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SEDUC 
1º Teste de 

Agilidade 

0 Texto para as questões de 1 a 8.  
 

BABE, UM VIRUZINHO ATRAPALHADO 
O dilema dos vírus: os vírus mais letais são os menos 

contagiosos. Mas suas mutações não tiram do caminho 
a possibilidade de que mate milhões. 

 

Até o fechamento desta edição a gripe suína não 
tinha arrasado o mundo. A humanidade pode ter 
escapado desta vez – mas a pulga atrás da orelha não. Se 
não o vírus da gripe suína, será que algum outro poderia 
deixar um estrago realmente grande, com milhões de 
mortos pelo caminho? Sim. Isso acontecerá caso surja 
algum vírus altamente transmissível e 100% letal. Não é 
impossível. Mas, para isso acontecer, os vírus precisam 
resolver um dilema: os mais facilmente transmissíveis 
são pouco letais. E os mais letais são os menos 
contagiosos.  

Os altamente transmissíveis são os que passam de 
humano para humano pelas vias aéreas, como gripes, 
catapora e sarampo. Os vírus são espalhados pelo ar 
quando um infectado espirra ou tosse. Para você se 
expor, basta não estar imunizado e respirar – ou tocar 
numa superfície contaminada e levar a mão ao rosto.  

A gripe do tipo A, a suína, é especialmente perigosa 
porque seu vírus passa por mutações dramáticas. E a 
cada cepa surge uma doença para a qual o sistema 
imunológico não sabe a resposta. Mas, mesmo quando 
aparecem supervírus, a fatalidade deles tem sido 
relativamente baixa. A gripe espanhola, por exemplo, 
matou mais do que a bala de carabina em 1918 e 1919. 
Mais mesmo: foram 50 milhões de vítimas – 6 vezes 
mais do que a 1ª Guerra Mundial, sua contemporânea. 
Muito, mas isso corresponde a apenas 2,5% dos 
infectados. Já o vírus do Ebola têm fatalidade de até 90% - 
diarreia hemorrágica vômito negro, sangue, sangue, 
sangue e morte. Mas foram poucos os casos. E por um 
motivo simples: o vírus mata tão rápido que acaba “se 
suicidando” antes de se espalhar decentemente. Essa 
regra, porém, não equivale a negar que estamos perto de 
uma pandemia devastadora. Desde 2005 a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) alerta que alguma, algum dia, 
deverá matar até 7,5 milhões de pessoas.  

Para isso, basta que o vírus letal mantenha o doente 
vivo por tempo bastante para se espalhar. Além disso, as 
próprias pessoas já tratam de se espalhar mais elas 
mesmas – e aumentar as chances dos vírus.  

Em 1918, quando as viagens internacionais eram 
feitas basicamente de navios e trem, uma pandemia 
demorava de 6 a 9 meses para atingir todo o mundo. 
Hoje, com 2,2 bilhões de passageiros aéreos circulando 
entre as 4 mil cidades com aeroportos no planeta, esse 
tempo encurta para no máximo 3 meses. Quando uma 
supergripe chegar, serão necessários estoques de 
vacinas e drogas antivirais, funcionários, hospitais, 
equipamentos. E poucos países têm isso em quantidade. 
Por essas, gripe suína pelo menos serviu de alerta para 
quando a próxima pandemia vier.  

Maurício Horta. Revista SUPERINTERESSANTE. Editora Abril. Edição 266 – 
jun / 2009. Pg. 30 

01. A partir do texto, é CORRETO afirmar que  
(A) dos vírus exemplificados, aquele que mais vitimou 

pessoas foi o Ebola. Foram mais de 50 milhões. 
Dizimou mais que o dobro da 1ª Guerra Mundial.  

(B) os vírus altamente transmissíveis dos quais o 
texto trata são a gripe comum, sarampo e 
catapora. Esses são os que mais matam por 
serem os mais contagiosos.  

(C) a pulga atrás da orelha a qual o autor refere-se é a 
indagação “Se não o vírus da gripe suína, será que 
algum outro poderia deixar um estrago realmente 
grande, com milhões de mortos pelo caminho?”  

(D) a gripe espanhola foi um dos vírus letais mais 
contagiosos que já pôde passar por aqui, matou em 
média 7,5 milhões de pessoas em todo o planeta.  

(E) a passagem do vírus serviu de alerta para o 
governo brasileiro perceber que não há muito a 
ser feito em relação a hospitais, funcionários, 
vacinas e equipamentos.  

 
02. Quando o autor traz a informação “Desde 2005 a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta que 
alguma, algum dia, deverá matar até 7,5 milhões de 
pessoas. A locução verbal deverá matar, revela uma 
ação  

(A) incerta, duvidosa no momento da fala.  
(B) posterior ao momento da fala, mas toma como 

ação concluída.  
(C) habitual no passado, revelando uma ação duradoura.  
(D) costumeira no presente.  
(E) futura, tomada como consequência de fatos 

passados.  
 
03. Observe a frase: “...as próprias pessoas já tratam de 

se espalhar mais elas mesmas...”. Esta ideia explica-
se na passagem  

(A) “...o vírus mata tão rápido que acaba “se 
suicidando” antes de se espalhar decentemente.”  

(B) “...basta que o vírus letal mantenha o doente vivo 
por tempo bastante para se espalhar.”  

(C) “Hoje, com 2,2 bilhões de passageiros aéreos 
circulando entre as 4 mil cidades com aeroportos 
no planeta,...”  

(D) “...uma pandemia demorava de 6 a 9 meses para 
atingir todo o mundo.”  

(E) “(...) gripe suína pelo menos serviu de alerta para 
quando a próxima pandemia vier.”  

 
04. Atente para o título do texto “BABE, UM 

VIRUZINHO ATRAPALHADO”. A qualidade 
atrapalhado reflete um aspecto  

(A) humorístico.  (D) sarcástico. 
(B) irônico.   (E) duvidoso. 
(C) positivo.  
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05. A expressão sua contemporânea (3⁰ parágrafo) 
refere-se  

(A) à gripe suína.  
(B) ao vírus Ebola.  
(C) à gripe Espanhola.  
(D) à bala de carabina.  
(E) à 1ª Guerra Mundial.  
 
06. Das frases retiradas do texto, uma está em 

DESACORDO com as normas de concordância 
verbal. Assinale-a.  

(A) “...os vírus mais letais são os menos contagiosos.”  
(B) “Os altamente transmissíveis são os que passam 

de humano para humano...”  
(C) “A gripe do tipo A, a suína, é especialmente 

perigosa...”  
(D) “Já o vírus do Ebola têm fatalidade de até 90%”  
(E) “E poucos países têm isso em quantidade.” 
 
07. Considere o contexto da frase: “E a cada cepa surge 

uma doença para a qual o sistema imunológico não 
sabe a resposta”. A palavra destacada é 
adequadamente compreendida como  

(A) família.      (C) classe.       (E) grupo. 
(B) geração.    (D) estirpe.   
  
Leia o texto e responda as questões seguintes. 

 

Sucesso tem fórmula 
 

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 meritocra-
cia, 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. 

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 
 

08. Marque a alternativa que NÃO contempla estrutural 
e semanticamente o texto: 

A) É um texto informativo argumentativo. 
B) O texto apresenta expressões populares. 
C) Bons profissionais, seleção por mérito, aperfeiçoa-

mento individual e persistência resultam em sucesso. 
D) A linguagem jornalística tende a fragmentar períodos. 
E) Há 50 anos, o Brasil só importava a cesta básica. 
 

09. “Portanto, a persistência é essencial”. O conectivo 
“Portanto” denota: 

A) Tempo.  C) Concessão.  E) Fim. 
B) Conclusão.  D) Proporção. 
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10. A figura de linguagem presente em “Durante séculos, 
a Inglaterra dominou os mares...” é: 

A) Metáfora. C) Antítese.  E) Ironia. 
B) Silepse. D) Metonímia. 
 

11. De: “Uma potência mundial não se viabiliza sem a 
potência de seus operários”, pode-se afirmar: 

A) que o desempenho empresarial é parcialmente 
proporcional ao dos colaboradores. 

B) que “não” e “sem” têm ideia de negação. 
C) que a partícula negativa é atrativa para próclise. 
D) que os acentos gráficos foram empregados em 

vocábulos proparoxítonos. 
E) que viabilizar é antônimo de sucesso. 
 

12. Sobre os sinais de pontuação empregados no 
texto, é INCORRETO afirmar: 

A) que a primeira vírgula, no primeiro período textual, 
separa um adjunto adverbial deslocado. 

B) que as aspas, no segundo parágrafo, são marcadores 
de ironia. 

C) que, no sétimo parágrafo, o parêntese emite um 
juízo de valor positivo sobre as academias. 

D) que, no oitavo parágrafo, o parêntese poderia ser 
substituído por uma vírgula. 

E) que os dois pontos, no último parágrafo, assinalam 
a sequência enumerativa. 

 

13. Marque a estrutura em que a pluralização do 
sujeito NÃO levaria o verbo ao plural: 

A) “Em 1982, um país novato nesses misteres se 
atreveu...” 

B) “O time vencedor mergulha em árduo período...” 
C) “...existe a Olimpíada do Conhecimento (World 

Skills Internacional)” 
D) “Deve haver um segredo...” 
E) “...mas a continuidade que trouxe a vitória.” 
 

14. Em: “Dali se pescam os que vão representar o 
Brasil” (8° parágrafo), é INADEQUADO afirmar: 

A) que o termo referido por “dali” é “times”. 
B) que a forma verbal está pluralizada para concordar 

com o antecedente do pronome relativo. 
C) que houve emprego conotativo de “pescar”. 
D) que “Brasil” poderia ser substituído pelo 

hiperônimo país. 
E) que o pronome “se” deveria estar em ênclise. 
 

15. Os conectivos “mas”, “também” e “ou” em: “...mas 
também em desenho de websites ou robótica.” 
denotam, respectivamente: 

A) Adversidade, inclusão, alternância. 
B) Adição, conclusão, realce. 
C) Adversidade, precisão, distribuição. 
D) Adição, adversidade, afastamento. 
E) Realce, precisão, negação. 
 
16. O texto emprega termos que indicam oralidade, 

várias vezes, entre eles “apenas cachorro grande 
entra” e “só suando a camisa”, empregados 
respectivamente à ou a:. 

A) competição felina e esforço intenso... 
B) disputa acirrada e envolvimento total. 
C) competição inadequada e trabalho braçal. 
D) busca de objetivos e trabalho desleal. 

E) denegrir a imagem dos competidores e mostrar 
empenho. 

 

17. Nas alternativas seguintes, há emprego de 
parônimos, em uma, entretanto, existe INCORREÇÃO, 
identifique: 

A) Uma tarefa acurada exige envolvimento. 
B) É preciso discriminar o bom e o mau treinamento. 
C) Com os cursos emergiram talentos no Brasil. 
D) O profissional brasileiro não deve se reduzir à 

pequenez. 
E) A premiação nas Olimpíadas do Conhecimento 

retifica o aperfeiçoamento do operário. 
 

Com base na leitura do texto abaixo, assinale a única 
alternativa que completa corretamente as questões de 
18 a 27. 
 

Receita infalível para virar incompetente 
Uma das melhores notícias para a educação 

brasileira é a crescente sofisticação dos exames para 
entrar nas faculdades, exigindo mais reflexão e menos 
decoreba. Deve-se comemorar a mudança porque, 
afinal, os ensinos médio e até fundamental passam a 
estimular cada vez mais um currículo centrado na visão 
crítica do aluno e em sua capacidade de associar ideias 
e informações conectadas a questões concretas. 

A USP acaba de divulgar sua intenção de fazer 
vestibulares seriados; ou seja, o estudante vai enfrentar 
três provas, uma ao fim de cada ano do ensino médio. 
Mais uma vez, se cobrará reflexão, o que exige formação 
geral. É o fim da mediocridade dos cursinhos e dos 
professores que ensinam matérias sem nenhuma ligação 
com outras matérias e, muito menos, com o cotidiano. 

O que está em jogo não é fazer bons alunos, mas 
bons profissionais, capazes de sobreviver num mundo 
de inovações cada vez mais velozes e no qual se 
demanda a habilidade da autoaprendizagem. 

O problema é que, muitas vezes, os professores 
estão longe, muito longe, do mercado do trabalho, e ficam 
ensinando coisas inúteis; seu poder deriva não da 
relevância do que ensinam, mas da nota e do vestibular. 

Os novos vestibulares estão desmontando esse 
poder. O papel do professor deve ser o de gerenciador 
de curiosidades. Até porque todo o conhecimento 
disponível já está na internet. 

Empanturrar a criança e o jovem com informações 
sem contextualização e, pior, sem que os alunos sejam 
protagonistas, é uma fórmula infalível para produzir, no 
presente, um ser humano infeliz diante dos prazeres da 
descoberta intelectual e, no futuro, um trabalhador 
incompetente. Ou um desempregado.  

(Gilberto Dimenstein)  
http://www1.folha.uol.com.br/folha/pensata/gilbertodimenstein/ult508u

332716.shtml 
 

18. A “receita infalível” a que se refere Gilberto 
Dimenstein só não tem entre seus ingredientes o(a) 

(A) acúmulo de informações desvinculadas da vida 
prática. 

(B) memorização de conteúdos de disciplinas sem 
relação entre si. 

(C) professor como principal sujeito do processo de 
ensino-aprendizagem. 

(D) capacidade de associar ideias e informações à 
resolução de problemas da vida real. 
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19. Da leitura do texto, depreende-se que, para Gilberto 
Dimenstein, o que realmente importa em educação é 

(A) adotar métodos de ensino centrados em informaçõ-
es e teorias. 

(B) sofisticar cada vez mais os exames de acesso ao 
ensino superior. 

(C) preparar os alunos para utilizar com eficiência as 
informações aprendidas. 

(D) formar alunos, com boa formação geral, que 
tenham sucesso nos vestibulares. 

 

20. De acordo com Dimenstein, o “papel do professor 
deve ser o de gerenciador de curiosidades”. Isso 
significa dizer que ao professor só não cabe 

(A) iniciar os alunos nos prazeres da descoberta 
intelectual. 

(B) estimular os estudantes a encontrar novas soluções 
para os problemas que temos de enfrentar. 

(C) enfatizar mais a busca pelo uso adequado da 
informação do que a lembrança da informação em si. 

(D) levar os alunos a reproduzir, como autômatos, as 
conclusões e descobertas propostas por autores 
renomados. 

 

21. Nos enunciados “seu poder deriva não da relevância 
do que ensinam” e “O papel do professor deve ser o 
de gerenciador de curiosidades”, os pronomes em 
destaque referem-se, respectivamente, a 

(A) “professores” e “papel”. 
(B) “inovações” e “professor”. 
(C) “nota e vestibular” e “poder”. 
(D) “bons profissionais” e “problema”. 

 

22. No enunciado “os ensinos médio e até fundamental 
passam a estimular”, a concordância nominal 
justifica-se porque, 

(A) estando a palavra determinada no singular e mais 
adiante o determinante, este vai para o plural. 

(B) quando há mais de uma palavra determinada do 
mesmo gênero, o determinante vai para o plural. 

(C) havendo uma só palavra determinada, a palavra 
determinante irá para o gênero e o número da 
palavra determinada. 

(D) havendo uma só palavra determinada e mais de 
uma determinante, a palavra determinada vai para 
o plural ou fica no singular. 

 

23. Em “é a crescente sofisticação dos exames para 
entrar nas faculdades”, a palavra destacada significa 

(A) requinte.  (C) complexidade. 
(B) sapiência.  (D) inacessibilidade. 
 

24. Em “A USP acaba de divulgar sua intenção de fazer 
vestibulares seriados; ou seja, o estudante vai enfrentar 
três provas, uma ao fim de cada ano do ensino médio”, 
o elemento coesivo destacado introduz um 

(A) argumento exemplificativo e meramente 
acessório. 

(B) esclarecimento ou um desenvolvimento do que foi 
dito anteriormente. 

(C) segmento que estabelece uma gradação entre os 
argumentos citados. 

(D) argumento decisivo, apresentado como acréscimo 
para rebater uma ideia contrária. 

 

25. No enunciado “e ficam ensinando coisas inúteis; 
seu poder deriva não da relevância do que ensinam, 
mas da nota e do vestibular”, usou-se o ponto-e-
vírgula para separar orações 

(A) intercaladas. 
(B) reduzidas adverbiais. 
(C) adjetivas explicativas. 
(D) coordenadas de certa extensão. 
 

26. No que se refere às relações de retomada de 
sentido, o enunciado em que a retomada não é 
feita por meio de pronominalização é: 

(A) “Mais uma vez, se cobrará reflexão, o que exige 
formação geral”. 

(B) “É o fim da mediocridade dos cursinhos e dos 
professores que ensinam matérias sem nenhuma 
ligação com outras matérias”. 

(C) “mas bons profissionais, capazes de sobreviver num 
mundo de inovações cada vez mais velozes e no qual 
se demanda a habilidade da autoaprendizagem”. 

(D) “Empanturrar a criança e o jovem com informações 
sem contextualização e, pior, sem que os alunos 
sejam protagonistas, é uma fórmula infalível para 
produzir, no presente, um ser humano infeliz”. 

 

27. A primeira frase do texto poderia ser: “Uma das 
notícias sobre a educação brasileira que merecem 
ser comemoradas é a crescente sofisticação dos 
exames para entrar nas faculdades”. No que diz 
respeito às normas de concordância verbal, pode-
se afirmar que o verbo destacado 

(A) também poderia ser flexionado no singular. 
(B) está no plural porque o sujeito é composto. 
(C) tem como sujeito uma oração subordinada subjetiva. 
(D) concorda com um nome que só se emprega no 

plural, precedido de artigo. 
 

É fácil errar quando uma empresa ou seus dirigentes não 
têm clareza sobre o que de fato significam as bonitas 
palavras que estão em suas missões e valores ou em 
seus relatórios e peças de marketing. Infelizmente, não 
passa um dia sem vermos claros sintomas de confusão. 
O que dizer de uma empresa que mal começou a praticar 
coleta seletiva e já sai por aí se intitulando “sustentável”? 
Ou da que anuncia sua “responsabilidade social” 
divulgando em caros anúncios os trocados que doou a 
uma creche ou campanha de solidariedade? Na melhor 
das hipóteses, elas não entenderam o significado desses 
conceitos. Ou, se formos um pouco mais críticos, diremos 
tratar-se de oportunismo irresponsável, que não só 
prejudica a imagem da empresa mas – principalmente – 
mina a credibilidade de algo muito sério e importante. 
Banaliza conceitos vitais para a humanidade, reduzindo-
os a expressões efêmeras, vazias. 

(Guia Exame – Sustentabilidade, outubro de 2008.) 
 

28. O texto faz uma crítica ao 
a) uso inexpressivo de expressões efêmeras e vazias, o 

que coíbe a prática do oportunismo irresponsável. 
b) trabalho social das empresas, que priorizam ações 

sociais sem utilizarem um marketing adequado. 
c) discurso irresponsável das empresas que, na verdade, 

destoa das práticas daqueles que o proferem. 
d) excesso de discursos sobre sustentabilidade e 

responsabilidade em empresas engajadas em 
assuntos de natureza social. 


