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Cargo: Professor de Educação Básica (Espanhol)  
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 a 03: 

Claudio de Moura Castro 
 
Sucesso tem fórmula 
 
"Serve para toda competição: qualidade valorizada,  
seleção dos melhores, prática obsessiva e persistência. 
Quem aplicar essa receita terá os mesmos resultados". 
 
Durante séculos, a Inglaterra dominou os mares e, dessa forma, muito mais do que os mares. Para isso tinha os 
melhores navios. E, para tê-los, precisava de excelentes carpinteiros navais. Com a tecnologia do ferro, os navios 
passaram a ter couraça metálica. Impossível manter a superioridade sem caldeireiros e mecânicos competentes. 
Uma potência mundial não se viabiliza sem a potência dos seus 
operários. 
 
A Revolução Industrial tardia da Alemanha foi alavancada pela 
criação do mais respeitado sistema de formação técnica e vocacional 
do mundo. Daí enchermos a boca para falar da "engenharia alemã". 
Mas, no fim das contas, todos os países industrializados montaram 
sistemas sólidos e amplos de formação profissional. Para construir 
locomotivas, aviões, naves espaciais. 
 
Assim como temos a Olimpíada para comparar os atletas de 
diferentes países, existe a Olimpíada do Conhecimento (World Skills 
International). É iniciativa das nações altamente industrializadas, que 
permite cotejar diversos sistemas de formação profissional. Compete-
se nos ofícios centenários, como tornearia e marcenaria, mas 
também em desenho de websites ou robótica. 
 
Em 1982, um país novato nesses misteres se atreveu a participar 
dessa Olimpíada: o Brasil, por meio do Senai. E lá viu o seu lugar, 
pois não ganhou uma só medalha. Mas em 1985 conseguiu chegar 
ao 13º lugar. Em 2001 saltou para o sexto. Aliás, é o único país do Terceiro Mundo a participar, entra ano e sai ano. 
 
Em 2007 tirou o segundo lugar. Em 2009 tirou o terceiro, competindo com 539 alunos, de sete estados, em 44 
ocupações. É isso mesmo, os graduados do Senai, incluindo alunos de Alagoas, Goiás e Rio Grande do Norte, 
conseguiram colocar o Brasil como o segundo e o terceiro melhor do mundo em formação profissional! Não é pouca 
porcaria para quem, faz meio século, importava banha de porco, pentes, palitos, sapatos e manteiga! E que, 
praticamente, não tinha centros de formação profissional. 
 
Deve haver um segredo para esse resultado que mais parece milagre, quando consideramos que o Brasil, no 
Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa), por pouco escapa de ser o último. Mas nem há milagres 
nem tapetão. Trata-se de uma fórmula simples, composta de quatro ingredientes. 
 
Em primeiro lugar, é necessário ter um sistema de formação profissional hábil na organização requerida para 
preparar milhões de alunos e que disponha de instrutores competentes e capazes de ensinar em padrões de 
Primeiro Mundo. Obviamente, precisam saber fazer e saber ensinar. Diplomas não interessam (quem sabe nossa 
educação teria alguma lição a tirar daí?). 
 
Em segundo lugar, cumpre selecionar os melhores candidatos para a Olimpíada. O princípio é simples (mas a 
logística é diabolicamente complexa). Cada escola do Senai faz um concurso, para escolher os vencedores em 
cada profissão. Esse time participa então de uma competição no seu estado. Por fim, os times estaduais participam 
de uma Olimpíada nacional. Dali se pescam os que vão representar o Brasil. É a meritocracia em ação. 
 
Em terceiro lugar, o processo não para aí. O time vencedor mergulha em árduo período de preparação, por mais de 
um ano. Fica inteiramente dedicado às tarefas de aperfeiçoar seus conhecimentos da profissão. É acompanhado 
pelos mais destacados instrutores do Senai, em regime de tutoria individual. 
 
Em quarto, é preciso insistir, dar tempo ao tempo. Para passar do último lugar, em 1983, para o segundo, em 2007, 
transcorreram 22 anos. Portanto, a persistência é essencial. 
 
Essa quádrupla fórmula garantiu o avanço progressivo do Brasil nesse certame no qual apenas cachorro grande 
entra. Era preciso ter um ótimo sistema de centros de formação profissional. Os parâmetros de qualidade são 
determinados pelas práticas industriais consagradas, e não por elucubrações de professores. Há que aceitar a ideia 
de peneirar sistematicamente, na busca dos melhores candidatos. É a crença na meritocracia, muito ausente no 
ensino acadêmico. Finalmente, é preciso muito esforço, muito mesmo. Para passar na frente de Alemanha e Suíça, 
só suando a camisa. E não foi o ato heroico, mas a continuidade que trouxe a vitória. 

Ilustração Atômica Studio 
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A fórmula serve para toda competição: qualidade valorizada, seleção dos melhores, prática obsessiva e 
persistência. Quem aplicar essa receita terá os mesmos resultados. 
 
Claudio de Moura Castro é economista 
claudiodemouracastro@positivo.com.br 
 
01. Identifique a alternativa correta quanto a ideia principal do 
texto nos dois primeiros parágrafos: 
I- “Uma potência mundial se viabiliza sem a potência de seus 
operários. ”O autor defende a ideia de que uma formação 
profissional diferenciada pode garantir o sucesso de uma nação. 
II- Apresenta exemplos concretos de países como a Inglaterra e 
a Alemanha, que se tornaram grandes potências com a 
organização de um sistema profissional de alto nível e defende a 
ideia de que uma formação profissional diferenciada pode 
garantir o sucesso de uma nação. 
III- Apresenta exemplos concretos de países como a Inglaterra e 
a Alemanha, que se tornaram grandes potências com a 
organização de um sistema profissional de alto nível e defende a 
ideia de que uma formação profissional não diferenciada pode 
garantir o sucesso de uma nação. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) Apenas I e III estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
02. Aponte a alternativa correta observando o primeiro parágrafo 
em que o autor introduz uma opinião e em seguida emprega uma 
expressão coesiva e qual sentido foi expressada: 
I- Expressa finalidade, pois foi com o objetivo de dominar os 
mares que a Inglaterra construiu os melhores navios. 
II- Expressa justificativa, pois foi com o objetivo de dominar os 
mares que a Inglaterra construiu os melhores navios. 
III- Expressa explicação, pois foi com o objetivo de dominar os 
mares que a Inglaterra construiu os melhores navios. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas III está correta. 
c) Apenas II está correta. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
03. Assinale a alternativa correta em relação ao segundo 
parágrafo quanto ao elemento de coesão “ mas”: 
a) A conjunção coordenativa “mas” expressa uma ideia de 

acrescentamento à anterior, pois não só a Alemanha, mas 
também os demais países industrializados se desenvolveram, 
devido ao excelente sistema de formação profissional. 

b) A conjunção coordenativa “mas” expressa uma ideia de 
explicação à anterior, pois não só a Alemanha, mas também 
os demais países industrializados se desenvolveram, devido 
ao excelente sistema de formação profissional. 

c) A conjunção coordenativa “mas” expressa uma ideia contrária 
à anterior, pois não só a Alemanha, mas também os demais 
países industrializados se desenvolveram, devido ao 
excelente sistema de formação profissional. 

d) Nenhumas das alternativas estão corretas. 
 
04. Identifique a alternativa correta quanto a Oração Subordinada 
Adjetiva Restritiva: 
a) Deus, que é nosso pai, nos salvará. 
b) Ele tem amor às plantas, que cultiva com carinho. 
c) Paulo, que nasceu rico, acabou na miséria. 
d) Nenhumas das alternativas estão corretas 
 
05. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego da vírgula: 
I- Emprega-se a vírgula para separar orações justapostas 
assindéticas. 
II- Emprega-se a vírgula para separar os elementos paralelos de 
um provérbio. 
III- Emprega-se a vírgula para separar orações adjetivas 
explicativas. 
a) Apenas I está correta. 

b) Apenas III está correta. 
c) Apenas I e II estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
06. Identifique a alternativa correta quanto a Regência Verbal: 
a) Tenha amor a seus livros. 
b) “Procura agradá-lo de toda forma.” (Ciro dos Anjos). 
c) “Com efeito, o amor do próximo era um obstáculo grave à 

nova instituição.” (Machado de Assis). 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
07. Aponte a alternativa correta quanto a formação das palavras 
por derivação por sufixação:  
a) Dentista. 
b) Refresco. 
c) Esfarelar. 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
08. Assinale a alternativa correta quanto a formação das palavras 
por composição por justaposição: 
a) Petróleo. 
b) Pernalta. 
c) Vaivém. 
d) Nenhumas das alternativas estão corretas. 
 
 09. Identifique a alternativa quanto a Oração Subordinada 
Substantiva Objetiva Direta:  
a) Lembre-se de que a vida é breve. 
b) Adriana me perguntou de quem era o retrato. 
c) “Alguém me convencera de que eu devia jejuar.” (Graciliano 

Ramos). 
d) Nenhumas das alternativas estão corretas. 

 
10. Marque a alternativa correta quanto a Concordância Nominal: 
a) “A esposa e o amigo seguem sua marcha.” (J. de Alencar). 
b) “Poti e seus guerreiros o acompanharam.” (J. de Alencar). 
c) “Meu primo estava saudoso dos tempos da infância e falava 

dos irmãos e irmãs falecidas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
Lea  el  texto abajo y escoja la alternativa correcta: 
 

La aspirina: todo en un comprimido 

 
Quizás la panacea, el remedio universal buscado desde los 
albores de la medicina, haya estado siempre más cerca de lo que 
pensamos. O al menos eso podríamos deducir de las últimas 
investigaciones sobre el ácido acetilsalicílico, aquella sustancia 
que los primeros seres humanos buscaban en raíces, cortezas y 
hojas para calmar su dolor y que hoy ingerimos en forma de 
pastillas redondas comercializadas bajo el popular nombre de 
aspirina. 
Forma parte del Libro Guinnes de los Récordes (en 1952), ha 
ganado un premio Nóbel (en 1982) y fue elegida como uno de los 
cinco inventos imprescindibles legados por el siglo XX, junto al 
automóvil, la bombilla, la televisión y el teléfono. Cada segundo 
que pasa, la aspirina es consumida por 2.500 personas en todo 
el mundo, y se calcula que han circulado alrededor de 350 
billones de comprimidos a lo largo de sus escasos 100 años de 
historia. 
Además de ser un producto tradicional de la farmacopea 
mundial, este medicamento forma ya parte de nuestro acervo 
cultural, hasta el punto de que el término “aspirina” ha pasado de 
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dar nombre a una marca comercial a designar al “sólido blanco, 
cristalino, constituido por ácido acetilsalicílico, que se usa como 
analgésico y antipirético”, según el diccionario de la Real 
Academia Española. 
 
11. Antiguamente los primeros seres humanos buscaban: 
a) Raíces, cortezas y hojas. 
b) Calmar su dolor. 
c) Injerir la aspirina. 
d) La panacea. 
 
12. De acuerdo con el texto es correcto afirmar que: 
a) La aspirina es el principal invento del siglo XX. 
b) La aspirina es consumida por 350 billones de personas por 

segundo. 
c) Buscamos la aspirina en la naturaleza. 
d) La aspirina es un producto tradicional de la farmacea mundial. 
 
13. Marque la alternativa correcta: 
 
¿__________ es el hermano de David? 
    ___________ no sois mis alumnos. 
    Juan, ¿__________ estás bien? 
a) Él – vosotros – tú. 
b) Ello – ustedes – usted. 
c) Tú – ellos – yo. 
d) Ella – vosotros – él. 
 
14. Ana Olívia _______________________ con sus amigas en 
estas vacaciones. 
a) Has jugado. 
b) Ha jugado. 
c) Habéis jugado. 
d) He jugado. 
 
15. ________ mejor de vivir aquí es _______ tranquilidad. 
a) El – lo. 
b) Lo – lo. 
c) Lo – la. 
d) El – la. 
 
16. Carmen _______ Isabel son primas _______ pelean siempre 
que están juntas. 
   ¿Te gustan los colores claros _______ oscuros?  
a) Y – e – o. 
b) E – y – o. 
c) E– y – u. 
d) Y– y – u. 
 
17. Pablo está siempre __________ bien humorado. 
   Don Raúl trabaja __________. 
   El marido de Estela es __________ más viejo que ella. 
a) Muy – mucho – mucho. 
b) Muy – muy – muy. 
c) Mucho – mucho – muy. 
d) Mucho – muy – mucho. 
 
18.______ número _____ consultório es 437. 
a) El – de el – cuatrocientos y treinta siete. 
b) La – del – cuatrocientos y treinta y siete. 
c) El – de el – cuatrocientos y treinta y siete. 
d) El – del – cuatrocientos treinta y siete. 
 
19. ¿Qué ________ en está caja? 
    Aquellos chicos _________ un perro muy bonito. 
    Elisa ________ solo 5 años. 
    ¿________ alguna pelicula buena en el cine hoy? 
a) Tiene – tienen – tiene – hay. 
b) Hay – tienen – tiene – hay. 
c) Hay – tiene – tienen – tiene. 
d) Tiene – tienen – tiene – tiene. 
 

20. La mejor traducción de la frase “El maestro preguntó el 
apellido de la chica en el aula” es: 
a) O professor perguntou o sobrenome da menina na sala de 

aula. 
b) O maestro perguntou o apelido da menina na classe. 
c) O professor perguntou o apelido da menina na sala de aula. 
d) O maestro perguntou o sobrenome da menina na sala de aula. 







