico, em estudos sobre atitude e comportamento dos 

consumidores. 
(D) A pesquisa turística serve para conhecer a demanda (real e potencial), por meio de levantamentos 

da opinião, o que é considerado modismo entre os gestores do turismo. 
 

30. O que se caracteriza como Turismo Receptivo?  

(A) Visitas com pernoite. 
(B) Visitas a um país, por não residentes. 
(C) Visitas, por parte de residentes de um país, a um outro.        
(D) Visitas, por parte de residentes, dentro de seu próprio país.  
 

 

 

 

 

 

 




