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PORTUGUÊS  

Jornais de ontem e de hoje Todos sabemos que a mídia atravessa uma de suas piores crises econômicas, 

cujas causas são complexas e sobre as quais falta-me autoridade para falar. Como simples usuário de jornais, 

revistas, rádios e TVs, acompanho a caça aos leitores e à publicidade, os dois tradicionais esteios da 

operação de manter um veículo em vida orgânica. Os custos exagerados da indústria midiática 

desequilibraram a equação, e vejo emocionado a procura de fórmulas salvadoras. Um detalhe salta aos 

olhos: política, personagens e fatos políticos mantêm uma considerável massa de leitores, que não se 

expandem, pelo contrário, envelhecem e se fadigam das mesmices de cada crise, de cada escândalo, de cada 

articulação.  

O esporte é a porta de entrada dos jovens para a mídia, funciona e funcionará sempre, mas condicionado às 

emoções de cada modalidade, ao desempenho de craques, às variantes dos torneios e chaves. No último 

domingo, examinando a capa das revistas semanais e as principais chamadas dos jornais, verifiquei que 

saúde, beleza e comportamento são as pautas hoje prioritárias na conquista dos leitores. Por mais 

emocionante que seja a briga pelo novo salário mínimo, por mais que um senador convide outro senador 

para brigar lá fora, por mais que se especule se o ministro tal está sendo fritado, nada disso faz aumentar as 

vendas avulsas nem chega a impressionar o universo potencial de consumidores.  

Daí a insistência da mídia em divulgar grandes matérias provando que o fumo mata, que o câncer pode ser 

curado, que os hábitos alimentares condicionam beleza, saúde e rendimento escolar, que a violência urbana 

deve ser combatida pelo mutirão de cidadãos conscientizados. Antigamente, fundava-se um jornal ou uma 

revista para ser do fulano ou do sicrano. Era o jornal do Patrocínio, do Ruy, do Assis Chateaubriand. Esse 

tempo passou. Hoje, o jornal é do leitor. 

 (Carlos Heitor Cony, Folha de São Paulo, 16/06/04)  

 

1. Segundo o texto, os jornais  

(A) passam por séria crise econômica em decorrência da perda de leitores para uma outra mídia: a televisão. 

(B) são mantidos pelas verbas publicitárias. 

(C) Atualmente, são mais controlados por seus donos, pois estes interferem naquilo que pode ou não ser 

publicado. 

(D) não apresentam mais grandes matérias a respeito de assuntos diversos.  

(E) sofrem forte influência dos políticos em suas publicações. 

 

 2. A partir do texto, chega-se à conclusão de que  

(A) os “jornais de ontem” eram mais informativos do que os “de hoje”.  

(B) para se produzir um jornal antigamente, consumia-se muito dinheiro. 

 (C) política e esporte atraíam (e continuam atraindo) a atenção dos leitores de jornais.  

(D) o público leitor de hoje tem mais consciência do seu papel na sociedade. 

 (E) assuntos prosaicos dominam as páginas dos jornais atuais.  

 

3. Assinale a alternativa que preenche adequadamente as lacunas do período abaixo. _________ feita 

àquele jornal, todos os outros cobriram a _________ de volta dos _________ brasileiros. 

(A) exceção – viagem – excursionistas  

(B) exceção – viajem – escursionistas 

 (C) excessão – viagem – excursionistas  

(D) excessão – viajem – escursionistas  

(E) eceção – viagem – excursionistas  

 

 

 



 

4. Dentre as opções abaixo, aponte aquela que contém apenas palavras primitivas. 

 (A) “mídia” – “econômicas” 

 (B) “custos” – “fórmulas” 

 (C) “simples” – “esporte” 

 (D) “saúde” – “beleza” 

 (E) “emocionante” – “fumo” 

 

5. Do ponto de vista estrutural, temos uma conjunção destacada, estabelecendo elo entre as orações do 

período, apenas em: 

 (A) “...a mídia atravessa uma de suas piores crises econômicas, cujas causas são complexas...”  

(B) “...personagens e fatos políticos mantêm uma considerável massa de leitores, que não se expandem...” 

(C) “...por mais que se especule se o ministro tal está sendo fritado...”  

(D) “Daí a insistência da mídia em divulgar grandes matérias...”  

(E) “...que a violência urbana deve ser combatida pelo mutirão de cidadãos conscientizados.”  

 

6. Indique a alternativa em que o termo destacado está incorretamente classificado, no que se refere à 

classe gramatical. 

(A) “Todos sabemos que a mídia atravessa...” (pronome) 

 (B) “Como simples usuário de jornais, revistas, rádios e TVs, acompanho a caça...” (adjetivo) 

 (C) “O esporte é a porta de entrada dos jovens...” (substantivo)  

(D) “No último domingo, examinando a capa das revistas semanais...” (preposição) 

 (E) “Antigamente, fundava-se um jornal ou uma revista...” (advérbio)  

 

7. O complemento nominal está corretamente destacado no item:  

(A) “...acompanho a caça aos leitores...” 

 (B) “...manter um veículo em vida orgânica.”  

(C) “...é a porta de entrada dos jovens para a mídia...”  

(D) “...envelhecem e se fadigam das mesmices de cada crise...” 

 (E) “...a violência urbana deve ser combatida pelo mutirão de cidadãos...”  

 

8. Marque a alternativa onde não há linguagem figurada .  

(A) O jornalista entendeu a notícia ao pé da letra Assistente de Vendas III 3 

 (B) O ser humano, não sei se ele é realmente bom.  

(C) O público não via uma matéria assim tão boa há séculos.  

(D) Publicou-se um artigo através do qual se acusava o empresário de ter enriquecido por meios ilícitos. 

 (E) O meu gato adora caçar seus inimigos, os ratos.  

 

9. O jornalista disse: – Tenho aqui em minhas mãos a melhor câmera do mundo. Das alternativas 

abaixo, apenas uma delas transpõe adequadamente o trecho acima para o discurso indireto. Aponte-a.  

(A) O jornalista disse que tem aqui em suas mãos a melhor câmera do mundo.  

(B) O jornalista disse que tem ali em suas mãos a melhor câmera do mundo.  

(C) O jornalista disse que tinha aqui em suas mãos a melhor câmera do mundo.  

(D) O jornalista disse que tinha ali em suas mãos a melhor câmera do mundo. 

 (E) O jornalista disse que teve ali em suas mãos a melhor câmera do mundo.  

 

10. Assinale a opção que respeita as normas gramaticais de pontuação.  

(A) O jornalista é sem dúvida, um profissional muito importante no mundo moderno pois, através dele, 

temos acesso a todas as informações da vida cotidiana.  

(B) O jornalista é, sem dúvida, um profissional muito importante no mundo moderno, pois, através dele, 

temos acesso a todas as informações da vida cotidiana. 

(C) O jornalista é, sem dúvida, um profissional muito importante no mundo moderno pois através dele, 

temos acesso a todas as informações da vida cotidiana. 

 (D) O jornalista é sem dúvida, um profissional muito importante no mundo moderno, pois através dele 

temos acesso a todas as informações da vida cotidiana. 

 (E) O jornalista é sem dúvida um profissional muito importante no mundo moderno, pois através dele temos 

acesso a todas as informações da vida cotidiana.  



 

MATEMÁTICA 

 

 11. O 24º termo da P.A. (1/2, 2, 7/2,......) é 

 (A) 38 

(B) 28  

(C) 45  

(D) 35  

(E) 73/2  

 

12. Se você adicionar 27 com o quíntuplo de um número, obterá 312. Esse número é  

(A) 57  

(B) 50 

 (C) 55 

(D) 59 

 (E) 53  

 

13. A área de um quadrado, cujo lado mede um metro é  

(A) 10.000 cm2  

(B) 1.000 cm2 

 (C) 100 cm2 

 (D) 10 cm2 

 (E) 1 cm2  

 

14. Um triângulo que possui os três lados com a mesma medida, é chamado de triângulo 

 (A) isósceles  

(B) retângulo  

(C) eqüilátero 

 (D) normal 

 (E) escaleno  

 

15. Determine os valores de x para os quais 2x =32.  

(A) 1  

(B) 3 

 (C) 1/5 

 (D) 5 

 (E) 16  

 

16. Determine o conjunto solução da equação: 3x -34-x=24  

(A) S={x em R: x>3} 

(B) S={x em R: x0}  

(D) S={x em R: 0<x 
 


