Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 4ª / 2015 / FCC

Q1.
Ópera é um tipo de teatro no qual a maioria ou todos os personagens cantam durante a maior parte do tempo ou o
tempo todo. Nesse sentido, é muito óbvio que ela não seja realística, e com frequência, no decorrer de seus mais de
quatrocentos anos de história, tem sido considerada exótica e estranha. Além disso, é quase sempre bastante cara de se
encenar e de se assistir. Em nenhum momento da história a sociedade, como um todo, conseguiu sustentar facilmente os
custos exorbitantes da ópera. Por que, então, tanta gente gosta dela de maneira tão profunda? Por que dedicam suas vidas
a apresentá-la, escrever sobre ela, assistir a ela? Por que alguns fãs de ópera atravessam o mundo para ver uma nova
produção ou ouvir um cantor favorito, pagando imensas quantias por esse fugaz privilégio? E por que a ópera é a única
forma de música erudita que ainda desenvolve de modo significativo novas audiências, apesar de que, no último século ou
por volta disso, o fluxo de novas obras, que uma vez foi seu sangue vital, secou até se reduzir a um débil gotejar?
Essas perguntas são mais sobre a ópera tal como ela é hoje em dia: sobre aquilo em que a ópera se tornou no início
do século XXI. No que se segue teremos muito a dizer sobre a história de nosso tema, sobre as maneiras em que a ópera
se desenvolveu durante sua jornada de quatrocentos anos até nós; mas nossa ênfase será sempre no presente, no efeito
que a ópera continua a ter sobre as audiências no mundo inteiro. Nosso objetivo é lidar com uma forma de arte cujas obras
mais populares e duradouras foram quase sempre escritas num distante passado europeu, [...] mas cuja influência em
muitos de nós – e cuja significância em nossa vida hoje em dia – é ainda palpável. A ópera pode nos transformar: física,
emocional e intelectualmente. Queremos investigar por quê.
(Carolyn Abbate e Roger Parker. Uma história da ópera: os últimos quatrocentos anos. Trad. Paulo Geiger. 1.ed. São Paulo:
Companhia das Letras, 2015, p. 21-22)
Os autores do texto
•

A) apontam que a ópera é sempre bastante dispendiosa porque esse tipo de teatro renuncia a personagens que não se
fazem presentes em cena por meio do canto.

•

B) acusam a incongruência que existe entre a sociedade sustentar produções caríssimas e as pessoas, diferentemente deles
mesmos, não investigarem o que justificaria manter esses projetos.

•

C) indicam como usual que se tome a ópera como um gênero dramático excêntrico, pelo fato de representar situações
estranhas ao que se considera "vida real".

•

D) expressam as intenções que têm ao escrever a história da ópera, demonstrando acreditar que a melhor maneira de fazê-lo
é fixar-se na atualidade, auge dessa manifestação erudita.

•

E) anunciam que têm muito a dizer e deixam entrever que suas reflexões desnudarão alguns mitos sobre a ópera, como a
visão idealizada de que a profusão de obras já constituiu o sangue vital desse tipo de teatro.
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Q2.
A cultura brasileira em tempos de utopia
Durante os anos 1950 e 1960 a cultura e as artes brasileiras expressaram as utopias e os projetos políticos que marcaram o debate nacional. Na década de 1950, emergiu a valorização da cultura popular, que tentava conciliar aspectos da tradição com temas e formas de expressão modernas.
No cinema, por exemplo, Nelson Pereira dos Santos, nos
seus filmes Rio, 40 graus (1955) e Rio, zona norte (1957)
mostrava a fotogenia das classes populares, denunciando a exclusão social. Na literatura, Guimarães Rosa publicou Grande
sertão: veredas (1956) e João Cabral de Melo Neto escreveu o
poema Morte e vida Severina − ambos assimilando traços da
linguagem popular do sertanejo, submetida ao rigor estético da
literatura erudita.
Na música popular, a Bossa Nova, lançada em 1959 por
Tom Jobim e João Gilberto, entre outros, inspirava-se no jazz,
rejeitando a música passional e a interpretação dramática que
se dava aos sambas-canções e aos boleros que dominavam as
rádios brasileiras. A Bossa Nova apontava para o despojamento
das letras das canções, dos arranjos instrumentais e da voca-

lização, para melhor expressar o “Brasil moderno”.
Já a primeira metade da década de 1960 foi marcada
pelo encontro entre a vida cultural e a luta pelas Reformas de
Base. Já não se tratava mais de buscar apenas uma expressão
moderna, mas de pontuar os dilemas brasileiros e denunciar o
subdesenvolvimento do país. Organizava-se, assim, a cultura
engajada de esquerda, em torno do Movimento de Cultura Popular do Recife e do Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes (UNE), num processo que culminaria no Cinema Novo e na canção engajada, base da moderna música
popular brasileira, a MPB.
(Adaptado de: NAPOLITANO, Marcos e VILLAÇA, Mariana.
História para o ensino médio. São Paulo: Atual, 2013, p. 738)
Estes dois segmentos constituem respectivamente, no contexto dado, a expressão de uma causa e de seu efeito:
•

A) interpretação dramática / despojamento das letras
das canções (3º
parágrafo)

•

B) assimilando traços da linguagem popular / submetida
ao rigor estético da literatura erudita (2º
parágrafo)

•

C) rejeitando a música passional / inspirava-se no jazz
(3º
parágrafo)

•

D) Organizava-se, assim, a cultura engajada de esquerda / Cinema Novo e canção engajada (4º
parágrafo)

•

E) a primeira metade da década de 1960 / luta pelas
Reformas de Base (4º
parágrafo)
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Q3.
Distorção negligenciada
Embora poucas vezes mencionadas nos debates sobre desigualdades, as doenças negligenciadas demonstram com
perfeição a necessidade de haver mecanismos capazes de corrigir distorções globais.
Em entrevista a esta Folha, Eric Stobbaerts, diretor − executivo da Iniciativa de Medicamentos para Doenças Negligenciadas (DNDi, na sigla em inglês), lembrou que tais enfermidades ameaçam uma em cada seis pessoas do planeta; não
obstante, entre 2000 e 2011, apenas 4% dos 850 novos medicamentos aprovados no mundo tratavam dessas moléstias.
As listas de moléstias variam de acordo com a agência que tenta capitanear sua causa. Têm em comum o fato de
serem endêmicas em regiões pobres da África, da Ásia e das Américas. Nem sempre fatais, são bastante debilitantes.
Estão nesse grupo, por ordem de prevalência, helmintíase, esquistossomose, filariose, tracoma, oncocercose,
leishmaniose, doença de Chagas e hanseníase. As três últimas e a esquistossomose são as mais relevantes para o Brasil.
A maioria desses distúrbios pode ser prevenida e conta com tratamentos efetivos pelo menos para a fase aguda, mas,
por razões econômicas e políticas, eles nem sempre chegam a quem precisa.
Há, além disso, uma dificuldade relativa à ciência. Algumas das terapias disponíveis já têm quatro ou cinco décadas de
existência. Investimentos em pesquisa poderiam levar a estratégias de prevenção e cura mais efetivas. Como essas doenças
não são rentáveis, porém, os grandes laboratórios raras vezes se interessam por esse nicho.
Organizações como a DNDi e outras procuram preencher as lacunas. A situação tem melhorado, mas os avanços são
insuficientes.
Seria sem dúvida ingenuidade esperar que a indústria farmacêutica se entregasse de corpo e alma à resolução do
problema. Seu compromisso primordial é com seus acionistas − e essa é a regra do jogo. Isso não significa, contudo, que não
possam fazer parte do esforço.
O desejo de manter boas relações públicas combinado com uma política de estímulos governamentais pode produzir
grandes resultados. Também seria desejável envolver com maior intensidade universidades e laboratórios públicos (onde os
há, como é o caso do Brasil).
Mais de 1 bilhão de humanos ainda sofrem, em pleno século 21, com doenças cujo controle é não só possível, mas
também relativamente barato − eis um fato que depõe contra o atual estágio de nossa organização global.
(Folha de S. Paulo. Opinião. p. A3, 14/03/2014)

O texto abona o seguinte comentário:
•

A) (linha 7) Na frase Nem sempre fatais, são bastante debilitantes, em que se apresenta o perfil das doenças negligenciadas, indicam-se dois relevantes
traços possíveis de sua constituição.

•

B) (linha 10) A frase A maioria desses distúrbios [...] conta com tratamentos efetivos é passível de ser transposta para a voz passiva.

•

C) (linha 9) Infere-se corretamente que o desafio do Brasil é enfrentar tanto a prevenção, quanto a cura de quatro das doenças negligenciadas, visto que não
há ocorrências das demais em solo brasileiro.

•

D) (linha 10) O comentário pelo menos para a fase aguda constitui uma restrição, assim como é restritiva a expressão A maioria desses distúrbios, mas, no
contexto, esses limites estão associados a avanços, ainda que nem sempre garantidos.

•

E) (linha 10) A correlação entre pode ser prevenida e conta com tratamentos efetivos evidencia, por meio das formas verbais, a incoerência,
respectivamente, entre as possibilidades técnicas e as ações levadas a efeito.
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Q4.
Os intérpretes do Brasil e das nações egressas de sistemas coloniais partem, desde os meados do século XX, da
aceitação tácita ou manifesta de uma dualidade fundamental:
centro versus periferia.
Creio ser razoável perguntar se essa oposição é estrutural ou histórica; e, em consequência, se é estática ou dinâmica, se está fixada para todo o sempre como um conceito
ontológico, ou se está sujeita ao tempo, logo à possibilidade de
variação e mudança.
Há uma passagem em A era dos impérios de Eric
Hobsbawm em que o historiador exprime a sua perplexidade em
face do discurso sobre a diferença entre “partes avançadas e
atrasadas, desenvolvidas e não desenvolvidas do mundo”:
“Definir a diferença entre partes avançadas e atrasadas,
desenvolvidas e não desenvolvidas do mundo é um
exercício complexo e frustrante, pois tais classificações
são por natureza estáticas e simples, e a realidade que
deveria se adequar a elas não era nenhuma das duas
coisas. O que definia o século XIX era a mudança: mudança em termos de e em função dos objetivos das regiões dinâmicas do Atlântico norte, que eram, à época, o
núcleo do capitalismo mundial. Com algumas exceções
marginais e cada vez menos importantes, todos os países, mesmo os até então mais isolados, estavam, ao
menos perifericamente, presos pelos tentáculos dessa
transformação mundial. Por outro lado, até os mais
‘avançados’ dos países ‘desenvolvidos’ mudaram parcialmente através da adaptação da herança de um passado antigo e ‘atrasado’, e continham camadas e parcelas da sociedade resistentes à transformação. Os historiadores quebram a cabeça procurando a melhor maneira de formular e apresentar essa mudança universal,
porém diferente em cada lugar, a complexidade de seus
padrões e interações e suas principais tendências.”
231. Eric Hobsbawm, A era dos impérios. 1875-1914, 11. ed.
São Paulo: Paz e Terra, 2007. p.46.
(Alfredo Bosi, “O mesmo e o diferente”. IN Ideologia e contraideologia. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. p. 227-228)
No contexto, são equivalentes os segmentos indicados na seguinte alternativa:
•

A) nações egressas de sistemas coloniais / nações que conservam as estruturas dos países que as colonizaram.

•

B) aceitação tácita [...] de uma dualidade / adesão não formalmente expressa a uma dualidade.

•

C) estrutural ou histórica / estratificada na contemporaneidade ou tradicional.

•

D) um conceito ontológico / uma concepção pragmática do real.

•

E) exprime a sua perplexidade / expressa com vigor seu encantamento.
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Q5.
Traços americanos
Para o engenheiro, para o inventor, para o arquiteto,
para todo economizador de tempo e trabalho, para quem admira
acima de tudo o gênio industrial deste século, os melhoramentos
que ele tem introduzido na ferramenta humana, os
Estados Unidos são de uma extremidade a outra um país para
se visitar e conhecer. É ele, talvez, o país onde melhor se pode
estudar a civilização material, onde o poder dinâmico ao serviço
do homem parece maior e ao alcance de qualquer um. Em certo
sentido, pode-se dizer dele que é uma torre de Babel bemsucedida. Na ordem intelectual e moral, porém, os Estados
Unidos não têm o que mostrar, e certa ordem de cultura, quase
toda cultura superior não precisa, para ser perfeita e completa,
de adquirir nenhum contingente americano.
Da política, a impressão geral que tive e conservo é a de
uma luta sem o desinteresse, a elevação de patriotismo e a
honestidade de processos que tornam na Inglaterra, por exemplo, a carreira política aceitável e mesmo simpática aos espíritos
mais distintos. O que caracteriza essa luta é a crueza da
publicidade a que todos os que entram nela estão expostos.
Para a reportagem não existe linha divisória entre a vida pública
e a privada. O adversário está sujeito a uma investigação sem
limites e sem escrúpulos. Se um candidato à Presidência tiver
tido na mocidade a menor aventura, terá o desgosto de vê-la
fotografada, apregoada nas ruas, colorida em cartazes, cantada
nos musicais.
O efeito de tal sistema pode ser moralizar a vida privada,
pelo menos a dos que pretendem entrar para a política, se há
moralidade no terror causado por uma dessas formidáveis
denúncias, que os franceses chamam de chantagem. A vida
política, porém, ele não tem moralizado. A consciência pública
americana é muito inferior à privada, a moral do Estado é muito
inferior à moral da família. As investigações da vida privada
encontram em toda parte a unidade do sentimento e da educação religiosa do país para ecoá-las.
Ao texto seguinte, que trata das impressões recolhidas,
em 1900, pelo político, diplomata e historiador brasileiro Joaquim Nabuco, acerca de uma viagem que
acabara de fazer aos Estados Unidos.
(Joaquim Nabuco, Minha formação)
Entre os traços americanos apontados no texto por Joaquim Nabuco encontram-se estes três:
•

A) melhoramentos na ferramenta humana, cultura superior e elevação de patriotismo.

•

B) gênio industrial, honestidade de processos e crueza da publicidade.

•

C) poder dinâmico ao serviço do homem, carreira política aceitável e não existe linha divisória entre a vida pública e a privada.

•

D) crueza da publicidade, investigação sem limites e a moral do Estado é muito inferior à moral da família.

•

E) elevação de patriotismo, investigação sem limites e não existe linha divisória entre a vida pública e a privada.
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Q6.

O tempo não perdoa o que se faz sem ele, costumava
dizer Ulysses Guimarães, citando Joaquim Nabuco. Desse modo ensinava a importância na política do apropriado discernimento do momento oportuno. Não é fácil a identificação desse
momento, pois, entre outras coisas, requer conjugar o tempo
individual de um ator político com o tempo coletivo de um
sistema político e de uma sociedade. Além disso, o tempo flui e
é instável no seu movimento, e não só na política. É o caso do
tempo na meteorologia, cada vez menos previsível por obra das
mudanças climáticas provocadas pela ação humana.
A vasta reflexão dos pensadores, dos poetas e cientistas
sobre o estatuto do tempo e seu entendimento aponta para uma
complexidade que carrega no seu bojo o desafio de múltiplos
significados, cabendo lembrar que a função da orientação é
inerente à busca do saber a respeito do tempo. Assim, uma
coisa é conhecer o tempo do relógio, que molda o mensurável
de uma jornada de trabalho. Outra coisa é lidar com a não
mensurável duração do tempo vivido, que perdura na consciência, e não se confunde, por sua vez, com o tempo do Direito,
que é o tempo normatizado dos prazos, dos recursos, da
prescrição, da coisa julgada, da vigência das leis e do drama
cotidiano da lentidão da Justiça.
A busca do saber sobre o tempo tem, como mencionei,
uma função de orientação. Neste século XXI, é preciso parar
para pensar a vertiginosa instantaneidade dos tempos e os
problemas da sua sincronização, que a revolução digital vem
intensificando.
A tradicional sabedoria dos provérbios portugueses
diferencia o tempo do falcão e o tempo da coruja. O tempo do
falcão é o da rapidez e da violência. É este o tempo que nos
cerca. O tempo da coruja é o da sabedoria − a sabedoria que
nos falta para lidar com a estrutura de possibilidades do tempo
no mundo em que estamos inseridos.

(Celso Lafer. Trecho, com adaptações, de artigo publicado em
O Estado de S. Paulo, 20 de novembro de 2011. A2, Espaço
Aberto)
O tempo não perdoa o que se faz sem ele ...

A afirmativa que inicia o texto encaminha para:
•

A) uma contradição à tese corrente de que o tempo flui e é instável no seu movimento, e não só na política.

•

B) crítica relativa aos problemas surgidos com o drama cotidiano da lentidão da justiça.

•

C) o reconhecimento de que é preciso parar para pensar a vertiginosa instantaneidade dos tempos e os problemas da sua sincronização.

•

D) a ideia de que os políticos não têm o apropriado discernimento do momento oportuno.

•

E) a constatação de que é difícil perceber a duração do tempo vivido, que perdura na consciência.
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Q7.
As sociedades modernas da Europa ocidental, ou
dos continentes e espaços colonizados ou profundamente influenciados por ela, que hoje abrangem quase
todo o globo terrestre, podem ser descritas sucintamente por alguns traços gerais: o Estado-nação, o capitalismo, a forma industrial de organização da produção; a
convivência e sociabilidade urbanas; e os valores jurídicos constitucionais de liberdade e igualdade. Tais traços, por si sós, entretanto, não eliminaram seus con-

trários – solidariedades étnicas, formas pré-capitalistas
de produção, a vida rural ou as hierarquias sociais. A
novidade moderna consiste, antes, na rearticulação, em
todos os planos, das formas e relações sociais antigas
sob a égide desses novos traços.
Assim, no que diz respeito à organização social, as
hierarquias, os privilégios, as deferências e os outros
modos de expressão das desigualdades entre os seres
humanos passaram, para serem aceitos, a depender de
outras lógicas de construção e justificação. Tornaramse, do mesmo modo, fontes permanentes de contestação, propiciadoras de lutas libertárias de emancipação
e fermento de novas identidades sociais.
(Antonio Sérgio Alfredo Guimarães. “Desigualdade e diversidade: os sentidos contrários da ação”. In Agenda brasileira:
temas de uma sociedade em mudança. São Paulo:
Companhia das Letras, 2011. p. 168)
O autor,
•

A) ao caracterizar as sociedades modernas, chama a atenção para o fato de que o perfil desenhado tem abrangência universal, dado o cenário globalizante
da contemporaneidade.

•

B) ao realizar a descrição das sociedades modernas, por meio de seus traços gerais, ordena-os de modo a expressar sucintamente o avanço de sua
importância.

•

C) na série anunciada pelos dois-pontos (linha 5), elenca características exatamente proporcionais entre si, o que motiva a sequência delas sem a formação
de qualquer tipo de subconjunto.

•

D) ao mencionar Tais traços, faz o pronome retomar especificamente o segmento os valores jurídicos constitucionais de liberdade e igualdade, ainda que sob
a expressão alguns traços gerais, usada antes, tenha acolhido mais itens.

•

E) no terceiro período do primeiro parágrafo, com fundamentos manifestos, expressa um juízo que nega o caráter absoluto ou independente da descrição
feita no período inicial.
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Q8.
Pergunta: Por que o senhor acha que Cem anos de solidão fez
tanto sucesso?
García Marquez: Não tenho a menor ideia, sou um péssimo
crítico de meus próprios trabalhos.
Pergunta: Por que acha que a fama é destrutiva para um
escritor?
García Marquez: Primeiro, porque ela invade sua vida particular.
Acaba com o tempo que você passa com amigos e com o
tempo em que você pode trabalhar. Tende a isolar você do
mundo real.
Pergunta: O senhor já pensou em fazer filme?
García Marquez: Houve uma ocasião em que desejava ser
diretor de cinema. Sentia que o cinema era um meio de comunicação que não tinha limites, no qual tudo era possível. Mas
há uma grande limitação no cinema pelo fato de que ele é uma
arte industrial. É muito difícil expressar no cinema o que você
realmente quer dizer. Entre ter uma companhia cinematográfica
e um jornal, eu escolheria um jornal.
[...]
Pergunta: Ouvi falar de uma famosa entrevista com um marinheiro que havia sofrido um naufrágio.
García Marquez: Não foi com perguntas e respostas. O marinheiro apenas contou suas aventuras e eu as reescrevi, tentando usar as palavras dele, na primeira pessoa, como se fosse

ele quem estivesse escrevendo. Quando o trabalho foi publicado, na forma de uma série de reportagens em um jornal, uma
parte por dia, durante duas semanas, foi assinado pelo marinheiro e não por mim. Só vinte anos depois a reportagem foi
publicada em livro e as pessoas descobriram que havia sido
escrita por mim. Nenhum editor de texto percebeu que ela era
boa, até eu escrever Cem anos de solidão.
(Adaptado de Peter M. Stone. Os escritores, 2: as históricas
entrevistas da Paris Review. Trad. Cecília C. Bartalotti. São
Paulo: Cia. das Letras, 1989, p. 326 e pp.340-341)
Nenhum editor de texto percebeu que ela era boa, até eu escrever Cem anos de solidão.

Com a afirmação acima, García Marquez
•

A) lamenta o fato de que as editoras em geral não tenham interesse em publicar as obras da juventude de um autor.

•

B) critica, de maneira geral, a tendência de editores de valorizar uma obra de acordo com a notoriedade do autor.

•

C) deixa claro o desconforto com as opiniões da crítica a respeito de suas obras, ainda que por vezes sejam favoráveis.

•

D) demonstra constrangimento em relação à publicação de uma entrevista escrita em sua juventude.

•

E) ironiza o fato de que romances sejam tidos pelo mercado editorial como superiores a bons textos jornalísticos.
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Q9.
Gilda de Mello e Souza dizia que o Brasil é muito bom
nas novelas. Para ter público, a novela precisa dispor de personagens de todas as classes sociais, explicava ela, o que exige
uma trama complexa. Acrescento: a mobilidade social é decisiva nas novelas e se dá sobretudo pelo amor entre ricos e
pobres. Provavelmente as novelas exibam casos de ascensão
social pelo amor – genuíno ou fingido – em proporção maior que
a vida real .... Mas a novela não é um retrato do Brasil, ou melhor, é sim, mas como aqueles retratos antigos do avô e da avó,
fotografados em preto e branco, mas, depois, cuidadosamente
retocados e coloridos. O fundo é real. A tela: ideais, sonhos,
fantasias.
Novelas vivem de conflitos. Eles são movidos, quase
todos, pela oposição do bem e do mal. Esse confronto dramático nos empolga. Talvez por isso a democracia não nos
empolgue tanto, no seu dia a dia: porque, nela, os conflitos são
a norma e não a exceção. Ela é o único regime em que divergir,
sem ter de se explicar e justificar, é legítimo. Quando uma
democracia funciona bem, não escolhemos em razão da honestidade e competência – que deveriam existir nos dois ou mais
lados em concorrência – mas com base nos valores que preferimos, por exemplo, liberalismo ou socialismo. Mas nossa
tendência, mesmo nas democracias, é converter as eleições em
lutas do bem contra o mal. É demonizar o adversário, transformá-lo em inimigo. Creio que isso explica por que a democracia, uma vez instalada, empolga menos que a novela. De
noite, dá mais prazer reeditar o *ágon milenar do bem e do mal,
do que aceitar que os conflitos fazem parte essencial da vida e,
portanto, as duas partes podem ter alguma razão. Aliás, há
muitos séculos que é encenada essa situação de confronto
irremediável entre dois lados que têm razão: desde os gregos
antigos, tem o nome de tragédia. A democracia é uma tragédia
sem final infeliz – ou, talvez, sem final.
As novelas recompensam, em geral, os bons. Mas eles
são bons só na vida privada. É difícil alguém se empenhar em
melhorar a cidade, a sociedade. As personagens boas são

afetuosas, solidárias, mas não têm vida pública. As personagens más são menos numerosas, mas são indispensáveis.
Condimentam a trama. Seu destino é mais variado, e assim
deve ser, se quisermos uma boa novela. Não podem ser todas
punidas, nem sair todas impunes.
* ágon – elemento de origem grega: assembleia; local onde se realizam
jogos sacros e lutas; luta.
(Trecho do artigo de Renato Janine Ribeiro. O Estado de S.
Paulo, C2+música, D17, 11 de setembro de 2010, com
adaptações.)
De acordo com o texto:
•

A) as novelas são mais interessantes do que qualquer disputa eleitoral, porque elas trazem novidades que não se encontram em um regime democrático que
funciona bem.

•

B) os conflitos extremos mostrados nas novelas despertam maior interesse do que a rotina diária, em que os fatos e opiniões nem sempre despertam maior
entusiasmo nas pessoas.

•

C) a rotina da vida diária, mesmo em regimes democráticos, acaba premiando apenas os bons, deixando de lado pessoas más, que geralmente se livram
das merecidas punições.

•

D) a deturpação da vida real nas novelas, que se voltam acentuadamente para sonhos e fantasias, pode transformá-las em fator alienante dos problemas
normalmente existentes em uma democracia.

•

E) as emoções trazidas pelos conflitos que surgem nas novelas nem sempre são suficientes para despertar sentimentos mais nobres nas pessoas, que
tendem rotineiramente para comportamentos antiéticos.
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Q10.
Regras para a internet
Mais de 60 milhões de brasileiros usam a internet, à qual dedicam em média 44 horas mensais. Como se sabe, a rede de
computadores é uma importante ferramenta de comunicação, realização de negócios e acesso a informações.
Ainda assim, usuários e provedores de serviços não dispõem, no Brasil, de um arcabouço jurídico específico que
estabeleça direitos e deveres no ambiente virtual.
A insegurança jurídica daí advinda não é desprezível. Criadores e gestores de conteúdo, desde o simples blogueiro aos
maiores portais, encontram-se desprotegidos. Não raro, a Justiça os considera responsáveis por opiniões ou informações
veiculadas em suas páginas − entendimento que nem sempre considera a construção coletiva engendrada na internet.
É bem-vinda, portanto, a iniciativa do Ministério da Justiça de levar à discussão pública e legislativa um Marco Civil da
Internet. Termina amanhã o período em que a minuta do projeto de lei, a ser enviado em breve ao Congresso, esteve sujeita a
consulta e comentários na internet.
O documento sofreu mudanças − e melhorou− ainda nesta etapa. Os provedores, segundo a última redação, somente
serão obrigados a prestar informações sobre usuários ou suspender a veiculação de conteúdos controversos se a Justiça
assim determinar.
A atual falta de regras muitas vezes constrange empresas do setor a fornecer dados à autoridade policial sem que esta
disponha de expressa determinação judicial.
A identificação de usuários suspeitos de terem feito da internet instrumento para ações criminosas fica garantida. O
diploma prevê o arquivamento dos dados de identificação de internautas, por tempo determinado, pelos provedores de acesso.
Novamente, será necessário mandado judicial para que se tenha acesso ao "rastro" virtual de eventuais suspeitos.
O governo deve enviar o projeto de lei ao Congresso nas próximas semanas. Haverá oportunidade para aperfeiçoamentos na Câmara e no Senado, mas o texto, em linhas gerais, é satisfatório.
( Folha de S. Paulo, A2 opinião, sábado, 29 de maio de 2010)
Ainda assim, usuários e provedores de serviços não dispõem, no Brasil, de um arcabouço jurídico específico que estabeleça direitos e deveres no ambiente
virtual.

Considerado o período acima, é correto afirmar:
•

A) A expressão Ainda assim equivale, no contexto, a “Em conformidade com isso”.

•

B) A expressão no Brasil constitui uma restrição acerca do que se afirma sobre usuários e provedores de serviços.

•

C) Se, em vez de usuários e provedores de serviços não dispõem, tivéssemos “o usuário de serviços”, a forma verbal dispõem não teria de ser alterada, para
manter a correção.

•

D) Se fosse retirada a vírgula depois de dispõem, sem outra alteração, a correção da frase, considerado o padrão culto escrito, seria mantida.

•

E) Em de um arcabouço jurídico específico, os termos um, arcabouço e específico caracterizam jurídico, sendo, portanto, adjuntos adnominais.
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Q11.
O cosmopolita desenraizado
Quando Edward Said morreu, em setembro de 2003,
após batalhar por uma década contra a leucemia, era provavelmente o intelectual mais conhecido do mundo. Orientalismo,
seu controvertido relato da apropriação do Oriente pela literatura e pelo pensamento europeu moderno, gerou uma subdisciplina acadêmica por conta própria: um quarto de século após sua
publicação, a obra continua a provocar irritação, veneração e
imitação. Mesmo que seu autor não tivesse feito mais nada,
restringindo-se a lecionar na Universidade Columbia, em Nova
York − onde trabalhou de 1963 até sua morte −, ele ainda teria
sido um dos acadêmicos mais influentes do final do século XX.
Mas ele não viveu confinado. Desde 1967, cada vez com
mais paixão e ímpeto, Edward Said tornou-se também um comentarista eloquente e onipresente da crise do Oriente Médio e
defensor da causa dos palestinos. O engajamento moral e político não chegou a constituir um deslocamento da atenção intelectual de Said − sua crítica à incapacidade do Ocidente em entender a humilhação palestina ecoa, afinal, em seus estudos sobre
o conhecimento e ficção do século XIX, presentes em Orientalismo e em obras subsequentes. Mas isso transformou o
professor de literatura comparada da Universidade de Columbia
num intelectual notório, adorado ou execrado com igual
intensidade por milhões de leitores.
Foi um destino irônico para um homem que não se
encaixava em quase nenhum dos modelos que admiradores e
inimigos lhe atribuíam. Edward Said passou a vida inteira tangenciando as várias causas com as quais foi associado. O
"porta-voz" involuntário da maioria dos árabes muçulmanos da
Palestina era cristão anglicano, nascido em 1935, filho de um
batista de Nazaré. O crítico intransigente da condescendência
imperial foi educado em algumas das últimas escolas coloniais
que treinavam a elite nativa nos impérios europeus; por muitos
anos falou com mais facilidade inglês e francês do que árabe,
sendo um exemplo destacado da educação ocidental com a
qual jamais se identificaria totalmente.
Edward Said foi o herói idolatrado por uma geração de
relativistas culturais em universidades de Berkeley a Mumbai,
para quem o "orientalismo" estava por trás de tudo, desde a
construção de carreiras no obscurantismo "pós-colonial" até
denúncias de "cultura ocidental" no currículo acadêmico. Mas o
próprio Said não tinha tempo para essas bobagens. A noção de
que tudo não passava de efeito linguístico lhe parecia superficial
e "fácil". Os direitos humanos, como observou em mais de uma
ocasião, "não são entidades culturais ou gramaticais e, quando
violados, tornam-se tão reais quanto qualquer coisa que possamos encontrar".
(Adaptado de Tony Judt. “O cosmopolita desenraizado”. Piauí,
n. 41, fevereiro/2010, p. 40-43)
Atente para as seguintes afirmações sobre o texto.

I. No primeiro parágrafo, a atribuição do epíteto de controvertido relato ao livro Orientalismo, de Edward Said, é reafirmada em a obra continua a provocar
irritação, veneração e imitação.

II. No segundo parágrafo, em adorado ou execrado com igual intensidade por milhões de leitores, afirmação que reitera o caráter controverso da obra de Said,
mencionado no primeiro parágrafo, a palavra adorado está para imitação, assim como execrado está para irritação e veneração.

III. As expressões “porta-voz” involuntário e herói idolatrado, presentes no terceiro e quarto parágrafos, respectivamente, constituem uma relativização das
afirmações anteriores a respeito do caráter polêmico de Said, ao mostrar que ele podia ser admirado tanto por árabes muçulmanos como por intelectuais e
acadêmicos.

Está correto o que se afirma em:
•

A) I, apenas.

•

B) II, apenas.

•

C) I e III, apenas.

•

D) II e III, apenas.

•

E) I, II e III.
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Q12.
Não é preciso uma viagem muito longa no tempo. O leitor com 50 anos talvez resgate na memória uma época em que
o aparelho de tevê era um móvel exclusivo da sala de estar, as
horas de transmissão eram reduzidas e a programação, escassa. Aos mais jovens eram reservados horários e conteúdos
específicos, que não roubavam muito tempo dos estudos e das
brincadeiras com amigos. Em pouco mais de quatro décadas,
no entanto, a tevê ganhou tempo de programação, variedade de
canais e cores, muitas cores. Vieram o videocassete, o DVD e
os canais a cabo. Depois chegaram os videogames e a internet,
abrindo um novo mundo de possibilidades.
A Kaiser Family Foundation, uma organização sem fins
lucrativos com sede na Califórnia, divulgou recentemente um
estudo sobre o tempo que crianças e adolescentes passam
diante de meios eletrônicos nos Estados Unidos. O estudo,
realizado em parceria com pesquisadores da Universidade de
Stanford, analisou mais de 3 mil estudantes com idade entre 8 e
18 anos, e concluiu que a oferta de entretenimento 24 horas por
dia, sete dias por semana, fez com que aumentasse a exposição aos meios eletrônicos. Crianças e adolescentes norte-americanos passam hoje nada menos que 7 horas e 38 minutos
diárias, em média, diante de meios eletrônicos. Os resultados
representam um sensível aumento em relação à pesquisa de
2004, quando foi registrada a média de 6 horas e 21 minutos.
O estudo detectou outras tendências importantes. Primeiro, o aumento do tempo diante dos meios eletrônicos de
2004 para 2009 foi causado em grande parte pelo crescente
acesso a mídias móveis, tais como telefones celulares, iPods e
aparelhos de MP3. Segundo, apenas três de cada dez crianças
e adolescentes mencionaram regras relacionadas ao tempo
diante da tevê, dos videogames e dos computadores.
Se a tendência se mantiver, teremos cada vez mais adultos que passaram a maior parte de sua infância e adolescência
diante de meios eletrônicos. Como serão esses adultos? Um
exército de gênios criativos ou uma horda de zumbis? Uma
legião de desinibidos manipuladores dos mais complexos meios

eletrônicos ou um bando de escravos iletrados desses mesmos
meios? Uma geração de espírito aberto e crítico ou um punhado
de conformistas, a consumir estilos de vida e grifes de
identidade?
(Adaptado de Thomaz Wood Jr. “Juventude Virtual”. Carta Capital,
http://www.cartacapital.com.br/app/coluna.jsp?a=2&a2=5&i=6131)
É correto inferir do texto que:
•

A) a exposição dos jovens aos meios eletrônicos já atingiu o seu pico, sendo a sua diminuição futura uma tendência inexorável.

•

B) pesquisas como essa apenas apontam para algumas tendências, que só podem ser confirmadas caso todo o grupo em análise seja consultado.

•

C) o aumento da exposição dos jovens aos meios eletrônicos deu-se em detrimento das horas dedicadas ao estudo e à interação com outros jovens.

•

D) existe uma necessária correlação entre o aumento do tempo de exposição aos meios eletrônicos pelos jovens e a diminuição do controle desse tempo
pelos pais.

•

E) todos os leitores a que o texto se dirige vivenciaram a passagem da tevê solitária na sala para a multiplicação inexorável dos meios eletrônicos.
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Q13.
O boi vegetal
Arrebanhando as vozes que ainda continuam, o
movimento para o canto do salão. Todos com os seus copos, e
sorrisos fixos, essa postura flutuante de coquetel. Avulsos mas
orientados, pouco a pouco se agrupam diante do homem baixo,
magro, de cabelo duro e terno escuro. O governador vai falar.
O rumor cessa para o visitante que sério inclina a
cabeça, agradecendo. Ele balança um instante, apoiando-se
numa perna, na outra, e começa o seu discurso entre ruídos
secos do microfone mal regulado. Tem um sotaque forte, que se
arrasta cantante. Há o sorriso disfarçado, alguma atenção, uma
porta fechada, ao fundo, sobre o pessoal da copa. [...]
"Importante plano de governo é o plantio de um milhão
de cajueiros, o que decerto irá contribuir para elevar o padrão
de vida dos meus coestaduanos."
Um jornalista achou que a voz do governador se fazia
mais forte, e no entanto mais nivelada, e embalado pensou
numa grande população morando embaixo de árvores. Os
ramos eram ralos, deixavam passar os raios de sol. Todo o
povo estava de chapéu.
Grandes extensões verdes, riqueza, divisas. Os
cajueiros voltando, insistindo. O entusiasmo, que levava a
citações, "esta árvore de imenso agasalho", o tom mudado em
poético, o ritmo se alargando, mais retórico.
"Porque o cajueiro, senhores, é um verdadeiro boi
vegetal."
Um homem de relações públicas, chegado cedo e já
adiantado em bebida e cansaço, imaginou o boi fincado na
paisagem, com suas patas entrando pela terra adentro, feitas
raízes, nodosas, os chifres carregados de folhas e cajus.
O governador continuava, dividindo em parte e derivados
a sua árvore: a madeira, a fruta, a castanha, a fibra, a sombra.
Um representante de governo, olhando o relógio e vendo
já os vinte minutos de discurso, baixou a cabeça e procurou um
jeito de industrializar a sombra, para concluir que seria melhor
aproveitá-la sem compromissos. [...]
Os ouvintes, de copo na mão e cigarros acesos,
começaram a mexer-se, educados mas inquietos, reparando
que fazia calor, imaginando lá fora um trânsito pesado,
lembrando ser ainda quarta-feira, a semana seus caminhos pela
metade, e aquele cidadão ali se alongando em números, planos
e folclore. [...]

O governador falando e observando o auditório,
percebendo os seus movimentos, a hora que passara, se
arrependendo de não ter feito um roteiro. Ainda muito a dizer,
tanta coisa, e já precisando terminar. Um fecho, soneto. E
voltou aos cajueiros, que eram símbolo. E ao boi, vegetal sim. E
aos recursos humanos de sua gente. Sentindo-se muito
honesto, sincero, verdadeiro, e no entanto meio confuso,
atrapalhado, repetido. Com as omissões e o discursivo. O final
baixo, quase de não se ouvir. E as palmas.
(Ricardo Ramos. Circuito fechado. São Paulo: Martins,
1972, p. 90-91)
Percebe-se corretamente que há, no desenvolvimento do texto:
•

A) posição de respeito e até mesmo de reverência a uma figura pública, na maneira como as pessoas se comportam ao ouvir o discurso do governador.

•

B) seriedade na abordagem do assunto, ao considerar as enormes possibilidades de desenvolvimento social e econômico de um Estado.

•

C) discrepância entre a seriedade imposta pelo governador aos seus planos e o pouco interesse da plateia em relação ao que é anunciado.

•

D) unidade de posições entre governo e população quanto aos planos governamentais referentes ao desenvolvimento econômico do Estado.

•

E) total desconsideração popular representada por um público desatento, pouco interessado nas providências anunciadas pelo governo estadual.
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Q14.

Texto I
O Ministro do Meio Ambiente lançou um conjunto de
medidas para tentar interromper a devastação do Cerrado, que
é o segundo bioma da América do Sul, depois da Amazônia, e a
savana de maior biodiversidade do mundo. O novo plano prevê
um acompanhamento anual das atividades de desmatamento, a
exemplo do que é feito na Amazônia. De acordo com o Diretor
do Departamento de Conservação da Biodiversidade do
Ministério, um dos desafios está relacionado com o longo
período de seca, em que a vegetação perde boa parte das
folhas. "Isso torna um pouco mais difícil diferenciar o que é
seca, o que é devastação."
(Lígia Formenti. O Estado de S. Paulo, Vida&, A17, 11 de
setembro de 2009, com adaptações)
Texto II
Já era hora de se prestar atenção – de verdade – no
desmatamento do Cerrado. Os dados de emissão de carbono
divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) colocam o
bioma de braços dados com a Amazônia na lista de prioridades
na agenda climática brasileira.
O Cerrado, valorizado muito mais como uma fronteira
agrícola a ser explorada do que como um tesouro biológico a
ser preservado, nunca foi prioridade nas políticas públicas de
pesquisa e conservação. Consequentemente, faltam dados
científicos básicos sobre o bioma, necessários para entender
sua biologia, seu clima e seus serviços ambientais – que incluem, entre outras coisas, estocagem e reciclagem de carbono.
Os novos dados do MMA começam a preencher essa
lacuna, mostrando que o desmatamento do Cerrado pode ser
tão prejudicial para o clima quanto o da Amazônia. Portanto,
precisa ser combatido com o mesmo empenho.
Não há dúvida de que as medições do Ministério serão
revisadas e refeitas por acadêmicos muitas vezes nos próximos
anos. É possível que mudem bastante nesse processo. Calcular
as emissões de carbono é ainda mais complicado do que na

Amazônia, porque sua cobertura vegetal varia imensamente no
tempo e no espaço. E, mesmo na Amazônia, os números são
difíceis.
Seja como for, o MMA dá um passo importante ao
colocar o Cerrado no mapa das mudanças climáticas. O Ministério da Ciência e Tecnologia também faz suas contas para incluir o bioma no novo inventário das emissões no país, que deverá estar concluído até o final do ano. Agora, quando o Brasil
falar de sua contribuição para o aquecimento global, não poderá
mais falar só da Amazônia. Terá de falar do Cerrado também.
(Herton Escobar. O Estado de S. Paulo, Vida&, A17, 11 de
setembro de 2009, com adaptações)
Instrução: Para responder às questões de números 3 a 10,
considere o Texto II.
O autor:
•

A) defende a exploração agrícola do Cerrado, já que não há estudos científicos que justifiquem sua preservação como tesouro biológico.

•

B) expõe opiniões pessoais sobre a situação do Cerrado, a partir de dados e informações oferecidos pelo Ministério do Meio Ambiente.

•

C) discute a ausência de dados seguros sobre a importância do Cerrado, que fundamentem os planos de controle do desmatamento nessa área.

•

D) aponta uma despreocupação momentânea com o desmatamento da Amazônia, que já vem sendo controlado com a devida prioridade.

•

E) condena o desinteresse de autoridades e de pesquisadores em relação aos benefícios de um bioma como o Cerrado no controle do carbono.
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Q15.
Contribuição de um antropólogo
A maior contribuição do antropólogo Claude Lévi-Strauss
(que, ainda jovem, trabalhou no Brasil, e morreu, centenário, em
2009) é de uma simplicidade fundamental, e se expressa na
convicção de que não pode existir uma civilização absoluta
mundial, porque a própria ideia de civilização implica a coexistência de culturas marcadas pela diversidade. O melhor da
civilização é, justamente, essa “coalizão” de culturas, cada uma
delas preservando a sua originalidade. Ninguém deu um golpe
mais contundente no racismo do que Lévi-Strauss e poucos
pensadores nos ensinaram, como ele, a ser mais humildes.
Lévi-Strauss, em suas andanças pelo mundo, foi um
pensador aberto para influências de outras disciplinas, como a
linguística. Foi ele também quem abriu as portas da antropologia para as ciências de ponta, como a cibernética, que era
então como se chamava a informática, conectando-a com novas
disciplinas como a teoria dos sistemas e a teoria da informação.
Isso deu um novo perfil à antropologia, que propiciou uma nova
abertura para as ciências exatas, e reuniu-a com as ciências
humanas.
Em 1952, escreveu o livro Raça e história, a pedido da
Unesco, para combater o racismo. De fato, foi um ataque feroz
ao etnocentrismo, materializado num texto onde se formulavam
de modo claro e inteligível teses que excediam a mera
discussão acadêmica e se apoiavam em fatos. Comenta o
antropólogo brasileiro Viveiros de Castro, do Museu Nacional:
“Ele traz para diante dos olhos ocidentais a questão dos índios
americanos, algo que nunca antes havia sido feito. O
colonialismo não mais podia sair nas ruas como costumava
fazer. Foi um crítico demolidor da arrogância ocidental: os
índios deixaram de ser relíquias do passado, deixaram de ser
alegorias, tornando-se nossos contemporâneos. Isso vale mais
do que qualquer análise.”
Reconhecer a existência do outro, a identidade do outro,
a cultura do outro – eis a perspectiva generosa que Lévi-Strauss

abriu e consolidou, para que nos víssemos a todos como
variações de uma mesma humanidade essencial.
(Adaptado de Carlos Haag, Pesquisa Fapesp, dezembro 2009)
Atente para as seguintes afirmações:

I. A originalidade de cada cultura, segundo Lévi-Strauss, está condicionada pelo modo como cada uma venha a integrar o sistema maior da
civilização.

II. A abertura para as ciências de ponta, promovida por Lévi-Strauss, permitiu que a antropologia se beneficiasse de um novo perfil e se articulasse
com novas disciplinas.

III. Com o livro Raça e história, a pedido da Unesco,

Lévi-Strauss buscou fomentar as reflexões acadêmicas e introduzir novos conceitos, a partir de novas teorias.

Em relação ao texto, está correto APENAS o que se afirma em:
•

A) I.

•

B) II.

•

C) III.

•

D) I e II.

•

E) II e III.
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Q16.
O acordo ortográfico que visa a unificar a escrita do
português nos países que o adotam como língua oficial tem
implicações profundas de ordem técnica e comercial, além de
provocar ansiedade em brasileiros mergulhados em dúvidas no
seu empenho diário para falar e escrever bem. Dominar a
norma culta de um idioma é plataforma mínima de sucesso para
profissionais de todas as áreas. Engenheiros, médicos, economistas, contabilistas e administradores que falam e escrevem
certo, com lógica e riqueza vocabular, têm maior possibilidade
de chegar ao topo do que profissionais tão qualificados quanto
eles, mas sem o mesmo domínio da palavra. Por essa razão, as
mudanças ortográficas interessam e trazem dúvidas a todos.
As mudanças previstas podem ganhar contornos mais
amplos em um momento em que os idiomas nacionais sofrem
todo tipo de pressão desestabilizadora. Segundo o lingüista
David Crystal, a globalização e a revolução tecnológica da
internet estão dando origem a um novo mundo lingüístico. Entre
os fenômenos desse novo mundo estão as subversões da
ortografia presentes nos blogs e nas trocas de e-mails. David
Crystal cunhou o termo netspeak para designar as formas
inéditas de expressão escrita que a internet gerou. A inclusão
de símbolos audiovisuais, os links que permitem saltos de um
texto para outro – nada disso existia nas formas anteriores de
comunicação, que se tornou mais ágil e veloz, aproximando-se,
nesse sentido, da fala.

Até no âmbito profissional a objetividade eletrônica está
imperando. A carta comercial que iniciava com a fórmula “Vimos
por meio desta” é peça em desuso. Gêneros como a carta
circular e o requerimento caminham para a extinção; o e-mail
tem absorvido essas funções. Embora a língua sofra ataques
deformadores diários nos blogs e chats, a palavra escrita nunca
foi usada tão intensamente antes. Os mais otimistas apostam
que os bate-papos da garotada, travados com símbolos e
interjeições, podem ser a semente de uma comunicação escrita
mais complexa. Pode ser assim e seria ótimo. Por enquanto,
uma maneira de se destacar na carreira e na vida é mostrar nas
comunicações formais perfeito domínio da norma culta do
português. Vários estudos demonstram a correlação positiva
entre um bom domínio do vocabulário e o nível de renda,
mesmo que não se possa traçar uma correlação direta e linear
entre uma coisa e outra. Além de conhecer as palavras, é
preciso que se tenha alguma coisa a dizer, de forma clara e
racional.
(Jerônimo Teixeira. Veja. 12 de setembro de 2007, p. 88-91,
com adaptações)
No último parágrafo do texto, o autor:
•

A) acentua os perigos trazidos ao idioma pelo uso recorrente da internet, com sua linguagem peculiar e deformadora.

•

B) alerta para o devido controle das formas de comunicação na internet, por crianças e adolescentes, com o abuso de símbolos audiovisuais.

•

C) lamenta as deformações trazidas ao idioma devido ao atual desrespeito à norma culta e ao descaso pelo domínio de um bom vocabulário.

•

D) reavalia a afirmativa inicial do 2o parágrafo, reconsiderando a influência desestabilizadora da internet no uso do vocabulário.

•

E) retoma, em forma de conclusão, o que afirma no 1o, a respeito do correto domínio da norma culta do idioma.
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Q17.
Tecnologia e totalitarismo
A tecnologia e a televisão – que dela faz parte – são altas criações do espírito humano, mas não encerram, em si
mesmas, nenhum valor ético. A técnica é meio, nunca fim. Ela
pode trabalhar a favor do homem e de sua liberdade, na medida
em que se subordina aos valores humanos. A técnica pode melhorar e enriquecer extraordinariamente a vida humana,
contanto que o organismo social em que se insere faça dessa
meta o alvo de sua atividade global. Manipulada por uma
sociedade dividida e alienante, hipertroficamente utilitária e
predatória, passa a ser instrumento de opressão e alienação.
Nesse caso, o homem, por meio da técnica, constrói um mundo
que o coisifica e o devora como pessoa, destruindo-o no seu
centro – a liberdade.
Ao totalitarismo, e à propaganda que o serve, aborrecem
a liberdade, a peculiaridade, a originalidade, a criatividade, a
pluralidade dos seres, enfim, tudo aquilo que significa o esforço
do homem para realizar-se e conquistar-se em sua dignidade. É
esse o grave, o terrível perigo da tecnologia posta a serviço de
uma ordem de coisas desumana. É também o perigo da
televisão, na medida em que trabalha para que todos, crianças
e adultos, percamos nossa integridade originária e nos
transformemos em números anônimos, em consumidores de
mercadorias num mundo todo ele transformado em mercado.
(Hélio Pellegrino, Lucidez embriagada. S. Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2004, pp. 162/63)
O autor do texto estabelece um confronto entre dois tipos antagônicos de sociedade:
•

A) a manipulada e a coisificada.

•

B) a pluralista e a criativa.

•

C) a predatória e a opressiva.

•

D) a consumista e a totalitária.

•

E) a libertária e a alienante.
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Q18.
Duas linguagens
Na minha juventude, tive um grande amigo que era estudante de Direito. Ele questionava muito sua vocação para os
estudos jurídicos, pois também alimentava enorme interesse
por literatura, sobretudo pela poesia, e não achava compatíveis
a linguagem de um código penal e a freqüentada pelos poetas.
Apesar de reconhecer essa diferença, eu o animava, sem muita
convicção, lembrando-lhe que grandes escritores tinham formação jurídica, e esta não lhes travava o talento literário.
Outro dia reencontrei-o, depois de muitos anos. É juiz de
direito numa grande comarca, e parece satisfeito com a profissão. Hesitei em lhe perguntar sobre o gosto pela poesia, e ele,
parecendo adivinhar, confessou que havia publicado alguns livros de poemas – “inteiramente despretensiosos”, frisou. Ficou de
me mandar um exemplar do último, que havia lançado
recentemente.
Hoje mesmo recebi o livro, trazido em casa por um amigo comum. Os poemas são muito bons; têm uma secura de estilo que favorece a expressão depurada de finos sentimentos.
Busquei entrever naqueles versos algum traço bacharelesco,
alguma coisa que lembrasse a linguagem processual. Nada.
Não resisti e telefonei ao meu amigo, perguntando-lhe como
conseguiu elidir tão completamente sua formação e sua vida
profissional, freqüentando um gênero literário que costuma
impelir ao registro confessional. Sua resposta:
− Meu caro, a objetividade que tenho de ter para julgar
os outros comunica-se com a objetividade com que busco tratar
minhas paixões. Ser poeta é afinar palavra justas e precisos
sentimentos. Justeza e justiça podem ser irmãs.
E eu que nunca tinha pensado nisso...
(Ariovaldo Cerqueira, inédito)
Considerando-se o contexto, traduz-se corretamente o sentido de um segmento do texto em:
•

A) não lhes travava o talento = não ia ao encontro de seu potencial.

•

B) “inteiramente despretensiosos”, frisou = “em nada intencionais”, aludiu.

•

C) têm uma secura de estilo = manifestam uma esterilidade.

•

D) como conseguiu elidir = como logrou obliterar.

•

E) impelir ao registro confessional = demover o plano das confissões.
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Q19.
Sem celular
Dentro de um mês, haverá um telefone celular para cada
duas pessoas na Terra. Pelos cálculos, serão 3,3 bilhões de

aparelhos para 6,6 bilhões de pessoas. Parece, mas não é –
ainda – o fim dos tempos. Significa que, de cada duas pessoas
no planeta, restará uma que não sente ânsias de se comunicar
o tempo todo, que não aceita ficar disponível 24 horas por dia e
não corre o risco de constranger os artistas deixando seu
aparelho tocar no meio da platéia do Teatro Municipal. Essa
pessoa ainda valoriza o ato de falar ao telefone, usando-o apenas quando tem algo prazeroso ou inadiável a dizer. E valoriza,
sobretudo, o ato de não falar ao telefone.
Mas o dito placar, de alto conteúdo simbólico, só terá a
duração de 60 segundos. Como, no mundo, são assinados mil
novos contratos de telefonia móvel por minuto, este é o tempo
que levará para que os usuários de celular passem à frente dos
não usuários e disparem na corrida para empatar com o número
total de habitantes.
Quais são os maiores responsáveis pelo galopante
aumento na quantidade de celulares? A China, a Índia, a África
e, claro, o Brasil. Quanto mais emergente, mais um povo parece
precisar de celulares. Os americanos, os japoneses e os
europeus, pelo visto, não precisam de tantos ou já têm todos os
de que precisam.
Não me entendam mal, sou a favor do celular. Apenas
me pergunto o que a turma tanto fala ao telefone. Do tambor ao
computador, o ser humano sempre inventou meios para trocar
mensagens. Mas, pelas amostras que recolho de ouvido nas
ruas, fala-se ao celular apenas porque ele está à mão. Marshall
McLuhan acertou na pinta: o meio é a mensagem. Temo que,
um dia, exceto por Caetano Veloso e Vera Fischer, eu seja a
única pessoa das minhas relações a não ter celular.
(Ruy Castro, Folha de S. Paulo)
No contexto em que surge, a frase o meio é a mensagem, de Marshall McLuhan, é citada pelo autor para dar base à convicção de que:
•

A) escolhemos determinado meio de comunicação dependendo da mensagem que temos interesse em transmitir.

•

B) houve um crescente aprofundamento, do tambor ao computador, no intercâmbio de idéias e mensagens entre os homens.

•

C) os meios de comunicação acabam convertendo-se a si mesmos em sentido essencial da mensagem.

•

D) os homens se valem de todos os meios para comunicar aos outros suas reais necessidades.

•

E) as mensagens dependem da eficácia dos meios de comunicação para serem fielmente transmitidas.
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Q20.
A democracia é o único regime que permite ao
cidadão ser contra, dentro da lei. Os demais regimes recusam
ou reprimem esse direito e permitem ao cidadão apenas ser a
favor ou neutro, jamais ser contra. Portanto, para funcionar
bem, a democracia precisa garantir ao cidadão aquilo que a
distingue dos demais regimes: o direito legal de ser contra.
Eleições no mundo todo são feitas somente com o
voto a favor e não há como distinguir a democracia da ditadura,
pois esta também permite o voto a favor. Muitos ditadores do
mundo submeteram-se a eleições e foram “reeleitos”, sempre
com votos a favor.
No Brasil, há muitos políticos que, embora rejeitados
por muitos, acabam sendo eleitos por poucos, lamentavelmente
com votos suficientes para ganhar o cargo. O voto a favor,
sozinho, não garante a democracia.
As eleições atuais não detectam verdadeiramente a
vontade da maioria dos cidadãos — um dos traços da
democracia —, pois não levam em conta a rejeição dos
eleitores ao candidato. É uma democracia pela metade.
Para que uma eleição seja democrática, cada eleitor

deveria receber duas cédulas, uma para o voto a favor do
candidato preferido e outra para o voto contrário ao candidato
que ele não quer. Seriam apurados os votos a favor, os
contrários e o saldo de votos. Assim, estaria eleito o candidato
com o maior saldo de votos. Puro, simples e democrático.
A primeira eleição seria talvez um pouco confusa para
o eleitor e para o candidato, mas as vantagens seriam tão
grandes que ambos aprenderiam logo para a eleição seguinte.
De início, a vantagem seria a imediata exclusão de
políticos “profissionais”, picaretas, enganadores, populistas,
marqueteiros, tudo de acordo com as regras democráticas, pelo
voto; nesse caso, tanto o voto a favor quanto o contrário. Mas
a principal vantagem seria fazer funcionar plenamente a
democracia, ao dar ao eleitor aquilo que a distingue, o direito
de oposição legal.
Milton Nogueira. Voto a favor, voto contrário.
Internet: www.cartacapital.com.br (com adaptações).
Com base no texto, julgue os itens .

Infere-se do texto que eleições com voto a favor e contra não
são realizadas com frequência, porque são dispendiosas, pois
exigem grande quantidade de papel para cédulas e de pessoas
para realizarem a apuração dos votos.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q21.
Instituições financeiras reconhecem que é cada vez mais difícil detectar se uma transação é fraudulenta ou verdadeira
Os bancos e as empresas que efetuam pagamentos têm dificuldades de controlar as fraudes financeiras on-line no atual
cenário tecnológico conectado e complexo. Mais de um terço (38%) das organizações reconhece que é cada vez mais difícil detectar
se uma transação é fraudulenta ou verdadeira, revela pesquisa realizada por instituições renomadas.
O estudo revela que o índice de fraudes on-line acompanha o aumento do número de transações on-line, e 50% das
organizações de serviços financeiros pesquisadas acreditam que há um crescimento das fraudes financeiras eletrônicas. Esse
avanço, juntamente com o crescimento massivo dos pagamentos eletrônicos combinado aos novos avanços tecnológicos e às
mudanças nas demandas corporativas, tem forçado, nos últimos anos, muitas delas a melhorar a eficiência de seus processos de
negócios.
De acordo com os resultados, cerca de metade das organizações que atuam no campo de pagamentos eletrônicos usa
soluções não especializadas que, segundo as estatísticas, não são confiáveis contra fraude e apresentam uma grande porcentagem
de falsos positivos. O uso incorreto dos sistemas de segurança também pode acarretar o bloqueio de transações. Também vale notar
que o desvio de pagamentos pode causar perda de clientes e, em última instância, uma redução nos lucros.
Conclui-se que a fraude não é o único obstáculo a ser superado: as instituições financeiras precisam também reduzir o número
de alarmes falsos em seus sistemas a fim de fornecer o melhor atendimento possível ao cliente.
(Adaptado de: computerworld.com.br. Disponível em: http://computerworld.com.br/quase-40-dos-bancos-nao-sao-capazes-de-diferenciar-um-ataque-de-atividades-normais-de-clientes)
No trecho Os bancos e as empresas que efetuam pagamentos, no início do primeiro parágrafo, o “que” exerce função pronominal. Outro trecho do texto em que
essa palavra exerce a mesma função é:
•

A) De acordo com os resultados, cerca de metade das organizações que atuam no campo de pagamentos eletrônicos...
(3º parágrafo)

•

B) Mais de um terço (38%) das organizações reconhece que é cada vez mais difícil detectar se uma transação é fraudulenta
ou verdadeira... (1º parágrafo)

•

C) O estudo revela que o índice de fraudes on-line acompanha o aumento do número de transações on-line... (2º parágrafo)

•

D) Também vale notar que o desvio de pagamentos pode causar perda de clientes... (3º parágrafo)

•

E) Conclui-se que a fraude não é o único obstáculo a ser superado... (4º parágrafo)
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Q22.
"Te embalarei com uma canção sentida."
Senta-te aqui ao meu lado, amiga, e te contarei uma
história. Faz tempo que não te conto uma história na beira deste
cais. A noite está cheia de estrelas, são homens valentes que
morreram. Senta-te aqui, dá-me tua mão, vou te contar a história de um homem valente. Vês aquela estrela lá longe, mais
além do navio fundeado, mais além do forte velho, da sombra
das ilhas? Deve ser ele iluminando o céu da Bahia. [...]
Já viste da beira do cais o vento noroeste se despenhar
sobre a cidade e o mar, levar embarcações, desatracar navios,
mudar o rumo de transatlânticos, transformar a cor das águas?
É rápido, inquietante, belo, quase irreal. Dura um instante na
medida do tempo. Mas, mesmo depois que o noroeste passa e
volta a calmaria, fica a sua lembrança e é impossível esquecê-lo
porque tudo mudou na face das coisas: é outra a fisionomia do
cais e o ar que se respira é mais puro. Assim, negra, foi Castro
Alves. Tinha a força do vento noroeste, o seu ímpeto, a sua
violência. Tinha a sua beleza também. E deixou o ar mais puro,
a sua lembrança imortal.
Tinha a precocidade desses moleques de rua a quem
acaricias a cabeça e dos quais te contei a história. Começou
muito moço e muito moço terminou. Foi o mais belo espetáculo
de juventude e de gênio que os céus da América presenciaram.
No tempo que andou nestas e noutras ruas, disse tantas
e tão belas coisas, amiga, que sua voz ficou soando para
sempre e é cada vez mais alta e cada vez mais a voz de
centenas, de milhares, de milhões de pessoas. É a sua voz,
negra, é a voz do cais inteiro e da cidade lá atrás também.
Falou por todos nós como nenhum de nós falaria. É ainda hoje
o maior e o mais moço de todos nós.
No teatro grande lá de cima ouviste certa vez uma
numerosa orquestra. Lembras-te da hora em que os músicos se
juntaram todos num esforço supremo e produziram com os seus
instrumentos e com sua virtuosidade uma nota mais alta que
todas, que todas mais bela, nota que ficou soando na sala
mesmo após a saída dos espectadores? Pois assim foi Castro
Alves. Há momentos no mundo em que todas as forças de uma
nação se conjugam e, como uma nota mais alta que todas,
aparece, tranquilo e terrível, demoniacamente belo, justo e verdadeiro, um gênio. Nasce dos desejos do povo, das necessidades do povo. Nunca mais morre, imortal como o povo.
Este, cuja história vou te contar, foi amado e amou muitas mulheres. Vieram brancas, judias e mestiças, tímidas e afoitas, para os seus braços e para o seu leito. Para uma, no
entanto, guardou ele as melhores palavras, as mais doces, as
mais ternas, as mais belas. Essa noiva tem um nome lindo,
negra: liberdade.
Vê no céu, ele brilha, é a mais poderosa das estrelas.
Mas o encontrarás também nas ruas de qualquer cidade, no
quarto de qualquer casa. Seja onde for que haja jovens, corações pulsando pela humanidade, em qualquer desses corações
encontrarás Castro Alves.
Dá-me agora tua mão direita, ouve o ABC do poeta.
Obs.: Ortografia atualizada segundo as normas vigentes.
(Jorge Amado. ABC de Castro Alves; 14. ed. São Paulo:
Martins, 1968. p. 15-17)
Ambos os verbos flexionados nos mesmos tempo, modo e pessoa estão grifados em:

•

A) No teatro grande lá de cima ouviste certa vez uma numerosa orquestra. Lembras-te da hora em que os músicos...

•

B) São homens valentes que morreram.

•

C) Faz tempo que não te conto uma história na beira deste cais.

•

D) Vês aquela estrela lá longe... Já viste da beira do cais o vento noroeste...

•

E) Vê no céu... ouve o ABC do poeta.
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Q23.
Diferentes tradições de estudos e pesquisas, não só em comunicação como em outras áreas disciplinares, ...... possibilitado a ampliação do desenvolvimento de
trabalhos, sobretudo a partir de 1980, envolvendo análises sobre a interação entre recepção e comunicação. A questão não é nova e ...... sendo pesquisada
desde o início do século, especialmente no que se ...... às relações entre os veículos de comunicação e o receptor.
(Mauro Wilton de Sousa. “Recepção e comunicação: a busca do sujeito”. Sujeito, o lado oculto do receptor. São Paulo: Brasiliense. 1995. p.13)
Preenchem corretamente as lacunas do texto acima, na ordem dada:
•

A) têm - vêm - referem.

•

B) tem - vem - referem.

•

C) têm - vem - refere.

•

D) tem - vêm - refere.

•

E) têm - vem - referem.
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Q24.

esta vida é uma viagem
pena eu estar
só de passagem

(Paulo Leminski, La vie em close. 5ª ed.
S.Paulo: Brasiliense, 2000, p.134)
esta vida é uma viagem / pena eu estar / só de passagem

O segmento em destaque nos versos acima transcritos equivale a: que eu
•

A) estivera.

•

B) esteja.

•

C) estaria.

•

D) estivesse.

•

E) estava.
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Q25.
Inferno e paraíso

Por certo, existe o Carnaval. Mas a ideia de que o Brasil é uma espécie de paraíso onde pouco se trabalha corresponde,
em boa medida, a um preconceito, quando se tomam em comparação os padrões vigentes nas sociedades europeias, por
exemplo.
Já se a métrica for a realidade de países asiáticos, não há razão para tomar como especialmente infelizes as declarações
do empresário taiwanês Terry Gou, presidente da Foxconn, a respeito da operosidade dos brasileiros.
O Brasil – país em que a empresa de componentes eletrônicos planeja investir uma soma bilionária para fabricar telefones
e tablets –, tem grande potencial, disse Terry Gou numa entrevista à TV taiwanesa. Mas os brasileiros “não trabalham tanto,
pois estão num paraíso”, acrescentou o investidor.
A frase, relatada pelo correspondente da Folha em Pequim, Fabiano Maisonnave, insere-se entre outras ressalvas feitas
pelo empresário quanto à possibilidade de o Brasil tornar-se fornecedor internacional de componentes eletrônicos.
Quaisquer que sejam os seus julgamentos sobre o Brasil, as declarações do empresário embutem um paradoxo típico da
era globalizada. Refletem o clássico modelo da ética do trabalho – antes associada aos países anglo-saxônicos, agora
proeminente nas economias do Oriente. Ocorre que, na sociedade de consumo contemporânea, a esse modelo veio sobreporse outro – o da ética empresarial.
Nem sempre os modelos coincidem. Haja vista as frequentes denúncias a respeito de superexploração de mão de obra
nas economias asiáticas, que já se voltaram, por exemplo, contra empresas de artigos esportivos e agora ganham projeção no
mundo da informática.
A tal ponto que a Apple, preocupada com o impacto moral negativo em sua imagem, instituiu um sistema de inspeções de
fornecedores para precaver-se de acusações dessa ordem. A própria Foxconn, de Terry Gou, foi objeto de severas reportagens e denúncias a respeito.
É de perguntar em que medida a globalização dos mercados – e dos próprios hábitos culturais – permitirá, no futuro, a
coexistência entre regimes “infernais” e “paradisíacos” nas relações de trabalho. Sob crescente pressão pública, é possível
que noções como a de Terry Gou venham, aos poucos, parecer bem menos modernas do que os produtos que fabrica.
( Folha de S.Paulo. Editoriais. A2 opinião. Domingo, 26 de fevereiro de 2012. p. 2)
É comentário correto sobre a forma verbal indicada:
•

A) (linha 4) for / marca possibilidade no futuro.

•

B) (linha 16) se voltaram / indica uma ação que ocorreu antes de outra ação já passada.

•

C) (linha 18) instituiu / expressa ação considerada habitual no passado.

•

D) (linha 21) permitirá / foi empregada como forma polida de presente.

•

E) (linha 23) venham parecer / exprime um ardoroso convite.
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Q26.
O boi vegetal
Arrebanhando as vozes que ainda continuam, o
movimento para o canto do salão. Todos com os seus copos, e
sorrisos fixos, essa postura flutuante de coquetel. Avulsos mas
orientados, pouco a pouco se agrupam diante do homem baixo,
magro, de cabelo duro e terno escuro. O governador vai falar.
O rumor cessa para o visitante que sério inclina a
cabeça, agradecendo. Ele balança um instante, apoiando-se
numa perna, na outra, e começa o seu discurso entre ruídos
secos do microfone mal regulado. Tem um sotaque forte, que se
arrasta cantante. Há o sorriso disfarçado, alguma atenção, uma
porta fechada, ao fundo, sobre o pessoal da copa. [...]
"Importante plano de governo é o plantio de um milhão
de cajueiros, o que decerto irá contribuir para elevar o padrão
de vida dos meus coestaduanos."
Um jornalista achou que a voz do governador se fazia
mais forte, e no entanto mais nivelada, e embalado pensou
numa grande população morando embaixo de árvores. Os
ramos eram ralos, deixavam passar os raios de sol. Todo o
povo estava de chapéu.
Grandes extensões verdes, riqueza, divisas. Os
cajueiros voltando, insistindo. O entusiasmo, que levava a
citações, "esta árvore de imenso agasalho", o tom mudado em
poético, o ritmo se alargando, mais retórico.
"Porque o cajueiro, senhores, é um verdadeiro boi

vegetal."
Um homem de relações públicas, chegado cedo e já
adiantado em bebida e cansaço, imaginou o boi fincado na
paisagem, com suas patas entrando pela terra adentro, feitas
raízes, nodosas, os chifres carregados de folhas e cajus.
O governador continuava, dividindo em parte e derivados
a sua árvore: a madeira, a fruta, a castanha, a fibra, a sombra.
Um representante de governo, olhando o relógio e vendo
já os vinte minutos de discurso, baixou a cabeça e procurou um
jeito de industrializar a sombra, para concluir que seria melhor
aproveitá-la sem compromissos. [...]
Os ouvintes, de copo na mão e cigarros acesos,
começaram a mexer-se, educados mas inquietos, reparando
que fazia calor, imaginando lá fora um trânsito pesado,
lembrando ser ainda quarta-feira, a semana seus caminhos pela
metade, e aquele cidadão ali se alongando em números, planos
e folclore. [...]
O governador falando e observando o auditório,
percebendo os seus movimentos, a hora que passara, se
arrependendo de não ter feito um roteiro. Ainda muito a dizer,
tanta coisa, e já precisando terminar. Um fecho, soneto. E
voltou aos cajueiros, que eram símbolo. E ao boi, vegetal sim. E
aos recursos humanos de sua gente. Sentindo-se muito
honesto, sincero, verdadeiro, e no entanto meio confuso,
atrapalhado, repetido. Com as omissões e o discursivo. O final
baixo, quase de não se ouvir. E as palmas.
(Ricardo Ramos. Circuito fechado. São Paulo: Martins,
1972, p. 90-91)
O entusiasmo, que levava a citações... (5o parágrafo)

O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima está na frase:
•

A) ... pouco a pouco se agrupam diante do homem baixo ...

•

B) ... que se arrasta cantante.

•

C) ... que a voz do governador se fazia mais forte...

•

D) ... imaginou o boi fincado na paisagem ...

•

E) Os ouvintes (...) começaram a mexer-se ....
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Q27.
Assegurar e expandir mercados, aumentar a
lucratividade e garantir a sobrevivência da organização, não
apenas no presente, mas em um futuro cercado de incertezas.
Todas essas palavras de ordem remetem a uma ideia central:
vantagem competitiva. As empresas são progressivamente
pressionadas por fatores como preço, qualidade, diversificação,
customização e assim por diante. Dentre os atributos
valorizados pelos consumidores, cada vez mais o desempenho
ambiental das organizações tende a influir sobre as decisões de
compra.
Diante dessa realidade, o tema sustentabilidade
ambiental passou a despertar o interesse de pesquisadores nas
áreas de gestão, estratégia e estudos organizacionais. Um
estudo realizado na Fundação Getúlio Vargas tomou como
referência a cadeia produtiva da indústria da saúde no Brasil. A
análise explorou, entre outros aspectos, como os fatores
confiança e cooperação podem ser decisivos para iniciativas
que visem avanços consistentes no desempenho ambiental do

setor. Avaliou-se, ainda, o papel das políticas ambientais para
os serviços de saúde e como estas poderiam melhor atender a
suas especificidades, favorecendo um desenvolvimento mais
sustentável.
Na indústria da saúde destacamos uma extensa e
diversificada cadeia de fornecedores que suprem produtos,
serviços, tecnologias, instalações, equipamentos e demais
recursos imprescindíveis à concretização das atividades de
diagnóstico, terapia e reabilitação que compõem a assistência
propriamente dita.
Um grande hospital consome regularmente cerca de 30
mil itens de uma grande variedade de fornecedores de
diferentes setores. Os estabelecimentos de saúde são sujeitos a
licenciamento ambiental e são caracterizados, segundo a
legislação, como geradores de resíduos, emissões e efluentes
perigosos, além de grandes consumidores de energia e água.
No entanto, torna-se difícil minimizar esses impactos sem o
comprometimento dos fornecedores no desenvolvimento de
tecnologias mais eficientes e processos menos poluentes. Fica
claro que não bastam restrições legais, são também
importantes os estímulos para que haja cooperação entre os
elementos da cadeia na adoção de medidas efetivas.
(Adaptado de Vital Ribeiro. Adiante, março de 2006, p. 61-62)
O segmento grifado abaixo que está substituído de modo INCORRETO pelo pronome correspondente é:
•

A) minimizar esses impactos = minimizá-los.

•

B) destacamos uma extensa e diversificada cadeia de fornecedores = destacamo-la.

•

C) favorecendo um desenvolvimento mais sustentável = favorecendo-o.

•

D) passou a despertar o interesse de pesquisadores = despertar-lhes.

•

E) que suprem produtos = que os suprem.
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Q28.
Creio que, pelo gosto de Gastão Cruls, a modernização
do Rio se teria feito, desde os dias do Engenheiro Passos, com
muito menor sacrifício do caráter e das tradições da cidade à
mística do Progresso com P maiúsculo. Mas nunca se esquece
ele de que, sob as descaracterizações e inovações brutais e
tantas vezes desnecessárias por que vem passando a mais
bela das cidades do Brasil, continua a haver um Rio de Janeiro
do tempo dos Franceses, dos Vice-reis, de Dom João VI, dos
Jesuítas, dos Beneditinos, dos começos da Santa Casa [...]
Por mais que tudo isso venha desaparecendo dos nossos olhos e se dissolvendo em passado, em antiguidade, em
raridade de museu, continua a ser parte do espírito do Rio de
Janeiro. Pois as cidades são como as pessoas, em cujo espírito
nada do que se passou deixa inteiramente de ser. O Rio descaracterizado de hoje guarda no seu íntimo para os que, como
Gastão Cruls, sabem vê-lo histórica e sentimentalmente, uma
riqueza de característicos irredutíveis ou indestrutíveis, que as
páginas de Aparência do Rio de Janeiro nos fazem ver ou
sentir. E este é o maior encanto do guia da cidade que o autor
de A Amazônia que eu vi acaba de escrever: dar-nos, através
da aparência do Rio de Janeiro, traços essenciais do passado e
do caráter da gente carioca. Comunicar-nos do Rio de Janeiro
que Gastão Cruls conhece desde seus dias de menino de morro
ilustre – menino nascido à sombra do Observatório – alguma
coisa de essencial. Alguma coisa do que a cidade parece ter de
eterno e que vem de certa harmonia misteriosa a que tendem o
branco, o preto, o roxo e o moreno – principalmente o moreno –

da cor da pele dos seus homens e das suas mulheres, com o
azul e o verde quente de suas águas e de suas matas.
(Rio, setembro, 1948)
Obs.: Texto transcrito de acordo com as atuais normas ortográficas.
(Gilberto Freyre, Trecho do Prefácio. In: Cruls, Gastão. Aparência do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: José Olympio, Coleção
documentos brasileiros, 2. ed., v. 1, 1952. p. 15-17)
Os dois-pontos que aparecem no 2o parágrafo denotam:
•

A) inclusão de segmento especificativo.

•

B) interrupção intencional do fluxo expositivo.

•

C) intercalação de ideia isolada no contexto.

•

D) constatação de fatos pertinentes ao assunto.

•

E) enumeração de elementos da cidade e do povo.
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Q29.

Bill Watterson.
Julgue os itens subsequentes, relativos ao diálogo entre os
personagens Calvin e sua professora, Dona Doroteia, apresentado
na tirinha acima.

No segundo quadrinho, a retirada da vírgula logo após “felicidade” modificaria a relação semântica e sintática entre
essa palavra e o trecho “a qual é meu direito inalienável” e
afetaria a coerência da argumentação.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q30.
Visão monumental
Nada superará a beleza, nem todos os ângulos retos da
razão. Assim pensava o maior arquiteto e mais invocado sonhador do Brasil. Morto em 5 de dezembro de insuficiência respira-

tória, a dez dias de completar com uma festa, no Rio de Janeiro
onde morava, 105 anos de idade, Oscar Niemeyer propusera
sua própria revolução arquitetônica baseado em uma interpretação do corpo da mulher.
Filho de fazendeiros, fora o único ateu e comunista da
família, tendo ingressado no partido por inspiração de Luiz Carlos Prestes, em 1945. Como a agremiação partidária não correspondera a seu sonho, descolara-se dela, na companhia de
seu líder, em 1990. “O comunismo resolve o problema da vida”,
acreditou até o fim. “Ele faz com que a vida seja mais justa. E
isso é fundamental. Mas o ser humano, este continua desprotegido, entregue à sorte que o destino lhe impõe.”
E desprotegido talvez pudesse se sentir um observador
diante da monumentalidade que ele próprio idealizara para Brasília a partir do plano-piloto de Lucio Costa. Quem sabe seus
museus, prédios governamentais e catedrais não tivessem mesmo sido construídos para ilustrar essa perplexidade? Ele acreditava incutir o ardor em quem experimentava suas construções.
Bem disse Le Corbusier que Niemeyer tinha “as montanhas do Rio dentro dos olhos”, aquelas que um observador pode vislumbrar a partir do Museu de Arte Contemporânea de
Niterói, um entre cerca de 500 projetos seus. Brasília, em que
pese o sonho necessário, resultara em alguma decepção.
Niemeyer vira a possibilidade de construir ali a imagem moderna do País. E como dizer que a cidade, ao fim, deixara de corresponder à modernidade empenhada? Houve um sonho monumental, e ele foi devidamente traduzido por Niemeyer. No Planalto Central, construíra a identidade escultural do Brasil.
(Adaptado de Rosane Pavam. CartaCapital, 07/12/2012,
www.cartacapital.com.br/sociedade/a-visao-monumental-2/)
A substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente, com os necessários ajustes, foi realizada de modo INCORRETO em:
•

A) acreditava incutir o ardor = acreditava incuti-lo.

•

B) Nada superará a beleza = Nada lhe superará.

•

C) não correspondera a seu sonho = não lhe correspondera.

•

D) resolve o problema da vida = resolve-o.

•

E) para ilustrar essa perplexidade = para ilustrá-la.
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Q31.
Paraty
É do esquecimento que vem o tempo lento de Paraty.
A vida vagarosa − quase sempre caminhando pela
água −, o saber antigo, os barcos feitos ainda hoje pelas mãos
de antepassados, os caminhos de pedra que repelem e
desequilibram a pressa: tudo isso vem do esquecimento. Vem
do dia em que Paraty foi deixada quieta no século XIX, sem
razão de existir.
Até ali, a cidade fervia de agitação. Estava na rota do
café, e escoava o ouro no lombo do burro e nas costas do
escravo. Um caminho de pedra cortava a floresta para conectar
Paraty à sua época e ao centro do mundo.
Mas, em 1855, a cidade inteira se aposentou. Com a
estrada de ferro criada por D. Pedro II, Paraty foi lançada para
fora das rotas econômicas. Ficou sossegada em seu canto, ao
sabor de sua gente e das marés. E pelos próximos 119 anos,
Paraty iria formar lentamente, sem se dar conta, seu maior
patrimônio.
Até que chegasse outro ciclo econômico, ávido por
lugares onde todos os outros não houvessem tocado: o turismo.

E assim, em 1974, o asfalto da BR-101 fez as pedras e a cal de
Paraty virarem ouro novamente. A cidade volta a conviver com
o presente, com outro Brasil, com outros países. É então que a
preservação de Paraty, seu principal patrimônio e meio de vida,
escapa à mão do destino. Não podemos contar com a sorte,
como no passado. Agora, manter o que dá vida a Paraty é
razão de muito trabalho. Daqui para frente, preservar é suor.
Para isso existe a Associação Casa Azul, uma
organização da sociedade civil de interesse público. Aqui,
criamos projetos e atividades que mantenham o tecido urbano e
social de Paraty em harmonia. Nesta casa, o tempo pulsa com
cuidado, sem apagar as pegadas.
(Texto institucional- Revista Piauí, n. 58, julho 2011)
A expressão de que preenche adequadamente a lacuna da frase:
•

A) Os projetos e atividades ...... implementamos na Casa Azul visam à harmonia de Paraty.

•

B) O prestígio turístico ...... veio a gozar Paraty não cessa de crescer, por conta de novos projetos e atividades.

•

C) O esquecimento ...... Paraty se submeteu preservoua dos desgastes trazidos por um progresso irracional.

•

D) A plena preservação ambiental, ...... Paraty faz por merecer, é uma das metas da Casa Azul.

•

E) Os ciclos econômicos do ouro e do café, ...... tanto prosperou Paraty, esgotaram-se no tempo.
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Q32.
O tempo, como o dinheiro, é um recurso escasso. Isso poderia sugerir que ele se presta, portanto, à aplicação do cálculo
econômico visando o seu melhor proveito. O uso racional do tempo seria aquele que maximiza a utilidade de cada hora do dia. Diante
de cada opção de utilização do tempo, a pessoa delibera e escolhe exatamente aquela que lhe proporciona a melhor relação entre
custos e benefícios.
Ocorre que a aplicação do cálculo econômico às decisões sobre o uso do tempo é neutra em relação aos fins, mas exigente no
tocante aos meios. Ela cobra uma atenção alerta e um exercício constante de avaliação racional do valor do tempo gasto. O problema
é que isso tende a minar uma certa disposição à entrega e ao abandono, os quais são essenciais nas atividades que envolvem de um
modo mais pleno as faculdades humanas. A atenção consciente à passagem das horas e a preocupação com o seu uso racional
estimulam a adoção de uma atitude que nos impede de fazer o melhor uso do tempo.
Valéry investigou a realidade dessa questão nas condições da vida moderna: “O lazer aparente ainda permanece conosco e,
de fato, está protegido e propagado por medidas legais e pelo progresso mecânico. O nosso ócio interno, todavia, algo muito diferente
do lazer cronometrado, está desaparecendo. Estamos perdendo aquela vacuidade benéfica que traz a mente de volta à sua
verdadeira liberdade. As demandas, a tensão, a pressa da existência moderna perturbam esse precioso repouso.”
O paradoxo é claro. Quanto mais calculamos o benefício de uma hora “gasta” desta ou daquela maneira, mais nos afastamos
de tudo aquilo que gostaríamos que ela fosse: um momento de entrega, abandono e plenitude na correnteza da vida. Na amizade e
no amor; no trabalho criativo e na busca do saber; no esporte e na fruição do belo − as horas mais felizes de nossas vidas são
precisamente aquelas em que perdemos a noção da hora.
(Adaptado de Eduardo Giannetti. O valor do amanhã. São Paulo, Cia. das Letras, 2005, p.206-209)
aquele que maximiza a utilidade de cada hora do dia. (1o parágrafo)

O verbo que exige o mesmo tipo de complemento do verbo grifado acima está em:
•

A) ... aquela que lhe proporciona a melhor relação entre custos e benefícios.

•

B) ... a adoção de uma atitude que nos impede de...

•

C) Valéry investigou a realidade dessa questão nas condições da vida moderna...

•

D) Diante de cada opção de utilização do tempo, a pessoa delibera...

•

E) ... que ele se presta, portanto, à aplicação do cálculo econômico....
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Q33.
Por volta de 1968, impressionado com a quantidade de
bois que Guimarães Rosa conduzia do pasto ao sonho, julguei
que o bom mineiro não ficaria chateado comigo se usasse um
deles num poema cabuloso que estava precisando de um boi,
só um boi.
Mas por que diabos um poema panfletário de um cara de
vinte anos de idade, que morava num bairro inteiramente urbanizado, iria precisar de um boi? Não podia então ter pensado
naqueles bois que puxavam as grandes carroças de lixo que
chegara a ver em sua infância? O fato é que na época eu
estava lendo toda a obra publicada de Guimarães Rosa, e isso
influiu direto na minha escolha. Tudo bem, mas onde o boi ia
entrar no poema? Digo mal; um bom poeta é de fato capaz de
colocar o que bem entenda dentro dos seus versos. Mas você
disse que era um poema panfletário; o que é que um boi pode
fazer num poema panfletário?
Vamos, confesse. Confesso. Eu queria um boi perdido
no asfalto; sei que era exatamente isso o que eu queria; queria
que a minha namorada visse que eu seria capaz de pegar um
boi de Guimarães Rosa e desfilar sua solidão bovina num
mundo completamente estranho para ele, sangrando a língua
sem encontrar senão o chão duro e escaldante, perplexo diante
dos homens de cabeça baixa, desviando-se dos bêbados e dos
carros, sem saber muito bem onde ele entrava nessa história
toda de opressores e oprimidos; no fundo, dentro do meu egoísmo libertador, eu queria um boi poema concreto no asfalto, para
que minha impotência diante dos donos do poder se configurasse no berro imenso desse boi de literatura, e o meu coração,
ou minha índole, ficasse para sempre marcado por esse poderoso símbolo de resistência.
Fez muito sucesso, entre os colegas, o meu boi no asfalto; sei até onde está o velho caderno com o velho poema.
Mas não vou pegá-lo − o poema já foi reescrito várias vezes em
outros poemas; e o meu boi no asfalto ainda me enche de luz,
transformado em minha própria estrela.
(Adaptado de: GUERRA, Luiz, "Boi no Asfalto", Disponível em:
www.recantodasletras.com.br. Acessado em: 29/10/2015)
Mantendo-se o sentido em ... sangrando a língua sem encontrar senão o chão duro e escaldante... (3º parágrafo), o
segmento sublinhado pode ser corretamente substituído
por
•

A) a encontrar apenas

•

B) não encontrando somente

•

C) mesmo de encontro com

•

D) a encontrar todavia

•

E) sem que se encontrasse
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Q34.
Esses mesmos princípios (...) aplicam-se às comunicações oficiais: elas devem sempre permitir uma única interpretação e ser estritamente impessoais e
uniformes, o que exige o uso de certo nível de linguagem.

As observações acima estão inteiramente respeitadas em:
•

A) Tendo sido convidado para participar junto de V. Sa. da festa de encerramento do ano, apesar da evidente prova de amizade dada ao dirigir-me tão
honroso convite, devo dizer-lhe que, infelizmente não poderei comparecer a tão auspicioso evento, por ter assumido outro importante compromisso na

mesma data.
•

B) Em cumprimento ao despacho de V. Exa., publicado nesta data no Diário Oficial do Estado, encaminhamos-lhe as informações referentes ao andamento
dos serviços, em consonância com o cronograma previamente estabelecido por esta pasta.

•

C) Venho, em nome de toda a comunidade que tenho a honra de estar representando, enviar a V. Exa. e a todos servidores de seu gabinete, o convite para
a merecida homenagem que desejamos prestar-lhe, em agradecimento ao vosso valioso auxílio para o andamento de nossos projetos sociais.

•

D) Como estamos com tempo realmente reduzido, encaminho a vós, Senhor Responsável pelo setor de entregas deste Departamento, pedindo-lhe o
despacho dos produtos com urgência, que se destina ao pessoal da limpeza destas dependências.

•

E) Complementando, como deve ser feito, as informações que se referem ao ato que o Diário Oficial publicou, de V. Sa., na semana passada, é meu dever
informar a V.Sa. de que já está sendo tomada as devidas providências a respeito.
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Q35.
A respeito da organização administrativa e legislativa do DF,
julgue os próximos itens.

O DF é dividido em municípios que recebem o nome de
regiões administrativas.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q36.
O direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal brasileira, tem como
destinatários
•

A) todos os cidadãos brasileiros, pois se trata de direito universal.

•

B) as pessoas que comprovarem insuficiência de recursos.

•

C) as pessoas físicas e jurídicas, independentemente dos recursos que disponham.

•

D) as pessoas necessitadas, desde que possuam atestado de pobreza.

•

E) as pessoas necessitadas, desde que beneficiárias de programas governamentais de transferência de renda.
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Q37.
Paulo, maior e capaz, pintor famoso com patrimônio de mais de trinta milhões de reais, de fama internacional, resolveu doar dois quadros de sua autoria,
estimados cada um deles em um milhão de reais, para uma determinada instituição beneficente da qual sua amante, Claudete, é diretora. Porém, Ricardo e
Raul, filhos de Paulo, desgostosos com o ato do pai, resolveram questionar a doação. Segundo a Constituição Federal brasileira, a doação dessas obras de arte
é
•

A) inconstitucional.

•

B) inválida.

•

C) ilícita.

•

D) permitida.

•

E) vedada.
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Q38.
Dentre as normas constitucionais que versam sobre o direito à segurança encontra-se aquela segundo a qual
•

A) ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade policial competente.

•

B) os tribunais de exceção serão criados pelos Estados-membros nos termos da lei.

•

C) a norma penal somente retroagirá para prejudicar o réu nos casos previstos em lei.

•

D) todos os atos ou omissões definidos pela lei como crimes estão sujeitos à prescrição.

•

E) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
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Q39.
Sobre as competências:
I. É inconstitucional lei estadual que estabelece regime especial de pagamento parcelado de multas de trânsito aplicadas em rodovias estaduais, pois dispõe
sobre matéria de competência legislativa privativa da União.
II. A autonomia política assegurada aos Estadosmembros alcança a competência legislativa para tornar obrigatório o uso permanente de faróis baixos, inclusive
durante o período diurno, aos veículos automotores que trafeguem nas rodovias estaduais, de modo a elevar os níveis de proteção e segurança nas estradas.
III. É inconstitucional lei estadual que condiciona a obrigatoriedade da cobrança das multas aplicadas pelos órgãos estaduais de trânsito ao recebimento da
notificação via serviço postal, pois dispõe sobre matéria de competência legislativa privativa da União.
•

A) está correto o que se afirma em I, apenas.

•

B) está correto o que se afirma em II, apenas.

•

C) está correto o que se afirma em III, apenas.

•

D) está correto o que se afirma em I e II, apenas.

•

E) está correto o que se afirma em I, II e III.
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Q40.
Compete privativamente à União legislar sobre
•

A) águas.

•

B) orçamento.

•

C) cultura.

•

D) responsabilidade por dano a bens e direitos de valor artístico.

•

E) proteção e defesa da saúde.
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Q41.
Sobre os Estados Federados é correto afirmar:

•

A) O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao sextuplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o
número de trinta e nove, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais abaixo de doze.

•

B) Os Estados poderão, mediante lei ordinária, instituir aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para
integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

•

C) Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida
provisória para a sua regulamentação.

•

D) Compete ao Congresso Nacional dispor sobre os regimentos internos das Assembleias Legislativas e respectivas polícias e dos serviços administrativos
de suas secretarias, e prover os respectivos cargos.

•

E) Incluem-se entre os bens dos Estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, incluídas, em regra, as decorrentes de
obras da União.
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Q42.
A Câmara dos Deputados decide instaurar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar suposto desvio de verbas públicas. Ao iniciar seus
trabalhos, solicita a oitiva de acusados e testemunhas, decreta a indisponibilidade de bens de um determinado Ministro de Estado e solicita às empresas de
telefonia a lista dos números de telefones para os quais o referido Ministro teria entrado em contato no período sob investigação. Em relação às prerrogativas da
CPI, é correto afirmar:
•

A) A Câmara dos Deputados não pode, isoladamente, formar uma CPI, já que, pela dimensão da tarefa investigativa que realiza, precisa atuar em conjunto
com o Senado Federal.

•

B) Para assegurar eficiência no andamento de suas investigações, a CPI tem poderes para decretar a indisponibilidade de bens de acusados,
independentemente de ordem judicial.

•

C) Caso a CPI apure que há responsabilidades civis e penais do Ministro de Estado, poderá aplicar-lhe a pena de perdimento de bens e a inabilitação para o
exercício de função pública por oito anos.

•

D) A CPI tem poderes para solicitar a quebra do sigilo dos dados telefônicos do acusado, diretamente às empresas de telefonia, independentemente de
ordem judicial, por essa medida afetar apenas o sigilo de dados, e não propriamente o sigilo das comunicações telefônicas.

•

E) Ministros de Estado não podem ser investigados por CPI, por ocuparem cargo público notório no Poder Executivo, situação que afrontaria o princípio da
separação de poderes.
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Q43.
Lei que disponha sobre normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios é de competência
•

A) dos Estados e do Distrito Federal, com iniciativa do Governador ou de qualquer membro da comissão do Legislativo estadual ou distrital.

•

B) da União, com iniciativa do Procurador-Geral da República.

•

C) dos Estados e do Distrito Federal, com iniciativa exclusiva dos respectivos Procuradores-Gerais de Justiça.

•

D) da União, com iniciativa privativa do Presidente daRepública.

•

E) dos Estados e do Distrito Federal, com iniciativa privativa do Governador.
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Q44.
Considerando que o Estado deverá observar diretrizes e normas de direito financeiro para a elaboração do orçamento público, é correto afirmar:
•

A) O Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), conforme dispõe o artigo 165 da Constituição e o
artigo 34 da Lei no 4.320/64, deverão observar o Princípio da Anualidade, que determina que os orçamentos vigerão por um único exercício financeiro.

•

B) Tendo em vista a aplicação do Princípio da Anualidade, é vedada a instituição de tributos após a aprovação da lei orçamentária, pois todas as receitas e
despesas devem estar previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA).

•

C) Os investimentos cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, bem como as despesas de capital, deverão ser incluídos no Plano Plurianual (PPA).

•

D) Emendas ao projeto de lei do orçamento anual, mesmo incompatíveis com o plano plurianual, podem ser aprovadas.

•

E) Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da Lei Orçamentária Anual (LOA), sem
exceção.
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Q45.
Ao dispor sobre matéria de finanças públicas, prevê a Constituição da República que:
•

A) os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, excetuados os créditos suplementares e especiais, destinados a órgãos dos Poderes Legislativo
e Judiciário ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma estabelecida em lei.

•

B) a contratação de pessoal pelos órgãos e entidades da administração, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, somente poderá ser
feita se houver prévia dotação orçamentária suficiente e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.

•

C) a abertura de créditos suplementares ou especiais somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de
comoção interna ou calamidade pública, mediante delegação legislativa.

•

D) nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que
autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.

•

E) independe de autorização legislativa específica a utilização de recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir
déficit de empresas, fundações e fundos.
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Q46.
No tocante à administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, é INCORRETO afirmar que
•

A) é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

•

B) o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica.

•

C) os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público serão computados e acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

•

D) a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores
administrativos, na forma da lei.

•

E) depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias de empresa de economia mista assim como a participação de quaisquer
delas em empresa privada.
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Q47.
Considerando inexistirem regras específicas para regulamentar a aposentadoria especial do servidor público, o ocupante de
cargo efetivo na Administração direta estadual, que exerça atividades sob condições especiais, prejudiciais à sua integridade
física,
•

A) deverá valer-se de mandado de injunção, de competência originária do Supremo Tribunal Federal, para obter o
reconhecimento do direito à aposentadoria especial em conformidade, no que couber, com as regras pertinentes do regime
geral da previdência social.

•

B) deverá valer-se de mandado de injunção, de competência originária do Superior Tribunal de Justiça, para obter o
reconhecimento do direito à aposentadoria especial em conformidade, no que couber, com as regras pertinentes do regime
geral da previdência social.

•

C) fará jus ao reconhecimento, na esfera administrativa, do direito à aposentadoria especial em conformidade, no que couber,
com as regras pertinentes do regime geral da previdência social, sendo cabível o manejo de reclamação perante o
Supremo Tribunal Federal, se lhe for negado o pleito administrativamente.

•

D) fará jus ao reconhecimento, na esfera administrativa, do direito à aposentadoria especial em conformidade, no que couber,
com as regras pertinentes do regime geral da previdência social, sendo cabível o manejo de reclamação perante o

Superior Tribunal de Justiça, se lhe for negado o pleito administrativamente.
•

E) não fará jus ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial, enquanto não editada a lei complementar específica
requerida pela norma constitucional pertinente.
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Q48.
Pedrus, servidor público da Administração Direta, foi investido no mandato de Vereador de determinado Município de São Paulo.
Nos termos da Constituição Federal, caso inexista compatibilidade de horários entre o cargo efetivo e o cargo eletivo, Pedrus
•

A) ficará afastado do cargo eletivo e receberá obrigatoriamente a remuneração do cargo efetivo.

•

B) será afastado do cargo efetivo e receberá obrigatoriamente a remuneração do cargo eletivo.

•

C) será afastado do cargo efetivo, podendo optar pela remuneração de quaisquer dos cargos.

•

D) será exonerado do cargo efetivo.

•

E) perderá o cargo eletivo.
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Q49.
A sistemática dos precatórios judiciais está prevista no artigo
100 da Constituição Federal que dispõe: Os pagamentos
devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital
e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão
exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos
precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a
designação de casos ou de pessoas nas dotações
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
O citado dispositivo constitucional constitui cristalina aplicação do princípio da
•

A) presunção de veracidade.

•

B) publicidade.

•

C) motivação.

•

D) supremacia do interesse privado.

•

E) impessoalidade.
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Q50.
A respeito dos princípios básicos da Administração, é correto afirmar:
•

A) Em razão do princípio da moralidade o administrador público deve exercer as suas atividades administrativas com presteza, perfeição e rendimento
funcional.

•

B) Os princípios da segurança jurídica e da supremacia do interesse público não estão expressamente previstos na Constituição Federal.

•

C) A publicidade é elemento formativo do ato e serve para convalidar ato praticado com irregularidade quanto à origem.

•

D) Por força do princípio da publicidade todo e qualquer ato administrativo, sem exceção, deve ser publicado em jornal oficial.

•

E) O princípio da segurança jurídica permite a aplicação retroativa de nova interpretação de norma administrativa.
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Q51.
A respeito de atributo dos atos administrativos, é INCORRETO afirmar:
•

A) Imperatividade é o atributo pelo qual os atos administrativos se impõem a terceiros, independentemente de sua concordância.

•

B) Presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei, presumindo-se, até prova em contrário, que o ato foi emitido com observância da
lei.

•

C) O atributo da executoriedade permite à Administração o emprego de meios de coerção para fazer cumprir o ato administrativo.

•

D) A tipicidade é o atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a figuras previamente definidas pela lei como aptas a produzir determinados
resultados.

•

E) A presunção de veracidade é o atributo pelo qual o ato administrativo não pode ser objeto de anulação pelo Poder Judiciário, salvo aqueles considerados
discricionários.
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Q52.
A atuação da Administração Pública
•

A) não admite discricionariedade, em face do princípio da legalidade previsto na Constituição Federal.

•

B) possui caráter discricionário, afastando a possibilidade de atos vinculados.

•

C) é pautada pelo princípio da legalidade, o que determina a prática de atos vinculados, reservada a discricionariedade apenas para o mérito de tais atos.

•

D) não admite discricionariedade, salvo em relação às atividades de organização e funcionamento da própria Administração.

•

E) admite discricionariedade quando a lei atribui à Administração a possibilidade de escolha de acordo com critérios de conveniência e oportunidade.
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Q53.
Considerada a classificação dos atos administrativos
•

A) perfeitos são aqueles que já produziram todos seus efeitos, tornando-se definitivos e irretratáveis.

•

B) de expediente são os que a Administração pratica sem usar da sua supremacia.

•

C) de gestão são aqueles que se destinam a dar andamento aos processos e papéis dentro da repartição pública.

•

D) consumados são os que estão em condições de produzir efeitos jurídicos, porque já completou todo o seu ciclo de formação.

•

E) de império são aqueles praticados pela Administração usando dos seus poderes e prerrogativas de autoridade.
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Q54.
De acordo com a Lei no 9.784/99, os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, salvo quando, dentre
outras hipóteses,
•

A) imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções.

•

B) aplicarem jurisprudência firmada sobre a questão ou não discreparem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais.

•

C) dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório.

•

D) importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.

•

E) neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses.
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Q55.
Julgue os itens seguintes, acerca da compete■ncia administrativa e de sua avocac■a■o e delegac■a■o.
A compete■ncia e■ requisito de validade do ato administrativo e se constitui na exige■ncia de que a autoridade, o■rga■o ou entidade administrativa que
pratique o ato tenha recebido da lei a atribuic■a■o necessa■ria para pratica■-lo.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q56.
A respeito dos atos administrativos, julgue os itens seguintes.
A extinção de ato administrativo perfeito por motivo de
conveniência e oportunidade é denominada anulação.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q57.
A Administração pública, para atender necessidade específica de museu administrado pela Secretaria da Cultura, precisa
contratar determinado pintor modernista, de renome, consagrado pela crítica especializada e também pela opinião pública, para
execução de painel que passará a compor o acervo do respectivo equipamento público. Considerando os princípios que
disciplinam o agir administrativo e o disposto na Lei nº 8.666/1993, para a referida contratação, a Administração
•

A) deverá realizar previamente procedimento licitatório, na modalidade concorrência, sendo obrigatório que da comissão de
licitação participe crítico de arte, considerando que o critério de adjudicação necessariamente será o de melhor técnica.

•

B) poderá contratar o profissional diretamente ou por meio de empresário exclusivo, sem a necessidade de realizar prévia
licitação, por se tratar de hipótese de inexigibilidade de licitação, admitida por lei, devendo, no entanto, necessariamente,
justificar a situação à autoridade superior para ratificação no prazo de 3 dias.

•

C) deverá realizar procedimento licitatório, na modalidade concurso, sendo obrigatório que da comissão de licitação participe
crítico de arte, considerando que o critério de adjudicação necessariamente será o de melhor conteúdo artístico, para que
seja selecionada a melhor proposta para a futura execução.

•

D) poderá contratar o profissional diretamente ou por meio de empresário exclusivo, sem a necessidade de realizar prévia
licitação, por se tratar de hipótese de dispensa de licitação, admitida por lei.

•

E) poderá contratar o profissional diretamente ou por meio de empresário exclusivo, sem a necessidade de realizar prévia
licitação, por se tratar de hipótese de inexigibilidade de licitação, admitida por lei, não havendo necessidade de justificar a
situação à autoridade superior, por se tratar de juízo de conveniência e oportunidade, não sujeito a controle interno,
fundamentado na hierarquia.
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Q58.

Constitui hipótese de dispensa de licitação, de acordo com a Lei nº 8666/93, a
•

A) contratação de serviços técnicos especializados.

•

B) contratação de serviços de publicidade.

•

C) alienação de imóveis remanescentes de desapropriação, independentemente do valor.

•

D) aquisição de produtos de marca preferencial da Administração.

•

E) contratação de obras de engenharia de valor até R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
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Q59.
A Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93) prevê limites de valores determinantes para a escolha da modalidade de licitação a ser adotada pela Administração Pública.
Nesse sentido, se o Estado de Santa Catarina pretender realizar procedimento licitatório para a construção de importante obra pública que custará o montante
de R$ 1.590.000,00 deverá realizar licitação na modalidade
•

A) Tomada de preços.

•

B) Concorrência.

•

C) Convite.

•

D) Leilão.

•

E) Concurso.
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Q60.
A dispensa de licitação é possível em certos casos. Examine os seguintes casos, de forma a verificar se poderia ou não haver dispensa.
I. Contratação de palestrante para realizar treinamento sobre previdência para secretaria estadual, com valor final igual a
10% do limite estabelecido para o convite.
II. Contratação de empresa de treinamento para realizar 3 palestras, com o valor de 25% do limite estabelecido para o convite.
III. Compra de serviços de treinamento por empresa pública, com valor de 20% do limite estabelecido para o convite de fornecedores.
Está correto o que se afirma APENAS em
•

A) II e III.

•

B) I e II.

•

C) I e III.

•

D) II.

•

E) III.
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Q61.
Atenção: As próximas questões referem-se às Leis
no 8.666/93 e 10.520/02.
Em procedimento licitatório na modalidade pregão, após declarado o vencedor, determinado licitante ficou inconformado com a decisão por considerar que o
vencedor não comprovou as exigências de habilitação previstas no edital. De acordo com a Lei no 10.520/2002, o licitante

•

A) não possui direito a recorrer, eis que a impugnação deveria ter sido feita logo após o encerramento da fase de lances.

•

B) não possui direito a recorrer, eis que a impugnação deveria ter sido apresentada no momento da abertura dos documentos de habilitação.

•

C) poderá recorrer, no prazo de 3 (três) dias, desde que tenha apresentado impugnação no ato de abertura do invólucro contendo os documentos de
habilitação do licitante vencedor.

•

D) poderá recorrer, no prazo de 3 (três) dias, desde que tenha manifestado imediata e motivadamente tal intenção.

•

E) poderá recorrer, a critério do pregoeiro, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, desde que apresente razões fundamentadas para a impugnação.
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Q62.
Para a contratação de obras e serviços de engenharia com valor acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), ressalvadas as hipóteses de
dispensa e de inexigibilidade, deve ser feita licitação na modalidade
•

A) pregão.

•

B) tomada de preços.

•

C) convite.

•

D) leilão.

•

E) concorrência.
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Q63.
A aquisição de bens imóveis pela Administração
•

A) não pode ser feita por meio de dação em pagamento.

•

B) não deve ser objeto de registro imobiliário, se for de uso especial ou dominial (ou dominical).

•

C) pode ser feita com dispensa de licitação se o bem escolhido for o único que convenha à Administração.

•

D) deve observar os instrumentos de Direito Público, se for feita contratualmente.

•

E) não pode ser feita por arrecadação em nenhuma hipótese.
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Q64.
Os contratos regidos pela Lei poderão ser alterados, unilateralmente pela administração, com as devidas justificativas, quando
I. houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos.
II. for necessária a modificação de valor contratual em decorrência de acréscimos ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei.
III. for conveniente a substituição da garantia de execução.
IV. for necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contra-prestação de fornecimento de bens ou execução de
obra ou serviço.
V. for necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originários.
É correto o que consta APENAS em
•

A) I e II.

•

B) III e IV.

•

C) II, IV e V.

•

D) I e V.

•

E) III, IV e V.
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Q65.
Aberta licitação para compra de materiais de construção, se não acudirem interessados, a autoridade competente
•

A) pode dispensar a licitação se esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, modificando as condições para atrair
interessados.

•

B) deve, em qualquer situação, promover a nova licitação, dando maior divulgação ao edital.

•

C) pode, em qualquer situação, dispensar a licitação, mantidas as condições pre-estabelecidas.

•

D) pode dispensar a licitação se esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições
pre-estabelecidas.

•

E) deve declarar frustrada a licitação, ficando proibida de efetuar a compra e impedida de repetir o certame pelo prazo de seis meses.
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Q66.
Dentre outros, NÃO pode ser considerado dever do servidor público federal:
•

A) atender com presteza à expedição de certidões requeridas para o esclarecimento de situações de interesse pessoal.

•

B) cumprir, de regra, as ordens superiores.

•

C) representar contra omissão.

•

D) zelar pela conservação do patrimônio público e particular.

•

E) representar contra abuso de poder.
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Q67.

Considere a Lei N°8.112/1990
A Walter, como servidor público federal, é assegurado o direito de requerer do Poder Público, em defesa de direito ou interesse legítimo. Diante disso, Walter
deverá observar peculiaridades do direito de petição, dentre outras, o fato de que
•

A) esse pedido e os recursos, quando cabíveis, não interrompem a prescrição.

•

B) não caberá recurso das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos.

•

C) o prazo para a interposição do pedido é de 10 (dez) dias, improrrogáveis, a partir da decisão recorrida.

•

D) esse pedido deve ser dirigido à autoridade superior do órgão, podendo ser renovado por até duas vezes.

•

E) no caso do provimento do pedido de reconsideração, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado.
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Q68.
Francisco foi nomeado em caráter efetivo para o cargo de Técnico Judiciário − Área Administrativa, enquanto Lúcia, servidor pública federal, foi promovida para
outro cargo de hierarquia superior. Nesses casos, a nomeação e a promoção são, respectivamente, de natureza
•

A) originária e derivada.

•

B) derivada e vertical.

•

C) decorrente e horizontal.

•

D) derivada e originária.

•

E) vertical e horizontal.
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Q69.
Em relação ao provimento do cargo público é correto afirmar que,
•

A) a posse e o exercício ocorrerão no prazo de trinta dias contados da publicação do ato de proclamação dos aprovados no concurso, podendo ser
prorrogado por igual prazo, uma única vez.

•

B) a nomeação far-se-á, dentre outras hipóteses, em comissão, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira, inclusive na condição
de interino para cargos de confiança vagos.

•

C) o servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido posto em exercício provisório terá, no mínimo, dez e, no máximo, trinta dias de
prazo, contados da publicação do ato, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o
deslocamento para a nova sede.

•

D) pela posse há o efetivo desempenho das atribuições da função de confiança, sendo de trinta dias o prazo para o servidor aprovado em cargo público
entrar em exercício, contados da data do ato de provimento.

•

E) a recondução é a reinvestidura do servidor efetivo ou comissionado no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação,
quando invalidada a sua aposentadoria por decisão administrativa ou judicial, sem ressarcimento de eventuais vantagens.
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Q70.
Estando o servidor, na data da publicação do ato de provimento, afastado por motivo de férias, o prazo para a posse será contado
•

A) do término das férias.

•

B) do início das férias.

•

C) do início das férias, descontado o tempo decorrido desta.

•

D) do término das férias, porém reduzido pela metade.

•

E) do quinto dia do mês subseqüente ao do término das férias.
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Q71.
Claudio, servidor público do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª
Região, foi procurado pelo particular Saulo que solicitou ao
servidor um tratamento diferenciado ao seu processo em curso perante o Tribunal. Claudio acolheu a solicitação e posicionou o
processo de Saulo na frente dos demais, possibilitando uma imediata apreciação do Tribunal, sem qualquer justificativa legal
para tanto. Em troca, recebeu de Saulo uma vultosa quantia em dinheiro. Em razão do ocorrido, Claudio foi processado e
condenado administrativamente pelo Tribunal, sendo-lhe aplicada a pena de demissão por improbidade administrativa. Nos
termos da Lei nº 8.112/1990, a mencionada pena de demissão
•

A) incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 5 anos.

•

B) impossibilita Claudio de retornar ao serviço público federal.

•

C) não está sujeita a qualquer prazo prescricional, haja vista a gravidade da conduta.

•

D) é infundada, pois apenas o Judiciário pode decretar a demissão de servidor em razão do cometimento de improbidade
administrativa.

•

E) incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 8 anos.
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Q72.
Considere:

I. Não gozam de autonomia administrativa nem financeira.
II. Estão sujeitos à subordinação e ao controle hierárquico de uma chefia.
III. São considerados, dentre outras hipóteses, órgãos de comando.
IV. Entram nessa categoria as Secretarias de Estado.

Os órgãos públicos, quanto à posição estatal, classificam-se em independentes, autônomos, superiores e subalternos. No que
concerne aos órgãos públicos superiores, está correto o que se afirma APENAS em
•

A) III e IV.

•

B) III.

•

C) I, II e III.

•

D) I e II.

•

E) II e IV.
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Q73.
Órgãos da Administração Direta Federal
•

A) são pessoas jurídicas distintas da União.

•

B) não estão subordinados funcionalmente ao Governo Federal.

•

C) estão subordinados funcionalmente apenas ao Tribunal de Contas da União.

•

D) não detêm legitimidade ativa nem passiva para responder ou entrar com ações judiciais.

•

E) têm autonomia financeira frente à União, mas respondem funcionalmente ao Legislativo.
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Q74.
Julgue os itens subsequentes, relativos à organização administrativa
do Estado e a atos administrativos.

A PCDF é órgão especializado da administração direta
subordinado ao Poder Executivo do DF.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q75.
Entidades administrativas, na administração pública brasileira,
•

A) não possuem capacidade de auto-organização.

•

B) possuem autonomia política.

•

C) são pessoas jurídicas de direito privado.

•

D) não podem possuir autonomia financeira.

•

E) detêm apenas uma parcela limitada do poder político.
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Q76.
A respeito da organização administrativa, julgue os próximos itens.
O Serviço Social do Comércio, exemplo de entidade de direito
privado que atua em colaboração com o Estado, apesar de ter
sido criado por lei, não integra a administração indireta.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q77.
Durante a execução de serviços de reparo e manutenção nas instalações de gás, por empresa pública responsável pela prestação do serviço público de
fornecimento, houve pequena explosão, ocasionando o arremesso de peças e materiais pesados a distância significativa, causando danos materiais a
particulares que estavam próximos ao local. Nesse caso, a empresa
•

A) responde subjetivamente pelos danos causados, cabendo aos particulares a prova de culpa dos agentes que executavam o serviço para fazer jus à
indenização.

•

B) responde objetivamente pelos danos materiais causados aos particulares, desde que demonstrado o nexo de causalidade, não sendo necessária a
comprovação de culpa dos agentes.

•

C) responde subjetivamente pelos danos causados, independentemente de prova de culpa dos agentes que executavam o serviço no momento da explosão.

•

D) não responde pelos danos causados, devendo os danos serem cobrados diretamente dos agentes responsáveis pela execução dos serviços.

•

E) responde objetivamente pelos danos materiais causados aos particulares, desde que demonstrada a culpa dos agentes responsáveis pela execução do
serviço, não sendo necessária demonstração do nexo de causalidade.
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Q78.
A responsabilidade civil do Estado prevista na Constituição Federal incide sob a modalidade
•

A) objetiva, quando referente a atos lícitos praticados por agentes estatais dos quais haja decorrido dano indenizável.

•

B) subjetiva, quando referente a atos ilícitos praticados por concessionárias de serviços públicos, remanescendo responsabilidade solidária do Estado pelo
ressarcimento dos danos indenizáveis.

•

C) objetiva, quando referente a atos ilícitos praticados por agentes estatais e subjetiva, quando ditos atos forem lícitos.

•

D) subjetiva, quando referente a atos lícitos praticados por agentes estatais se destes tiverem advindo danos morais indenizáveis.

•

E) subjetiva, quando referente a atos ilícitos praticados por empregados de concessionárias de serviços públicos que tenham ocasionado danos a usuário do
serviço.
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Q79.
No tocante à disciplina da responsabilidade civil, é correto afirmar:
•

A) Os pais são responsáveis objetivamente pela reparação civil dos danos causados por filhos menores ou, embora maiores de 18 anos, incapazes, ainda
que estes não estejam sob sua autoridade e em sua companhia.

•

B) Para que ocorra a responsabilidade civil subjetiva, basta a existência de um dano material ou moral e de uma ação ou omissão dolosa ou culposa.

•

C) Na responsabilidade civil objetiva, a culpa exclusiva do prejudicado afasta o dever de reparação do causador do dano porque é causa de exclusão do
dano.

•

D) Na responsabilidade civil objetiva, a culpa exclusiva do prejudicado em nada altera a situação jurídica do causador do dano, o qual responderá
independentemente de culpa.

•

E) Na responsabilidade civil objetiva, não surgirá o dever de reparação do dano na hipótese de culpa exclusiva da vítima por falta de nexo de causalidade
entre a ação do agente e o dano sofrido.
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Q80.
Em relação aos bens públicos e de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, é correto afirmar que os bens imóveis
•

A) de uso comum e os de uso especial são gravados com inalienabilidade absoluta, independentemente de desafetação, somente sendo possível alienar os
dominicais.

•

B) de uso comum e os de uso especial não podem ser alienados a particulares enquanto conservarem esta qualidade, mas podem ter seu domínio
transferido a outro ente público, observados os requisitos legais, sem perderem a afetação.

•

C) dominicais são gravados com inalienabilidade, somente sendo passíveis de serem comercializados sob a égide do direito privado caso sejam desafetados
por lei.

•

D) dominicais dispensam autorização legislativa para serem alienados, uma vez que não são gravados com inalienabilidade.

•

E) de uso comum e de uso especial dependem de lei autorizativa para sua alienação onerosa, enquanto os dominicais dispensam este requisito formal.
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Direito Tributário / Direito tributário / Tributo
Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/GO / 2012 / FCC

Q81.
Um Município alterou sua legislação para instituir o IPTU progressivo em razão do valor venal do imóvel, criando uma tabela com alíquotas variando de 0,5% a
2,5%. Do mesmo modo instituiu também o ITBI progressivo em razão do valor venal do imóvel, com alíquotas variando de 1% a 5%. Nesse caso, a partir dos
fatos apresentados e do entendimento do Supremo Tribunal Federal,
•

A) é constitucional a instituição tanto do IPTU como do ITBI progressivo em razão do valor venal do imóvel como forma de graduação dos impostos segundo
a capacidade contributiva.

•

B) é inconstitucional a instituição de alíquotas progressivas para o IPTU e para o ITBI, pois ambos são impostos reais e, portanto, não podem ter alíquotas
progressivas.

•

C) é inconstitucional a instituição de dois impostos municipais com mesma base de cálculo, qual seja, valor venal do imóvel, pois caracteriza bis in idem.

•

D) é constitucional apenas a instituição do IPTU progressivo em razão do valor venal do imóvel, por expressa autorização na Constituição Federal.

•

E) é constitucional apenas a instituição do ITBI progressivo em razão do valor venal do imóvel, por expressa autorização na Constituição Federal.
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Direito Tributário / Sistema tributário nacional / Limitação ao poder de tributar
Fonte: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO - JURíDICA / TCE/AP / 2012 / FCC

Q82.
A imunidade tributária
•

A) só pode ser concedida por lei complementar.

•

B) pode ser concedida pela União relativamente a impostos estaduais, desde que esta esteja também regulando impostos federais.

•

C) implica ausência de competência tributária para instituir tributo e está prevista apenas na Constituição Federal.

•

D) é causa de exclusão do crédito tributário, ao lado da anistia e da isenção.

•

E) alcança apenas patrimônio, renda e serviços de tributos que incidem sobre atividades relacionadas a livro, jornal, periódico e o papel destinado a sua
impressão.
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Direito do Trabalho / Contrato individual do trabalho / Rescisão; nulidade
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q83.
Trata-se de uma hipótese de renúncia INVÁLIDA:
•

A) Na empresa Fortes & Fortes Indústrias Metalúrgicas Ltda. existem dois regulamentos empresariais em vigor. Ronaldo,
empregado da empresa há quinze anos, opta por aderir ao regulamento mais novo, renunciando às regras do sistema do
outro.

•

B) Não havendo previsão contratual ou legal expressa, a opção de Edmundo, funcionário público, pelo regime trabalhista
implica a renúncia dos direitos inerentes ao regime estatutário.

•

C) Josiel, advogado de larga experiência profissional, é contratado para trabalhar com pessoalidade, subordinação e
continuidade no departamento jurídico da empresa Indústrias Pantaneiras S/A, recebendo remuneração mensal fixa, mas
se recusa a ser registrado como empregado, afirmando que tem conhecimento suficiente para exercer sua autonomia de
vontade, escolhendo o regime jurídico de sua contratação.

•

D) Augusto, imediatamente após retornar de afastamento médico decorrente de acidente do trabalho sofrido, com a cessação
do benefício previdenciário, pede demissão e, perante o sindicato que o representa, assina documento renunciando à
estabilidade no emprego de que era detentor.

•

E) Euzébio, dirigente de sindicato com base territorial em Cuiabá − MT, solicita ao empregador transferência para Palmas − TO. A solicitação da
transferência corresponde, nos termos da lei, a uma renúncia tácita à estabilidade do qual era
detentor.
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Direito do Trabalho / Contrato individual do trabalho / Interrupção
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2010 / FCC

Q84.
Considere:
I. O dia de descanso aos domingos, tendo em vista o labor regular durante a semana.
II. Férias.
III. Duas semanas de licença médica de empregada em razão de aborto espontâneo.
IV. Suspensão disciplinar.

Tratam-se de hipóteses de interrupção de contrato de trabalho as indicadas APENAS em
•

A) I, II e IV.

•

B) II, III e IV.

•

C) I e II.

•

D) I e III.

•

E) I, II e III.
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Direito do Trabalho / Contrato individual do trabalho / Interrupção
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 19ª / 2008 / FCC

Q85.
No que diz respeito à suspensão e interrupção do contrato de trabalho, considere:
I. Eleição para o cargo de Diretor de Sociedade Anônima.
II. Afastamento para qualificação profissional do obreiro prevista em Convenção Coletiva de Trabalho e com a aquiescência formal do empregado.
III. Deixar de comparecer ao trabalho por três dias consecutivos em virtude de casamento.
IV. Comparecimento judicial ao Tribunal do Júri como jurado.
Caracterizam interrupção do contrato de trabalho as hipóteses indicadas APENAS em
•

A) III e IV.

•

B) I e II.

•

C) II e III.

•

D) I, III e IV.

•

E) II e IV.
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Direito do Trabalho / Extinção do contrato individual de trabalho / Justa causa
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVO / TRT 8ª / 2010 / FCC

Q86.
Joana labora para a empresa W e está sofrendo assédio sexual por chantagem de seu superior hierárquico, Gildo, tendo em vista que o mesmo solicita a
prestação de atividade sexual sob pena de Joana perder o emprego. A empresa descobriu a conduta de Gildo e pretende dispensá-lo pela prática da falta grave
caracterizada especificamente por
•

A) indisciplina.

•

B) desídia.

•

C) incontinência de conduta.

•

D) insubordinação.

•

E) ato de improbidade.
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Direito do Trabalho / Extinção do contrato individual de trabalho / Aviso prévio
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q87.
A Doutrina conceitua o aviso prévio como o ato de comunicação antecipada de uma parte a outra da intenção de
romper o contrato de trabalho. Conforme regras contidas
na legislação sobre o instituto do aviso prévio é correto
afirmar:

•

A) É utilizado em todas as modalidades de contratos
por prazo determinado e indeterminado.

•

B) No término normal dos contratos de experiência o
seu prazo é reduzido para oito dias.

•

C) Em contrato por prazo indeterminado que perdurou
de janeiro de 2014 até outubro de 2014 o prazo será
de trinta e três dias.

•

D) A falta do aviso prévio por parte do trabalhador dá
ao empregador o direito de descontar os salários
correspondentes ao prazo respectivo.

•

E) O valor das horas extraordinárias, ainda que habituais, não integra o aviso prévio indenizado.
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Direito Civil / Pessoas naturais / Personalidade e Capacidade
Fonte: OFICIAL DE JUSTIçA - DIREITO / TJ/PE / 2007 / FCC

Q88.
Nos termos preconizados pelo Código Civil são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil
•

A) os maiores de dezesseis anos e menores de dezoito anos.

•

B) os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.

•

C) os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo.

•

D) os viciados em tóxicos com discernimento reduzido.

•

E) os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido.
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Direito Civil / Pessoas jurídicas / Personalidade e Capacidade
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/RN / 2011 / FCC

Q89.
De acordo com o Código Civil brasileiro, os partidos políticos, as organizações religiosas e as associações são pessoas jurídicas de direito
•

A) público.

•

B) privado.

•

C) público, privado e privado, respectivamente.

•

D) público, público e privado, respectivamente.

•

E) privado, privado e público, respectivamente.
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Direito Civil / Bens / Espécies e Classificação
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2007 / FCC

Q90.
Considere as seguintes assertivas a respeito das classes de bens adotadas pelo Código Civil Brasileiro:
I. São fungíveis os bens móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade.
II. Constitui universalidade de direito a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária.
III. Os bens que formam uma universalidade de fato não podem ser objeto de relações jurídicas próprias.
IV. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes.
Estão corretas SOMENTE
•

A) I e IV.

•

B) II e III.

•

C) I, II e III.

•

D) I, II e IV.

•

E) II, III e IV.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Civil / Prescrição e decadência
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q91.
A empresa X, sediada na cidade de São Paulo capital, é integralmente extinta após regular liquidação em dezembro de 2016.
Rodolfo, ex-sócio da empresa, desligado desde o ano de 2014, pretende receber uma dívida de R$ 500.000,00 dos sócios da
empresa extinta. Neste caso, o prazo prescricional para Rodolfo exercer a sua pretensão, nos termos preconizados pelo Código
Civil, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade, será de
•

A) 2 anos.

•

B) 1 ano.

•

C) 10 anos.

•

D) 5 anos.

•

E) 3 anos.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Civil / Prescrição e decadência
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/PE / 2012 / FCC

Q92.
Considere as seguintes assertivas a respeito da prescrição:
I. Prescreve em dois anos a pretensão de reparação civil.
II. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á, dentre outras hipóteses, por despacho do juiz, mesmo incompetente, que
ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.
III. Não corre a prescrição contra os ausentes do País em serviço público da União.
IV. Prescreve em um ano a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa.
De acordo com o Código Civil brasileiro, está correto o que afirma APENAS em
•

A) I e IV.

•

B) I, II e III.

•

C) II, III e IV.

•

D) II e III.

•

E) I e III.
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Direito Civil / Prescrição e decadência
Fonte: OFICIAL DE JUSTIçA - JUDICIáRIO E ADMINISTRATIVO / TJ/PE / 2012 / FCC

Q93.
O Código Civil brasileiro estabeleceu prazos específicos para a ocorrência da prescrição em diversas hipóteses. Assim, segundo este diploma legal, a pretensão
para juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em períodos não maiores de um ano, com capitalização ou sem ela, prescreve em
•

A) um ano.

•

B) dois anos.

•

C) três anos.

•

D) quatro anos.

•

E) cinco anos.
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Direito Civil / Prescrição e decadência
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/MS / 2007 / FCC

Q94.
De acordo com o Código Civil, não havendo previsão legal de prazo menor a prescrição ocorre em
•

A) 03 anos.

•

B) 05 anos.

•

C) 10 anos.

•

D) 15 anos.

•

E) 20 anos.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Civil / Prescrição e decadência
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q95.
No que se refere a prescrição e decadência, julgue os itens
subsequentes à luz do Código Civil.

Pode o juiz, de ofício, reconhecer a ocorrência da prescrição
e da decadência legal ou convencional.
•

CERTO

•

ERRADO
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Direito Civil / Contratos
Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/GO / 2012 / FCC

Q96.
DASILVA pleiteia a resolução de contrato de venda futura de soja celebrado com AGRÍCOLA S.A., sob a alegação de que variação significativa da cotação do
produto vendido tornou o contrato excessivamente oneroso. Neste caso, é correto afirmar:
•

A) A oscilação do preço do produto vendido por si caracteriza a onerosidade excessiva.

•

B) A simples variação de preço do produto comercializado pelo vendedor não configura um acontecimento imprevisto e extraordinário.

•

C) A onerosidade excessiva deve ser aferida no momento da conclusão do contrato e se comprovada outorga a resolução.

•

D) A relação jurídica descrita acima se subsume à lei consumerista.

•

E) O fato do comprador obter lucro na revenda da soja, decorrente da majoração do preço do produto no mercado após a celebração do negócio, comprova
existência de onerosidade excessiva, apta a determinar a rescisão do contrato ou má resolução.
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Direito Civil / Direitos reais / Propriedade
Fonte: PROFISSIONAL DE NíVEL SUPERIOR - DIREITO / ELETROSUL / 2016 / FCC

Q97.
José é casado com Maria com quem tem dois filhos. José e Maria não são proprietários de qualquer imóvel urbano e rural, mas
são possuidores de um imóvel urbano com 300 m2 de área total na periferia de uma determinada cidade e nele estabelecem a
moradia habitual de sua família, construindo uma casa e diversas benfeitorias. Neste caso, à luz do Código Civil considerando
que a posse se deu sem qualquer interrupção e nem oposição, José e Maria poderão adquirir a propriedade imóvel pela usucapião após o decurso do prazo
mínimo ininterrupto de

•

A) 20 anos.

•

B) 15 anos.

•

C) 5 anos.

•

D) 10 anos.

•

E) 3 anos.
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Direito Processual Civil / Das partes / Ministério Público
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TéCNICO ADMINISTRATIVO / TJ/PI / 2009 / FCC

Q98.
Deve o Ministério Público intervir, como fiscal da lei, dentre outras, nas causas de interesse de
•

A) pessoas jurídicas constituídas há menos de um ano.

•

B) pessoas capazes, mas beneficiárias da gratuidade judicial.

•

C) pessoas capazes, mas revéis.

•

D) estrangeiros, residentes ou não no território nacional.

•

E) incapazes e naquelas concernentes ao estado da pessoa.
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Direito Processual Civil / Competência / Conceito; classificações; critérios de determinação
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/AM / 2009 / FCC

Q99.
Considere as assertivas abaixo a respeito da competência territorial.
I. Nas ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, será competente apenas o foro do domicílio do réu ou do local do fato.
II. Em regra, é competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação do dano e para a ação em que for réu o administrador ou gestor de negócios
alheios.
III. Em regra, havendo dois ou mais réus, com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor.
IV. Nas ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da situação da coisa. Pode o autor, entretanto, optar pelo foro do domicílio ou de
eleição, recaindo o litígio sobre direito de propriedade.
Está correto o que se afirma APENAS em
•

A) I, III e IV.

•

B) I, II e III.

•

C) II, III e IV.

•

D) I e II.

•

E) II e III.
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Direito Previdenciário / Do financiamento da seguridade social / Do regime geral da previdência social / Dos benefícios
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 4ª / 2007 / FCC

Q100.
O salário maternidade
•

A) será pago diretamente pela Previdência Social para a segurada empregada, que deverá requerer o benefício até 30 dias após o parto.

•

B) deverá ser requerido pela segurada especial e pela empregada doméstica até 60 dias após o parto.

•

C) é devido pelo período de 60 dias para a segurada daPrevidência Social que adotar criança de até um ano de idade.

•

D) é devido pelo período de 45 dias para a segurada daPrevidência Social que adotar criança entre 1 e 4 anos de idade.

•

E) da segurada trabalhadora avulsa, pago diretamente pela Previdência Social, consiste numa renda mensal igual à sua remuneração integral equivalente ao
mês de trabalho.
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