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::.. CONHECIMENTOS GERAIS ..:
Considere o texto abaixo para responder
às questões 1 a 4:
TEXTO 1
Se olharmos atentamente o cenário
1
político brasileiro perceberemos que
estamos vivenciando uma grande
crise política. Atualmente, as palavras
mais ouvidas e lidas na imprensa são
5
corrupção, desonestidade, compra de
votos, abuso de poder, tráfico de
influência, desvio de dinheiro público,
atos secretos, utilização indevida de
10 verba indenizatória e tantas outras
que desqualificam a atividade política.
Este cenário nos remete a reflexões
sobre a inexistência de uma aliança
entre a ética e a política.
15 É sabido que o processo político
brasileiro, desde o seu início, não se
preocupou na prática com princípios
éticos
durante
a
formação
da
sociedade.
Como
consequência,
20 formou-se uma sociedade patriarcal
com
uma
população
pobre,
individualista e sem valores éticos.
De acordo com o autor Adolfo
Vazquez, a ética pode ser entendida
25 como a ciência que estuda as relações
morais dos homens entre si, ou seja,
a ética investiga os princípios, as
práticas
morais
e
tradicionais
consideradas valores que regem as
30 condutas humanas de determinada
sociedade. Resumindo, a ética trata
do caráter do indivíduo.
Para o professor Dallari, a política é a
conjugação das ações de indivíduos e
35 grupos humanos, dirigindo-se a um
fim comum. E este fim comum deve
ter como ideal o bem-estar, a
igualdade entre os componentes da
sociedade e a paz social. Abreviando,
política
preocupa-se
com
a
40 a
coletividade.
Entretanto, a ética da política é
diferente da ética da vida pessoal.
Enquanto na vida pessoal o indivíduo
45 deve agir de acordo com os princípios
morais aceitos em cada sociedade, na
vida política o indivíduo deve agir
dentro da ética da responsabilidade,
ou seja, deve levar em consideração
consequências
das
decisões
50 as
tomadas por ele.
A
política,
em
um
regime
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democrático, exige alianças, acordos,
trocas de favores e benefícios. Esta
exigência cobra um preço muito alto.
Talvez seja por isso que na política a
ética parece não ter importância. A
impressão deixada é aquela de que a
política não passa de uma disputa
entre
grupos
poderosos,
que
influenciam a opinião pública de
acordo com seus interesses. Ressaltese que são interesses de setores da
sociedade inacessíveis para a grande
maioria da população.
E a aliança entre a ética e a política é
possível?
Eu, particularmente, acredito que essa
aliança é possível e acima de tudo
necessária. Para isso é indispensável
que os políticos e governantes
consigam conciliar valores pessoais
com gestão pública. Também é
imperativa
a
participação
da
sociedade
e
das
instituições
competentes na fiscalização do trato
com a coisa pública. Portanto, essas
atitudes são caminhos de superação
dos problemas na relação entre ética
e política.
Enfim, a realidade atual deve ser
repensada. Aliar a ética à política é
vital para o desenvolvimento do País.
Sem essa aliança, não poderemos
viver em um país solidário e humano
que lute pela igualdade entre as
inúmeras
camadas
sociais
hoje
existentes no Brasil. (Fonte: Renato Alves)

1. Em “Se olharmos atentamente o cenário
político
brasileiro
perceberemos
que
estamos vivenciando uma grande crise
política. “ (L1/4) O uso do conectivo SE na
primeira linha do texto, indica:
a.
Causa
b.
Consequência
c.
Finalidade
d.
Condição
e.
Tempo
2. Considerando o enunciado abaixo, o
elemento sintático destacado corresponde
à/ao:

“É sabido que o processo político brasileiro,
desde o seu início, não se preocupou na prática
com princípios éticos durante a formação da
sociedade.” (L15/18)

a.
Oração subordinada
subjetiva
b.
Objeto direto

substantiva
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c.
Oração
subordinada
adverbial
temporal
d.
Aposto
e.
Oração Subordinada Substantiva
Completiva Nominal

a.
b.
c.
d.
e.

Emotiva
Fática
Referencial
Apelativa
Metalinguística

3. “A impressão deixada é aquela de que a

política não passa de uma disputa entre
grupos poderosos, que influenciam a
opinião pública de acordo com seus
interesses.” (L.57/62)
O termo AQUELA se refere à:
a)
Impressão
b)
Política
c)
Disputa
d)
Opinião publica
e)
Interesses
4. Leia o enunciado:
“Entretanto, a ética da política é diferente
da ética da vida pessoal. “ (L.
O termo destacado pode ser substituído
por qual das alternativas abaixo, sem
alterar o sentido do mesmo no texto.
a.
Pois
b.
Porém
c.
Da mesma forma
d.
Portanto
e.
Se
Considere o texto abaixo para responder
às questões 5 e 6.

(Fonte: www.revistadatribuna.com.br)

5. No texto 2, acima, o termo POLÍTICO
é:
a.
Vocativo
b.
Sujeito
c.
Aposto
d.
Objeto direto
e.
Adjunto Adnominal
6. A função de linguagem predominante no
texto é:

7. No século XIX, o município de Santo
Antônio do Tauá serviu de apoio a qual
movimento popular:
a.
Conjuração baiana
b.
Cabanagem
c.
Revolta da Vacina
d.
Revolta de Canudos
e.
Revolta dos Tenentes
8. A bandeira de Santo Antônio do Tauá
tem a seguinte representação:
I. O ramo de cana-de-açúcar
representa
a
agricultura
do
município;
II. A chaminé significa a indústria;
III. O ramo de pimenta-do-reino
representa
o
produto
de
importância para o município;
IV.
Duas
faixas
amarelas
representam a palavra Tauá.
V. A estrela representa o povo do
município.
Estão corretas as afirmativas:
a.
I, II, III
b.
II, III, IV
c.
I, III, IV
d.
I, II, V
e.
I, III, V
9. O fundador de Santo Antônio do Tauá
foi:
a.
Francisco Rodrigues da Cruz
b.
Estevão Rodrigues da Cruz
c.
Major Manoel Cornélio Barbosa
Cordeiro Peixoto
d.
Luiz Rodrigues da Cruz
e.
Antônio José da Rocha
10. Os primeiros moradores do município
de Santo Antônio do Tauá eram:
a.
Nordestinos e franceses
b.
Nordestinos e alemães
c.
Nordestinos e holandeses
d.
Nordestinos e árabes
e.
Nordestinos e espanhóis
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