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TÉCNICO 

 

 

PORTUGUÊS 

 

 

Linguagem politicamente correta 

Era o ano de 1971. Eu fora convidado a fazer 

uma conferência no Union Theological 

Seminary de Nova York. Na minha fala, usei a 

palavra “homem” com o sentido universal de 

“todos os seres humanos”, incluindo não só os 

homens, que a palavra nomeava claramente, 

como também as mulheres, que a palavra 

deixava na sombra. Era assim que se falava no 

Brasil.  

Depois da conferência, fui jantar no 

apartamento do presidente. Sua esposa, 

delicada, mas firmemente, deu-me a devida 

reprimenda.  

“Não é politicamente correto usar a palavra 

‘homem’ para significar também as mulheres. 

Como também não é correto usar o pronome 

‘ele’ para se referir a Deus. Deus tem genitais 

de homem? Esse jeito de falar não foi 

inventado pelas mulheres. Foi inventado pelos 

homens, numa sociedade em que eles tinham a 

força e a última palavra. É sempre assim: quem 

tem força tem a última palavra...”  

O que aprendi com aquela mulher naquele 

jantar é que as palavras não são inocentes. Elas 

são armas que os poderosos usam para ferir e 

dominar os fracos. 

 Os brancos norte-americanos inventaram a 

palavra “niger” para humilhar os negros. E 

trataram de educar suas crianças. Criaram uma 

brincadeira que tinha um versinho que ia 

assim: “Eeny, meeny, miny, moe, catch a niger 

by the toe”...Quer dizer “Agarre um crioulo 

pelo dedão do pé” (aqui no Brasil, quando se 

quer diminuir um negro, usa-se a palavra 

“crioulo”). Foi para denunciar esse uso 

ofensivo da palavra que os negros cunharam o 

slogan “black is beautiful” (“o negro é 

bonito”). A essa linguagem de protesto, 

purificada de sua função de discriminação, 

deu-se o nome de linguagem politicamente 

correta (“PC language”). 

 A regra fundamental da linguagem 

politicamente correta é a seguinte: nunca use 

uma palavra que humilhe, discrimine ou zombe 

de alguém. Encontre uma forma alternativa de 

dizer a mesma coisa. Não se deve dizer “Ele é 

aleijado”, “Ele é cego”, “Ele é deficiente” etc. 

O ponto crucial é o verbo “ser”. O verbo ser 

torna a deficiência de uma pessoa parte da sua 

própria essência. Ela é a sua deficiência. A “PC 

language”, ao contrário, separa a pessoa da sua 

deficiência.  Em vez de “João é cego”, “João é 

portador de uma deficiência visual.” Essa regra 

se aplica a mim também. 

 Por exemplo: “Rubem Alves é velho”. 

Inaceitável. Porque chamar alguém de velho é 

ofendê-lo — muito embora eu não saiba quem 

foi que decretou que velhice é ofensa. (O título 

do livro do Hemingway deveria ser mudado 

para “O idoso e o mar”?)  

As salas de espera dos aeroportos são lugares 

onde se pratica a linguagem politicamente 

correta o tempo todo. Aí, então, na hora em que 

se convocam os “portadores de necessidades 

especiais” para embarcar — sendo as 

necessidades especiais cadeiras de roda, 

bengalas, crianças de colo —, convocam-se 

também os velhos, eu inclusive.  

Mas, sem saber que palavra ou expressão usar 

para se referir aos velhos sem ofendê-los, 

houve alguém que concluiu que o caminho 

mais certo seria chamar os velhos pelo seu 

contrário. Assim, em vez de convocar velhos 
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ou idosos pelos alto-falantes, a voz convoca os 

cidadãos da “melhor idade”. A linguagem 

politicamente correta pode se transformar em 

ridículo. Chamar velhice de “melhor idade” só 

pode ser gozação. É claro que a “melhor idade” 

é a juventude.  

Quero, então, fazer uma sugestão que agradará 

aos velhos. A voz chama para embarcar os 

“cidadãos da ‘idade é terna’”. Não é bonito 

ligar a velhice à ternura?  

Rubem Alves (Pub. Folha de São Paulo em 16/03/2010) 

 

01. (CONCURSO MAURITI/2018) De 

acordo com a ideia central do texto, é 

correto afirmar: 
 

A) Devemos sempre utilizar as palavras 

politicamente corretas, independente de 

qualquer situação; 

 

B) As palavras são desprovidas de toda e 

qualquer carga significativa, o diálogo é que 

faz com que elas assumam características de 

amor ou ódio; 

 

C) As palavras, quando inseridas no discurso, 

podem ser verdadeiras ferramentas de 

dominação e agressão; 

 

D) As palavras politicamente corretas existem 

para suavizar expressões grosseiras; 

 

E) O importante é estabelecer o diálogo, não 

importa as palavras usadas. 

 

 

02. (CONCURSO MAURITI/2018) Há 

um momento no texto em que o autor faz 

referência a uma especificidade local em 

contraste ao estabelecido no exterior. A 

passagem que deixa isso claro é: 
 

A) Os brancos norte-americanos inventaram a 

palavra “niger” para humilhar os negros. 

 

B) As salas de espera dos aeroportos são 

lugares onde se pratica a linguagem 

politicamente correta o tempo todo. 

 

C) Foi para denunciar esse uso ofensivo da 

palavra que os negros cunharam o slogan 

“black is beautiful” (“o negro é bonito”). 

 

D) Era o ano de 1971. Eu fora convidado a 

fazer uma conferência no Union Theological 

Seminary de Nova York. 

 

E) Era assim que se falava no Brasil. 

 

 

03. (CONCURSO MAURITI/2018) No 

fragmento: Elas são armas que os 

poderosos usam para ferir e dominar os 

fracos. O termo em destaque é: 
 

A) Um pronome adjetivo que se refere a um 

termo anteriormente citado; 

 

B) Um pronome substantivo, núcleo do sujeito 

e faz referência a um termo citado 

anteriormente; 

 

C) Um pronome pessoal do caso reto e que 

exerce a função sintática de complemento da 

oração principal; 

 

D) É um elemento de amarrar o texto e se 

refere às mulheres; 

 

E) Refere-se às palavras e exerce a função 

sintática de núcleo do objeto direto da 

oração principal. 

 

 

04. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Observe o fragmento a seguir, em seguida 
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classifique sintaticamente o termo em 

destaque: Os brancos norte-americanos 

inventaram a palavra “niger” para 

humilhar os negros. 
 

A) Núcleo do sujeito; 

B) Predicativo do sujeito; 

C) Adjunto adnominal; 

D) Objeto direto; 

E) Complemento verbal. 

 

 

05. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Relacione a segunda coluna de acordo 

com o que está contido na primeira 

coluna, estabelecendo uma relação de 

significado, em seguida marque a 

alternativa que corresponda 

corretamente: 
 

(1)  o crisma          (  ) a moral 

(2)  a relva             (  ) um sacramento a crisma 

(3)  a crisma          (  )  o ânimo  

(4)  a ética             (  ) o óleo santo 

(5)  a cabeça         (  )  a grama 

(6)  o moral          (  )  parte do corpo 
 
A) 6, 1,4, 3, 5, 2; 

B) 3, 6, 4, 1,2, 5; 

C) 4, 1,6, 3, 5, 2; 

D) 4, 3, 6, 1,2, 5; 

E)  5, 4,1, 3, 6, 2. 

 

 

06. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Dados os substantivos a seguir, marque a 

alternativa que, pela ordem, esteja com a 

classificação correta: alface; dó; 

telefonema; criança. 

 

A) Masculino; feminino; masculino; feminino; 

B) Feminino; feminino; feminino; feminino; 

C) Masculino; feminino; masculino; masculino; 

D) Masculino; masculino; masculino; masculino; 

E) Feminino; masculino; masculino; feminino. 

 

 

07. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Preencha corretamente os espaços vazios 

com uma das palavras contidas nos 

parênteses, em seguida marque a opção 

que foi preenchida com a primeira destas 

palavras: 
 

A) A polícia ambiental combateu o ............ de 

animais silvestres na Chapada do Araripe 

(tráfico; tráfego); 

 

B) O Supremo Tribunal resolveu .............. o 

candidato ao cargo eletivo (discriminar; 

descriminar); 

 

C) O cearense é nacionalmente conhecido pelo 

seu ........ de humor (censo; senso); 

 

D) O senhor apresentava o tom .......... nos seus 

cabelos (russo; ruço); 

 

E) O estudo constante o fez ........ ao mais alto 

grau na empresa (acender; ascender). 

 

 

08. (CONCURSO MAURITI/2018) O 

chefe deferiu o pedido de passagens do 

funcionário de sua empresa. O termo em 

destaque pode  ser substituído por: 
 



_______________________________________________________________________________________ 
 

  

Concurso para provimento de cargos da Prefeitura de Mauriti – Data: 14/10/2018 

 

4 

A) Despachou negativamente; 

B) Despachou favoravelmente; 

C) Observou; 

D) Assinou; 

E) Arquivou. 

 

 

09. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Marque a opção em que exista um erro 

de concordância nominal: 
 

A) Encontrei o caderno e o lápis velhos; 

B) Havia na floricultura rosa e cravo bonito; 

C) O programa oferece localização e 

atendimento perfeitos; 

D) A adorável Fernanda Montenegro e Laura 

Cardoso representam a dramaturgia 

brasileira; 

E) Encontrei caída a escada e o balde de tinta. 

 

 

10. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Marque a opção errada no que se refere à 

regência nominal: 

 

A) Os fieis sentiam a maior devoção por Maria; 

B) A natureza é agradável aos olhos; 

C) Os agrotóxicos são nocivos para todos; 

D) A caridade é agradável a Deus; 

E) Moramos em uma rua paralela a sua. 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

11. (CONCURSO MAURITI/2018) 

“Templos são invadidos e profanados. Em 

outros casos, há agressões verbais, 

destruição de imagens sacras e até ataques 

incendiários ou tentativas de homicídio. O 

cenário preocupa adeptos de diversas 

religiões e, em pelo menos oito Estados, o 

Ministério Público investiga ocorrências 

recentes de intolerância. Entre janeiro de 

2015 e o primeiro semestre deste ano, o 

Brasil registrou uma denúncia a cada 15 

horas, mostram dados do Ministério dos 

Direitos Humanos (MDH).” Felipe Resk, 

José Maria Tomazela e Jonathas Cotrim, O 

Estado de São Paulo, 12 Novembro 2017 | 03h00. 
Sobre o tema da intolerância religiosa 

marque a alternativa correta: 

A) O direito à liberdade de expressão garante 

que todos podem dizer o que se deseja 

acerca de crenças ou religiões, ainda que 

isso possa ofender ou desrespeitar a fé de 

outras pessoas. 

B) Segundo as leis brasileiras a intolerância 

religiosa não é considerada crime no país; 

C) Apesar de poder ter elementos de violência, 

a intolerância religiosa não é tratada como 

crime de ódio; 

D) A intolerância pode ser punida com penas 

que vão de 10 a 15 anos de prisão 

E) Realizar atos de violência e vandalismo em 

geral contra templos religiosos é 

intolerância religiosa. 

 

12. (CONCURSO MAURITI/2018) 

“BRASIL FAZ HISTÓRIA: Na Olimpíada 

em casa, o Brasil se inspirou e fez a melhor 

campanha de sua história nos Jogos, 

quebrando o recorde de ouros para o país: 7. 
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Além disso, foram 6 pratas e 6 bronzes, 

garantindo em 13º lugar no quadro de 

medalhas, com um total de 19 pódios – 

marca também inédita. Apesar do resultado, 

o país não bateu a meta estabelecida pelo 

Comitê Olímpico Brasileiro, de ficar entre 

os 10 primeiros do ranking. Nas 

competições, muitas surpresas e algumas 

decepções.” G1 Publicado em 21/08/2016, 

Atualizado em 22/08/2016. 

Ainda assim, nem tudo foi positivo com as 

Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016. 

Marque a alternativa que trata dos 

problemas nas Olimpíadas de 2016. 

A) Nadadores dos Estados Unidos da América 

mentiram afirmando que foram roubados; as 

obras de estrutura para melhoria dos 

transportes não foram concluídas; venda 

ilegal de ingressos e alimentos com preços 

muito elevados; 
 

B) Todas as obras planejadas foram entregues 

dentro dos prazos estabelecidos; as 

Olimpíadas deixaram um legado de 

estrutura de equipamentos olímpicos que 

tem sido usado amplamente por todos os 

cidadãos; Os jogos Olímpicos do Rio de 

Janeiro foram marcados pela transparência, 

não tendo nenhum caso de denuncia de 

corrupção; 
 

C) O grande apoio de toda a população 

brasileira foi refletido na falta de protestos 

contra os gastos com os Jogos Olímpicos; 
 

D) Em meio à realização dos Jogos ocorreu a 

chamada “greve dos caminhoneiros” que 

praticamente paralisou o Brasil; 
 

E) Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 

2016 ocorreram no momento da maior crise 

na Venezuela, o que resultou em diversos 

problemas com a imigração de milhares de 

venezuelanos que atravessaram a fronteira 

com o Brasil em busca de melhores 

oportunidades. 

 

13. (CONCURSO MAURITI/2018) São 

Estados da Região Nordeste, EXCETO: 

A) Maranhão; São Luiz; Alagoas; Maceió; 

Aracajú, Sergipe; 
 
B) Ceará; Pernambuco; Paraíba; Piauí; 
 
C) Maranhão; Bahia; Alagoas; Sergipe; 
 
D) Rio Grande do Norte; Paraíba; Pernambuco; 
 
E) Maranhão; Paraíba; Piauí; Pernambuco. 

 

14. (CONCURSO MAURITI/2018) Sobre o 

tema da Ética Profissional marque a 

opção correta: 

A) Após passar pelo período probatório o 

servidor público não deverá se preocupar 

com o cumprimento de horários, 

especialmente por ter estabilidade no 

trabalho; 

B) Sendo servidor público, o trabalhador não 

precisa se preocupar com os seus atos na 

vida pessoal, pois isso não atinge a sua 

imagem no trabalho; 

C) O servidor público deve zelar pela imagem 

e pela lealdade para com a instituição em 

que trabalha devendo, por exemplo, não 

comentar acontecimentos internos nas redes 

sociais e outros meios de divulgação; 

D) Como a vida do servidor público somente 

interessa a ele mesmo, nenhuma autoridade 

ou cargo superior pode questioná-lo sobre o 

seu comportamento, coisas ilícitas ou que 

afetem à moral fora da instituição; 

E) O servidor público, por ter estabilidade não 

deve levar em consideração as questões 

éticas. 
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15. (CONCURSO MAURITI/2018) Sobre a 

localização geográfica do Município de 

Mauriti marque a opção correta: 

A) Localizado na região sul do Ceará, na zona 

fisiografica do Cariri; 

B) Localizado na região Norte do Ceará, na 

zona do Maciço do Araripe; 

C) Localizado na região centro-meridional do 

Ceará, na zona do Maciço; 

D) Localizado na região sul do Ceará, na zona 

fisiografica do Sertão Central; 

E) Localizado na Região centro-oeste do 

Ceará, na zona fisiografica do Jaguaribe. 

 

16. (CONCURSO MAURITI/2018) Sobre a 

criação da Capela da Padroeira que 

simboliza o marco inicial da História do 

povo de Mauriti, a autora Mary Hismênia 

S. D. N. de Figueiredo afirma: “A capela 

de N. Sra. da Conceição nasceu numa 

área doada pelo Capitão Miguel Dantas, 

no cumprimento de uma promessa 

alcançada para livrar-se do cólera-

morbus em 06-09-1870. ” Considerando 

essa citação assinale a alternativa 

INCORRETA sobre a fundação de 

Mauriti. 

A) O fator religioso é de grande importância na 

formação histórica da cidade de Mauriti; 

B) A formação histórica da cidade de Mauriti 

foi organizada a partir de inciativas de 

sujeitos históricos com forte participação da 

religiosidade; 

C) Mesmo contando com poderes econômicos 

e religiosos da Igreja no Cariri, a criação da 

capela necessitou do apoio de lideranças 

politicas e sociais do lugar; 

D) A criação da cidade Mauriti naquele 

momento foi um ato exclusivamente 

politico, não tendo relações religiosas; 

E) A Igreja Católica teve participação na 

criação de várias cidades do Cariri Cearense 

como Mauriti. 

 

17. (CONCURSO MAURITI/2018) Com 

relação aos aspectos  do Município de 

Mauriti no que se refere aos seus Distritos 

é correto afirmar: 

A) São Distritos de Mauriti: Coité; São Miguel; 

Buritizinho; Palestina; Umburana; Anauá; 

B) Mesmo tendo um dos maiores territórios 

dentre os municípios da região, Mauriti 

possui apenas dois Distritos: Palestina e 

Anauá; 

C) São Distritos de Mauriti: Coité; São Miguel; 

Jamacarú; Dom Quintino (Bispo fundador); 

Palestina; Marapuá; 

D) São Distritos de Mauriti: Olho D’Água; São 

Sebastião; Santo Antônio; Quixabinha; 

Mirante; 

E) Com sua reduzida extensão territorial o 

município de Mauriti não possui Distritos. 

 

18. (CONCURSO MAURITI/2018) “Dados 

coletados de 1994, Mauriti foi o terceiro 

maior consumidor de energia rural da 

região, com 5.549 mwh.” Mary Hismênia S. 

D. N de Figueiredo. 

“No setor primário, destaca-se como o 

maior produtor de fumo em folha do Ceará, o 

maior produtor de milho e feijão da região, 

cultivando ainda o algodão arbóreo e herbáceo, 
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cana-de-açúcar, tomate, manga, mandioca e 

laranja.” Mary Hismênia S. D. N de 

Figueiredo. 

Considerando as afirmações da autora 

sobre a economia no município de Mauriti 

marque a opção correta: 

A) A base da economia de Mauriti é o 

comércio; 

B) A base da economia de Mauriti é a 

indústria; 

C) A base da economia de Mauriti é a atividade 

financeira; 

D) A base da economia de Mauriti é a cultura 

agrícola; 

E) As bases da economia de Mauriti são a 

mineração e a pesca. 

 

19. (CONCURSO MAURITI/2018) 

“Destaca-se com ponto turístico, visitado 

por estudantes da cidade e Universidade o 

Sítio Arqueológico Pedra da Letra, tombado 

em 18 de dezembro de 1988 como 

Patrimônio Histórico Cultural do município 

pela lei municipal N° 338. [...] Concluiu-se 

que a linguagem usada pelos silvícolas 

Tupiniquins e Tapuias traduziam um 

suposto tratado de paz entre as tribos no 

sentido de respeito mútuo pelas fronteiras 

por eles demarcadas e que estabeleciam os 

limites de seus territórios. Além dessas 

informações, foram vislumbradas imagens 

de pássaros e contornos de armas.” Mary 

Hismênia S. D. N de Figueiredo. 

Segundo as afirmações da autora sobre 

esse que é um dos pontos turísticos do 

Município de Mauriti, é correto afirmar: 

A) Os poderes constituídos em Mauriti não se 

dedicaram aos processos de valorização da 

história, da memória e da identidade do 

município; 
 

B) Os primeiros povos que habitaram a região 

do município de Mauriti foram os africanos; 
 

C) Os primeiros povos que habitaram a região 

do município de Mauriti foram os indígenas 

e os poderes constituídos em Mauriti 

reconhecem a importância das politicas de 

tratamento da memória, da história e da 

identidade expressados na lei de 

tombamento da Pedra da Letra; 
 

D) Antes da chegada dos colonizadores de 

origem europeia a região do município de 

Mauriti não era habitada; 
 

E) Não existem estudos e pesquisas acerca da 

Pedra da Letra no município de Mauriti. 

 

20. (CONCURSO MAURITI/2018) São 

limites do Município de Mauriti: 
 
A) Ao norte com Pernambuco; a leste com 

Brejo Santo e Milagres; a oeste com 

Paraíba; ao sul com Barro; 
 
B) Ao norte com Barro; ao sul com 

Pernambuco; ao leste com Paraíba; ao oeste 

com Brejo Santo e Milagres; 
 
C) Ao norte com Barro; ao sul com Juazeiro do 

Norte; ao leste com Paraíba; ao oeste com 

Caririaçu; 
 
D) Ao norte com Juazeiro do Norte; o sul com 

Pernambuco; ao leste com Paraíba; ao oeste 

com Barbalha; 
 
E) Ao norte com Pernambuco; ao sul com 

Porteiras; ao leste com Paraíba; ao oeste 

com Brejo Santo e Milagres.   


