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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PRONATEC – EDITAL nº 01/2014  

NÍVEL MÉDIO  -  FUNÇÕES: 201 a 245 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

 

- Ao receber a ordem do Fiscal da sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma reclamação  

sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova. Caso haja algum  

problema,  solicite a substituição deste caderno. 

 

- Este caderno de prova objetiva contém 20 (VINTE) questões de Língua Portuguesa, cada uma constituída de  

4 (QUATRO) alternativas de respostas para cada questão, sendo apenas uma alternativa correta.   

- Use como rascunho a Folha de Respostas reproduzida no final deste caderno.  

- Confira se sua prova corresponde ao cargo pelo qual você optou quando realizou a inscrição. 

- Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre candidatos, tampouco 

será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico(calculadora, telefone celular, beep, pagers, 

entre outros). 

- Ao finalizar a prova, transfira as respostas para a  Folha de Respostas, observando o seguinte exemplo: 

Questão 1 – letra C 

Questão 2 – letra B 

1) A) B) C) D)  

2) A)         B)   C) D)  

 

- Use apenas caneta (tinta preta ou azul) para preencher os quadrinhos da Folha de Respostas. Não utilize 

corretivo. NÃO SERÃO ACEITAS RASURAS. 

- Sua resposta não será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas, MESMO QUE UMA  

DELAS ESTEJA CORRETA. 

- Não deixe nenhuma questão sem resposta. 

- Não dobre, amasse ou rasure a  Folha de Respostas. ELA É A SUA PROVA.  

- O candidato deverá entregar somente a FOLHA DE RESPOSTAS, devidamente preenchida e  assinada. 

- O tempo de duração da prova é de 2h (DUAS HORAS) já incluído o tempo destinado à transcrição das  

 respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a Folha de Respostas e à assinatura da mesma. 

ABRA ESTE CADERNO SOMENTE QUANDO AUTORIZADO 
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FOLHA DE RASCUNHO DE GABARITO 
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Contagem, 14 de setembro de 2014. 
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PORTUGUÊS 

Leia o texto a seguir para responder às questões 1 a 6. 

Contaminação emocional nas decisões 

 A maioria das pessoas ao tomar uma decisão razoavelmente importante, como o 

destino de um investimento financeiro, ficam ansiosas diante das escolhas, o que poderia 

afetar suas decisões, inclusive a disposição de correr riscos. Até o momento, a sugestão 

para controlar esse estado, e com isso melhorar o processo de decisão, é a de ficar 

consciente de que essa ansiedade é derivada daquele momento importante, e com isso 

aumentar o controle da situação.  

 Mas uma nova pesquisa publicada na revista Psychological Science mostra que 

possivelmente não basta relacionar a ansiedade com a decisão daquele momento. 

Pesquisadores demonstraram que o processo de decisão pode ser afetado por emoções 

que não têm nada a ver com a situação específica, como, por exemplo, a irritação no 

trânsito, o que acontece praticamente todos os dias. E não são apenas as emoções ruins 

que afetam o julgamento. Boas notícias na família, por exemplo, podem aumentar a 

disposição para assumir riscos de modo irrealístico.  

 A solução para não ser contaminado pelas emoções que nada têm a ver com a 

situação, dizem os pesquisadores, é aprimorar a Inteligência Emocional, em especial a 

capacidade de localizar rapidamente um estado emocional, atribuir o mesmo a situações 

que podem não estar acontecendo no momento, e finalmente não permitir que a mesma 

interfira no julgamento, ou ao menos reduzir seu impacto nas decisões que requerem 

objetividade. 

(MASCI, Cyro. Contaminação emocional nas decisões. Disponível em: <http://saude.terra.com.br/blog-do-cyro-

masci/blog/2013/11/25/contaminacao-emocional-nas-decisoes.> Acesso em: 4 ago.2014. Adaptado) 

1)  É CORRETO afirmar que: 

A) O autor apresenta suas próprias conclusões sobre o tema; 

B) Há a narração de eventos que comprovam a teoria apresentada; 

C) O autor divulga conhecimentos publicados pela academia científica 

D) Há crítica do autor relativamente às conclusões apresentadas pela ciência sobre o 

processo de tomada de decisões. 
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2)  De acordo com o texto, é CORRETO afirmar que: 

A) Os processos de tomada de decisão não são afetados por eventos positivos 

vividos; 

B) Ao se tomar uma decisão importante, é preciso distinguir se as emoções que 

emergem nesse momento têm relação direta com as escolhas a serem feitas; 

C) A objetividade deve estar presente em todas as tomadas de decisão; 

D) A disposição de correr riscos é reduzida com o controle do estado emocional. 

 

Considere o excerto abaixo, que corresponde ao 3º parágrafo do texto, para responder às 

questões 3 e 4. 

“A solução para não ser contaminado pelas emoções que nada têm a ver com a situação, 

dizem os pesquisadores, é aprimorar a Inteligência Emocional, em especial, a capacidade 

de localizar rapidamente um estado emocional, atribuir o mesmo a situações que podem 

não estar acontecendo no momento, e finalmente não permitir que a mesma interfira no 

julgamento, ou ao menos reduzir seu impacto nas decisões que requerem objetividade.” 

 

3)  A palavra destacada desempenha, nesse contexto, uma função que não lhe é própria.  

 

Esse emprego também ocorre em: 

 

A) Eu gosto mesmo é de emoções; 

B) O mesmo ocorre em outros casos; 

C) Antes de sair do elevador, verifique se o mesmo está parado no andar desejado; 

D) Mesmo que não saiba, assinale as respostas. 
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19) A alternativa em que a relação semântica estabelecida pela expressão sublinhada NÃO foi  

interpretada corretamente é: 

 

A)  “Como o trabalho exige paciência e delicadeza, elas conquistaram a preferência.” 

(causa); 

B)  “Mexido e remexido por até cinco dias nas conchas para ganhar uma consistência 

mais nobre”. (finalidade); 

C)  “... beliscar o produto é proibido. Mas no refeitório, sobremesa à vontade.” 

(oposição);  

D)  Com o chocolate, ninguém amarga prejuízo lá. (modo). 

 

20) Em diversos momentos,  o autor optou pela construção de frases nominais ou omissão dos 

verbos. Isso apenas NÃO ocorre em: 

A) Um mundo recheado de tentação; 

B) De cada dez funcionários, oito são mulheres; 

C) Natureza e localização privilegiadas; 

D) Mas no refeitório, sobremesa à vontade. 
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17) Nesse texto, vários termos fazem referência ao contexto culinário e são utilizados como 

recursos estilísticos. A sequência em que todos os itens NÃO correspondem a exemplo dessa 

ocorrência é: 

 

A) Amarga – mexido – saborosos; 

B) Gostoso – cobertura – chocolate; 

C) Receita – derretimento – supersalada; 

D) Mistura – remexido – cacau. 

 

 

18) De acordo com o Dicionário Aurélio, polissemia é:  

 

“s.f. Faculdade que tem uma palavra de apresentar diferentes sentidos.” 

(Disponível em:http://www.dicionariodoaurelio.com/Polissemia.html. Acesso em 04/09/2014) 
 
 
 

 
A alternativa que apresenta erro na identificação e/ou interpretação dos sentidos  de vocábulos 

polissêmicos que foram empregados no texto é:  

 

A) Pedaço = 1. Lugar, região; 2. Parte de,  fração de [chocolate]; 

B) Receita = 1. Culinária; 2. Arrecadação; 

C) Cobertura = 1. Vista, paisagem; 2. Creme;  

D) Coelhinho = 1. Equipamento; 2. Personagem. 
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4) “O mesmo” só NÃO poderia ser substituído por: 

A) Esses sentimentos; 

B) Ele; 

C) Atribuí-lo (pronome “o”); 

D) Esse estado. 

 

5) Considere o seguinte trecho: “A maioria das pessoas ao tomar uma decisão 

razoavelmente importante, como o destino de um investimento financeiro, ficam ansiosas 

diante das escolhas, o que poderia afetar suas decisões, inclusive a disposição de correr 

riscos.” 

A proposta de reescrita MAIS ADEQUADA, segundo a norma culta, a esse trecho é: 

 

A) A maioria das pessoas, ao tomar uma decisão razoavelmente importante - como o 

destino de um investimento financeiro - ficam ansiosas diante das escolhas; o que 

poderia afetar suas decisões, inclusive a disposição de correr riscos; 

B) A maioria das pessoas ao tomar uma decisão razoavelmente importante, como o 

destino de um investimento financeiro, ficam ansiosas diante das escolhas. O que 

poderia afetar suas decisões, inclusive, a disposição de correr riscos; 

C) A maioria das pessoas ao tomar uma decisão razoavelmente importante como o 

destino de um investimento financeiro, ficam ansiosas diante das escolhas, o que 

poderia afetar suas decisões, inclusive a disposição de correr riscos; 

D) Ao tomar uma decisão razoavelmente importante, como o destino de um 

investimento financeiro, a maioria das pessoas ficam ansiosas diante das 

escolhas. Isso poderia afetar suas decisões, inclusive a disposição de correr 

riscos. 
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6)  Em “Até o momento, a sugestão para controlar esse estado...” (1º parágrafo), o termo 

destacado refere-se à: 

 

A) “... ficam ansiosas (ansiedade) diante das escolhas...”; 

B) “ … inclusive a disposição de correr riscos.”; 

C) “... poderia afetar suas decisões...”; 

D) “... ao tomar uma decisão razoavelmente importante...”. 

 

7)  Em “Até o momento, a sugestão para controlar esse estado, e com isso melhorar o 

processo de decisão, é a de ficar consciente de que essa ansiedade é derivada daquele 

momento importante, e com isso aumentar o controle da situação”, houve a repetição 

muito próxima da expressão em destaque.  

A alternativa que resolve esse problema de forma adequada às intenções do autor é: 

 

A) Até o momento, a sugestão para controlar esse estado, e em decorrência 

melhorar o processo de decisão, é a de ficar consciente de que essa ansiedade é 

derivada daquele momento importante, e isso aumentar o controle da situação; 

B) Até o momento, a sugestão para controlar esse estado, e assim melhorar o 

processo de decisão, é a de ficar consciente de que essa ansiedade é derivada 

daquele momento importante e, dessa forma, aumentar o controle da situação; 

C) Até o momento, a sugestão para controlar esse estado e melhorar o processo de 

decisão é a de ficar consciente de que essa ansiedade é derivada daquele 

momento importante, aumentando o controle da situação; 

D) Até o momento, a sugestão para controlar esse estado, e por isso melhorar o 

processo de decisão, é a de ficar consciente de que essa ansiedade é derivada 

daquele momento importante e aumentar o controle da situação. 
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14) Esse texto é resultado de uma transcrição de matéria jornalística produzida para a 

televisão. NÃO é característica desse gênero, especialmente do texto lido:  

 

A)  Inserção de entrevistas; 

B)  Abordagem crítica do autor; 

C)  Uso de linguagem criativa; 

D)  Referência a dados estatísticos. 

 

 

15) É o objetivo desse texto: 

A)  Falar sobre a profissão de degustador; 

B)  Caracterizar o chocolate produzido pela indústria sul-mineira; 

C)  Apresentar aspectos sobre a economia da cidade de Extrema;  

D)  Atrair turistas para Extrema, incentivando o comércio de chocolates.  

 

16) No título da matéria, houve o emprego de aspas por duas vezes. É CORRETO afirmar 

que:  

A)  Em ambos os casos, as aspas foram usadas para indicar citação de trecho de 

fala; 

B)  Em “sacrifício”, as aspas foram usadas para indicar ironia e em “como todo dia”, 

para demarcar o discurso direto; 

C) Nos dois casos, as aspas indicam ironia, pois não é um sacrifício comer 

chocolates e também não se pode afirmar, literalmente, que se alimente dele 

todos os dias; 

D)  As aspas foram empregadas para atrair a atenção dos leitores, realçando trechos 

importantes. 
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africano em chocolate fino. Mexido e remexido por até cinco dias nas conchas para ganhar 

uma consistência mais nobre. Em uma fábrica, quatro milhões de ovos de Páscoa são 

produzidos pelo coelhinho mecânico, que dosa os ingredientes e faz a mistura. Para evitar o 

derretimento, a câmara fria tem 3°C de temperatura. Os funcionários trabalham bem 

protegidos e, a cada uma hora e meia, trocam de turno. 

Cada lote do produto precisa de avaliação. Um "sacrifício" feito pela degustadora, a profissional 

que ganha para comer chocolate. 

 

Globo Repórter: O que você avalia na hora de degustar um chocolate? 

Letícia Hugues, degustadora: A avaliação sensorial é completa: a cor, o brilho, o ruído que faz 

quando você morde, o sabor que tem, se tem sabor de cacau. Todo dia eu como chocolate. 

 

Globo Repórter: Mais de uma vez por dia? 

Letícia Hugues: Sim, de manhã, à tarde... 

 

Globo Repórter: E o regime? Não se faz regime e não engorda? 

Letícia Hugues: Engorda, mas aí no almoço tem que comer supersalada e grelhados e não se 

fala mais nisso, para compensar tanto chocolate. 

 

Nenhum coelhinho da Páscoa é tão eficiente quanto a linha de produção da fábrica: 1.100 

funcionários regulares e mais 800 temporários contratados para os ovos de chocolate. 

Como o trabalho exige paciência e delicadeza, elas conquistaram a preferência. De cada dez 

funcionários, oito são mulheres. Dentro da linha de produção, beliscar o produto é proibido. 

Mas no refeitório, sobremesa à vontade. 

Em Extrema, 60% dos trabalhadores do chocolate vêm de outras cidades. Para garantir mão 

de obra, a indústria busca funcionários em 14 cidades, às margens da Rodovia Fernão Dias, e 

movimenta outros setores da economia. Com o chocolate, ninguém amarga prejuízo lá. 

 

(Globo Repórter. Edição de 4/4/2014. Disponível em:<http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2014/04/degustadora-de-

chocolates-revela-sacrificio-como-todo-dia.html>. Acesso em: 7 abr. 2014.) 
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Para responder às questões 8, 9 e 10, considere a imagem reproduzida de uma 

propaganda veiculada nos canais de comunicação recentemente. 

 

 

                   (Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=9-qFCLrQcn4<.Acesso em: 7 ago. 2014.) 

 

 

8) Sobre o slogan “A oportunidade é uma porta azul”, pode-se afirmar que: 

 

A)  As palavras foram usadas em sentido denotativo; 

B)  A escolha do adjetivo “azul” foi casual; 

C)  A palavra “oportunidade” foi empregada como sinônimo de “ensejo”; 

D)  Estabelece-se relação de igualdade entre dois elementos semelhantes. 

 

9) Nessa frase, o sentido da palavra “porta” só NÃO corresponde a: 

A)  Chance; 

B)  Recurso, meio; 

C)  Elo, ligação; 

D)  Objeto, equipamento. 

 



 
 
 

FUNEC – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PRONATEC – EDITAL nº 01/2014  
 NÍVEL MÉDIO – FUNÇÕES: 201 a 245 

7 
ORGANIZAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM- FUNEC 

 

10) Entre os slogans relacionados nas alternativas desta questão, o único que apresenta a 

mesma organização sintática de “A oportunidade é uma porta azul” é: 

A)  Se é Bayer é bom;  

B) O desafio é a nossa energia. (Petrobras);  

C)  Melhoral é melhor e não faz mal;  

D)  É impossível comer um só. (Cheetos). 

 

Observe esta foto para responder às questões 11, 12 e 13. 

 

(Disponível em: https://www.facebook.com/timbrasil/photos/Acesso em 04 set.2014) 

       

11) Em “Abra a porta azul e entre no mundo sem fronteiras”, a expressão “porta azul” 

corresponde a: 

A)  “Oportunidade”, da campanha “Oportunidade Azul”; 

B)  Barreiras nas comunicações interpessoais; 

C)  Empresa TIM Brasil Telecomunicações; 

D)  Porta do céu, representando um estado de ausência de problemas. 
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12) Considerando a estrutura sintática desse slogan, é CORRETO afirmar que é um 

período: 

A) Composto por subordinação; 

B) Simples, formado por uma oração que se estrutura em torno do verbo “abrir”; 

C) Composto, formado por duas orações coordenadas; 

D) Simples que constitui uma frase de sentido completo. 

 

13) Nesse slogan, houve o emprego de verbos no: 

 

A)  Imperativo afirmativo, indicando uma ordem ou um convite; 

B)  Presente do Subjuntivo, indicando um desejo; 

C)  Presente do Indicativo, indicando um estado de permanência; 

D)  Pretérito do Subjuntivo, indicando uma condição. 

 

Leia o texto a seguir para responder às questões 14, 15, 16 e 17. 

 

Degustadora de chocolates revela “sacrifício”:  “como todo dia” 

Extrema, no sul de Minas Gerais, é um pedaço gostoso do Brasil, com o chocolate da 

indústria e a cobertura da Serra da Mantiqueira. 

 

Um mundo recheado de tentação. Extrema, no sul de Minas Gerais, é um pedaço gostoso do 

Brasil, com o chocolate da indústria e a cobertura da Serra da Mantiqueira. 

Natureza e localização privilegiadas. Extrema está a pouco mais de 100 quilômetros de São 

Paulo. Com incentivos fiscais, a cidade de 30 mil habitantes se transformou em capital do 

chocolate, atraiu grandes empresas, aumentou em 10 vezes a arrecadação de impostos e 

gerou mais de 3 mil empregos diretos. É uma receita irresistível de prosperidade. 

Nos últimos 15 anos, três grandes fábricas se instalaram na cidade. Produzem matéria-prima 

para um setor com números saborosos. É o milagre da transformação do cacau brasileiro e  
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