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Q1.
Liberdade e igualdade
O significado tradicional de liberdade – aquele a partir do qual se falava de uma liberdade de culto, ou de
pensamento, ou de reunião, ou de associação, em sentido geral e específico, de uma liberdade pessoal – era aquele
relacionado à faculdade de se fazer ou não fazer determinadas coisas não impedido por normas vinculantes; era a
liberdade entendida como não impedimento, ou liberdade negativa. A esfera da liberdade coincidia com a esfera dos
comportamentos não regulados, e, portanto, lícitos ou indiferentes. [...]
A primeira ampliação do conceito de liberdade ocorreu com a passagem da teoria da liberdade como não
impedimento para a teoria da liberdade como autonomia, quando “liberdade” passou a ser entendida não mais apenas
como o não ser impedido por normas externas, mas [...] como o obedecer a leis estabelecidas por nós para nós
mesmos. Com o conceito de autonomia, a liberdade não consiste mais na ausência de leis, mas sim na presença de leis
internamente desejadas e internamente estabelecidas. [...]
Também o conceito de igualdade é extremamente amplo e pode ser enriquecido por diferentes conteúdos. Tal
como ocorreu com a história do direito de liberdade, a história do direito à igualdade também se desenvolveu por
sucessivos enriquecimentos. Dizer que nas relações humanas deve ser aplicado o princípio da igualdade significa muito
pouco, se não forem especificados ao menos dois aspectos: 1) igualdade em quê? 2) igualdade entre quem? [...]
Com relação à primeira pergunta, “igualdade em quê? ”, a Declaração Universal (dos Direitos Humanos) responde
que os seres humanos são iguais “em dignidade e direitos”. A expressão seria extremamente genérica se não devesse
ser entendida no sentido de que os “direitos” sobre os quais fala são precisamente os direitos fundamentais enunciados
em seguida. O que na prática significa que os direitos fundamentais enunciados na Declaração devem constituir uma
espécie de mínimo denominador comum das legislações de todos os países. É como se disséssemos, em primeiro lugar,
que os seres humanos são livres [...], e posteriormente se acrescenta que são iguais no gozo dessa liberdade. [...]
Com relação à segunda pergunta, “igualdade entre quem”?, a Declaração responde que, no que se refere aos
direitos fundamentais, todos os seres humanos são iguais, ou seja, responde afirmando uma igualdade entre todos, e
não apenas entre os pertencentes a esta ou àquela categoria. Isto significa que, em relação aos direitos fundamentais
enumerados na declaração, todos os seres humanos devem ser considerados pertencentes à mesma categoria. Como
tenhamos chegado ao reconhecimento de que os seres humanos, todos os seres humanos, pertencem à mesma
categoria em relação aos direitos fundamentais cada vez mais amplos, não pode ser nem de longe resumido. Podemos
dizer, contudo, em linhas gerais, que esse ponto de chegada é a conclusão de um processo histórico de sucessivas
equiparações diferentes, ou seja, de sucessivas eliminações de discriminações entre indivíduos, que fez desaparecer
pouco a pouco categorias parciais discriminantes absorvendo-as em uma categoria geral unificadora. [...] A igualdade
entre todos os seres humanos em relação aos direitos fundamentais é o resultado de um processo de gradual
eliminação de discriminações, e, portanto, de unificação daquilo que ia sendo reconhecido como idêntico: uma natureza
comum do homem acima de qualquer diferença de sexo, raça, religião, etc.
(BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política: a filosofia política e as lições dos clássicos. Rio de Janeiro: Campus, 2000. Adaptado.)
Identifica-se corretamente no último parágrafo do texto
•

A) conclusão acerca do processo que envolve a igualdade entre todos os seres humanos e aplicação dos direitos fundamentais estabelecidos.

•

B) explicação para a segunda pergunta feita anteriormente acerca da necessidade de que haja uma distribuição dos seres humanos de acordo com as
características de cada grupo.

•

C) justificativa de que o desenvolvimento das ideias e informações trazidas ao texto não admitem qualquer tipo de síntese tendo em vista o não
comprometimento do seu entendimento.

•

D) uma crítica a respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos por sua característica sintética e objetiva que tem, deste modo, impossibilidade de
atender ao que é proposto na prática.
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Q2.
Mentes livres
Atualmente, já está muito claro que nossas experiências mentais estão sempre criando estruturas cerebrais que
facilitam a resposta rápida a futuras demandas semelhantes. O tema mais importante, no entanto, não é que as
estruturas se ampliem sempre, é a liberdade natural da mente, que opera além das estruturas.
Um motorista não é seu carro, nem por onde circula. Ele tem a liberdade de deixar o carro e seguir por outros
meios e também de repensar seus trajetos. Ainda assim, se as estradas ficarem bloqueadas ou o carro quebrar, ele terá
dificuldade em andar a pé e usará o tempo arrumando o carro ou colocando a estrada em condições de uso. Só ao final

de um tempo ele conseguirá ultrapassar as fixações estruturais internas e refazer suas opções.
Em verdade, a liberdade do motorista é tal que nem mesmo motorista ele é. Ele é um ser livre. A prática espiritual
profunda conduz a essa liberdade, naturalmente presente. As fixações são o carma. As experiências comuns no mundo,
eventos maiores e menores, vão se consolidando como trajetos e redes neurais internas e estruturas cármicas que
balizam a operação da mente, estruturando recursos limitados como se fossem as únicas opções, ainda que,
essencialmente, a mente siga livre.
As estruturas grosseiras como os espaços das cidades, as ruas físicas, e em um sentido mais amplo tudo o que
aciona nossos sentidos físicos, surgem também como resultado das atividades mentais repetitivas, assim como a
circulação da energia interna, que é o aspecto sutil. Um automobilista precisa de uma transformação interna e externa
complexa para se tornar um ciclista; não é fácil. Já o tripulante do sofá tem dificuldade em incluir exercícios, novos
hábitos de alimentação e mudanças na autoimagem – os desafios são idênticos.
Nossos melhores pensamentos constroem mundos melhores e também cérebros melhores. Já os pensamentos
aflitivos constroem mundos piores e cérebros com estruturas que conduzem à aflição e à doença.
Tanto os aspectos grosseiros como os sutis flutuam; é visível. A única expressão incessantemente presente e
disponível é a liberdade natural silenciosa dentro de nós mesmos. É dessa natureza que surge a energia que, livre de
condicionamentos, cria novos caminhos neurais e novas configurações de mundo. Os mestres de sabedoria apontam-na
como sempre disponível, mesmo durante experiências como a doença e a morte. É dessa região inabalável que irradiam
sua sabedoria, compaixão e destemor.
(SAMTEN, Padma – Revista "Vida simples" – agosto 2014 – Ed. Abril.)
Depreende-se do texto que
•

A) o homem jamais se liberta do carma de que sua alma se reveste.

•

B) o condicionamento impede o homem de criar novas estruturas de mundo.

•

C) o homem pode conseguir ser livre se obedecer às determinações cármicas e se deixar fluir.

•

D) a criação dos espaços e tudo o que coloca em ação nossos sentidos não são frutos de atividades mentais.
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Q3.
Escolhas e repercussão social
Toda sociedade grande e complexa tem, na verdade, duas qualidades: é muito firme e muito elástica. Em seu
interior, constantemente se abre um espaço para as decisões individuais. Apresentam-se oportunidades que podem ser
aproveitadas ou perdidas. Aparecem encruzilhadas em que as pessoas têm de fazer escolhas, e de suas escolhas,
conforme sua posição social, pode depender seu destino pessoal imediato, ou o de uma família inteira, ou ainda, em
certas situações, de nações inteiras ou de grupos dentro delas. Pode depender de suas escolhas que a resolução
completa das tensões existentes ocorra na geração atual ou somente na seguinte. Delas pode depender a determinação
de qual das pessoas ou grupos em confronto, dentro de um sistema particular de tensões, se tornará o executor das
transformações para as quais as tensões estão impelindo, e de que lado e em que lugar se localizarão os centros das
novas formas de integração rumo às quais se deslocam as mais antigas, em virtude, sempre, de suas tensões. Mas as
oportunidades entre as quais a pessoa assim se vê forçada a optar não são, em si mesmas, criadas por essa pessoa. São
prescritas e limitadas pela estrutura específica de sua sociedade e pela natureza das funções que as pessoas exercem
dentro dela. E, seja qual for a oportunidade que ela aproveite, seu ato se entremeará com os de outras pessoas;
desencadeará outras sequências de ações, cuja direção e resultado provisório não dependerão desse indivíduo, mas da
distribuição do poder e da estrutura das tensões em toda essa rede humana móvel.
(ELIAS, Norbert. A sociedade dos indivíduos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994.)
“ E, seja qual for a oportunidade que ela aproveite, seu ato se entremeará com os de outras pessoas; desencadeará outras sequências de ações, cuja direção e
resultado provisório não dependerão desse indivíduo, mas da distribuição do poder e da estrutura das tensões em toda essa rede humana móvel.” Considerando
o contexto, o trecho destacado anteriormente pode ser entendido de acordo com a afirmativa:
•

A) Todos são responsáveis por seus atos ainda que a prática dos mesmos tenha efeitos provocados por ações extensivas de outrem.

•

B) A sociedade tem um papel relevante na vida de cada pessoa, embora as atitudes individuais e independentes tenham seu valor específico ressaltado em
contexto maior.

•

C) Todo homem está, de certa forma, interligado aos outros membros da sociedade, fato este que provoca resultados de ações que independem de sua
própria vontade.

•

D) A estrutura social assim como a distribuição do poder são capazes de fortalecer os laços interpessoais fazendo com que cada ato individual convirja para
um mesmo ponto de vista.
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Q4.
Muito antes das discussões atuais sobre as mudanças climáticas, os cataclismos naturais despertam interesse no homem. Os
desastres são um capítulo trágico da história da humanidade desde tempos longínquos. Supostas inundações catastróficas aparecem
em relatos de várias culturas ao longo dos tempos, desde os antigos mesopotâmicos e gregos até os maias e os vikings.
Fora da rota dos grandes furacões, sem vulcões ativos e desprovido de zonas habitadas sujeitas a terremotos, o Brasil não
figura entre os países mais suscetíveis a desastres naturais. Contudo, a aparência de lugar protegido dos humores do clima e dos
solavancos da geologia deve ser relativizada. Aqui, cerca de 85% dos desastres são causados por três tipos de ocorrências: inundações bruscas, deslizamentos de terra e secas prolongadas. Esses fenômenos são relativamente recorrentes em zonas tropicais, e
seus efeitos podem ser atenuados por políticas públicas de redução de danos.
Dois estudos feitos por pesquisadores brasileiros indicam que o risco de ocorrência desses três tipos de desastre deverá
aumentar até o final do século. Eles também sinalizam que novos pontos do território nacional deverão se transformar em áreas de
risco significativo para esses mesmos problemas. “Os impactos tendem a ser maiores no futuro, com as mudanças climáticas, o
crescimento das cidades e a ocupação de mais áreas de risco”, comenta o pesquisador José A. Marengo.
Além da suscetibilidade natural a secas, enchentes, deslizamentos e outros desastres, a ação do homem tem um peso
considerável em transformar o que poderia ser um problema de menor monta em uma catástrofe. Os pesquisadores estimam que um
terço do impacto dos deslizamentos de terra e metade dos estragos de inundações poderiam ser evitados com alterações de práticas
humanas ligadas à ocupação do solo e a melhorias nas condições socioeconômicas da população em áreas de risco.
Moradias precárias em lugares inadequados, perto de encostas ou em pontos de alagamento, cidades superpopulosas e
impermeabilizadas, que não escoam a água da chuva; esses fatores da cultura humana podem influenciar o desfecho de uma
situação de risco. “Até hábitos cotidianos, como não jogar lixo na rua, e o nível de solidariedade de uma população podem ao menos
mitigar os impactos de um desastre”, pondera a geógrafa Lucí Hidalgo Nunes.
(Adaptado de PIVETTA, Marcos. Disponível em: http://revistapesquisa.fapesp.br)
Depreende-se do texto que
•

A) atitudes cotidianas simples, como não jogar lixo na rua, são capazes de prevenir desastres naturais, com potencial de ocasionar consequências graves.

•

B) o Brasil, dado que está fora do alcance dos grandes furacões, não tem vulcões ativos ou regiões sujeitas a terremotos, não
está exposto a catástrofes geológicas e climáticas.

•

C) algumas regiões brasileiras tendem a se tornar mais vulneráveis a inundações bruscas, deslizamentos de terra e secas
prolongadas nas próximas décadas.

•

D) políticas públicas eficazes podem evitar a ocorrência de cataclismos naturais como inundações e longos períodos de secas.

•

E) a remoção da população que ocupa áreas de risco, perto de encostas, apesar de considerada controversa, é apontada
como uma medida imprescindível para evitar abalos geológicos.
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Q5.
A velhinha contrabandista
Todos os dias uma velhinha atravessava a ponte entre dois países, de bicicleta e carregando uma bolsa. E todos os dias era
revistada pelos guardas da fronteira, à procura de contrabando. Os guardas tinham certeza que a velhinha era contrabandista, mas
revistavam a velhinha, revistavam a sua bolsa e nunca encontravam nada. Todos os dias a mesma coisa: nada. Até que um dia um
dos guardas decidiu seguir a velhinha, para flagrá-la vendendo a muamba, ficar sabendo o que ela contrabandeava e, principalmente,
como. E seguiu a velhinha até o seu próspero comércio de bicicletas e bolsas.
Como todas as fábulas, esta traz uma lição, só nos cabendo descobrir qual. Significa que quem se concentra no mal
aparentemente disfarçado descuida do mal disfarçado de aparente, ou que muita atenção ao detalhe atrapalha a percepção do todo,
ou que o hábito de só pensar o óbvio é a pior forma de distração.
(VERISSIMO, Luis Fernando. O mundo é bárbaro. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008, p. 41)
Está plenamente clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto:
•

A) Embora revistada pelos guardas da fronteira, supondo que a velhinha contrabandeava, isso jamais foi localizado.

•

B) Ao atravessar a fronteira, a velhinha era sintomaticamente revistada pelos guardas, embora esses nada lhe encontrassem.

•

C) Tira-se várias lições a partir desta pequena narrativa, mesmo por que todas convergem na mesma direção de sentido.

•

D) Ninguém imagina que um contrabando se faça à vista de todos, pois sempre se espera que um delito seja disfarçado.

•

E) É comum, de fato, que uma evidência se dê tão desapercebida que mau acreditamos naquilo que se vê.
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Q6.
Um aplicativo na internet vai monitorar postagens nas
redes sociais que reproduzam mensagens de ódio, racismo,
intolerância e que promovam a violência. Criado pelo Laboratório de Estudos em Imagem e Cibercultura da Universidade
Federal do Espírito Santo (UFES), o instrumento será lançado
este mês [novembro de 2015] e permitirá que usuários sejam
identificados e denunciados.
De acordo com o professor responsável pelo projeto,
Fábio Malini, os direitos humanos são vistos de maneira pejorativa na internet e discursos de ódio têm ganhado fôlego. “É
preciso desmantelar esse processo”, defende. Ele acredita que,
por meio da disponibilização dos dados, é possível criar políticas públicas para amparar e “empoderar” as vítimas.
(Adaptado de: App vai monitorar mensagens racistas nas
redes sociais. Disponível em: http://exame.abril.com.br/
brasil/noticias/app-vai-monitorar-mensagens-racistas-nas-redes-sociais. Acesso em: 02/11/2015)
O aplicativo apresentado no texto
•

A) tem o potencial de promover a redução de atos
violentos na internet, ao contribuir para identificar
agressores.

•

B) tem o propósito de vigiar e punir indivíduos que
utilizam a internet para praticar ações criminosas de
modo geral.

•

C) visa esclarecer os internautas a respeito de práticas
preconceituosas, listando os principais tipos de
racismo.

•

D) busca instruir a população acerca de seus direitos e
deveres, divulgando os direitos humanos nas redes
sociais.

•

E) prestará auxílio a vítimas de racismo e intolerância,
permitindo que elas compartilhem suas experiências
na internet.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de texto
Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DPE/RR / 2015 / FCC

Q7.
A independência dos Estados Unidos resultou na criação
da primeira democracia republicana da história moderna. Ao se
separar da monárquica e conservadora Inglaterra, 13 anos
antes da queda da Bastilha, os americanos criaram o laboratório
onde seriam testadas com sucesso as ideias que os filósofos
iluministas haviam desenvolvido nas décadas anteriores. É
preciso lembrar que, até então, todo o poder emanava do rei e
em seu nome era exercido. Pensadores como David Hume,
John Locke e Montesquieu sustentavam, no entanto, que era
possível limitar o poder dos reis ou até mesmo governar sem
eles. O iluminismo preconizava uma nova era, em que a razão,
a liberdade de expressão e de culto e os direitos individuais
predominariam sobre os direitos divinos invocados pelos reis e
pela nobreza para manter os seus privilégios.
Durante muito tempo tudo isso funcionou apenas como

teoria, intensamente discutida nos cafés parisienses. Até então,
democracia e república eram conceitos testados por breves períodos na Antiguidade. Seria possível aplicar essa teoria ao
mundo moderno para governar sociedades maiores e mais
complexas? Coube aos norte-americanos demonstrar que era
possível inverter a pirâmide do poder. A partir dali, todo o poder
emanaria do povo (por meio de eleições).
O paradigma da nova era aparecia logo na certidão de
nascimento dos Estados Unidos. Redigida pelo futuro presidente Thomas Jefferson, a declaração de independência americana
anunciava que “todos os homens nascem iguais” e com alguns
direitos inalienáveis, incluindo a vida, a liberdade e a busca da
felicidade. O texto de Jefferson serviria de inspiração para que o
marquês de Lafayette, nobre francês que havia lutado ao lado
dos americanos na guerra da independência, escrevesse a famosa Declaração Universal dos Direitos do Homem. Proclamada pelos revolucionários franceses, seria adotada, um século e
meio mais tarde, com algumas adaptações, como a carta de
princípios das Nações Unidas.
(Adaptado de: GOMES, Laurentino. 1822. Rio de Janeiro, Nova
Fronteira, 2010, p.48)
Atente para as afirmações abaixo.

I. As ideias largamente debatidas pelos filósofos iluministas concretizaram-se nos Estados Unidos
após o país se declarar independente da Inglaterra.

II. Com a intenção de modificar o sistema em que todo
o poder era exercido em nome do rei, pensadores
iluministas ingleses ajudaram os Estados Unidos na
sua luta pela independência.

III. Ao afirmar, na declaração de independência americana, que “todos os homens nascem iguais”, Thomas
Jefferson inspirou os termos da Declaração Universal
dos Direitos do Homem.

Está correto o que se afirma APENAS em
•

A) III.

•

B) II.

•

C) I e II.

•

D) II e III.

•

E) I e III.
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Q8.

(Disponível em: www.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/
cartunsdiarios/#16/10/2014. Acessado em: 10.09.2015)
Ao usar o termo novela, no terceiro quadrinho, a personagem
•

A) demonstra que tem presenciado fatos característicos
de um noticiário.

•

B) confessa passar por um período de marasmo, em
que nada acontece.

•

C) revela estar plenamente satisfeita com suas experiências de vida.

•

D) sugere que tem vivido situações complicadas e de
difícil solução.

•

E) conclui que sua conduta é irretocável e deveria
servir de modelo.
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Q9.
O cerrado, vegetação seca que cobre o estado de Goiás,
é considerado o segundo maior bioma brasileiro. Ao viajar pelo
estado, chama a atenção quando se vê em um pasto imenso, lá
no meio, a coloração viva do ipê. Entretanto, essa vegetação
vem sofrendo com o avanço das monoculturas.
Professor de agronomia da Universidade Federal de
Goiás, Wilson Mozena acredita que esse cenário de preocupação ambiental vem mudando, principalmente com projetos
como o Programa Agricultura de Baixa Emissão de Carbono.
Para o professor, a monocultura é a maior vilã da terra.
O pesquisador explica que os sistemas de integração e de plantio direto promovem benefícios vitais para o solo. O esquema de
plantio em que se varia o tipo de planta, colocando, por exemplo, milho junto com eucalipto, auxilia tanto no “sequestro” do
carbono como na manutenção de uma terra fértil. “Nesse sistema, junto com o milho, planta-se a semente da forrageira
[planta usada para alimentar o gado]. O milho nasce e essa
planta fica na sombra até quando o milho é colhido para o gado
pastar, explica.
Já o sequestro do carbono contribui para diminuir a
emissão de gases de efeito estufa. Quando a terra é arada os
restos são incorporados e os micro-organismos que decompõem esses restos morrem sem alimento e o carbono vai para a
atmosfera. “Quando se deixam nutrientes no solo, os micro-organismos aumentam para decompor os nutrientes e ficam na
terra se alimentando. O carbono permanece com eles, não
subindo para a atmosfera”.
(Adaptado de: MARCELINO, Sarah Teófilo. “Fazenda em Goiás
mantém a esperança da preservação do cerrado”. Disponível
em: http://sustentabilidade.estadao.com.br. Acessado em:
25/09/14)
Depreende-se corretamente do texto que
•

A) a monocultura, embora mais eficiente do que o plantio variado, é um sistema nocivo tanto para a terra
como para a fauna.

•

B) a manutenção de uma reserva de alimentos para os
micro-organismos da terra impede o carbono de retornar à atmosfera.

•

C) o cenário de devastação ambiental no cerrado, considerado o segundo maior bioma brasileiro, está intrinsecamente relacionado com o plantio do
eucalipto

•

D) o uso de insumos necessários em solo pouco fértil,
como o do cerrado, encarece a atividade agrícola,
obrigando os produtores a adotar a monocultura.

•

E) a técnica de se arar a terra entre um plantio e outro
é controversa, havendo quem acredite que tal prática deva ser incentivada.
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Q10.
Diante do futuro
Que me importa o presente? No futuro é que está a existência dos verdadeiros homens. Guyau*, a quem não me canso
de citar, disse em uma de suas obras estas palavras:
“Porventura sei eu se viverei amanhã, se viverei mais
uma hora, se a minha mão poderá terminar esta linha que começo? A vida está por todos os lados cercada pelo Desconhecido. Todavia executo, trabalho, empreendo; e em todos os
meus atos, em todos os meus pensamentos, eu pressuponho
esse futuro com o qual nada me autoriza a contar. A minha
atividade excede em cada minuto o instante presente, estendese ao futuro. Eu consumo a minha energia sem recear que esse
consumo seja uma perda estéril, imponho-me privações, contando que o futuro as resgatará − e sigo o meu caminho. Essa
incerteza que me comprime de todos os lados equivale para
mim a uma certeza e torna possível a minha liberdade − é o
fundamento da moral especulativa com todos os riscos. O meu
pensamento vai adiante dela, com a minha atividade; ele
prepara o mundo, dispõe do futuro. Parece-me que sou senhor
do infinito, porque o meu poder não é equivalente a nenhuma
quantidade determinada; quanto mais trabalho, mais espero.”
* Jean-Marie Guyau (1854-1888), filósofo e poeta francês.
(PRADO, Antonio Arnoni (org.). Lima Barreto: uma autobiografia literária. São Paulo: Editora 34, 2012. p. 164)
Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto:
•

A) Pelo simples fato de ignorarmos o futuro, Guyau não desiste de valorizar no presente às ações que poderão projetar-se nele.

•

B) O desconhecimento do futuro não nos exime de sermos responsáveis por tudo aquilo que empreendemos.

•

C) Sendo certo que o Desconhecido cercea nossa vida, nem por isso deixaremos de investir sobre o nosso futuro.

•

D) Está no futuro o sentido mesmo de tudo o que nos dispormos a fazer nos limites naturais do tempo presente.

•

E) Mesmo sem assenhorearmos qualquer certeza diante do futuro, nossas ações presentes ressalvam toda liberdade.
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Q11.
Questão de gosto
A expressão parece ter sido criada para encerrar uma
discussão. Quando alguém apela para a tal da “questão de
gosto”, é como se dissesse: “chega de conversa, inútil discutir”.
A partir daí nenhuma polêmica parece necessária, ou mesmo
possível. “Você gosta de Beethoven? Eu prefiro ouvir fanfarra
de colégio.” Questão de gosto.
Levada a sério, radicalizada, a “questão de gosto” dispensa razões e argumentos, estanca o discurso crítico, desiste
da reflexão, afirmando despoticamente a instância definitiva da
mais rasa subjetividade. Gosto disso, e pronto, estamos conversados. Ao interlocutor, para sempre desarmado, resta engolir

em seco o gosto próprio, impedido de argumentar. Afinal, gosto
não se discute.
Mas se tudo é questão de gosto, a vida vale a morte, o
silêncio vale a palavra, a ausência vale a presença − tudo se
relativiza ao infinito. Num mundo sem valores a definir, em que
tudo dependa do gosto, não há lugar para uma razão ética, uma
definição de princípios, uma preocupação moral, um empenho
numa análise estética. O autoritarismo do gosto, tomado em
sentido absoluto, apaga as diferenças reais e proclama a servidão ao capricho. Mas há quem goste das fórmulas ditatoriais,
em vez de enfrentar o desafio de ponderar as nossas contradições.
(Emiliano Barreira, inédito)
Definida como instância definitiva da mais rasa subjetividade, a questão de gosto opõe-se, terminantemente,
•

A) à atribuição de mérito à naturalidade de uma primeira impressão.

•

B) ao primado do capricho pessoal, ao qual tantas vezes se apela.

•

C) à dinâmica de argumentos criteriosos na condução de uma polêmica.

•

D) ao subterfúgio de que nos valemos para evitar um princípio de discussão.

•

E) ao princípio da recusa a qualquer fundamentação racional numa discussão.
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Q12.
Texto III
Este caderno de Jorge de Lima bem que se poderia
chamar "as impressões dum homem que esteve no cárcere". E
são estes poemas mesmo um canto comovido à terra de que
ele esteve segregado. E há neles qualquer coisa das surpresas
e dos espantos que sofre um homem que tudo via em névoa, ao
sair de uma operação de catarata. As cores como que vivem
com outra intensidade.
Tudo isso nos versos de Jorge de Lima está contado
com muita força e comoção. Da boa e legítima comoção que é a
que vem da simplicidade, que é a que sai das fontes mais
preciosas do coração. [...]
É vinda de dentro da terra, da vida sentimental do
Nordeste, a maior parte dos poemas desse caderno. Quem os
escreveu fez como um desterrado que a saudade conduziu ao
retorno. E que voltasse com todos os sentidos atacados de
fome. E se encontra o Nordeste por toda a parte em seus
poemas. [...] É ainda no caráter puramente regionalista de sua
poesia que se distingue o Sr. Jorge de Lima. Porque o seu
regionalismo não é um limite à sua emoção e não tem por outra
parte o caráter de partido político daquele que rapazes de S.
Paulo oferecem ao país com as insistências de anúncios de
remédio. O regionalismo do jovem poeta nordestino é a sua
emoção mais que a sua ideologia. O Nordeste não vem em sua
poesia como um tema ou uma imposição doutrinária, vem como
a expressão lírica de um nordestino evocar a sua terra.
(Nota preliminar a Poemas escolhidos. REGO, José Lins do. in:
LIMA, Jorge de. Poesias completas. Rio de Janeiro: José
Aguilar Editora, 1974, vol. I, p. 140-142)
Texto IV
Já uma vez me afoitei a sugerir esta ideia: a necessidade
de reconhecer-se um movimento distintamente nordestino de
renovação das letras, das artes, da cultura brasileira − movimento dos nossos dias que, tendo se confundido com a

expansão do muito mais opulento "modernismo" paulista-carioca, teve, entretanto, condições próprias − "ecológicas", poderia
dizer-se com algum pedantismo − de formação, aparecimento e
vida.
Desse "movimento do Nordeste" pode-se acrescentar
que foi uma espécie de parente pobre, capaz de dar ao rico valores já quase despercebidos de outras partes do Brasil e
necessitados apenas dos novos estímulos vindos do Sul e do
estrangeiro para se integrarem no conjunto de riqueza circulante
e viva constituída por elementos genuinamente brasileiros, essenciais ao desenvolvimento da nossa cultura em expressão
honesta do nosso ethos, da nossa história e da nossa paisagem
e em instrumento de nossas aspirações e tendências sociais
como povo tanto quanto possível autônomo e criador. [...]
Experiência brasileira não falta a Jorge de Lima: ele é
bem do Nordeste. Não lhe falta o contato com a realidade afronordestina. E há poemas seus em que os nossos olhos, os
nossos ouvidos, o nosso olfato, o nosso paladar se juntam para
saborear gostos e cheiros de carne de mulata, de massapê, de
resina, de muqueca, de maresia, de sargaço; para sentir cores e
formas regionais que dão presença e vida, e não apenas encanto literário, às sugestões das palavras: que parecem lhes dar
outras condições de vida além da tecnicamente literária. [...]
Jorge de Lima, um dos maiores poetas brasileiros de
todos os tempos, [...] põe o estrangeiro que se aproxima da
poesia brasileira em contato com uma das nossas maiores riquezas: a interpretação de culturas, entre nós tão livre, ao lado
do cruzamento de raças. Dois processos através dos quais o
Brasil vai-se adoçando numa das comunidades mais genuinamente democráticas e cristãs do nosso tempo.
(Nota preliminar a Poemas negros. FREYRE, Gilberto in: LIMA,
Jorge de. Poesias completas. Rio de Janeiro: José Aguilar
Editora, 1974, v. I, p. 157 e 158)
Banguê
Cadê você meu país do Nordeste
que eu não vi nessa Usina Leão de minha terra?
Ah, Usina, você engoliu os banguezinhos do país das
Alagoas!
Você é grande, Usina Leão!
Você é forte, Usina Leão!
..................
Onde é que está a alegria das bagaceiras?
O cheiro bom do mel borbulhando nas tachas?
A tropa dos pães de açúcar atraindo arapuás?
Onde é que mugem os meus bois trabalhadores?
Onde é que cantam meus caboclos lambanceiros?
Onde é que dormem de papos para o ar os bebedores
de resto de alambique?
E os senhores de espora?
E as sinhás-donas de cocó?
........................
O meu banguezinho era tão diferente,
vestidinho de branco, o chapeuzinho do telhado sobre os
olhos,
fumando o cigarro do boeiro pra namorar a mata virgem.
Nos domingos tinha missa na capela
e depois da missa uma feira danada:
a zabumba tirando esmola para as almas;
e os cabras de faca de ponta na cintura,
a camisa por fora das calças:
"Mão de milho a pataca!"
"Carretel marca Alexandre a doistões!"
Cadê você meu país de banguês
com as cantigas da boca da moenda:
"Tomba cana João que eu já tombei!"
E o eixo de maçaranduba chorando
talvez os estragos que a cachaça ia fazer!

.......................
Cadê a sua casa-grande, banguê,
...............
com as suas Donanas alcoviteiras?
Com seus Totôs e seus Pipius corredores de cavalhadas?
E as suas molecas catadoras de piolho,
e as suas negras Calus, que sabiam fazer munguzás,
manuês,
cuscuz,
e suas sinhás dengosas amantes dos banhos de rio
e de redes de franja larga!
Cadê os nomes de você, banguê?
...........................................
Ah, Usina Leão, você engoliu
os banguezinhos do país das Alagoas!
...............................
Glossário − banguê: engenho de açúcar primitivo, movido a
força animal.
(LIMA, Jorge de. Poesias Completas. Rio de Janeiro: José
Aguilar, 1974, v. I, p. 161-163)
Retomando as observações constantes dos Textos III e IV, a afirmativa correta sobre Jorge de Lima, a exemplo do poema transcrito, é:
•

A) Os recursos técnicos de que esse poeta se vale na composição de seus versos o aproximam, na escolha de temas, de autores de outras regiões
brasileiras.

•

B) Sua poesia é demonstração de um regionalismo genuíno, vivenciado pelo poeta em contato com a realidade nordestina, sua história e tradições.

•

C) A perícia literária desse poeta na arte de fazer versos é, por si só, suficiente para comprovar o valor de sua obra, direcionada para temas que abarcam a
realidade brasileira.

•

D) Sua vivência nos engenhos de açúcar do Nordeste lhe permite uma identificação com os trabalhadores que produziam o açúcar na época colonial.

•

E) A linguagem familiar e cotidiana empregada pelo poeta diminui o valor literário de seus poemas, apesar da descrição de amplos painéis de costumes
nordestinos.
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Q13.
[Representações da infância]
Para vários escritores, as origens de suas narrativas
estão na infância e na juventude, cujo mundo é uma promessa
de um futuro livro. A memória incerta e nebulosa do passado
acende o fogo de uma ficção no tempo presente.
Cada escritor elege seu paraíso. E a infância, um
paraíso perdido para sempre, pode ser reinventada pela
literatura. Mas há também vestígios de inferno no passado, e
isso também interessa ao escritor. Traumas, decepções,
desilusões e conflitos alimentam trançados de eventos, tramas
sutis ou escabrosas, veladas ou escancaradas. Cenas e
conversas que presenciamos − ou que foram narradas por
amigos e parentes − permanecem na nossa memória com a
força de algo verdadeiro, que nos toca e inquieta. A infância,
com seus sonhos e pesadelos, é prato cheio para a psicanálise,
mas também para a literatura.
(HATOUM, Milton. Um solitário à espreita. São Paulo:
Companhia das Letras, 2013. p. 180)
Depreende-se da leitura do texto que, para seu autor, a infância e a juventude
•

A) constituem um universo unificado, inteiriço, que garante a unidade e a veracidade de qualquer representação ficcional.

•

B) constituem etapas marcadas pela oposição entre ambas, da qual se servirá o escritor como estrutura ficcional.

•

C) encerram os traumas e os desencantos sem os quais não se imagina possível a qualidade artística de uma narrativa.

•

D) constituem vivos e ardorosos estímulos para que a partir delas se possa chegar à criação de uma narrativa ficcional.

•

E) encerram tantos traumas íntimos que um escritor, para representá-los, haverá de harmonizá-los e pacificá-los.
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Q14.
O MAQUINISTA empurra a manopla do acelerador. O
trem cargueiro começa a avançar pelos vastos e desertos prados do Cazaquistão, deixando para trás a fronteira com a China.
O trem segue mais ou menos o mesmo percurso da lendária Rota da Seda, antigo caminho que ligava a China à Europa e era usado para o transporte de especiarias, pedras preciosas e, evidentemente, seda, até cair em desuso, seis séculos
atrás.
Hoje, a rota está sendo retomada para transportar uma
carga igualmente preciosa: laptops e acessórios de informática
fabricados na China e enviados por trem expresso para
Londres, Paris, Berlim e Roma.
A Rota da Seda nunca foi uma rota única, mas sim uma
teia de caminhos trilhados por caravanas de camelos e cavalos
a partir de 120 a.C., quando Xi'an − cidade do centro-oeste
chinês, mais conhecida por seus guerreiros de terracota − era a
capital da China.
As caravanas começavam cruzando os desertos do
oeste da China, viajavam por cordilheiras que acompanham as
fronteiras ocidentais chinesas e então percorriam as pouco
povoadas estepes da Ásia Central até o mar Cáspio e além.
Esses caminhos floresceram durante os primórdios da
Idade Média. Mas, à medida que a navegação marítima se
expandiu e que o centro político da China se deslocou para
Pequim, a atividade econômica do país migrou na direção da
costa.
Hoje, a geografia econômica está mudando outra vez.
Os custos trabalhistas nas cidades do leste da China
dispararam na última década. Por isso as indústrias estão
transferindo sua produção para o interior do país.
O envio de produtos por caminhão das fábricas do
interior para os portos de Shenzhen ou Xangai − e de lá por
navios que contornam a Índia e cruzam o canal de Suez − é
algo que leva cinco semanas. O trem da Rota da Seda reduz
esse tempo para três semanas. A rota marítima ainda é mais
barata do que o trem, mas o custo do tempo agregado por mar
é considerável.
Inicialmente, a experiência foi realizada nos meses de
verão, mas agora algumas empresas planejam usar o frete
ferroviário no próximo inverno boreal. Para isso adotam
complexas providências para proteger a carga das temperaturas
que podem atingir 40 °C negativos.
(Adaptado de: www1.folhauol.com.br/FSP/newyorktimes/122473)
Há relação de causa e consequência, respectivamente, entre
•

A) o aumento dos custos trabalhistas no leste da China e a atual transferência da produção industrial para o interior do país.

•

B) a redução de tempo no atual transporte por trem na Rota da Seda e a aceleração da venda de produtos de informática.

•

C) o uso de caminhões para o transporte de carga e a atual mudança da geografia econômica da China.

•

D) a retomada do transporte de mercadorias pela Rota da Seda e o aumento nos custos do transporte marítimo.

•

E) a suspensão do uso da Rota da Seda no fim da Idade Média e a diminuição na demanda do Ocidente por especiarias e seda.
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Q15.
O estilo é o modo particular com que um compositor organiza suas concepções e fala a linguagem de sua arte. Essa
linguagem musical é o elemento comum a compositores de uma
determinada escola ou época. Certamente as fisionomias musicais de Mozart e Haydn são bem conhecidas, e esses compositores estão obviamente vinculados um ao outro, embora seja fácil aos que estão familiarizados com a linguagem do período
distingui-los.
A indumentária que a moda prescreve aos indivíduos
de uma mesma geração impõe a seus usuários um modelo especial de gestos e uma determinada postura que são condicionados pelo corte das roupas. Da mesma maneira, a indumentária musical utilizada por uma época deixa sua marca na linguagem e, em sentido figurado, no gestual dessa música, assim
como na atitude do compositor em relação ao material sonoro.
Esses elementos são fatores imediatos na massa de detalhes
que nos ajudam a determinar como se formam o estilo e a linguagem musical.
O que se denomina estilo de uma época resulta de
uma combinação de estilos individuais, uma combinação dominada pelos métodos dos compositores que exerceram influência
preponderante em seu tempo.
Podemos notar, voltando ao exemplo de Mozart e
Haydn, que eles se beneficiaram da mesma cultura, beberam
nas mesmas fontes, e aproveitaram as descobertas um do
outro. Cada um deles, entretanto, efetua um milagre totalmente
pessoal.
(Adaptado de: Igor Stravinsky. Poética musical em 6 lições.
Trad. de Luiz Paulo Horta. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996.
p. 70)
De acordo com o texto,
•

A) o estilo de um compositor, sem deixar de ser original, está intimamente ligado ao estilo da época em que viveu, que por sua vez é constituído pela reunião
dos estilos individuais dos principais compositores do período.

•

B) a produção de compositores contemporâneos pode ser tão semelhante que se torna difícil, mesmo para os especialistas, diferenciar o que foi criado por
um grande compositor e o que foi criado por um compositor menor do mesmo período.

•

C) Haydn e Mozart só teriam se tornado grandes compositores por terem sido beneficiados pela riqueza cultural do período em que viveram, o que é
comprovado pela presença na música de ambos das mesmas fontes que os teriam inspirado.

•

D) o estilo de época impõe-se indistintamente a todos os compositores de um determinado período, e independe da vontade de cada um deles o fato de, por
um verdadeiro milagre, encontrarmos em sua música marcas pessoais e intransferíveis.

•

E) a composição musical de cada época está inextricavelmente ligada à produção da moda do mesmo período, o que faz com que as duas artes, a
indumentária e a musical, não possam ser compreendidas uma sem a outra.
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Q16.

Os cientistas já não têm dúvidas de que as temperaturas médias estão subindo em toda a Terra. Se a atividade humana está por trás disso é uma questão ainda em aberto, mas
as mais claras evidências do fenômeno estão no derretimento
das geleiras. Nos últimos cinco anos, o fotógrafo americano
James Balog acompanhou as consequências das mudanças climáticas nas grandes massas de gelo. Suas andanças lhe renderam um livro, que reúne 200 fotografias, publicado recentemente.

Icebergs partidos ao meio e lagos recém-formados pela
água derretida das calotas de gelo são exemplos. Esse
derretimento é sazonal. O gelo volta nas estações frias − mas
muitas vezes em quantidade menor, e por menos tempo. Há
três meses um relatório da Nasa, feito a partir de imagens de
satélites, mostrou que boa parte da superfície de gelo da Groenlândia foi parcialmente derretida − transformada em uma espécie de lama de neve − em um tempo recorde desde os primeiros registros, feitos trinta anos atrás. Outro relatório, elaborado
pela National Snow and Ice Data Center, mostra que o gelo do
Ártico, durante o verão do hemisfério norte, teve a maior taxa de
derretimento da história, superando o recorde anterior, de 2007.
Nem sempre, porém, menos gelo significa más notícias.
A alta da temperatura na Groenlândia permitiu a volta da criação de gado leiteiro e o cultivo de vários tipos de vegetais, como
batata e brócolis. Além disso, o derretimento do gelo no Ártico
vai permitir a exploração de reservas de petróleo e abrir novas
rotas de navegação. O que se vê nas fotos de James Balog é
um mundo em transformação.
(Adaptado de Carolina Melo. Veja, 7 de novembro de 2012,
p. 121-122)
De acordo com o texto,
•

A) o ritmo acelerado de derretimento alerta para a necessidade de controle da presença humana em algumas regiões, evitando-se que as geleiras
desapareçam completamente.

•

B) os benefícios econômicos trazidos pelo derretimento da calota polar são indiscutivelmente superiores ao dano produzido pelo aumento de temperatura na
região.

•

C) as fotografias, que mostram principalmente a beleza da região polar, atestam que nem sempre o aquecimento terrestre traz consequências danosas à
natureza.

•

D) as imagens gravadas em fotos recentes são utilizadas pelos pesquisadores para confirmar as razões do desaparecimento de geleiras na região polar.

•

E) os sinais de aquecimento do planeta têm sido evidentes em algumas regiões, mas ainda não há conclusões científicas seguras a respeito das causas
desse aquecimento.
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Q17.
Somos seres tribais que dividem o mundo em dois grupos: o "nosso" e o "deles". Nos últimos 40 anos surgiu vasta literatura
científica para explicar por que razão somos tão tribais. Que fatores em nosso passado evolutivo condicionaram a necessidade de
armar coligações que não encontram justificativa na civilização moderna?
Seres humanos são capazes de colaborar uns com os outros numa escala desconhecida no reino animal, porque viver em
grupo foi essencial à adaptação de nossa espécie. Agrupar-se foi a necessidade mais premente para escapar de predadores, obter
alimentos e construir abrigos seguros para criar os filhos.
A própria complexidade do cérebro humano evoluiu, pelo menos em parte, em resposta às solicitações da vida comunitária.
Pertencer a um agrupamento social, no entanto, muitas vezes significou destruir outros. Quando grupos antagônicos competem por
território e bens materiais, a habilidade para formar coalizões confere vantagens logísticas capazes de assegurar maior probabilidade
de sobrevivência aos descendentes dos vencedores.
A contrapartida do altruísmo em relação aos "nossos" é a crueldade dirigida contra os "outros". Na violência intergrupal do
passado remoto estão fincadas as raízes dos preconceitos atuais. Para nos defendermos, criamos fronteiras que agrupam alguns e
separam outros em obediência a critérios de cor da pele, religião, nacionalidade, convicções políticas e até times de futebol.
Demarcada a linha divisória entre "nós" e "eles", discriminamos os que estão do lado de lá. Às vezes, com violência.
(Drauzio Varella. Folha de S. Paulo, E12 Ilustrada, 30 de junho de 2012, com adaptações)
A frase em que se encontram palavras escritas de modo INCORRETO é:
•

A) Diversas experiências foram organizadas, com pessoas desconhecidas entre si e divididas em grupos de modo aleatório, para mostrar como surgem os
atos de violência decorrentes de preconceitos.

•

B) Os adolescentes, principalmente os rapazes, constituem um dos grupos mais expostos a situações de violência causadas por preconceitos, que dão
origem a transtornos psíquicos e a comportamentos agressivos.

•

C) Atitudes hostis contra aqueles que não pertencem ao nosso grupo podem ocorrer, muitas vezes, de maneira inconciente, por estarem relacionadas à
história da humanidade, é o que dizem algumas pesquizas.

•

D) Os conflitos que surgiam como resultado das interações negativas entre nossos antepassados na defesa de territórios explicam os comportamentos
perversos existentes ainda hoje em muitas sociedades.

•

E) Uma sociedade justa e harmoniosa é aquela em que todos os cidadãos, inclusive os que pertencem a minorias em razão de seus hábitos e
posicionamentos religiosos e políticos, têm seus direitos garantidos e respeitados.
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Q18.
O teatro de mamulengos, como a maioria das artes de
bonecos, chegou ao Brasil, com os portugueses, sob a forma de
presépio. Esse tipo de apresentação já era realizado na Europa
desde a Idade Média, com o objetivo de difusão religiosa,
característica que faz com que religião e teatro de bonecos se
misturem desde a origem.
Muita coisa mudou na arte do mamulengo, a começar
pela duração dos espetáculos. Histórias e linguagem também
variam bastante de um grupo para outro. Histórias são passadas de geração para geração, enquanto outras são criadas.
Esse teatro tem como principal característica o improviso, e os
espectadores participam dele o tempo todo, por isso o roteiro e
o enredo não são fixos.
Com o tempo se desenvolveram dentro da modalidade
dois tipos de mamulengos. O rural é o mais tradicional, que conserva figuras alegóricas bíblicas, como a alma e o diabo, e cujo
universo social reproduz os hábitos cotidianos, os valores culturais, os conflitos entre os humildes e as autoridades nas fazendas e povoados. Já o mamulengo urbano adota novas personagens e circunstâncias relacionadas à dinâmica das cidades
e do tempo e mantém um enredo, embora não abra mão do
improviso.
( Conhecimento Prático Língua Portuguesa. São Paulo:
escala educacional, nº 21, p. 46-49, com adaptações)
Fica evidente no texto que
•

A) os roteiros do teatro de bonecos se mantêm tradicionalmente os mesmos, em razão da necessária participação do público em momentos específicos.

•

B) o teatro de mamulengos, voltado para as histórias de um mundo rural, dificilmente consegue criar personagens e cenas citadinas.

•

C) as situações bastante antigas de convívio social com base em aspectos religiosos, que caracterizavam os mamulengos, se alteraram em razão da
urbanização.

•

D) o elemento mais importante da arte dos mamulengos é a improvisação, marca de suas apresentações a um público participante.

•

E) o teatro de mamulengos está deixando de despertar interesse devido à mudança de hábitos e de gosto de seu público tradicional.
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Q19.
Só me faltam seis meses e 28 dias para estar em condições de me aposentar. Deve fazer pelo menos cinco anos que
mantenho este cômputo diário de meu saldo de trabalho. Na
verdade, preciso tanto assim do ócio? Digo a mim mesmo que
não, que não é do ócio que preciso, mas do direito a trabalhar
no que eu quiser. Por exemplo? Jardinagem, quem sabe. É bom

como descanso ativo para os domingos, para contrabalançar a
vida sedentária e também como defesa secreta contra minha
futura e garantida artrite.
(Mário Benedetti. A trégua. Trad. de Joana Angelica D’Avila
Melo)
Atente para as seguintes afirmações:

I. O autor afirma que ao completo ócio da aposentadoria prefere seu trabalho atual, que ele classifica como um descanso ativo.

II. Ainda que já há muito tempo venha contando os dias que faltam para aposentar-se, o autor teme não conseguir desfrutar de tamanho benefício.

III. Apesar de manter expectativa em relação à aposentadoria, o autor mostra-se preocupado com os riscos de uma vida sedentária.
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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Q20.
O caso Montaigne na tradição literária da amizade não é
propriamente uma exceção. Como os povos felizes, que – já se
disse – não têm história: os sentimentos vitais, contentes e continentes, poucas vezes, enquanto vigem, dublam-se em reflexão
e discurso. Por isso, certamente, a clave da perda marca tanto
essa literatura e a tinge tão estranhamente de melancolia. (É
que talvez os relevos dos grandes sentimentos humanos só se
deixem mesmo apalpar pelo avesso: a falta permite, mais facilmente, sondar a profundidade do pleno, a dor, do contentamento.) Com efeito, ao pensarmos nos grandes textos sobre a
amizade, vêm-nos de imediato à lembrança a bela dissertação
do Lélio de Cícero, brotada do interior de seu luto pela morte de
Cipião, o sensível capítulo das Confissões de Santo Agostinho
dedicado à memória do amigo, ou mesmo o Fédon de Platão e
seu relato pungente da morte de Sócrates. Montaigne tem pois
predecessores ilustres, e, explicitamente, incorpora o seu texto
nessa linhagem.
E, no entanto, ao ler seu ensaio (livro I, 28), sentimos
que dissoa bastante do andamento mais moderado dessas composições da tradição. Sua dissertação, sentimos logo, engata
alturas mais elevadas, vibra de modo mais intenso. Montaigne
radicaliza. Com ele a grandeza daquelas amizades se expande
num elemento mais vasto, desafia a moderação, vai ao superlativo. A estreita proximidade das almas se ultrapassa; chega à
fusão e assim toca o sublime.
(Fragmento adaptado de Sérgio Cardoso. Paixão da igualdade,
paixão da liberdade: a amizade em Montaigne. Os sentidos da
paixão. S.Paulo: Cia. das Letras, 1987. p.162-3)

Com a comparação feita no início do texto, o autor sugere que:
•

A) a felicidade é uma quimera tanto para o indivíduo quanto para os povos, o que é comprovado pelas memórias individuais e pelos registros históricos.

•

B) o indivíduo tem em comum com um povo o hábito de não refletir sobre os acontecimentos senão nos momentos de maior felicidade.

•

C) a história de indivíduos e povos é uma oscilação constante entre momentos de felicidade e momentos de dor.

•

D) o sentimento de amizade que une os indivíduos não é diferente daquele que unifica um povo, vínculo responsável pela felicidade de todos.

•

E) os períodos de felicidade, ao contrário dos momentos de dor, não costumam ser registrados nem pelos povos, nem pelos indivíduos.
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Q21.
Da idade

Sou de opinião que aos vinte anos nosso espírito já se
desenvolveu completamente, já é o que será e mostra o de que
é capaz. O espírito que até essa idade não deu demonstração
evidente de sua fortaleza nunca o dará mais tarde. As qualidades e virtudes de nossa natureza já revelaram, então, o que
têm de rigoroso e belo − ou nunca o revelarão. “Se o espinho
não pica ao nascer, bem pouco ou nada picará”, já se disse.
As mais belas ações que conheço, deste século ou dos
séculos passados, foram praticadas antes dos trinta anos.
Quanto a mim, creio ser evidente que meu espírito e meu físico
antes diminuíram, depois dessa idade, que aumentaram em força e em lucidez. É o que me leva a considerar desajustadas as
nossas leis, não porque nos deixam trabalhar até uma idade demasiado avançada, mas por não o permitirem suficientemente
cedo.
(Adaptado de Montaigne, Ensaios)
Entre os dois parágrafos do texto estabelece-se uma relação coerente, que deve ser assim traduzida:
•

A) como nosso espírito se fragiliza depois dos vinte anos, é preciso trabalhar até uma idade avançada.

•

B) já que as forças do espírito se manifestam muito cedo, deve-se evitar o trabalho na velhice.

•

C) nos casos de precocidade criativa, os jovens devem deixar de confiar excessivamente no futuro.

•

D) uma vez que nosso espírito se define muito cedo, melhor seria aproveitá-lo em sua plena juventude.

•

E) nos casos de senilidade precoce, devem os velhos afastar-se em benefício dos jovens.
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Q22.
A bailarina
A profissão de bufarinheiro está regulamentada; contudo,
ninguém mais a exerce, por falta de bufarinhas*. Passaram a
vender sorvetes e sucos de fruta, e são conhecidos como
ambulantes.
Conheci o último bufarinheiro de verdade, e comprei dele
um espelhinho que tinha no lado oposto a figura de uma
bailarina nua. Que mulher! Sorria para mim como prometendo
coisas, mas eu era pequeno, e não sabia que coisas fossem.
Perturbava-me.
Um dia quebrei o espelho, mas a bailarina ficou intata.

Só que não sorria mais para mim. Era um cromo como outro
qualquer. Procurei o bufarinheiro, que não estava mais na
cidade, e provavelmente teria mudado de profissão. Até hoje
não sei qual era o mágico: se o bufarinheiro, se o espelho.
* bufarinhas − mercadorias de pouco valor; coisas insignificantes.
(Carlos Drummond de Andrade. Contos plausíveis, in Prosa
Seleta. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003, p.89)
O texto se desenvolve como:
•

A) depoimento de uma criança sobre o espelhinho que tinha no lado oposto a figura de uma bailarina nua, registrado em sua memória.

•

B) discussão em torno da importância de certas profissões, ainda que se destinem ao comércio de bufarinhas.

•

C) crítica a um tipo de vendedores que não se preocupa com valores morais, como no caso da figura da bailarina nua vendida a uma criança.

•

D) relato de caráter pessoal, em que o autor relembra uma situação vivida quando era pequeno e reflete sobre ela.

•

E) ensaio de caráter filosófico, em que o autor questiona o dilema diante de certos fatos da vida, apontado na dúvida final: Até hoje não sei qual era o
mágico.
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Q23.
EUA dizem que um ataque ao Irã uniria o país, hoje dividido
WASHINGTON (Reuters) − Um ataque militar
contra o Irã uniria o país, que está dividido, e reforçar a
determinação do governo iraniano para buscar armas
nucleares, disse o secretário de Defesa dos Estados
Unidos, Robert Gates, nesta terça-feira.
Em pronunciamento ao conselho diretor do Wall
Street Journal, Gates afirmou ser importante usar outros
meios para convencer o Irã a não procurar ter armas
nucleares e repetiu as suas preocupações de que ações
militares somente iriam retardar − e não impedir − que
o país obtenha essa capacidade.
(http:// noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2010
/11/16/eua-dizem-que-um-ataque-ao-ira-uniria-o-pais-hoje-dividido.jhtm?action=print, em 16/11/2010)
Com base SOMENTE no título, descontextualizado, é possível inferir que o ataque uniria
I. os EUA.
II. o Irã.
III. o Brasil.
Está correto o que se afirma em
•

A) I, apenas.

•

B) II, apenas.

•

C) I e II, apenas.

•

D) III, apenas.

•

E) I, II e III.
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Q24.

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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Q25.
Pelo mundo afora, os jornais sentem a agulhada de uma
conjunção de fatores especialmente desfavoráveis: a recessão
mundial, que reduz os gastos com publicidade, e o avanço da
internet, que suga anúncios, sobretudo os pequenos e rentáveis
classificados, e também serve como fonte – em geral gratuita –
de informações. Na Inglaterra, para sobreviver, os jornais
querem leis menos severas para fusão e aquisição de empresas. Na França, o governo duplicou a verba de publicidade e dá
isenção tributária a investimentos dos jornais na internet.
Mas em nenhum outro lugar a tormenta é tão assustadora quanto nos Estados Unidos. A recessão atropelou os dois
maiores anunciantes – o mercado imobiliário e a indústria
automobilística – e a evolução da tecnologia, com seu impacto
sísmico na disseminação da informação, se dá numa velocidade
alucinante no país. O binômio recessão-internet está produzindo
uma devastação. Vários jornais, mesmo bastante antigos e
tradicionais, fecharam suas portas.
O fechamento de um jornal é o fim de um negócio como
outro qualquer. Mas, quando o jornal é o símbolo e um dos
últimos redutos do jornalismo, como é o caso do New York
Times, morrem mais coisas com ele. Morrem uma cultura e
uma visão generosa do mundo. Morre um estilo de vida
romântico, aventureiro, despojado e corajoso que, como em
nenhum outro ramo de negócios, une funcionários, consumidores e acionistas em um objetivo comum e maior do que
interesses particulares de cada um deles.
Desde que os romanos passaram a pregar em locais
públicos sua Acta Diurna, o manuscrito em que informavam
sobre disputas de gladiadores, nascimentos ou execuções, os
jornais começaram a entrar na veia das sociedades civilizadas.
Mas, para chegar ao auge, a humanidade precisou fazer uma
descoberta até hoje insubstituível (o papel), duas invenções
geniais (a escrita e a impressão) e uma vasta mudança social (a
alfabetização). Por isso, um jornal, ainda que seja um negócio,
não é como vender colírio ou fabricar escadas rolantes.

(André Petry. Revista Veja, 29 de abril de 2009, pp. 90-93, com
adaptações)
O fechamento de um jornal é o fim de um negócio como outro qualquer. Mas, quando o jornal é o símbolo e um dos últimos redutos do jornalismo,
como é o caso do New York Times, morrem mais coisas com ele.

Em relação às afirmativas acima, que dão início ao 3o parágrafo, é correto afirmar que:
•

A) A frase morrem mais coisas com ele, que finaliza o trecho transcrito, refere-se diretamente ao fato de que o jornal é um negócio como outro qualquer.

•

B) A segunda frase traz uma ressalva a respeito do que foi dito na primeira, contestando, de certa forma, a expressão um negócio como outro qualquer.

•

C) A primeira frase enfatiza o sentido de que o jornal é um dos últimos redutos das sociedades civilizadas, por ser veículo de comunicação de fatos e de
ideais.

•

D) Na segunda frase o autor defende a opinião de que um jornal deve transformar-se em um dos últimos redutos do jornalismo, ao estabelecer o monopólio
da informação.

•

E) A segunda frase exemplifica, com a deplorável situação econômica do New York Times, a falência geral dos órgãos de imprensa perante os
avanços da internet.
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Q26.
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)
A afirmação de Edward Said, citada por Tony Judt no final do último parágrafo do texto, busca enfatizar a:
•

A) necessidade do aprofundamento da reflexão teórica sobre os direitos humanos.

•

B) violação de direitos humanos de indivíduos por entidades ou grupos específicos.

•

C) ausência de relações entre fatores culturais e a violação dos direitos humanos.

•

D) concretude do sofrimento e da dor daqueles que têm seus direitos violados.

•

E) equivalência entre a violação dos direitos humanos e outros aspectos da realidade.
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Q27.
Tecendo a manhã

Um galo sozinho não tece uma manhã:
ele precisará sempre de outros galos.
De um que apanhe esse grito que ele
e o lance a outro; de um outro galo
que apanhe o grito que um galo antes
e o lance a outro; e de outros galos
que com muitos outros galos se cruzem
os fios de sol de seus gritos de galo,
para que a manhã, desde uma teia tênue,
se vá tecendo, entre todos os galos.
E se encorpando em tela, entre todos,
se erguendo tenda, onde entrem todos,
se entretendendo* para todos, no toldo
(a manhã) que plana livre de armação.
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo
que, tecido, se eleva por si: luz balão.
*neologismo
João Cabral de Melo Neto
( A educação pela pedra, Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar,
1995. p. 345)
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo / que, tecido, se eleva por si: luz balão.

Sobre os versos acima, é INCORRETO afirmar:
•

A) No segundo verso, a palavra tecido pode ser interpretada como o particípio do verbo tecer.

•

B) O verbo da oração principal do período formado pelos dois versos acima é eleva.

•

C) A expressão luz balão representa, no contexto, uma síntese explicativa do segmento que a precede.

•

D) As vírgulas que isolam a palavra tecido, no segundo verso, são necessárias para garantir o sentido no contexto, não podendo, portanto, ser suprimidas.

•

E) A associação de manhã a toldo causa a ruptura abrupta da ideia que vinha sendo desenvolvida, pois a manhã fora apresentada como fios de sol.
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Q28.
O poder nuclear e a civilização
Considerando que nosso futuro será, em grande parte,
determinado por nossa atitude perante a questão nuclear, é
bom nos perguntarmos como chegamos até aqui, com o poder
de destruir a civilização. O que isso nos diz sobre quem somos
como espécie?
Nossa aniquilação é inevitável ou será que seremos capazes de garantir nossa sobrevivência mesmo tendo em mãos
armas de destruição em massa? Infelizmente, armas nucleares
são monstros que jamais desaparecerão. Nenhuma descoberta
científica “desaparece”. Uma vez revelada, permanece viva, mesmo se condenada como imoral por uma maioria. O pacto que
acabamos por realizar com o poder tem um preço muito alto. É
irreversível. Não podemos mais contemplar um mundo sem armas nucleares. Sendo assim, será que podemos contemplar um
mundo com um futuro?
O medo e a ganância – uma combinação letal – trouxeram-nos até aqui. Por milhares de anos, cientistas e engenheiros serviram o Estado em troca de dinheiro e proteção. Cercamo-nos de inimigos reais ou virtuais e precisamos proteger
nosso país e nossos lares a qualquer preço. O patriotismo é o
maior responsável pela guerra. Não é à toa que Einstein queria

ver as fronteiras abolidas.
Olhamos para o Brasil, os Estados Unidos e a Comunidade Europeia, onde fronteiras são cada vez mais invisíveis, e
temos evidência empírica de que a união de Estados sem
fronteiras leva à estabilidade e à sobrevivência. A menos que as
coisas mudem profundamente, é difícil ver essa estabilidade
ameaçada. Será, então, que a solução – admito, extremamente
remota – é um mundo sem fronteiras, uma sociedade de fato
globalizada e economicamente integrada? Ou será que existe
outro modo de garantir nossa sobrevivência a longo prazo com
mísseis e armas nucleares apontando uns para os outros,
prontos a serem detonados? O que você diz?
(Adaptado de Marcelo Gleiser, Folha de S. Paulo, 18/04/2010)
Atente para as seguintes afirmações:

I. Diante da questão das fronteiras entre os Estados, a posição do autor do texto e a de Einstein, uma vez confrontadas, acusam uma séria divergência.

II. A indagação anterior a O que você diz? é um exemplo de pergunta retórica.

III. O autor não isenta cientistas e engenheiros da responsabilidade pelas consequências do emprego do poder nuclear, mas não os vincula às razões de
Estado.

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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Q29.
O poder nuclear e a civilização
Considerando que nosso futuro será, em grande parte,
determinado por nossa atitude perante a questão nuclear, é
bom nos perguntarmos como chegamos até aqui, com o poder
de destruir a civilização. O que isso nos diz sobre quem somos
como espécie?
Nossa aniquilação é inevitável ou será que seremos capazes de garantir nossa sobrevivência mesmo tendo em mãos
armas de destruição em massa? Infelizmente, armas nucleares
são monstros que jamais desaparecerão. Nenhuma descoberta
científica “desaparece”. Uma vez revelada, permanece viva, mesmo se condenada como imoral por uma maioria. O pacto que
acabamos por realizar com o poder tem um preço muito alto. É
irreversível. Não podemos mais contemplar um mundo sem armas nucleares. Sendo assim, será que podemos contemplar um
mundo com um futuro?
O medo e a ganância – uma combinação letal – trouxeram-nos até aqui. Por milhares de anos, cientistas e engenheiros serviram o Estado em troca de dinheiro e proteção. Cer-

camo-nos de inimigos reais ou virtuais e precisamos proteger
nosso país e nossos lares a qualquer preço. O patriotismo é o
maior responsável pela guerra. Não é à toa que Einstein queria
ver as fronteiras abolidas.
Olhamos para o Brasil, os Estados Unidos e a Comunidade Europeia, onde fronteiras são cada vez mais invisíveis, e
temos evidência empírica de que a união de Estados sem
fronteiras leva à estabilidade e à sobrevivência. A menos que as
coisas mudem profundamente, é difícil ver essa estabilidade
ameaçada. Será, então, que a solução – admito, extremamente
remota – é um mundo sem fronteiras, uma sociedade de fato
globalizada e economicamente integrada? Ou será que existe
outro modo de garantir nossa sobrevivência a longo prazo com
mísseis e armas nucleares apontando uns para os outros,
prontos a serem detonados? O que você diz?
(Adaptado de Marcelo Gleiser, Folha de S. Paulo, 18/04/2010)
Ao considerar que Nenhuma descoberta científica “desaparece”, o autor sugere que:
•

A) as evidências do progresso da ciência são tantas que não temos razões para colocá-lo em questão.

•

B) nada se extingue no campo da ciência porque tudo obedece ao princípio básico da transformação.

•

C) os cientistas têm razões éticas para alterar o rumo de descobertas que lhes pareçam nocivas.

•

D) a ciência implica acumulação e preservação, e não o descarte das suas descobertas.

•

E) a ciência, em seu processo de desenvolvimento, é imune à ingerência do poder político.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de texto
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 4ª / 2010 / FCC

Q30.
Discórdia em Copenhague
Frustrou-se redondamente quem esperava, na 15a
Conferência sobre Mudança Climática (COP-15), em
Copenhague, um acordo capaz de orquestrar compromissos de
países pobres, emergentes e ricos contra os efeitos do aumento
da temperatura no planeta. Após duas semanas de muitos
debates e negociações, o encontro convocado pelas Nações
Unidas teve um final dramático no dia 18 de dezembro de 2009,
com chefes de estado tentando, em vão, aparar arestas mesmo
depois do encerramento oficial da conferência. O resultado final
foi um documento político genérico, firmado só pelos Estados
Unidos, China, Brasil e África do Sul, que prevê metas para
cortes de emissão de gases estufa apenas para 2050, mesmo
assim sem estabelecer compromissos obrigatórios capazes de
impedir a elevação da temperatura em mais do que 2 graus
Celsius, meta que Copenhague buscava atingir.
Também foi proposta uma ajuda de US$ 30 bilhões aos
países pobres, no próximos três anos, embora sem estabelecer
parâmetros sobre quem estará apto a receber o dinheiro e quais
instrumentos serão usados para distribuí-lo. Faltou-lhe aval dos
delegados de países como Sudão, Cuba, Nicarágua, Bolívia e
Venezuela, inconformados por terem sido escanteados nas
conversas finais. “O que temos de alcançar no México é tudo o
que deveríamos ter alcançado aqui”, disse Yvo de Bôer,
secretário-executivo da conferência, remetendo as esperanças
para a COP-16, que vai acontecer em 2010, na Cidade do
México.
O impasse principal girou em torno de um jogo de
empurra sobre as responsabilidades dos países ricos e pobres.
As nações desenvolvidas queriam que os países emergentes
tivessem metas obrigatórias, o que não foi aceito pela China,
país que mais emite carbono na atmosfera, atualmente. Os
Estados Unidos, vivendo a maior crise econômica desde 1929,

não se dispunham a cumprir sequer metas modestas. Outra
questão fundamental na conferência foi o financiamento para
políticas de mitigação das emissões para os países pobres. Os
países desenvolvidos exigiam que os emergentes ajudassem a
financiar os menos desenvolvidos. A tese foi rechaçada pelos
emergentes, que esperavam obter ajuda externa para suas
políticas de combate ao aquecimento global.
(Adaptado de Fabrício Marques, Revista Pesquisa Fapesp, no 167)
Atente para as seguintes afirmações:

I. No 1o parágrafo, informa-se que o número modesto de signatários do documento final de Copenhague contrastava com a alta ambição das metas pretendidas.

II. No 2o parágrafo, a declaração de Yvo de Bôer, com uma ponta de otimismo, não expressa qualquer sentimento de frustração com os resultados da COP-15.

III. No 3o parágrafo, depreende-se que a crise econômica que os Estados Unidos atravessam teve peso na decisão de não se disporem a cumprir sequer as
metas mais modestas.

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

A) I, II e III.

•

B) I e II, apenas.

•

C) II e III, apenas.

•

D) I e III, apenas.

•

E) III, apenas.
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Q31.
Entre ações e acionistas
Nosso velho Machado de Assis não cansa de nos passar
lições sobre a atualidade – ele, que morreu há mais de cem
anos. Há mesmo quem diga que o velhinho está escrevendo
cada vez melhor... Essa força vem, certamente, da atualização,
sempre possível e vantajosa, dos escritos machadianos.
Melancolicamente, isso também significa que a história da
humanidade não avançou tanto, pelo menos não a ponto de
desmentir conclusões a que Machado chegou em seu tempo.
Num de seus contos, lembra-nos o escritor que os
homens, sobretudo os de negócios, costumam reunir-se em
associações empresariais, mas cada um dos acionistas não
cuida senão de seus dividendos... A observação é ferina, pelo
alcance que lhe podemos dar: é o egoísmo humano, afinal de
contas, que está na origem de todas as nossas iniciativas de
agrupamento e colaboração. É o motor do interesse pessoal
que nos põe em marcha na direção de um objetivo
supostamente coletivo.
Haverá muito exagero, talvez, nessa consideração
machadiana – mas ela não deixa de ser instigante, obrigandonos a avaliar os reais motivos pelos quais tantas vezes
promovemos agrupamentos e colaborações. É como se
Machado desconfiasse da pureza ética do nosso suposto
desprendimento e preferisse vasculhar em nosso íntimo a razão

verdadeira de cada ato.
Com a referência às ações e aos acionistas, o escritor
pôs a nu o sentido mesmo do capitalismo, esse sistema
econômico ao qual todos aderem para garantir sua parte. A
crise que se abateu recentemente sobre os Estados Unidos,
com repercussão mundial, provou que, quando todos só querem
ganhar, todos podem perder, e o decantado associacionismo
acaba revelando seu rosto mais cruel. Talvez seja melhor
torcermos para que Machado nem sempre tenha razão.
(Júlio Ribamar de Castilho, inédito)
Está coerente, clara e correta a redação da frase:
•

A) Já fazem mais de cem anos que Machado de Assis passa-nos lições que, longe de envelhecerem, ainda assim parecem atuais.

•

B) Não se deve culpar a Machado por amiudados exageros nas análises que tão implacável quanto ponderadamente exerce sobre nosso caráter.

•

C) Os leitores que vão de encontro às ideias machadianas só o fazem por que identificam-se quase de modo acrítico com as mesmas.

•

D) Ao invés de condenar-se Machado pelo pessimismo de seu pensamento faria melhor quem o louvasse pelo discernimento do mundo real.

•

E) O saldo das análises que faz Machado do nosso comportamento não é alentador para a alma, mas instiga nosso pensamento crítico.
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Q32.
Caipiradas
A gente que vive na cidade procurou sempre adotar
modos de ser, pensar e agir que lhe pareciam os mais
civilizados, os que permitem ver logo que uma pessoa está
acostumada com o que é prescrito de maneira tirânica pelas
modas – moda na roupa, na etiqueta, na escolha dos objetos,
na comida, na dança, nos espetáculos, na gíria. A moda logo
passa; por isso, a gente da cidade deve e pode mudar, trocar de
objetos e costumes, estar em dia. Como consequência, se entra
em contato com um grupo ou uma pessoa que não mudaram
tanto assim; que usam roupa como a de dez anos atrás e
respondem a um cumprimento com certa fórmula desusada;
que não sabem qual é o cantor da moda nem o novo jeito de
namorar; quando entra em contato com gente assim, o citadino
diz que ela é caipira, querendo dizer que é atrasada e portanto
meio ridícula.
Diz, ou dizia; porque hoje a mudança é tão rápida que o
termo está saindo das expressões de todo dia e serve mais
para designar certas sobrevivências teimosas ou alteradas do
passado: músicas caipiras, festas caipiras, danças caipiras, por
exemplo. Que, aliás, na maioria das vezes, conhecemos não
praticadas por caipiras, mas por gente que finge de caipira e
usa a realidade do seu mundo como um produto comercial
pitoresco.
Nem podia ser de outro modo, porque o mundo em geral
está mudando depressa demais, e nada pode ficar parado. Hoje, creio que não se pode falar mais de criatividade cultural no
universo do caipira, porque ele quase acabou. O que há é impulso adquirido, resto, repetição – ou paródia e imitação deformada, mais ou menos parecida. Há, registre-se, iniciativas culturais
com o fito de fixar o que sobra de autêntico no mundo caipira. É
o caso do disco Caipira. Raízes e frutos, do selo Eldorado,
gravado em 1980, que será altamente apreciado por quantos se
interessem por essa cultura tão especial, e já quase extinta.
(Adaptado de Antonio Candido, Recortes)
Atente para as seguintes afirmações sobre o primeiro parágrafo:

I. Com a expressão o que é prescrito de maneira tirânica, o autor está qualificando modos de ser, pensar e agir, com cuja imposição os citadinos estão
acostumados.

II. A submissão dos citadinos aos valores da moda é a causa de uma alternância de valores que reflete uma clara hesitação entre o que é velho e o que é novo.

III. No último e longo período, a sequência de pontose-vírgulas destaca uma enumeração de traços que identificam um caipira aos olhos do citadino.

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

A) I e III, apenas.

•

B) II e III, apenas.

•

C) I e II, apenas.

•

D) I, II e III.

•

E) III, apenas.
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Q33.
Os Jogos Olímpicos são um desafio ao bom senso.
Tome-se o arremesso do martelo. Terem inventado que tal
coisa é uma atividade digna de ser praticada, digna de ser
chamada de “esporte” e, para culminar, digna de figurar entre as
modalidades olímpicas mostra como são instigantes os
caminhos que a mente humana é capaz de percorrer. Tome-se
o salto com vara. Por que saltar com vara? É outra invenção
que só pode ser atribuída à tendência da mente humana em
fugir do que é natural e razoável. E a corrida com barreiras? E o
salto triplo? A rigor seria até dispensável o trabalho de
selecionar uma ou outra modalidade. O esporte como um todo,
e em especial a mania de superação que contamina seus
praticantes, já repousaria sobre a premissa absurda de contrariar o prazer do sossego e do repouso.
Todo o universo atlético ganha um sentido, no entanto,
quando nos damos conta de que ali se reencena a luta humana
pela sobrevivência. A corrida tem sua origem na fuga das feras
ou dos grupos rivais; a corrida com obstáculos, na dificuldade
de superar os charcos, os barrancos e os espinheiros; o salto
em distância, na ultrapassagem dos riachos; o salto em altura,
na tentativa de alcançar os frutos no alto das árvores. Até o
salto com vara ganha uma lógica: é o momento em que o
homem primitivo se torna capaz de inventar ferramentas para
superar os obstáculos impostos pela natureza. E o arremesso
do martelo, assim como o do disco e o do dardo, visita a quadra
em que o homem criou as armas para substituir os próprios
punhos na caça e no enfrentamento dos inimigos.
Os Jogos Olímpicos miram na Grécia e acertam na préhistória. São uma releitura da Idade da Pedra. Ou melhor: uma
parte dos Jogos. Os esportes com bola pertencem a outro
capítulo da história da humanidade. Se nossos ancestrais
demoraram tanto para inventar a roda, demoraram ainda mais
para chegar à bola. A bola tem como principal característica
uma esplendorosa inutilidade. É um brinquedo. As modalidades
do atletismo lembram as sofridas necessidades da subsistência,
na era em que a espécie procurava se consolidar sobre o
planeta – fugir, comer, enfrentar o inimigo, contornar os obstá-

culos, conquistar a fêmea. Já a bola se notabiliza pela ausência
de função nas lides pela sobrevivência. Por isso mesmo
representa a conquista de um novo patamar, de inestimável
valor, na escala da evolução: o patamar da diversão.
Consolidada e confiante em si mesma, a espécie permite-se o
luxo de brincar.
O arremesso do martelo, mesmo não sendo mais com
martelo, continua assustador. Haja músculo, para atirar aquela
bola de ferro. Haja peso, para dar os rodopios que precedem
seu lançamento. É uma atividade que pode causar admiração
pela força, nunca pela astúcia. Já os passes no futebol ou as
levantadas do vôlei mostram que, nos esportes com bola, a
força é temperada, e às vezes até substituída, pela habilidade.
O martelo pode até causar assombro, mas nunca provocará um
sorriso. Já o drible, no futebol e no basquete, ou a “largada” no
vôlei, manobras cujo objetivo é enganar o adversário, representam a intromissão do humor na competição. Do martelo à bola,
desenha-se um percurso em cujo ponto de chegada a ênfase
está menos nos músculos do que no uso da massa cinzenta
alojada no cocuruto do animal humano.
(Roberto Pompeu de Toledo. Veja. 27 de agosto de 2008,
p.170, com adaptações)
Segundo o autor:
•

A) a qualificação de “esporte” atribuída a certas modalidades disputadas nos Jogos Olímpicos não se justifica mais nas condições da vida moderna.

•

B) a interferência do humor nas competições esportivas gera desrespeito aos competidores mais fracos, desestimulando o espírito olímpico.

•

C) algumas explicações para a presença de determinadas modalidades esportivas nos Jogos Olímpicos se encontram na própria história da humanidade.

•

D) a seriedade que sempre envolveu a realização dos Jogos Olímpicos pode ser comprometida por atitudes anti-esportivas em certas modalidades.

•

E) as modalidades em que sobressai a força física dos atletas, embora possam causar estranheza, são preferíveis aos esportes com bola, que estimulam a
brincadeira.
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Q34.
O Brasil é um dos países mais preparados para responder aos desafios da crise gerada pela alta de preços dos
alimentos. A agricultura brasileira pode produzir mais e atender
à demanda crescente de comida, devida principalmente à
expansão econômica de grandes países emergentes e à
incorporação de grandes massas de consumidores.
A nova situação dos preços tem efeitos dramáticos nos
países pobres e mais dependentes da importação de alimentos.
Os problemas causados por esse encarecimento podem
equivaler à perda de sete anos de programas de redução da
pobreza, segundo o presidente do Banco Mundial. Também o
diretor-gerente do FMI está preocupado com o risco de se
perder boa parte do esforço de resgate dos mais pobres.
Ainda não se pode, a rigor, falar em escassez de
comida. As cotações não dependem somente das quantidades
de fato comercializadas, mas também dos estoques, que
diminuíram depois de episódios de seca em algumas áreas
produtoras, especialmente na Austrália. Outro fator importante,
quanto à oferta, foi o aumento do uso do milho nos EUA para a
produção de etanol. Quanto à procura, o grande fator tem sido o
aumento da renda de milhões de trabalhadores na Ásia.
Ganhos maiores também resultam em novos hábitos,
como um maior consumo de carne. Assim, a procura de
alimentos de origem animal cresceu naqueles países e criou um
desafio para os produtores e também para os plantadores de
soja e de cereais usados na fabricação de rações. Os
problemas no momento resultam essencialmente do aumento

muito veloz dos preços. Boa parte da população africana e das
áreas mais pobres da Ásia não ganha o suficiente para suportar
um grande aumento de gastos com alimentação.
No lado oposto estão os países com maior capacidade
de produzir alimentos. Enquanto muitos países importadores
enfrentam o agravamento das condições sociais e perdas na
balança comercial, os exportadores têm obtido ganhos comerciais significativos. Não estão livres das pressões inflacionárias
originadas no mercado internacional, mas têm melhores condições para se ajustar às novas conjunturas. O Brasil é um
desses países.
Há muito espaço para maiores investimentos na produção agrícola. Para o Brasil, trata-se de aperfeiçoar políticas que
têm dado certo. Mas será preciso, também, contribuir para que
os países pobres, especialmente os da África, possam explorar
sua potencialidade agrícola. O Brasil tem uma respeitável
experiência na área da pesquisa agropecuária e pode partilhá-la
com outros países.
( O Estado de S. Paulo, A3, 12 de abril de 2008, com adaptações)
De acordo com o texto, a explicação para a alta dos preços dos alimentos está, principalmente:
•

A) no aumento descontrolado da população mundial, que dá origem à escassez de alimentos, produzidos em quantidade insuficiente para todos.

•

B) no agravamento das condições sociais em muitos países, fato que impede a população mais pobre de ter acesso aos produtos comercializados.

•

C) na relação, em vários países, entre a oferta na comercialização dos produtos e a demanda, cada vez maior, desses mesmos produtos.

•

D) na atitude anticomercial dos EUA na destinação do milho para a produção de etanol, em vez de oferecer o produto no mercado internacional.

•

E) no encadeamento de fatores políticos, no mundo todo, em países que comercializam seus produtos em busca de lucros cada vez maiores.
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Q35.
Da timidez
Ser um tímido notório é uma contradição. O tímido tem
horror a ser notado, quanto mais a ser notório. Se ficou notório
por ser tímido, então tem que se explicar. Afinal, que retumbante timidez é essa, que atrai tanta atenção? Se ficou notório
apesar de ser tímido, talvez estivesse se enganando junto com
os outros e sua timidez seja apenas um estratagema para ser
notado. Tão secreto que nem ele sabe. É como no paradoxo
psicanalítico: só alguém que se acha muito superior procura o
analista para tratar um complexo de inferioridade, porque só ele
acha que se sentir inferior é doença.
Todo mundo é tímido, os que parecem mais tímidos são
apenas os mais salientes. Defendo a tese de que ninguém é
mais tímido do que o extrovertido. O extrovertido faz questão de
chamar atenção para sua extroversão, assim ninguém descobre
sua timidez. Já no notoriamente tímido a timidez que usa para
disfarçar sua extroversão tem o tamanho de um carro alegórico.
Segundo minha tese, dentro de cada Elke Maravilha* existe um
tímido tentando se esconder, e dentro de cada tímido existe um
exibido gritando: “Não me olhem! Não me olhem!”, só para
chamar a atenção.
O tímido nunca tem a menor dúvida de que, quando
entra numa sala, todas as atenções se voltam para ele e para
sua timidez espetacular. Se cochicham, é sobre ele. Se riem, é
dele. Mentalmente, o tímido nunca entra num lugar. Explode no
lugar, mesmo que chegue com a maciez estudada de uma
noviça. Para o tímido, não apenas todo mundo mas o próprio
destino não pensa em outra coisa a não ser nele e no que pode
fazer para embaraçá-lo.
* Atriz de TV muito extrovertida, identificada pela maquiagem e roupas

extravagantes.
(Luís Fernando Veríssimo, Comédias para se ler na escola)
Está clara e correta a redação do seguinte comentário sobre o texto:
•

A) É notório que o autor do texto seja um tímido, onde se conclui de que ele está falando com o autoritarismo de sua própria experiência.

•

B) Não se deve vexar os tímidos por sua timidez, porque mesmo os extrovertidos, segundo o autor, não deixam também de ser assim.

•

C) Mesmo uma Elke Maravilha, afirma o autor, portará consigo um lado de timidez, por conta das extroversões em cujas se fez notória.

•

D) Faz parte do humor do texto a controvérsia que o complexo de inferioridade implica em que, no fundo, trata-se de seu oposto.

•

E) Nem todos concordarão com as teses do autor, mesmo porque um humorista não escreve com o fito de estabelecer verdades incontroversas.
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Q36.
O futuro da humanidade
Tudo indica que há um aquecimento progressivo do planeta e que esse fenômeno é causado pelo homem. Nossos
filhos e netos já conhecerão seus efeitos devastadores: a
subida do nível do mar ameaçará nossas costas, e o desequilíbrio climático comprometerá os recursos básicos – em
muitos lugares, faltará água e faltará comida.
Os humanos (sobretudo na modernidade) prosperaram
num projeto de exploração e domínio da natureza cujo custo é
hoje cobrado. Para corrigir esse projeto, atenuar suas conseqüências e sobreviver, deveríamos agir coletivamente. Ora,
acontece que nossa espécie parece incapaz de ações coletivas.
À primeira vista, isso é paradoxal.
Progressivamente, ao longo dos séculos, chegamos a
perceber qualquer homem como semelhante, por diferente de
nós que ele seja. Infelizmente, reconhecer a espécie como
grupo ao qual pertencemos (sentir solidariedade com todos os
humanos) não implica que sejamos capazes de uma ação
coletiva. Na base de nossa cultura está a idéia de que nosso
destino individual é mais importante do que o destino dos
grupos dos quais fazemos parte. Nosso individualismo, aliás, é
a condição de nossa solidariedade: os outros são nossos
semelhantes porque conseguimos enxergá-los como indivíduos,
deixando de lado as diferenças entre os grupos aos quais cada
um pertence. Provavelmente, trata-se de uma conseqüência do
fundo cristão da cultura ocidental moderna: somos todos
irmãos, mas a salvação (que é o que importa) decide-se um por
um. Em suma: agir contra o interesse do indivíduo, mesmo que
para o interesse do grupo, não é do nosso feitio.
Resumo: hoje, nossa espécie precisa agir coletivamente,
mas a própria cultura que, até agora, sustentou seu caminho
torna esse tipo de ação difícil ou impossível.
Mas não sou totalmente pessimista. Talvez nosso
impasse atual seja a ocasião de uma renovação. Talvez
saibamos inventar uma cultura que permita a ação coletiva da
comunidade dos humanos que habitam o planeta Terra.
(Contardo Calligaris, Folha de S. Paulo, 8/02/07)
Atente para as seguintes afirmações:

I. O autor identifica no cristianismo uma provável razão para a força do individualismo que está na base da nossa salvação.

II. O pessimismo do autor somente não é total porque ele acredita ser possível que a situação de impasse enseje uma reação coletiva.

III. Para o autor, reconhecermo-nos como membros de uma mesma espécie não significa uma superação do nosso feitio individualista.

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

A) I, II e III.

•

B) I e II, apenas.

•

C) I e III, apenas.

•

D) II e III, apenas.

•

E) III, apenas.
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Q37.
Da ação dos justos
Em recente entrevista na TV, uma conhecida e combativa juíza brasileira citou esta frase de Disraeli*: “É preciso que
os homens de bem tenham a audácia dos canalhas”. Para a
juíza, o sentido da frase é atualíssimo: diz respeito à freqüente
omissão das pessoas justas e honestas diante das manifestações de violência e de corrupção que se multiplicam em
nossos dias e que, felizmente, têm chegado ao conhecimento
público e vêm sendo investigadas e punidas. A frase propõe
uma ética atuante, cujos valores se materializem em reação
efetiva, em gestos de repúdio e medidas de combate à barbárie
moral. Em outras palavras: que a desesperança e o silêncio não
tomem conta daqueles que pautam sua vida por princípios de
dignidade.
Como não concordar com a oportunidade da frase?
Normalmente, a indignação se reduz a conversas privadas, a
comentários pessoais, não indo além de um mero discurso
ético. Se não transpõe o limite da queixa, a indignação é
impotente, e seu efeito é nenhum; mas se ela se converte em
gesto público, objetivamente dirigido contra a arrogância
acanalhada, alcança a dimensão da prática social e política, e
gera conseqüências.
A frase lembra-nos que não costuma haver qualquer
hesitação entre aqueles que se decidem pela desonestidade e
pelo egoísmo. Seus atos revelam iniciativa e astúcia, facilitadas
pela total ausência de compromisso com o interesse público.
Realmente, a falta de escrúpulo aplaina o caminho de quem não
confronta o justo e o injusto; por outro lado, muitas vezes faltam
coragem e iniciativa aos homens que conhecem e mantêm viva
a diferença entre um e outro. Pois que estes a deixem clara, e
não abram mão de reagir contra quem a ignore.
A inação dos justos é tudo o que os contraventores e
criminosos precisam para continuar operando. A cada vez que
se propagam frases como “Os políticos são todos iguais”,
“Brasileiro é assim mesmo” ou “Este país não tem jeito”,
promove-se a resignação diante dos descalabros. Quem vê a
barbárie como uma fatalidade torna-se, ainda que não o queira,
seu cúmplice silencioso.
* Benjamin Disraeli, escritor e político britânico do século XIX.
(Aristides Villamar)
Quem propaga frases como as citadas entre aspas no último parágrafo parece admitir que:
•

A) a resignação é vencida por uma ética atuante.

•

B) a cumplicidade silenciosa é o mal maior.

•

C) o discurso ético é o primeiro passo para a moralização.

•

D) não se deve abrir mão de uma reação ética.

•

E) os descalabros fazem parte da nossa natureza.
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Q38.
Ensino que ensine
Jogar com as ambigüidades, cultivar o improviso, juntar
o que se pretende irreconciliável e dividir o que se supõe
unitário, usar falta de método como método, tratar enigmas
como soluções e o inesperado como caminho − são traços da
cultura do povo brasileiro. Estratégias de sobrevivência? Por
que não também manancial de grandes feitos, tanto na prática
como no pensamento? A orientação de nosso ensino costuma
ser o oposto dessa fecundidade indisciplinada: dogmas
confundidos com idéias, informações sobrepostas a
capacitações, insistência em métodos “corretos” e em respostas
“certas”, ditadura da falta de imaginação. Nega-se voz aos
talentos, difusos e frustrados, da nação. Essa contradição
nunca foi tema do nosso debate nacional.
Entre nós, educação é assunto para economistas e
engenheiros, não para educadores, como se o alvo fosse
construir escolas, não construir pessoas. Preconizo revolução
na orientação do ensino brasileiro. Nada tem a ver com falta de
rigor ou com modismo pedagógico. E exige professorado
formado, equipado e remunerado para cumprir essa tarefa
libertadora.
Em matemática, por exemplo, em vez de enfoque nas
soluções únicas, atenção para as formulações alternativas, as
soluções múltiplas ou inexistentes e a descoberta de problemas,
tão importante quanto o encontro de soluções. Em leitura e
escrita, análise de textos com a preocupação de aprofundar,
não de suprimir possibilidades de interpretação; defesa, crítica e
revisão de idéias; obrigação de escrever todos os dias,
formulando e reformulando sem fim. Em ciência, o despertar
para a dialética entre explicações e experimentos e para os
mistérios da relação entre os nexos de causa e efeito e sua
representação matemática. Em história, e em todas as
disciplinas, as transformações analisadas de pontos de vista
contrastantes.
Isso é educação. O resto é perda de tempo. (...) Quem
lutará para que a educação no Brasil se eduque?
(Roberto Mangabeira Unger, F olha de S. Paulo, 09/01/2007)
Segundo se depreende do texto, os traços da cultura do povo brasileiro, enumerados no primeiro parágrafo,
•

A) são simples estratégias de sobrevivência, que não podem constituir uma inspiração para o nosso projeto educacional.

•

B) poderiam ser estratégias de sobrevivência, se inspiradas nos valores que regem, ainda que precariamente, a nossa educação.

•

C) constituem uma fecundidade indisciplinada, que seria necessário corrigir para inspirar e aprimorar nosso sistema de ensino.

•

D) opõem-se, em sua positiva fecundidade indisciplinada, às falhas e aos equívocos estruturais do nosso ensino.

•

E) constituem um manancial de grandes feitos, equiparáveis aos dogmas e às idéias que balizam nosso ensino formal.
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Q39.

Vários historiadores têm procurado entender a
originalidade da monarquia brasileira vinculando-a à
chegada da família real ao Brasil em 1808. De fato, é no
mínimo inusitado pensar numa colônia sediando a capital
de um império. Chamada por Maria Odila Leite da Silva
Dias de a “internacionalização da metrópole”, a instalação
no Brasil da corte portuguesa, que fugia das tropas
napoleônicas, significou não apenas um acidente fortuito,
mas um momento angular da história nacional e de um
processo singular de emancipação. Fuga ou golpe político,
o fato é que com D. João e sua família, e contando com a
ajuda inglesa, transferiram-se para o país a própria corte
portuguesa — cujo número estimado de pessoas chegava a
20 mil, sendo que a cidade do Rio possuía apenas 60 mil
almas — e várias instituições metropolitanas. Mas não era
só: comerciantes ingleses e franceses, artistas italianos e
naturalistas austríacos vinham junto com os baús. Difícil
imaginar choque cultural maior.
Transformado em reino unido já em 1815, o Brasil
passou a distanciar-se, aos poucos, de seu antigo estatuto
colonial, ganhando uma autonomia relativa jamais
conhecida naquele contexto. A partir de então, o Rio de
Janeiro tornou-se capital de Portugal e de suas possessões
na África e na Ásia, e os portos brasileiros se abriram ao
comércio britânico (seguindo o acerto feito com a Inglaterra,
que assegurou o transporte da corte, mas o trocou por esse
acordo comercial). Tais fatos alteraram radicalmente a
situação da colônia portuguesa na América.
(Adaptado de SCHWARCZ, Lilia Moritz. As barbas do
imperador: D. Pedro II, um monarca nos trópicos. São Paulo:
Companhia das Letras, 1999, p. 35-36.)
De acordo com o texto, é correto afirmar que:
•

A) a transferência da sede do império para o Brasil se configurou como experiência insólita e sem precedentes, tanto por propiciar o surgimento de um papel
político inédito, quanto por produzir mudanças concretas em diferentes esferas do ambiente colonial.

•

B) a condição administrativa inicial do Brasil se conservou mesmo após a fixação do Rio de Janeiro como capital de Portugal, mas o comércio, as artes e as
ciências finalmente se tornaram auto-suficientes.

•

C) o número de almas pré-existentes no Rio de Janeiro é avaliado, em si mesmo, como bastante expressivo, embora, em face da quantidade de migrantes
que para lá se dirigiram, pareça ínfimo.

•

D) a internacionalização da metrópole carioca — isto é, a vinda de portugueses, franceses, ingleses e austríacos — foi decisiva para a configuração de um
processo de independência que assumiria características genuínas entre as colônias lusitanas.

•

E) a originalidade da monarquia brasileira deve ser creditada a contingências históricas exclusivas, como a incondicional ajuda britânica concedida a Portugal
desde o momento da fuga da Europa.
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Q40.
[Estar em casa]
Vem uma pessoa de minha cidade natal e diz que ainda continua reservado para mim aquele pedaço de terra, em cima das
pedras, entre duas prainhas. Ali um dia este escritor, o velho Braga, juntando os tostões que puder ganhar batendo em sua máquina
de escrever, levantará a sua casa perante o mar da infância. Ali plantará árvores e armará sua rede e meditará talvez com tédio e
melancolia na vida que passou.
Como será a casa? Ah, amigos arquitetos, vocês me façam uma coisa tão simples e tão natural que, entrando na casa,
morando na casa, a gente nunca tenha a impressão de que antes de fazê-la foi preciso traçar um plano; e a que ninguém sequer
ocorra que ela foi construída, mas existe naturalmente, desde sempre e para sempre, tranquila, boa e simples. Uma casa em que não
se tenha, de vez em quando, a consciência desse estar em uma determinada casa, mas apenas de estar em casa.
(Adaptado de: BRAGA, Rubem. O homem rouco. Rio de Janeiro: Editora do Autor, 1963, p. 155-156)
Está correta a seguinte afirmação sobre um aspecto da redação do texto:

•

A) no segmento Ali um dia este escritor, o pronome este pode ser substituído por esse, sem prejuízo para o sentido.

•

B) na expressão batendo em sua máquina de escrever, o verbo sublinhado conota a irritação do escritor.

•

C) as formas verbais levantará, plantará e meditará, embora flexionadas na terceira pessoa, referem-se ao sujeito do texto, em
primeira pessoa.

•

D) na expressão a que ninguém sequer ocorra, o termo sublinhado tem o valor de por isso.

•

E) as formas verbais do segmento entrando na casa, morando na casa indicam ações já concluídas.
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Q41.
A música relativa
Parece existir uma série enorme de mal-entendidos em torno do lugar-comum que afirma ser a música uma linguagem
universal, passível de ser compreendida por todos. “Fenômeno universal” − está claro que sim; mas “linguagem universal” − até que
ponto?
Ao que tudo indica, todos os povos do planeta desenvolvem manifestações sonoras. Falo tanto dos povos que ainda se
encontram em estágio dito “primitivo” − entre os quais ela continua a fazer parte da magia − como das civilizações tecnicamente
desenvolvidas, nas quais a música chega até mesmo a possuir valor de mercadoria, a propiciar lucro, a se propagar em escala
industrial, transformando-se em um novo fetiche.
Contudo, se essa tendência a expressar-se através de sons dá mostras de ser algo inerente ao ser humano, ela se concretiza
de maneira tão diferente em cada comunidade, dá-se de forma tão particular em cada cultura que é muito difícil acreditar que cada
uma de suas manifestações possua um sentido universal. Talvez seja melhor dizer que a linguagem musical só existe concretizada
por meio de “línguas” particulares ou de “falas” determinadas; e que essas manifestações podem até, em parte, ser compreendidas,
mas nunca vivenciadas em alguns de seus elementos de base por aqueles que não pertençam à cultura que as gerou.
(Adaptado de: MORAES, J. Jota de. O que é música. São Paulo: Brasiliense, 2001, p.12-14)
Está plenamente adequada a correlação entre tempos e modos verbais na frase:
•

A) Não seria de se esperar que todas as músicas alcançaram igual repercussão onde quer que se produzissem.

•

B) Se todos os povos frequentassem a mesma linguagem musical, a universalidade de sentido terá sido indiscutível.

•

C) A cada vez que se propaga em escala industrial, a música poderia se transformar num fetiche do mercado.

•

D) Dado que as culturas são muito diferentes, é de se esperar que as linguagens da música também o sejam.

•

E) As diferentes manifestações musicais trariam consigo linguagens que se marcarão como particulares.
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Q42.
Considere o texto abaixo.

O rio Madeira banha os estados de Rondônia e do Amazonas.

esse nome, pois no período de chuvas seu nível sobe e
inunda grandes porções da planície florestal, trazendo troncos e restos de madeira da floresta. É um dos principais rios da bacia
do Amazonas e

já foram dedicados textos literários, muitos

possuem grande valor artístico.

As lacunas I, II e III do texto acima devem ser preenchidas, correta e respectivamente, com:

•

A)

•

B)

•

C)

•

D)

•

E)
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Q43.
"O ar da cidade liberta", diz um provérbio alemão do fim da
Idade Média. Depois, no início do século 20, pensadores como
Georg Simmel e Walter Benjamin mostraram como a grande
cidade, lugar da massa, é, paradoxalmente, o lugar da
individualidade. Pois, no contexto de comunidades pequenas, a
liberdade individual está sempre tolhida pelo olhar e julgamento do
vizinho. Já na cidade, ao contrário, o sujeito é anônimo na multidão,
por isso está livre para ser ele mesmo, isto é, ser outro, aquilo que
não se esperaria dele.
Toda a graça da cidade, assim, repousa no fato de que ela
existe para dar espaço à individualidade, não ao individualismo.
Lugar da coletividade, ela se funda sobre as noções de comum e
de público. Na cidade, vivemos com uma multidão que não
escolhemos. A boa convivência com esses outros depende da
aceitação da diferença como algo estruturante. Aqui está o ponto
crucial. A aceitação radical da diferença supõe a empatia, mas não
a simpatia nem a recusa. É o que Richard Sennett, em "Juntos",
define como conversa dialógica. Uma conversa que não supõe
concordância total, mas uma gestão orquestrada de conflitos.
Daí que o atributo essencial de um espaço público vivo seja
o conflito, não a falsa harmonia. Igualmente, o temor da violência
urbana, pretensamente protegido atrás de muros e cercas elétricas,
aparentemente não enxerga o quanto acaba sendo, ele mesmo,
produtor de violência, pois a cidade não pode ser segura apenas
para alguns. Sua lição histórica é a de que a defesa do interesse
individual não deve ser antagônica a uma visão solidária da
coletividade.
(Adaptado de: WISNIK, Guilherme. Disponível em: http://www1.
folha.uol.com.br/ilustrada/)
Está gramaticalmente correta a redação que se encontra em:
•

A) As sociedades cada vez mais complexas que se vê
hoje nas grandes cidades, parecem ter menos habilidade para lidar com a imigração, que, no entanto,
marca a vida moderna.

•

B) Alguns entendem que a mistura de classes sociais,
culturas, línguas, etnias e religiões encontrados na cidade sejam o melhor antídoto que se inventou contra a
intolerância.

•

C) Enquanto o consumo, balizado pelo poder aquisitivo,
costuma tender à desigualdade, a política existe para garantir que um local público, como uma praça,
por exemplo, seja de fato para o uso da coletividade.

•

D) Sempre houve conflito entre os diversos grupos sociais,
contudo hoje manifestam-se, de acordo com o pensador Richard Sennett, como uma espécie de indiferença
pelo outro, como se o diferente simplesmente não existisse.

•

E) Podem haver, na modernidade, sociedades cujas massas são invisíveis para as elites, mas os diversos grupos que as compõem, por sua vez, vem se
tornando

mais distantes e menos capazes de interagir entre si.
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Q44.
A carta abaixo foi escrita por uma detenta da Penitenciária Feminina da cidade paulista de Ribeirão Preto. Redigida no contexto do Programa
Liberdade Consciente, ali implementado, ela foi analisada em estudo linguístico cujas referências se apresentam após a carta.
Ribeirão Preto 28.12.04
Eu S1 nascida em 23.11. [...] Se você escreve tudo daria um livro mais vou fala so um pouco de mim.
Quando nasci meus pais morava no Paraná fiquei la ate a idade de 5 anos, aí viemos para o interior de S.P. ate a idade de
14 anos eu fui uma menina que trabalhava na rossa era crente aí meus pais resolveram a se muda para Campinas é a cidade que vivo ate
hoje aí foi que tudo começou comecei a trabalha de domestica comesei a conhecer outro tipo de pessoas que era muito deferente da minha
vidinha da rossa, comecei a sair de noite, conhecer rapazes, deferente, bom resumindo, fui mãe com 20 anos, fui pra cadeia com 23 – 1973,
sai com 30 – 1981, eu queria volta a viver mais a sociedade não deixou não tive medo continuei na luta, ate de boia fria eu tentei até que um
dia fui trabalha de camareine em um hotel perto da rodoviaria, isso foi em 1989, aí fui preza outra vez daí para cá so deu desaserto na minha
vida.
Hoje sou uma mulher feliz apesar do lugar. tenho 5 filhos lindos, adotei uma criança levei para a minha casa com 17 dias de nascida
hoje ela tem 6 aninho ela tem um pequeno problema que, para os homens é dificio mais para Deus não é nada eu confio nele e sei um dia eu
e minha fé vamos venser, minha filhinha faz tratamento na unikanpi no hospital das Crinicas em Campinas ela se chama M. nos vamos venser
se Deus quizer e ele quer como disse se for fala minha vida da um livro. eu amo meus filhos meus netos que são, coizinha mais linda da
minha vida mais tenho um carinho especial pela a minha M. Deixei o mundo sujo que vivi a maior parte da minha vida pela M. quando sai
daqui quero volta a cuida dela como sempre fiz.
(SAVENHAGO, Igor José Siquieri. Análise discursiva de cartas da prisão: uma discussão sobre ciência e saberes. Todas as Letras.
São Paulo: Editora da UPM, v. 14, S, n. 1, 2012, p. 130-131)
Respeita o sentido original e as regras de pontuação vigentes a seguinte reescrita de fragmento do texto:
•

A) Fui pra cadeia com 23 – 1973, sai com 30 (– 1981). Eu queria volta a viver, mais a sociedade, não deixou.

•

B) Ela tem um pequeno problema que para os homens, é dificio mais, para Deus, não é nada.

•

C) Comecei a trabalha, de domestica, comesei a conhecer outro tipo de pessoas; que era muito deferente da minha vidinha, da rossa, comecei a sair, de
noite, conhecer rapazes deferente, bom, resumindo fui mãe com 20 anos.

•

D) Ate a idade de 14 anos, eu fui uma menina que trabalhava na rossa, era crente... Aí, meus pais resolveram a se muda para Campinas. É a cidade que
vivo ate hoje; aí foi que tudo começou.

•

E) Não tive medo. Continuei na luta, ate de boia fria. Eu tentei, até que um dia, fui trabalha de camareine em um hotel perto, da rodoviaria.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Língua Portuguesa / Conhecimento da língua / Pontuação
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 2ª / 2007 / FCC

Q45.
Nos séculos XVIII e XIX e no começo do século
XX, os extraordinários acontecimentos que anunciavam a
promessa de uma nova sociedade pareciam dividir
nitidamente o mundo entre os defensores e os inimigos da
liberdade e do progresso social, permitindo aos
revolucionários traduzir em programas políticos sua fé na
força emancipatória da aliança entre o intelectual educador
e o proletário moderno. Contudo, seu diagnóstico da
realidade, embora não chegasse a abalar os alicerces
dessa fé, já atentava para as novas formas de manipulação
e domínio emersas das próprias revoluções democráticas,
detectando um problema central para aqueles que ainda
hoje procuram vincular a utopia à lógica dos fatos: até que
ponto a busca intelectual do verdadeiro e a ação solidária
podem se ampliar e ter efetividade em um universo
impregnado − e decodificado − pela cultura do
individualismo e da competição.

(PIOZZI, Patrizia. Os arquitetos da ordem anárquica: de
Rousseau a Proudhon e Bakunin. São Paulo: Editora
UNESP, 2006, p. 213.)
Passagens foram pontuadas de maneira distinta daquela encontrada no texto. O segmento alterado, indicado entre reticências, que está pontuado conforme a
gramática normativa e que mantém o sentido original, é:
•

A) (linhas 2 e 3) ... acontecimentos, que anunciavam a promessa de uma nova sociedade,...

•

B) (linhas 3 a 5) ... pareciam dividir nitidamente o mundo entre os defensores, e os inimigos da liberdade, e do progresso social...

•

C) (linhas 3 a 5) ... pareciam dividir nitidamente: o mundo entre os defensores; e os inimigos da liberdade e do progresso social...

•

D) (linha 6) ... traduzir, em programas políticos, sua fé...

•

E) (linhas 7 e 8) ... força emancipatória da aliança, entre o intelectual educador, e, o proletário moderno....
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Q46.
Depois que se tinha fartado de ouro, o mundo teve fome de açúcar, mas o açúcar consumia escravos. O esgotamento das
minas − que de resto foi precedido pelo das florestas que forneciam o combustível para os fornos −, a abolição da escravatura e,
finalmente, uma procura mundial crescente, orientam São Paulo e o seu porto de Santos para o café. De amarelo, passando pelo
branco, o ouro tornou-se negro.
Mas, apesar de terem ocorrido essas transformações que tornaram Santos num dos centros do comércio internacional, o local
conserva uma beleza secreta; à medida que o barco penetra lentamente por entre as ilhas, experimento aqui o primeiro sobressalto
dos trópicos. Estamos encerrados num canal verdejante. Quase podíamos, só com estender a mão, agarrar essas plantas que o Rio
ainda mantinha à distância nas suas estufas empoleiradas lá no alto. Aqui se estabelece, num palco mais modesto, o contato com a
paisagem.
O arrabalde de Santos, uma planície inundada, crivada de lagoas e pântanos, entrecortada por riachos estreitos e canais, cujos
contornos são perpetuamente esbatidos por uma bruma nacarada, assemelha-se à própria Terra, emergindo no começo da criação.
As plantações de bananeiras que a cobrem são do verde mais jovem e terno que se possa imaginar: mais agudo que o ouro verde
dos campos de juta no delta do Bramaputra, com o qual gosto de o associar na minha recordação; mas é que a própria fragilidade do
matiz, a sua gracilidade inquieta, comparada com a suntuosidade tranquila da outra, contribuem para criar uma atmosfera primordial.
Durante cerca de meia hora, rolamos por entre bananeiras, mais plantas mastodontes do que árvores anãs, com troncos
plenos de seiva que terminam numa girândola de folhas elásticas por sobre uma mão de 100 dedos que sai de um enorme lótus
castanho e rosado. A seguir, a estrada eleva-se até os 800 metros de altitude, o cume da serra. Como acontece em toda parte nessa
costa, escarpas abruptas protegeram dos ataques do homem essa floresta virgem tão rica que para encontrarmos igual a ela teríamos
de percorrer vários milhares de quilômetros para norte, junto da bacia amazônica.
Enquanto o carro geme em curvas que já nem poderíamos qualificar como “cabeças de alfinete”, de tal modo se sucedem em
espiral, por entre um nevoeiro que imita a alta montanha de outros climas, posso examinar à vontade as árvores e as plantas
estendendo-se perante o meu olhar como espécimes de museu.
(Adaptado de: LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes Trópicos. Coimbra, Edições 70, 1979, p. 82-3)
Mantendo-se a correlação verbal na primeira frase do texto, a substituição de Depois que por “Caso”, acarretará as seguintes
mudanças nas formas verbais:
•

A) fartasse − terá − iria consumir

•

B) fartara − tivera − consumira

•

C) teria fartado − teria tido − teria consumido

•

D) tenha fartado − terá − consumirá

•

E) tivesse fartado − teria − consumiria
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Q47.
Como a Folha era o único veículo que mandava repórteres da sede em São Paulo para todos os comícios e abria
generosamente suas páginas para a cobertura da campanha
das Diretas, passei a fazer parte da trupe, dar palpites nos

discursos, sugerir caminhos para as etapas seguintes. Viajava
com os três líderes da campanha em pequenos aviões fretados,
e, em alguns lugares, dr. Ulysses − era assim que se referiam a
ele − fazia questão de anunciar minha presença no palanque.
Eu sabia que, em outras circunstâncias, essas coisas não pegariam bem para um repórter. Àquela altura, no entanto, não me
importava mais com o limite entre as funções do profissional de
imprensa e as do militante. Ficava até orgulhoso, para falar a
verdade.
Cevado pelas negociações de bastidores no Parlamento,
em que tudo devia estar acertado antes de a reunião começar,
o incansável Ulysses, que na Constituinte de 1987 passaria horas presidindo a sessão sem levantar sequer para ir ao banheiro, transmudara-se num palanqueiro de primeira. Impunha logo
respeito, eu até diria que ele era reverenciado aonde quer que
chegasse. A campanha das Diretas não tinha dono, e por isso
crescia a cada dia. Mas, embora ele não tivesse sido nomeado,
todos sabiam quem era o comandante.
Meu maior problema, além de arrumar um telefone para
passar a matéria a tempo de ser publicada, era o medo de
avião. "Fica calmo, meu caro jornalista, avião comigo não cai",
procurava me tranquilizar dr. Ulysses, com seu jeito formal de
falar até em momentos descontraídos. Muitos anos depois, ele
morreria num acidente de helicóptero, em Angra dos Reis, no
Rio, e seu corpo desapareceria no mar para sempre.
(Fragmento de Ricardo Kotscho. Do golpe ao Planalto: uma
vida de repórter. São Paulo, Cia. das Letras, 2006, p.120)
Muitos anos depois, ele morreria num acidente de helicóptero, em Angra dos Reis, no Rio, e seu corpo desapareceria no mar para sempre.

Com relação aos verbos grifados acima, é correto dizer que o emprego do tempo e modo em que estão conjugados indica
•

A) ação posterior à época de que se fala.

•

B) incerteza sobre fato passado.

•

C) ação ocorrida antes de outra passada.

•

D) fato que depende de certa condição.

•

E) forma polida de abordar um fato trágico.
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Q48.
Após décadas de trabalho pela conservação ambiental,
por que a Amazônia ainda enfrenta ameaças?
Poderíamos alegar que todos os recursos e esforços já
investidos em atividades de conservação deveriam ter posto um
fim à destruição da floresta tropical úmida e à perda da vida
silvestre. Mas não é assim tão fácil. Existem uma mudança e
evolução constantes nos fatores que levam a esse resultado. As
soluções para essas questões mutáveis também precisam ser
constantemente adaptadas. Os problemas atuais não são os
mesmos de uma ou duas décadas atrás. Então os desafios para
a conservação também estão sempre se transformando. Por
trás da destruição e da degradação ambiental da Amazônia está
uma série de problemas de ordem política, social e econômica.
As atividades dos seres humanos interferem cada vez
mais na Amazônia. As forças de mercado, a pressão populacional e o avanço da infraestrutura causam impactos em grandes áreas da floresta. À medida que se intensificam as pressões
sobre a região, fica mais claro que o preço a ser pago por nossa
interferência na mata não é apenas a perda da biodiversidade e
do hábitat, mas também a perda da qualidade de vida para nós,

humanos.
O desenvolvimento econômico, em muitos casos, é
sobreposto a outras preocupações com o meio ambiente. Com
isso, a meta de se construir um modelo de desenvolvimento socialmente justo, ambientalmente adequado e economicamente
sustentável vem sendo deixada de lado. Alguns programas de
iniciativa dos governos, tanto federal quanto estaduais, se voltam para um desenvolvimento constante e, muitas vezes, acabam incentivando direta ou indiretamente o desmatamento em
favor da pecuária, da produção de soja, da exploração de recursos minerais. Essas atividades econômicas são importantes,
mas ampliam a demanda por recursos naturais, que são sempre
limitados.
(Disponível em http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/areas_prioritarias/amazonia1/ameacas_riscos_ama... . Acesso em 3 de
dezembro de 2011)
... que todos os recursos e esforços já investidos em atividades de conservação deveriam ter posto um fim à destruição da floresta tropical úmida e à perda da
vida silvestre. (2o parágrafo)

O emprego da forma verbal grifada acima denota, no contexto,
•

A) fato pressuposto como verdadeiro já terminado.

•

B) ação que deverá ser tomada futuramente.

•

C) realização de uma ideia no futuro.

•

D) ação concluída no passado.

•

E) fato previsto e não concretizado.
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Q49.
Do homicídio*
Cabe a vós, senhores, examinar em que caso é justo privar da vida o vosso semelhante, vida que lhe foi dada por Deus.
Há quem diga que a guerra sempre tornou esses
homicídios não só legítimos como também gloriosos. Todavia,
como explicar que a guerra sempre tenha sido vista com horror
pelos brâmanes, tanto quanto o porco era execrado pelos árabes e pelos egípcios? Os primitivos aos quais foi dado o nome
ridículo de quakers** fugiram da guerra e a detestaram por
mais de um século, até o dia em que foram forçados por seus
irmãos cristãos de Londres a renunciar a essa prerrogativa, que
os distinguia de quase todo o restante do mundo. Portanto,
apesar de tudo, é possível abster-se de matar homens.
Mas há cidadãos que vos bradam: um malvado furou-me
um olho; um bárbaro matou meu irmão; queremos vingança;
quero um olho do agressor que me cegou; quero todo o sangue
do assassino que apunhalou meu irmão; queremos que seja
cumprida a antiga e universal lei de talião.
Não podereis acaso responder-lhes: “Quando aquele
que vos cegou tiver um olho a menos, vós tereis um olho a
mais? Quando eu mandar supliciar aquele que matou vosso
irmão, esse irmão será ressuscitado? Esperai alguns dias;
então vossa justa dor terá perdido intensidade; não vos
aborrecerá ver com o olho que vos resta a vultosa soma de
dinheiro que obrigarei o mutilador a vos dar; com ela vivereis
vida agradável, e além disso ele será vosso escravo durante
alguns anos, desde que lhe seja permitido conservar seus dois
olhos para melhor vos servir durante esse tempo. Quanto ao
assassino do seu irmão, será vosso escravo enquanto viver. Eu

o tornarei útil para sempre a vós, ao público e a si mesmo”.
É assim que se faz na Rússia há quarenta anos. Os
criminosos que ultrajaram a pátria são forçados a servir à pátria
para sempre; seu suplício é uma lição contínua, e foi a partir de
então que aquela vasta região do mundo deixou de ser bárbara.
* Excerto de texto escrito em 1777, pelo filósofo iluminista
francês Voltaire (1694-1778).
** Quaker = associação religiosa inglesa do séc. XVI, defensora do pacifismo.
(Voltaire − O preço da justiça. São Paulo: Martins Fontes,
2001, pp. 15/16. Trad. de Ivone Castilho Benedetti)
Está adequada a correlação entre tempos e modos verbais na frase:
•

A) Os criminosos que tenham ultrajado a pátria seriam forçados a servi-la pelo tempo que se julgava necessário.

•

B) Os que vierem a ultrajar a pátria deveriam ser submetidos a um castigo que trouxera consigo uma clara lição.

•

C) Ninguém seria indiferente a uma vultosa soma que venha a receber como indenização ao delito que o prejudique.

•

D) O próprio criminoso, se mantivesse alguma dose de decência, possa tirar proveito da lição a que seja submetido.

•

E) Sempre houve povos que, por forte convicção, evitaram a guerra, ainda quando fossem provocados.
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Q50.
A ocupação da região da Chapada Diamantina, inicialmente habitada pelos índios Maracás, remonta aos anos áureos
da exploração de jazidas e minérios, por volta de 1700, quando
foi encontrado ouro próximo ao Rio de Contas Pequeno, marcando o início da chegada dos bandeirantes e exploradores. Em
1844, a colonização é impulsionada pela descoberta de diamantes valiosos nos arredores do Rio Mucugê, e os comerciantes, colonos, jesuítas e estrangeiros se espalham pelas
vilas, controladas e reguladas pela força da riqueza. A atividade
agropecuária tomba diante da opulência do garimpo.
Reduto de belezas naturais, a Chapada abarca uma
diversidade grande de fauna e flora. São mais de 50 tipos de
orquídeas, bromélias e trepadeiras, além de espécies animais
raras, como o tamanduá-bandeira. O Parque Nacional da Chapada Diamantina, criado na década de 80 do séc. XX, atua
como órgão protetor de toda essa exuberância.
(Adaptado de: www.bahia.com.br)
... remonta aos anos áureos da exploração de jazidas e minérios...

Considerando-se a regência do verbo remontar, no contexto, o segmento sublinhado pode ser corretamente substituído por:
•

A) nos dias áureos.

•

B) as fases áureas.

•

C) o período áureo.

•

D) os momentos áureos.

•

E) à época áurea.
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Q51.
Os modernistas de 1922 nunca se consideraram componentes de uma escola, nem afirmaram ter postulados rigorosos
em comum. O que os unificava era um grande desejo de expressão livre e a tendência para transmitir, sem os embelezamentos tradicionais do academismo, a emoção pessoal e a
realidade do país. Por isso, não se cansaram de afirmar (sobretudo Mário de Andrade) que a sua contribuição maior foi a
liberdade de criação e expressão. "Cria o teu ritmo livremente",
disse Ronald de Carvalho.
Este conceito é relativo, pois em arte não há originalidade absoluta. No Brasil, ele significou principalmente libertação
dos modelos acadêmicos, que se haviam consolidado entre
1890 e 1920. Em relação a eles, os modernistas afirmaram a
sua libertação em vários rumos e setores: vocabulário, sintaxe,
escolha de temas, a própria maneira de ver o mundo.
Do ponto de vista estilístico, pregaram a rejeição dos
padrões portugueses, buscando uma expressão mais coloquial,
próxima do modo de falar brasileiro. Um renovador como Mário
de Andrade começava os períodos pelo pronome oblíquo, abandonava inteiramente a segunda pessoa do singular, acolhia expressões e palavras da linguagem corrente, procurava incorporar à escrita o ritmo da fala e consagrar literariamente o vocabulário usual.
Mesmo quando não procuravam subverter a gramática,
os modernistas promoveram uma valorização diferente do léxico, paralela à renovação dos assuntos. O seu desejo principal
foi o de serem atuais, exprimir a vida diária, dar estado de
literatura aos fatos da civilização moderna.
(Trecho adaptado de Antonio Candido e José Aderaldo Castello.
Presença da literatura brasileira: Modernismo. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1997, p.11-12)
... procurava incorporar à escrita o ritmo da fala...

O verbo empregado no texto com a mesma regência do grifado acima está em:
•

A) ... consagrar literariamente o vocabulário usual.

•

B) ... dar estado de literatura aos fatos da civilização moderna.

•

C) No Brasil, ele significou principalmente libertação dos modelos acadêmicos...

•

D) ... que a sua contribuição maior foi a liberdade de criação e expressão.

•

E) ... os modernistas promoveram uma valorização diferente do léxico....
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Q52.
O Brasil é hoje um dos líderes mundiais do comércio
agrícola, ocupando a primeira posição nos embarques de açúcar e de carne bovina e a segunda, nas vendas de soja e de
carnes de aves. Já era o maior exportador mundial de café, mas
até há uns 20 anos a maior parte de sua produção agropecuária
era menos competitiva que a das principais potências produtoras. Esse quadro mudou, graças a um persistente esforço de
modernização do setor. Um levantamento da Organização Mundial do Comércio (OMC) conta uma parte dessa história, mostrando o aumento da presença brasileira nas exportações globais ente 1999 e 2007. Uma história mais completa incluiria
também um detalhe ignorado pelos brasileiros mais jovens: o
suprimento do mercado interno tornou-se muito melhor quando

o país se transformou numa potência exportadora e as crises de
abastecimento deixaram de ocorrer. Essa coincidência não
ocorreu por acaso.
A prosperidade mundial e o ingresso de centenas de
milhões de pessoas no mercado de consumo, em grandes
economias emergentes, favoreceram a expansão do comércio
de produtos agropecuários nas duas últimas décadas. Mas,
apesar das condições favoráveis criadas pela demanda em rápida expansão, houve uma dura concorrência entre os grandes
produtores. A competição foi distorcida pelos subsídios e pelos
mecanismos de proteção adotados no mundo rico e, em menor
proporção, em algumas economias emergentes.
A transformação do Brasil num dos líderes mundiais de
exportação agropecuária foi possibilitada por uma combinação
de ações políticas e empresariais. Um dos fatores mais importantes foi o trabalho das instituições de pesquisa, amplamente
reforçado a partir da criação da Embrapa, nos anos 70. A ocupação do cerrado por agricultores provenientes de outras áreas
– principalmente do Sul – intensificou-se nessa mesma época.
Nos anos 80, rotulados por economistas como "década perdida", a agropecuária exibiu dinamismo e modernizou-se, graças ao investimento em novas tecnologias e à adoção de melhores práticas de produção. O avanço tecnológico foi particularmente notável, nessa época, na criação de gado de corte e
na produção de aves. Isso explica, em boa parte, o sucesso
comercial dos dois setores nos anos seguintes. Com o abandono do controle de preços, a transformação da agropecuária
acelerou-se nos anos 90 e o Brasil pôde firmar sua posição
como grande exportador.
A magnitude da transformação fica evidente quando se
observam os ganhos de produtividade. As colheitas cresceram
muito mais do que a área ocupada pelas lavouras. Aumentou a
produção de carne bovina, indicando uma pecuária muito mais
eficiente. No setor de aves, o volume produzido expandiu-se
consideravelmente. Isso permitiu não só um grande avanço no
mercado externo, mas também um enorme aumento do consumo por habitante no mercado interno. Proteínas animais
tornaram-se muito baratas, refletindo-se nas condições de vida
de milhões de brasileiros.
( O Estado de S. Paulo, Notas & Informações, A3, 29 de
novembro de 2009, com adaptações)
A ocupação do cerrado por agricultores provenientes de outras áreas ... (3o parágrafo)

O mesmo tipo de regência assinalado acima SÓ NÃO se configura no segmento grifado em:
•

A) graças ao investimento em novas tecnologias.

•

B) nas condições de vida de milhões de brasileiros.

•

C) o ingresso de centenas de milhões de pessoas.

•

D) a expansão do comércio.

•

E) por uma combinação de ações políticas e empresariais.
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Q53.
A independência dos Estados Unidos resultou na criação
da primeira democracia republicana da história moderna. Ao se
separar da monárquica e conservadora Inglaterra, 13 anos
antes da queda da Bastilha, os americanos criaram o laboratório
onde seriam testadas com sucesso as ideias que os filósofos

iluministas haviam desenvolvido nas décadas anteriores. É
preciso lembrar que, até então, todo o poder emanava do rei e
em seu nome era exercido. Pensadores como David Hume,
John Locke e Montesquieu sustentavam, no entanto, que era
possível limitar o poder dos reis ou até mesmo governar sem
eles. O iluminismo preconizava uma nova era, em que a razão,
a liberdade de expressão e de culto e os direitos individuais
predominariam sobre os direitos divinos invocados pelos reis e
pela nobreza para manter os seus privilégios.
Durante muito tempo tudo isso funcionou apenas como
teoria, intensamente discutida nos cafés parisienses. Até então,
democracia e república eram conceitos testados por breves períodos na Antiguidade. Seria possível aplicar essa teoria ao
mundo moderno para governar sociedades maiores e mais
complexas? Coube aos norte-americanos demonstrar que era
possível inverter a pirâmide do poder. A partir dali, todo o poder
emanaria do povo (por meio de eleições).
O paradigma da nova era aparecia logo na certidão de
nascimento dos Estados Unidos. Redigida pelo futuro presidente Thomas Jefferson, a declaração de independência americana
anunciava que “todos os homens nascem iguais” e com alguns
direitos inalienáveis, incluindo a vida, a liberdade e a busca da
felicidade. O texto de Jefferson serviria de inspiração para que o
marquês de Lafayette, nobre francês que havia lutado ao lado
dos americanos na guerra da independência, escrevesse a famosa Declaração Universal dos Direitos do Homem. Proclamada pelos revolucionários franceses, seria adotada, um século e
meio mais tarde, com algumas adaptações, como a carta de
princípios das Nações Unidas.
(Adaptado de: GOMES, Laurentino. 1822. Rio de Janeiro, Nova
Fronteira, 2010, p.48)
As normas de concordância estão respeitadas em:
•

A) Deflagrada em 1789 com a queda da Bastilha − prisão
parisiense onde se confinava criminosos e dissidentes
políticos − a Revolução Francesa levou milhares de
condenados à guilhotina.

•

B) A maré das inovações democráticas na Europa e
nos Estados Unidos chegariam com algum atraso ao
Brasil, mas com efeito igualmente devastador.

•

C) As ideias revolucionárias do século 18, apesar do
isolamento do país, viajava na bagagem da pequena
elite brasileira que tivera oportunidade de estudar
em Portugal.

•

D) No final do século 18, haviam mudanças profundas
na tecnologia, com a invenção das máquinas a vapor protagonizadas pelos ingleses.

•

E) Em 1776, ano da Independência dos Estados
Unidos, havia nove universidades no país, incluindo
a prestigiada Harvard, e chegava a três milhões de
exemplares por ano a circulação de jornais.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Língua Portuguesa / Conhecimento da língua / Concordância verbal e nominal: aspectos gerais e casos particulares
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 12ª / 2013 / FCC

Q54.
O diretor artístico ressalta a qualidade que o Festival alcançou em sua oitava edição, e diz que o projeto pedagógico, a exemplo dos anos anteriores, ......
grandes talentos. Segundo ele, há alunos que ...... ao FEMUSC com o objetivo específico de serem ouvidos pelos mestres e assim poderem concorrer a bolsas.
O diretor artístico estima que, somados os valores das bolsas dos mais de 30 alunos do FEMUSC, ...... a algo em torno de 3 a 4 milhões de dólares.
(Adaptado de: Ronaldo Corrêa, 07/02/2013, www.femusc.com.br /2013/02/07/sucesso-renovado/)
Preenchem corretamente as lacunas do texto acima, na ordem dada:
•

A) mostrou − vem − chega-se.

•

B) mostraram − vem − chegam-se.

•

C) mostrou − vem − chegam-se.

•

D) mostraram − vêm − chega-se.

•

E) mostrou − vêm − chega-se.
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Q55.
Vista cansada
Acho que foi Hemingway quem disse que olhava cada
coisa à sua volta como se a visse pela última vez. Essa ideia de
olhar pela última vez tem algo de deprimente. Olhar de despedida, de quem não crê que a vida continua, não admira que
Hemingway tenha acabado como acabou. Fugiu enquanto pôde
do desespero que o roía − e daquele tiro brutal que acabou dando em si mesmo.
Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, disse
o poeta. Um poeta é só isto: um certo modo de ver. O diabo é
que, de tanto ver, a gente banaliza o olhar. Vê não vendo. Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia, sem ver.
Parece fácil, mas não é. O que nos cerca, o que nos é familiar,
já não desperta curiosidade. O campo visual da nossa rotina é
como um vazio.
Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que é que você vê no seu caminho, você
não sabe. De tanto ver, você não vê. Sei de um profissional que
passou trinta e dois anos a fio pelo mesmo hall do prédio de seu
escritório. Lá estava sempre, pontualíssimo, o mesmo porteiro.
Dava-lhe bom-dia e às vezes lhe passava um recado ou uma
correspondência. Um dia o porteiro cometeu a descortesia de
falecer. Como era ele? Sua cara? Sua voz? Não fazia a mínima
ideia. Em trinta e dois anos, nunca o viu. Para ser notado, o porteiro teve que morrer.
O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Mas há
sempre o que ver. Gente, coisas, bichos. E vemos? Não, não
vemos. Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz de
ver pela primeira vez o que, de tão visto, ninguém vê. Há pai
que nunca viu o próprio filho. Marido que nunca viu a própria
mulher, isso existe às pampas. Nossos olhos se gastam no dia
a dia, opacos. É por aí que se instala no coração o monstro da
indiferença.
(Otto Lara Resende, Bom dia para nascer)
Estão plenamente respeitadas as normas de concordância verbal na frase:
•

A) Devem-se emprestar a todas as coisas, nas palavras de Hemingway, o olhar daquele que as vê pela derradeira vez, como se delas se despedissem.

•

B) O desespero das tantas dores que podem afligir certos homens levam alguns desses infelizes ao suicídio, é o que parece explicar a triste e brutal decisão
de Hemingway.

•

C) Guardam muita ironia as palavras de que se valeu o autor para mostrar que somente a notícia da morte do porteiro fez alguns notarem que ele havia
existido.

•

D) Sempre haverá o marido e o pai que não tem olhos para ver, de fato, quem são sua esposa e seu filho, quem de fato são esses a quem não rende
momentos de atenção.

•

E) A criança, tal como ocorre com os poetas, são capazes de olhar as coisas com tão dedicada atenção que acabam por estabelecer uma visão efetivamente
criativa de tudo.
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Q56.
Se nunca foi fácil traçar a linha divisória entre arte erudita e arte popular, agora é mais difícil levar a cabo essa tarefa
ociosa. Indiferente à palha seca da controvérsia, a arte segue o
seu caminho. A vertente é uma só e é nela que se dá o encontro das águas. Pouco importam as fontes de onde procedem.
Purificadoras e purificadas, seu caráter lustral as universaliza.
Caetano Veloso, por exemplo. Quem ousaria classificá-lo?
Em princípio, a arte deveria permanecer ao relento.
Maldito, o poeta não era aceito. Na escala de valores, popular,
mais que um adjetivo, era um estigma. Daí o escândalo do sarau de d. Nair de Tefé. Primeira-dama, ela própria artista, afrontou a conspícua Velha República.
Em pleno palácio do Catete, ouviu-se por sua iniciativa o
"Corta-jaca", de Chiquinha Gonzaga. Delirante sucesso na rua,
a música era aplaudida em cena aberta e assobiada em botequins. Viajou a Portugal e lá arrebatou a plateia. Mas no
Catete só podia ser insânia.
A maturidade de Caetano Veloso coincide com o amadurecimento cultural que lhe proporciona o reconhecimento nacional. Caducas as classificações, sua arte aniquila toda e qualquer discriminação. Exaltada aqui dentro, repercute lá fora. A
música lhe dá dimensão internacional. O que ele é, porém, é
universal. A poesia de fato nunca esteve divorciada da expressão popular. Manuel Bandeira tirava o chapéu, respeitoso, para
Sinhô, Pixinguinha, Noel.
Dos poetas, foi dos mais musicais, Manuel. E musicado.
Arranhava o seu violão. Saiu extasiado da casa em que ouviu
João Gilberto e sua recente batida bossa-novista. Fui testemunha ocular e auditiva. Tudo isso vem a propósito da fusão
que Caetano Veloso hoje encarna. Metabolizada, a grande arte
canta nesse legítimo poeta do Brasil.
(Adaptado de Otto Lara Resende. "Poeta do encontro". Bom dia
para nascer. São Paulo, Cia. das Letras, 2011, p. 281-282)
A frase em que as regras de concordância estão plenamente respeitadas é:
•

A) Contam-se que o poeta Manuel Bandeira ficou extasiado e impressionado ao ouvirem as novas batidas do violão de João Gilberto.

•

B) As canções de Caetano Veloso, cuja letra costumam despertar discussões acaloradas, são considerados por muitos grandes poemas da literatura
nacional.

•

C) Já se passou vários anos do surgimento da bossa nova, mas Chega de saudade, de João Gilberto, continua a encantar os ouvidos ao redor do mundo.

•

D) Além de uma canção de João Gilberto, Chega de saudade é o título do livro de Ruy Castro em que o autor relembra os protagonistas da bossa nova.

•

E) Imagina-se que, embora pouco estudados, deve existir motivos sociais para a indiferença com que as camadas superiores durante muito tempo via o
samba.
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Q57.
Como a Folha era o único veículo que mandava repórteres da sede em São Paulo para todos os comícios e abria
generosamente suas páginas para a cobertura da campanha
das Diretas, passei a fazer parte da trupe, dar palpites nos
discursos, sugerir caminhos para as etapas seguintes. Viajava
com os três líderes da campanha em pequenos aviões fretados,
e, em alguns lugares, dr. Ulysses − era assim que se referiam a
ele − fazia questão de anunciar minha presença no palanque.
Eu sabia que, em outras circunstâncias, essas coisas não pegariam bem para um repórter. Àquela altura, no entanto, não me
importava mais com o limite entre as funções do profissional de
imprensa e as do militante. Ficava até orgulhoso, para falar a
verdade.

Cevado pelas negociações de bastidores no Parlamento,
em que tudo devia estar acertado antes de a reunião começar,
o incansável Ulysses, que na Constituinte de 1987 passaria horas presidindo a sessão sem levantar sequer para ir ao banheiro, transmudara-se num palanqueiro de primeira. Impunha logo
respeito, eu até diria que ele era reverenciado aonde quer que
chegasse. A campanha das Diretas não tinha dono, e por isso
crescia a cada dia. Mas, embora ele não tivesse sido nomeado,
todos sabiam quem era o comandante.
Meu maior problema, além de arrumar um telefone para
passar a matéria a tempo de ser publicada, era o medo de
avião. "Fica calmo, meu caro jornalista, avião comigo não cai",
procurava me tranquilizar dr. Ulysses, com seu jeito formal de
falar até em momentos descontraídos. Muitos anos depois, ele
morreria num acidente de helicóptero, em Angra dos Reis, no
Rio, e seu corpo desapareceria no mar para sempre.
(Fragmento de Ricardo Kotscho. Do golpe ao Planalto: uma
vida de repórter. São Paulo, Cia. das Letras, 2006, p.120)
As regras de concordância estão plenamente respeitadas em:
•

A) A campanha das Diretas, de que os mais jovens participaram ativamente, terão sempre lugar especial nos registros de nossa história recente, ao lado de
episódios como o movimento caras-pintadas que, em 1992, levaram à deposição de um presidente.

•

B) Por mais diferenças que houvesse entre eles e o incansável dr. Ulysses, a maioria dos políticos que foram seus contemporâneos não lhe demonstrava
senão grande admiração e profundo respeito.

•

C) A confusão entre as funções de jornalista e de militante, no caso de Ricardo Kotscho e de outros profissionais de nossa imprensa, tornaram possível um
registro muito mais vivaz de várias personagens da campanha das Diretas.

•

D) Poucos episódios na história mais recente do Brasil pode nos inspirar tanto orgulho quanto a campanha das Diretas, ao longo dos anos 1983 e 1984,
ainda que as eleições diretas para presidente, sua principal reivindicação, só tenha sido contemplada em 1989.

•

E) Não se confunda os raríssimos casos em que a separação das funções de jornalista e de militante podem ser justificadas com aqueles que merecem a
condenação mais enfática.
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Q58.
Desastres naturais não provocam apenas mortes e
prejuízos. Deixam a sociedade mais suscetível a discursos
apocalípticos. Depois da virada (e do bug) do milênio, o
fantasma da vez são as supostas profecias maias de que o
mundo vai acabar em 2012. Para quem acredita nelas, as
catástrofes deste semestre seriam apenas o começo do fim.
Pouco importa que, segundo cientistas, a Terra registre 50 mil
tremores todos os anos e esse número não esteja aumentando.
Para o físico e astrônomo da Universidade Estadual
Paulista (Unesp) Othon Winter, paradoxalmente a sociedade da
informação reage aos desastres naturais de forma muito
semelhante à dos povos da antiguidade. "Os fenômenos eram
mais locais. Uma cheia do rio Nilo poderia ser indício de que os
deuses estavam zangados com os homens. Na antiguidade, o
acesso ao conhecimento era mínimo e as pessoas com um
pouco mais de informação conduziam outras. O medo decorria
da falta de informação. Hoje, todo mundo tem informação
demais e, por isso, teme", acredita.
A psicóloga Eda Tassara, do Laboratório de Psicologia
Ambiental da Universidade de São Paulo (USP), acha que o
excesso de informação também contribui para a disseminação
do pânico. "Não sei se há uma intensificação das chamadas
catástrofes, mas sei que o acesso à informação sobre elas se
intensificou muito."
Para ela, fenômenos como a erupção do vulcão islandês
passaram a ser vistos como catástrofes por conta do atual
estágio de organização da sociedade. "A dimensão da erupção

foi amplificada pelos seus danos econômicos. Sob esse ponto
de vista, pode ser considerada uma catástrofe, mas, na
verdade, é um acidente de dimensões locais."
Eventos como a passagem de cometas e a virada de
milênios sempre provocaram tensão. Os temores de catástrofes
cósmicas têm origem na crença de que eventos terrenos e
celestes estariam fisicamente conectados. Em seu livro, o astrônomo lembra que a aparição de um cometa em 1664 foi
interpretada como responsável pela peste bubônica que dizimou
20% da população europeia. Para Eda, até mesmo questões relevantes da atualidade, como a do aquecimento global, são
contaminadas por um discurso apocalíptico que lembra o dos
profetas religiosos. Ele traz consigo a culpa e a noção de
castigo. Você tem culpa das mazelas do planeta porque come
carne ou anda de avião. É como comer a maçã e ser expulso do
Paraíso.

(Karina Ninni. O Estado de S. Paulo, Especial, H5, 30 de abril
de 2010, com adaptações)
A concordância verbal e nominal está inteiramente correta na frase:
•

A) O impacto econômico causado pela ocorrência de fenômenos naturais estão atingindo os mais variados setores de produção em todo o mundo.

•

B) Quando se tratavam de questões relativas aos conhecimentos espirituais, era os profetas religiosos que traduziam os sinais contidos nos astros.

•

C) A ocorrência de eventos naturais, nem sempre explicável para os povos primitivos, deram origem às mais diversas teorias sobre o fim do mundo.

•

D) Quando se discutem questões em que se misturam profecias e evidências científicas fica difícil o pensar com racionalidade.

•

E) Fenômenos naturais, muitas vezes de proporções locais, como a erupção de um vulcão, é visto como catástrofes que afetam toda a vida no planeta.
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Q59.
A frase em que a concordância está em total conformidade com o padrão culto escrito é:
•

A) Tratam-se, na verdade, de questões irrelevantes, com que não se deve desperdiçar cartuchos.

•

B) Sempre me pareceu digno de consideração, pelo menos até o mês passado, as incessantes investidas deles contra atentados à humanidade dos presos.

•

C) As últimas notícias sobre a tensa negociação parece comprovar que, se fosse respeitado efetivamente as regras internacionais, tudo seria mais fácil.

•

D) Os objetos encontrados na caixa de material altamente inflável era digna de especial atenção, visto que permitia a pressuposição de que alguém os queria
destruir.

•

E) Os arrazoados empolados a cuja pertinência ele sempre fez restrição o impediram de reconhecer que o pressuposto dos raciocínios desenvolvidos nos
autos era questionável.
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Q60.
Cultura de massa e cultura popular
O poder econômico expansivo dos meios de comunicação parece ter abolido, em vários momentos e
lugares, as manifestações da cultura popular, reduzindo-as à
função de folclore para turismo. Tal é a penetração de certos
programas de rádio e TV junto às classes pobres, tal é a
aparência de modernização que cobre a vida do povo em todo o
território brasileiro, que, à primeira vista, parece não ter sobrado
mais nenhum espaço próprio para os modos de ser, pensar e
falar, em suma, viver, tradicionais e populares.
A cultura de massa entra na casa do caboclo e do

trabalhador da periferia, ocupando-lhe as horas de lazer em que poderia desenvolver alguma forma criativa de autoexpressão;
eis o seu primeiro tento. Em outro plano, a cultura de massa
aproveita-se dos aspectos diferenciados da vida popular e os
explora sob a categoria de reportagem popularesca e de
turismo. O vampirismo é assim duplo e crescente; destrói-se por
dentro o tempo próprio da cultura popular e exibe-se, para
consumo do telespectador, o que restou desse tempo, no
artesanato, nas festas, nos ritos. Poderíamos, aqui, configurar
com mais clareza uma relação de aparelhos econômicos
industriais e comerciais que exploram, e a cultura popular, que é explorada. Não se pode, de resto, fugir à luta fundamental: é o capital à procura de
matéria-prima e de mão de obra para manipular, elaborar e vender. A macumba na televisão, a escola
de samba no Carnaval estipendiado para o turista, são
exemplos de conhecimento geral.
No entanto, a dialética é uma verdade mais séria do que
supõe a nossa vã filosofia. A exploração, o uso abusivo que a
cultura de massa faz das manifestações populares não foi ainda capaz de interromper para sempre o dinamismo lento, mas
seguro e poderoso da vida arcaico-popular, que se reproduz
quase organicamente em microescalas, no interior da rede
familiar e comunitária, apoiada pela socialização do parentesco,
do vicinato e dos grupos religiosos.
(Alfredo Bosi. Dialética da colonização. S. Paulo: Companhia
das Letras, 1992, pp. 328-29)
Quanto à concordância verbal, está inteiramente correta a frase:
•

A) Devem-se ressaltar, nos meios de comunicação, a constância com que promovem abusos, na exploração da cultura popular.

•

B) Nem mesmo um pequeno espaço próprio querem conceder à cultura popular os que a exploram por interesses estritamente econômicos.

•

C) Restam das festas, dos ritos e dos artesanatos da cultura popular pouco mais que um resistente núcleo de práticas comunitárias.

•

D) Muita gente acredita que se devem imputar aos turistas a responsabilidade por boa parte desses processos de falseamento da cultura popular.

•

E) Produzem-se nas pequenas células comunitárias, a despeito das pressões da cultura de massa, lento e seguro dinamismo de cultura popular.
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Q61.
A frase em que a concordância está em total conformidade com o padrão culto escrito é:
•

A) Tintas e pincéis novos estavam sendo usados pela artista novata, ainda que os últimos não lhes pertencessem.

•

B) Debateram sobre a utilidade de vários acessórios e concluíram que muitos não eram, de fato, nada acessível.

•

C) O produto derramado atingiu muitas árvores, mas não as comprometeram de modo irreversível.

•

D) As mais vultosas doações para o programa de emergência já haviam sido feitas, por isso as expectativas de que a arrecadação fosse muito mais alta não
tinha fundamento.

•

E) São muitos os aspectos do documento que merecem detida análise do advogado, mas tudo indica que não haverá alterações significativas.
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Q62.
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)
Considere os termos grifados nos períodos abaixo.

Com a vigência do acordo recente entre países de língua portuguesa, pode haver mudanças na ortografia, embora não seja esta a única revolução por que a
língua está passando. Observa-se subversões à norma culta diariamente, nos bate-papos pela internet.

O único que está INCORRETO, segundo os padrões da norma culta, é:
•

A) vigência.

•

B) pode haver.

•

C) por que.

•

D) Observa-se.

•

E) à.
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Q63.
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)
As normas de concordância verbal estão plenamente observadas na frase:
•

A) Não se precisarão mais do que sessenta segundos para se atingir essa proporção extraordinária.

•

B) Cabem aos países emergentes a responsabilidade maior por esse galopante aumento de celulares.

•

C) Não são de se estranhar que tantas pessoas se sintam seduzidas pela comodidade que lhes oferecem os celulares.

•

D) Quando se deixa cativar pelos celulares, os usuários perdem o sentido da conveniência desse recurso.

•

E) Os exemplos que se recolhem na rua atestam que à maioria dos usuários de celular falta um senso de conveniência.
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Q64.
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)
O segmento que expressa uma restrição é:
•

A) (linhas 2 e 3) quando se tomam em comparação os padrões vigentes nas sociedades europeias, por exemplo.

•

B) (linhas 6 e 7) país em que a empresa de componentes eletrônicos planeja investir uma soma bilionária para fabricar telefones e tablets.

•

C) (linha 9) relatada pelo correspondente da Folha em Pequim, Fabiano Maisonnave,...

•

D) (linha 11) Quaisquer que sejam os seus julgamentos sobre o Brasil...

•

E) (linhas 12 e 13) antes associada aos países anglo-saxônicos, agora proeminente nas economias do Oriente.
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Q65.

Existe uma longa tradição analítica que divide a economia em três setores: primário (atividades agropecuárias), secundário (indústrias extrativas, de transformação, construção civil e
utilidades públicas) e terciário (que inclui todos os tipos de serviços públicos e privados). Até aí tudo bem. Entretanto, há também uma tradição em associar as atividades primárias a baixa
produtividade, pouca tecnologia e reduzida interconexão com o
resto da economia, além de reduzida eficiência organizacional.
Ao mesmo tempo, associam-se à indústria qualidades opostas,
ou seja, elevada produtividade, maior nível tecnológico e sofisticada organização.
Historicamente isso certamente é correto, pelo menos
até há pouco tempo, o que resultou em uma proposição ainda
hoje extraordinariamente difundida e aceita de que mais indústria é bom e mais agricultura é ruim do ponto de vista do crescimento. Um corolário imediato é também derivado na área de
comércio exterior: mais exportações agrícolas (e minerais) pouco contribuem para o crescimento de longo prazo, pois provocam valorização cambial e pouca expansão do emprego, prejudicando a indústria, a chave do crescimento.
Essa dicotomia apresenta hoje muitos problemas para
ser usada sem cautela, por algumas razões. Uma parte crescente das novidades tecnológicas não está na indústria, mas
sim nos serviços, onde se destacam a Tecnologia da Informação (TI), as comunicações, os serviços criativos, etc. Esse fenômeno é tão poderoso que se reconhece que vivemos uma revolução de software, onde se gera a maior parte do valor, que coloca o hardware (máquinas e equipamentos), como caudatários
do processo. Por outro lado, a TI permitiu uma ampla modificação no sistema de produção, em que se busca cada vez mais
foco e especialização para a cadeia de produção. Como consequência, as atividades produtivas se organizam de maneiras diferentes, formando cadeias muito mais complexas do que no
passado e tornando, a meu juízo, envelhecidas as contraposições do tipo agricultura versus indústria.
(Adaptado do artigo de José Roberto Mendonça de Barros. O
Estado de S. Paulo, B6/Economia, 7 de março de 2010)
Esse fenômeno é tão poderoso que se reconhece que vivemos uma revolução de software... (3o parágrafo)

No segmento grifado acima identifica-se:
•

A) uma restrição e sua conclusão imediata.

•

B) uma condição e o fato dela consequente.

•

C) uma explicação lógica, decorrente de uma causa.

•

D) uma hipótese provável, seguida de explicação.

•

E) a causa evidente de um fato e sua consequência.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Língua Portuguesa / Conhecimento da língua / Estrutura do período e da oração: aspectos sintáticos e semânticos
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIO / TRT 12ª / 2010 / FCC

Q66.

Homens
Deus, que não tinha problemas de verba, nem uma
oposição para ficar dizendo “Projetos faraônicos! Projetos faraônicos!”, resolveu, numa semana em que não tinha mais nada
para fazer, criar o mundo. E criou o céu e a terra e as estrelas, e
viu que eram razoáveis. Mas achou que faltava vida na sua
criação e – sem uma ideia muito firme do que queria – começou
a experimentar com formas vivas. Fez amebas, insetos, répteis.
As baratas, as formigas etc. Mas, apesar de algumas coisas
bem resolvidas – a borboleta, por exemplo –, nada realmente o
agradou. Decidiu que estava se reprimindo e partiu para grandes projetos: o mamute, o dinossauro e, numa fase especialmente megalomaníaca, a baleia. Mas ainda não era bem aquilo.
Não chegou a renegar nada do que fez – a não ser o rinoceronte, que até hoje Ele diz que não foi Ele – e tem explicação até
para a girafa, citando Le Corbusier* (“A forma segue a função”).
Mas queria outra coisa. E então bolou um bípede. Uma variação
do macaco, sem tanto cabelo. Era quase o que Ele queria. Mas
ainda não era bem aquilo. E, entusiasmado, Deus trancou-se na
sua oficina e pôs-se a trabalhar. E moldou sua criatura, e
abrandou suas feições, e arredondou suas formas, e tirou um
pouquinho daqui e acrescentou um pouquinho ali. E criou a
Mulher, e viu que era boa. E determinou que ela reinaria sobre a
sua criação, pois era a sua obra mais bem acabada.
Infelizmente, o Diabo andou mexendo na lata de lixo de
Deus e, com o que sobrou da Mulher, criou o Homem.
*Le Corbusier = Importante arquiteto francês
(Luis Fernando Verissimo. As mentiras que os homens contam. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001)
Constituem uma causa e seu efeito, respectivamente, os segmentos indicados em:
•

A) não tinha problemas de verba // nem [tinha] uma oposição.

•

B) apesar de algumas coisas bem resolvidas // nada o agradou.

•

C) Não chegou a renegar nada do que fez // a não ser o rinoceronte.

•

D) era a sua obra mais bem acabada // determinou que ela reinaria.

•

E) começou a experimentar com formas vivas // achou que faltava vida.
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Q67.
Ler um livro é desinteressar-se a gente deste mundo comum e objetivo para viver noutro mundo. A janela iluminada noite adentro isola o leitor da realidade da rua, que é o sumidouro
da vida subjetiva. Árvores ramalham. De vez em quando passam passos. Lá no alto estrelas teimosas namoram inutilmente

a janela iluminada. O homem, prisioneiro do círculo claro da
lâmpada, apenas ligado a este mundo pela fatalidade vegetativa
do seu corpo, está suspenso no ponto ideal de uma outra dimensão, além do tempo e do espaço. No tapete voador só há
lugar para dois passageiros: Leitor e autor.
O leitor ingênuo é simplesmente ator. Quero dizer que,
num folhetim ou num romance policial, procura o reflexo dos
seus sentimentos imediatos, identificando-se logo com o protagonista ou herói do romance. Isto, aliás, se dá mais ou menos
com qualquer leitor, diante de qualquer livro; de modo geral, nós
nos lemos através dos livros.
Mas no leitor ingênuo, essa lei dos reflexos toma a forma
de um desinteresse pelo livro como obra de arte. Pouco importa
a impressão literária, o sabor do estilo, a voz do autor. Quer divertir-se, esquecer as pequenas misérias da vida, vivendo outras vidas desencadeadas pelo bovarismo da leitura. E tem razão. Há dentro dele uma floração de virtualidades recalcadas
que, não encontrando desimpedido o caminho estreito da ação,
tentam fugir pela estrada larga do sonho.
Assim éramos nós então, por não sabermos ler nas entrelinhas. E daquela primeira fase de educação sentimental, que
parecia inevitável como as espinhas, passava quase sempre o
jovem monstro para uma crise de hipercrítica. Devido à necessidade de um restabelecimento de equilíbrio, o excesso engendrava o excesso contrário. A pouco e pouco os românticos perdiam terreno em proveito dos naturalistas. Dava-se uma verdadeira subversão de valores na escala da sensibilidade e a fantasia comprazia-se em derrubar os antigos ídolos. Formava-se
muitas vezes, coincidindo com manifestações mórbidas que são
do domínio da psicanálise, um pedantismo da clarividência, tão
nocivo como a intemperança imaginosa ou sentimental, e talvez
mais ingênuo, pois refletia um ressentimento de namorado ainda ferido nas suas primeiras ilusões.
(Adaptado de: MEYER, Augusto. “Do Leitor”, In: À sombra da
estante, Rio de Janeiro, José Olympio, 1947, p. 11-19)
O segmento que pode ser transposto para a voz passiva
encontra-se em:
•

A) O leitor ingênuo é simplesmente ator.

•

B) Há dentro dele uma floração de virtualidades recalcadas...

•

C) ... educação sentimental, que parecia inevitável como
as espinhas...

•

D) De vez em quando passam passos.

•

E) ... de modo geral, nós nos lemos através dos livros.
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Q68.
Maias usavam sistema de água
eficiente e sustentável
Um estudo publicado recentemente mostra que a civilização maia da América Central tinha um método sustentável de
gerenciamento da água. Esse sistema hidráulico, aperfeiçoado
por mais de mil anos, foi pesquisado por uma equipe norte-americana.
As antigas civilizações têm muito a ensinar para as novas gerações. O caso do sistema de coleta e armazenamento
de água dos maias é um exemplo disso. Para chegar a esta
conclusão, os pesquisadores fizeram uma escavação arqueológica nas ruínas da antiga cidade de Tikal, na Guatemala.
Durante o estudo, coordenado por Vernon Scarborough,

da Universidade de Cincinnati, em Ohio, e publicado na revista
científica PNAS, foram descobertas a maior represa antiga da
área maia, a construção de uma barragem ensecadeira para fazer a dragagem do maior reservatório de água em Tikal, a presença de uma antiga nascente ligada ao início da colonização da
região, em torno de 600 a.C., e o uso de filtragem por areia para
limpar a água dos reservatórios.
No sistema havia também uma estação que desviava a
água para diversos reservatórios. Assim, os maias supriam a
necessidade de água da população, estimada em 80 mil em
Tikal, próximo ao ano 700, além das estimativas de mais cinco milhões de pessoas que viviam na região das planícies
maias ao sul.
No final do século IX a área foi abandonada e os motivos que levaram ao seu colapso ainda são questionados e debatidos pelos pesquisadores. Para Scarborough é muito difícil
dizer o que de fato aconteceu. “Minha visão pessoal é que o
colapso envolveu diferentes fatores que convergiram de tal
modo nessa sociedade altamente bem-sucedida que agiram
como uma ‘perfeita tempestade’. Nenhum fator isolado nessa
coleção poderia tê-los derrubado tão severamente”, disse o pesquisador à Folha de S. Paulo.
Segundo ele, a mudança climática contribuiu para a
ruína dessa sociedade, uma vez que eles dependiam muito dos
reservatórios que eram preenchidos pela chuva. É provável que
a população tenha crescido muito além da capacidade do ambiente, levando em consideração as limitações tecnológicas da
civilização. “É importante lembrar que os maias não estão mortos. A população agrícola que permitiu à civilização florescer
ainda é muito viva na América Central”, lembra o pesquisador.
(Adaptado de Revista Dae, 21 de Junho de 2013,
www.revistadae.com.br/novosite/noticias_interna.php?id=8413)
Nenhum fator isolado nessa coleção poderia tê-los derrubado tão severamente...
A transposição da frase acima para a voz passiva terá como resultado a forma verbal:
•

A) poderiam ter vindo a derrubar.

•

B) poderiam ter derrubado.

•

C) poderia ter sido derrubado.

•

D) poderiam ter sido derrubados.

•

E) poderia terem sido derrubados.
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Q69.
O estilo é o modo particular com que um compositor organiza suas concepções e fala a linguagem de sua arte. Essa
linguagem musical é o elemento comum a compositores de uma
determinada escola ou época. Certamente as fisionomias musicais de Mozart e Haydn são bem conhecidas, e esses compositores estão obviamente vinculados um ao outro, embora seja fácil aos que estão familiarizados com a linguagem do período
distingui-los.
A indumentária que a moda prescreve aos indivíduos
de uma mesma geração impõe a seus usuários um modelo especial de gestos e uma determinada postura que são condicionados pelo corte das roupas. Da mesma maneira, a indumentária musical utilizada por uma época deixa sua marca na linguagem e, em sentido figurado, no gestual dessa música, assim
como na atitude do compositor em relação ao material sonoro.
Esses elementos são fatores imediatos na massa de detalhes

que nos ajudam a determinar como se formam o estilo e a linguagem musical.
O que se denomina estilo de uma época resulta de
uma combinação de estilos individuais, uma combinação dominada pelos métodos dos compositores que exerceram influência
preponderante em seu tempo.
Podemos notar, voltando ao exemplo de Mozart e
Haydn, que eles se beneficiaram da mesma cultura, beberam
nas mesmas fontes, e aproveitaram as descobertas um do
outro. Cada um deles, entretanto, efetua um milagre totalmente
pessoal.
(Adaptado de: Igor Stravinsky. Poética musical em 6 lições.
Trad. de Luiz Paulo Horta. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996.
p. 70)
A frase que NÃO admite transposição para a voz passiva é:
•

A) ... com que um compositor organiza suas concepções...

•

B) ... eles (...) beberam nas mesmas fontes...

•

C) ... compositores que exerceram influência...

•

D) Cada um deles (...) efetua um milagre totalmente pessoal.

•

E) ... a indumentária musical (...) deixa sua marca....
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Q70.
Um dos mitos narrados por Ovídio nas Metamorfoses
conta a história de Aglauros. A jovem é irmã de Hersé, cuja
beleza extraordinária desperta o desejo do deus Hermes. Apaixonado, o deus pede a Aglauros que interceda junto a Hersé e
favoreça os seus amores por ela; Aglauros concorda, mas exige
em troca um punhado de moedas de ouro. Isso irritou Palas
Atena, que já detestava a jovem porque esta a espionara em
outra ocasião. Não admitia que a mortal fosse recompensada
por outro deus; decide vingar-se, e a vingança é terrível: Palas
Atena vai à morada da Inveja e ordena-lhe que vá infectar a
jovem Aglauros.
A descrição da Inveja feita por Ovídio merece ser relembrada, pois serviu de modelo a todos os que falaram desse
sentimento: “A Inveja habita o fundo de um vale onde jamais se
vê o sol. Nenhum vento o atravessa; ali reinam a tristeza e o
frio, jamais se acende o fogo, há sempre trevas espessas. A
palidez cobre o seu rosto e o olhar não se fixa em parte alguma.
Ela ignora o sorriso, salvo aquele que é excitado pela visão da
dor alheia. Assiste com despeito aos sucessos dos homens, e
este espetáculo a corrói; ao dilacerar os outros, ela se dilacera a
si mesma, e este é seu suplício”.
(Adaptado de Renato Mezan. “A inveja”. Os sentidos da
paixão. São Paulo: Funarte e Cia. das Letras, 1987. p.124-25)
... mas exige em troca um punhado de moedas de ouro.

Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será:
•

A) são exigidos.

•

B) é exigida.

•

C) é exigido.

•

D) foi exigido.

•

E) foram exigidas.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Língua Portuguesa / Conhecimento da língua / Construção ativa e construção passiva
Fonte: ADMINISTRADOR / DNOCS / 2010 / FCC

Q71.
Cultura de massa e cultura popular
O poder econômico expansivo dos meios de comunicação parece ter abolido, em vários momentos e
lugares, as manifestações da cultura popular, reduzindo-as à
função de folclore para turismo. Tal é a penetração de certos
programas de rádio e TV junto às classes pobres, tal é a
aparência de modernização que cobre a vida do povo em todo o
território brasileiro, que, à primeira vista, parece não ter sobrado
mais nenhum espaço próprio para os modos de ser, pensar e
falar, em suma, viver, tradicionais e populares.
A cultura de massa entra na casa do caboclo e do
trabalhador da periferia, ocupando-lhe as horas de lazer em que poderia desenvolver alguma forma criativa de autoexpressão;
eis o seu primeiro tento. Em outro plano, a cultura de massa
aproveita-se dos aspectos diferenciados da vida popular e os
explora sob a categoria de reportagem popularesca e de
turismo. O vampirismo é assim duplo e crescente; destrói-se por
dentro o tempo próprio da cultura popular e exibe-se, para
consumo do telespectador, o que restou desse tempo, no
artesanato, nas festas, nos ritos. Poderíamos, aqui, configurar
com mais clareza uma relação de aparelhos econômicos
industriais e comerciais que exploram, e a cultura popular, que é explorada. Não se pode, de resto, fugir à luta fundamental: é o capital à procura de
matéria-prima e de mão de obra para manipular, elaborar e vender. A macumba na televisão, a escola
de samba no Carnaval estipendiado para o turista, são
exemplos de conhecimento geral.
No entanto, a dialética é uma verdade mais séria do que
supõe a nossa vã filosofia. A exploração, o uso abusivo que a
cultura de massa faz das manifestações populares não foi ainda capaz de interromper para sempre o dinamismo lento, mas
seguro e poderoso da vida arcaico-popular, que se reproduz
quase organicamente em microescalas, no interior da rede
familiar e comunitária, apoiada pela socialização do parentesco,
do vicinato e dos grupos religiosos.
(Alfredo Bosi. Dialética da colonização. S. Paulo: Companhia
das Letras, 1992, pp. 328-29)
O poder econômico expansivo dos meios de comunicação aboliu as manifestações da cultura popular e as reduziu a folclore para turistas.

Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, as formas verbais resultantes serão:
•

A) aboliram-se e têm sido reduzidas.

•

B) têm sido abolidas e reduziram-se.

•

C) vêm abolindo-as e vêm reduzindo-as.

•

D) estão abolindo e estão reduzindo.

•

E) foram abolidas e foram reduzidas.
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Q72.
Um antigo documentário
Num desses canais de TV a cabo – ou no de TV Educativa, não me lembro ao certo – pude assistir, não faz muitos
dias, a um documentário sobre a atuação dos irmãos Vilas-Boas

junto a tribos indígenas do Xingu. A reportagem, apesar de
tecnicamente algo tosca, resultou muito expressiva; deve datar
do início dos anos 60. No centro dela, repontava o delicado
tema da “aproximação” que os brancos promovem em relação
aos índios ainda isolados. Cláudio Vilas-Boas, que chefiava a
expedição, mostrou plena consciência da tensão que envolve
esses primeiros contatos, que acabarão provocando a desfigurações da cultura indígena.
Há quem defenda, com razão, que o melhor para os
índios seria que os deixássemos em paz, às voltas com seus
valores, hábitos e ritos. Mas acabaria não sendo possível evitar
que, mais dia, menos dia, algum contato se estabelecesse – e
com o risco de que brancos ambiciosos e despreparados
mostrassem, eles sim, a “selvageria” de que somos capazes.
A delicadeza da missão dos irmãos Vilas-Boas está em
que eles procuram respeitar ao máximo a cultura indígena, enquanto a põem em contato com a nossa. Melhor que ninguém,
os irmãos sabem que não aproveitaremos nada de tanto o que
têm os índios a nos ensinar (na dedicação aos filhos, por exemplo) e que, ao mesmo tempo, os exporemos aos nossos piores
vícios. Era visível a preocupação de Cláudio, pelos riscos desse
contato: uma gripe trazida pelo branco pode dizimar toda uma
aldeia.
Hoje, décadas depois, o documentário parece assumir o
valor de um testamento: são impressionantes as cenas em que
um chefe indígena recusa, com veemência, presentes dos “civilizados”; ele parece adivinhar o custo de tais ofertas, e busca
se defender do perigo mortal que vê nelas. O país desenvolveuse muito nesse tempo, modernizou-se, povoou regiões
recônditas do interior, abriu espaço para as “reservas”. Mas
sabemos que a cultura do colonizador não é, necessariamente,
melhor do que a do colonizado. Apenas se revelou a mais bem
armada, a mais forte das duas. Melhor seria se fosse, também,
a mais justa.
(Roberto Melchior da Ponte, inédito)
A frase em que se admite transposição da forma verbal para a voz passiva é:
•

A) Pude assistir a um documentário sobre a atuação dos irmãos Vilas-Boas.

•

B) Cláudio Vilas-Boas estava consciente da tensão daquele momento.

•

C) O documentário viria a assumir o valor de um testamento.

•

D) São muito impressionantes os gestos de recusa do chefe indígena.

•

E) Mais que bem armada, melhor se essa cultura fosse mais justa.
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Q73.
O Brasil está começando a colher a maior safra de canade-açúcar da sua história. Os preços do etanol e do açúcar se
encontram em níveis bastante baixos − 85% do etanol brasileiro
é consumido no mercado interno, principalmente pelos veículos
flex, que já respondem por 90% das vendas de carros novos.
Os benefícios do crescimento do setor são inquestionáveis:
geração de 1 milhão de empregos, investimentos de 30 bilhões
de dólares até 2012, perspectivas de co-gerar o equivalente a
uma Itaipu e meia em bioeletricidade a partir do bagaço e da
palha disponíveis e movimentação de uma pujante indústria
nacional de máquinas e equipamentos.
Comparado com a gasolina, o etanol reduz em mais de
80% a emissão de gases do efeito estufa. Trata-se da mais
bem-sucedida experiência comercial em combustíveis para
mitigar o problema do aquecimento global. Com apenas um por

cento da área agricultável do País, o etanol substituiu metade
das necessidades brasileiras de combustíveis para veículos
leves, superando o consumo de gasolina!
Só que de um ano para cá o etanol vive sob intenso
ataque, por conta da decisão dos países ricos de substituir uma
pequena parte de seu petróleo por biocombustíveis. Estados
Unidos e União Européia pretendem fazer isso com milho
(EUA), trigo e beterraba (União Européia) e celulose (ambos).
Poderosos interesses vêm sendo afetados por essa decisão,
principalmente nas indústrias alimentícias e do petróleo e se
multiplicam acusações levianas e trabalhos sem base científica.
Acusam-se os biocombustíveis de aumentar o preço dos alimentos, esquecendo os impactos do rápido crescimento da renda per capita nos países emergentes e do aumento do petróleo
nos custos agrícolas. Renascem previsões que antevêem a falta
de alimentos, a inflação e a fome. O exemplo brasileiro, porém,
prova que, com as tecnologias hoje disponíveis, mais de uma
centena de países tropicais poderiam produzir biocombustíveis
de forma eficiente e sustentável, sem afetar a produção de
alimentos, bebidas, rações e fibras.
(Marcos Sawaya Jank. O Estado de S. Paulo, A2, 18 de abril
de 2008, com adaptações)
o etanol reduz em mais de 80% a emissão de gases do efeito estufa. (2o parágrafo)

Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal passará a ser, corretamente:
•

A) é reduzida.

•

B) foi reduzido.

•

C) tinha reduzido.

•

D) serão reduzidos.

•

E) vinha sendo reduzida.
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Q74.
Orgulho ferido

Um editorial da respeitada revista britânica The Lancer
sobre o futuro de Cuba acendeu uma polêmica com
pesquisadores latino-americanos. O texto da revista sugeriu que
o país pode mergulhar num caos após a morte do ditador Fidel
Castro, que sofre de câncer, tal como ocorreu nos países do
Leste Europeu após a queda de seus regimes comunistas. E
conclamou os Estados Unidos a preparar ajuda humanitária
para os cubanos. De quebra, a publicação insinua que há
dúvidas sobre a capacidade do sistema de saúde cubano fazer
frente a esse quadro.
“O editorial é um desrespeito à soberania de Cuba”, diz
Maurício Torres Tovar, coordenador-geral da Alames (Associação Latino-Americana de Medicina Social). “A atenção do
Estado cubano para com a saúde de sua população é um
exemplo para todos. Cuba tem uma notável vocação solidária,
ajudando, com remédios e serviços de profissionais, diversos
países atingidos por catástrofes”, afirmou. Sergio Pastrana, da
Academia de Ciências de Cuba, também protestou: “Temos
condição de decidir se precisamos de ajuda e direito de
escolher a quem pedi-la.”

(Revista Pesquisa Fapesp. Outubro 2006, n. 128)
A frase que admite transposição para a voz passiva é:
•

A) O país pode chegar a uma situação caótica.

•

B) O editorial é um desrespeito à soberania cubana.

•

C) A atenção do Estado cubano para com a saúde popular é exemplo para todos.

•

D) Houve indignação e protestos contra o editorial da revista.

•

E) Cuba tem auxiliado países vítimas de catástrofes.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Princípios da Administração pública
Fonte: ANALISTA ADMINISTRADOR / COPERGÁS / 2016 / FCC

Q75.
Considere:

I. Determinado Estado da Federação fiscaliza a atividade de autarquia estadual, com o objetivo de garantir a observância
de suas finalidades institucionais.

II. A Administração pública pode, através dos meios legais cabíveis, impedir quaisquer atos que ponham em risco a
conservação de seus bens.

III. Os atos da Administração pública revestem-se de presunção relativa, sendo o efeito de tal presunção a inversão do ônus
da prova.

No que concerne aos princípios do Direito Administrativo,
•

A) todos os itens relacionam-se corretamente a princípios do Direito Administrativo, quais sejam, princípios da tutela,
autotutela e presunção de legitimidade, respectivamente.

•

B) nenhum deles está relacionado a princípios do Direito Administrativo.

•

C) apenas os itens I e II relacionam-se corretamente a princípios do Direito Administrativo, quais sejam, princípios da tutela
e da autotutela, respectivamente, estando o item III incorreto.

•

D) apenas o item II relaciona-se corretamente a princípio do Direito Administrativo, qual seja, o princípio da tutela, estando
os itens I e III incorretos.

•

E) apenas os itens I e II relacionam-se corretamente a princípios do Direito Administrativo, quais sejam, princípios da
especialidade e da tutela, respectivamente, estando o item III incorreto.
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Q76.
A inexistência do princípio da publicidade nos atos externos da Administração Pública enseja sua anulação por ausência de
•

A) eficiência e eficácia.

•

B) legitimidade e moralidade.

•

C) impessoalidade e eficiência.

•

D) interesse público e discricionariedade.

•

E) interesse público e eficiência.
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Q77.
É dever de todo agente público
•

A) agir em favor do interesse da maioria da população independentemente da lei.

•

B) evitar qualquer ato que não esteja de acordo com seus princípios morais.

•

C) agir somente quando expressamente autorizado pela lei.

•

D) fazer somente aquilo que a lei determina, exceto nos atos discricionários.

•

E) fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, visando o bem da comunidade.
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Q78.
De acordo com a Constituição Federal, constituem princípios aplicáveis à Administração Pública os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência. Tais princípios aplicam-se às entidades
•

A) de direito público, excluídas as empresas públicas e sociedades de economia mista que atuam em regime de competição no mercado.

•

B) de direito público e privado, exceto o princípio da eficiência que é dirigido às entidades da Administração indireta que atuam em regime de competição no
mercado.

•

C) integrantes da Administração Pública direta e indireta e às entidades privadas que recebam recursos ou subvenção pública.

•

D) integrantes da Administração Pública direta e indireta, independentemente da natureza pública ou privada da entidade.

•

E) públicas ou privadas, prestadoras de serviço público, ainda que não integrantes da Administração Pública.
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Q79.

Nos termos da Lei nº 8.987/1995, é correto afirmar que os contratos relativos à concessão de serviço público
•

A) prescindem de realização de prévio procedimento licitatório que estabeleça condições necessárias à prestação adequada do serviço.

•

B) extinguem■se por caducidade quando a retomada do serviço decorrer de motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica.

•

C) precedido da execução de obra pública deverão estipular os cronogramas físico■financeiros de execução das obras vinculadas à concessão.

•

D) deverão prever o emprego de mecanismos privados para resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem.
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Q80.
Determinada empresa foi contratada mediante regular licitação para prestação de serviços de fornecimento de medicamentos para um estabelecimento
hospitalar. No decorrer da execução do contrato, diante da má execução da prestação dos serviços, a Administração
•

A) poderá impor sanções à contratada, sendo vedada rescisão do contrato antes do advento do termo final.

•

B) poderá rescindir o contrato administrativo antes do advento final, em razão da prerrogativa que dispõe a Administração para tanto.

•

C) deverá assumir a prestação dos serviços diretamente, suspendendo a execução do contrato em curso.

•

D) deverá suspender o contrato e convocar o segundo colocado na licitação para continuidade da execução do fornecimento.

•

E) poderá suspender os pagamentos e a execução do contrato e promover licitação para contratação emergencial do mesmo objeto, qual seja, o
fornecimento de medicamentos.
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Q81.
Nos casos de inexecução total ou parcial de um contrato firmado com a Administração Pública NÃO pode ser adotada para com o contratado a sanção
administrativa, de
•

A) impedimento de contratar com a Administração Pública, por um prazo não superior a 04 (quatro) anos.

•

B) suspensão temporária em participar de licitação por um prazo não superior a 02 (dois) anos.

•

C) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

•

D) declaração de inidoneidade aplicada juntamente com a de multa.

•

E) advertência aplicada isoladamente.
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Q82.
Em contratos administrativos regidos pela Lei no 8.666/93,
•

A) a alteração qualitativa ou quantitativa do seu objeto, não é admitida em face do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

•

B) admitem-se acréscimos quantitativos, no limite de 25% do valor inicial atualizado do contrato, podendo chegar a 50% no caso de reforma de edifício ou
equipamento.

•

C) a supressão de obras, serviços ou compras contratados, não é admitida exceto com a expressa concordância do contratado.

•

D) a alteração qualitativa, não é admitida mas apenas a quantitativa, para acréscimos ou supressões do objeto contratado, até o limite de 50% do valor inicial
atualizado do contrato.

•

E) a alteração qualitativa é admitida, quando houver modificação do projeto ou das especificações, vedadas alterações quantitativas.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Contrato administrativo
Fonte: AUXILIAR DA FISCALIZAçãO FINANCEIRA II / TCE/SP / 2010 / FCC

Q83.
As questões referem-se à Lei
no 8.666/93 (Licitações e Contratos da Administração Pública).
Na execução dos contratos, o contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes
•

A) apenas de dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

•

B) de sua culpa ou dolo na execução do contrato, excluindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

•

C) de sua culpa ou dolo na execução do contrato, reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

•

D) de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
interessado.

•

E) apenas de dolo na execução do contrato, reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
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Q84.
De acordo com a Lei, analise:
I. O instrumento de contrato não é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços

estejam compreendidos nos limites dessas duas modalidades de licitação.
II. O instrumento de contrato é facultativo nos casos em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.
III. O instrumento de contrato deve estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos,
obrigações e responsabilidade das partes, com conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam.
IV. A duração dos contratos ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos aos projetos contemplados nas metas
do Plano Plurianual; à prestação de serviço de forma contínua; ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática.
V. Os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação não precisam atender aos termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta.
É correto o que consta APENAS em
•

A) I e IV.

•

B) I, II e III.

•

C) III, IV e V.

•

D) II, III e IV.

•

E) II e V.
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Q85.
Após a assinatura de contrato para prestação de serviços à Administração pública, o contratado subcontratou parte das atividades inseridas no objeto do
contrato. De acordo com a legislação aplicável, tal conduta é:
•

A) expressamente vedada, em face da natureza personalíssima do contrato administrativo, ensejando a rescisão do contrato.

•

B) vedada, independentemente dos termos do edital e do contrato, por configurar burla ao procedimento licitatório.

•

C) lícita, desde que tenha contado com a prévia anuência da Administração, independentemente da previsão expressa no edital e no contrato.

•

D) lícita, desde que a possibilidade de subcontratação parcial esteja expressamente prevista no edital e no contrato.

•

E) lícita, desde que o subcontratado seja empresa controlada, controladora ou sob controle comum do contratado.
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Q86.
Em matéria de contratos administrativos é correto afirmar que:
•

A) é facultativa, em todos os contratos, a inclusão de cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão
contratual.

•

B) é vedada a inclusão de cláusulas exorbitantes ou de natureza onerosa ao particular.

•

C) todos os contratos para os quais a lei exige licitação são firmados intuitu personae, isto é, em razão das condições pessoais do contratado, apuradas no
processo de licitação, vedada, assim, em regra, a subcontratação.

•

D) é permitido o contrato com prazo de vigência indeterminado, desde que se proceda à emissão de nota de empenho no início de cada ano fiscal, referentes
às despesas daquele exercício.

•

E) a eficácia do contrato independe da publicação do instrumento na imprensa oficial.
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Q87.

A exploração por particular de serviço público não exclusivo do Estado como, por exemplo, saúde e educação,
•

A) sujeita-se ao regime de concessão, com exploração por conta e risco do particular.

•

B) sujeita-se ao regime de permissão, possuindo caráter precário.

•

C) não está sujeita a controle do poder público, caracterizando-se como atividade econômica.

•

D) somente é admitida em caráter excepcional, para suprir a oferta pública deficiente.

•

E) depende de autorização do poder público.
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Q88.
Considere:
I. Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de
serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes.
II. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes no item anterior (item
I).
III. Ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.
IV. Ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer
função remunerada.
De acordo com a Constituição Federal brasileira, os Deputados e Senadores não poderão, desde a posse, exercer as condutas indicadas APENAS em
•

A) I e II.

•

B) I, II e III.

•

C) II, III e IV.

•

D) III e IV.

•

E) I, III e IV.
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Q89.
Compete privativamente à Câmara dos Deputados dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos,
empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na
•

A) Lei de Diretrizes Orçamentárias.

•

B) Resolução do Senado Federal.

•

C) Instrução Normativa do Senado Federal.

•

D) Instrução Normativa do Gabinete do Procurador-Geral da República.

•

E) Instrução Normativa do Gabinete do Advogado-Geral da União.
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Q90.
Nos termos da Constituição Federal, o número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei
complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da
Federação tenha menos de

•

A) seis ou mais de sessenta e quatro Deputados.

•

B) quatro ou mais de sessenta Deputados.

•

C) oito ou mais de setenta Deputados.

•

D) dois ou mais de cinqüenta e cinco Deputados.

•

E) dois ou mais de cinqüenta Deputados.
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Q91.
A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de, no mínimo,
•

A) cinco dos membros da Câmara dos Deputados.

•

B) dois terços dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.

•

C) três quintos dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

•

D) metade dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

•

E) um terço dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
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Q92.
Considere as seguintes assertivas sobre o ProcessoLegislativo.
I. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado
nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.
II. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-seá integralmente em vigor até que seja sancionado ou
vetado o projeto.
III. Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no
prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente da Câmara dos Deputados os
motivos do veto.
IV. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de um terço, no mínimo, das AssembléiasLegislativas das unidades da Federação,
manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
De acordo com a Constituição Federal de 1988 está correto o que se afirma APENAS em
•

A) I e II.

•

B) I e III.

•

C) I, III e IV.

•

D) II e III.

•

E) III e IV.
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Q93.
Considere as seguintes situações hipotéticas:
I. A Presidente da República delegou o provimento de um cargo público ao Ministro da Fazenda.
II. A Presidente da República delegou a concessão de indulto ao Ministro da Justiça.

III. A Presidente da República delegou ao Ministro da Casa Civil a disposição, mediante decreto, da organização e funcionamento da Administração federal, sem
implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos.
IV. A Presidente da República delegou a extinção de um cargo público ao Procurador-Geral da República.
De acordo com a Constituição Federal de 1988, agiu corretamente a Presidente da República nas hipóteses indicadas APENAS em
•

A) I e II.

•

B) I e III.

•

C) II, III e IV.

•

D) III e IV.

•

E) I, II e III.
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Q94.
Tendo em vista as atribuições do Presidente da República, é considerada como sua competência privativa
•

A) nomear, após aprovação pelo Supremo Tribunal Federal, os Ministros dos Tribunais Superiores.

•

B) prestar contas, anualmente, à Câmara dos Deputados, dentro de noventa dias, após abertura da sessão legislativa preparatória.

•

C) convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional.

•

D) designar os Ministros do Tribunal de Contas da União e os Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados.

•

E) criar e extinguir cargos, funções e empregos públicos de qualquer esfera governamental.
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Q95.
É certo que, dentre outras atribuições, compete privativamente ao Presidente da República
•

A) apreciar a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente da Constituição Federal.

•

B) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei.

•

C) decidir, ordinariamente, sobre as condutas tipificadas como crime político.

•

D) julgar decisão que considera válida lei ou ato de governo local, contestada em face da Constitui- ção.

•

E) determinar que o Procurador Geral da República proponha ação direta de inconstitucionalidade.
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Q96.
Cinco irmãs, discutindo sobre a festa que aconteceria na
cidade no final do mês, fizeram as afirmações abaixo.

− Se a Paula for à festa, então a Bruna também irá.
− Se a Renata não for à festa, então a Laura irá.
− Se a Flávia não for à festa, então a Bruna também não irá.
− Se a Laura for à festa, então a Paula também irá.

Sabendo que as quatro afirmações são verdadeiras e que
Paula não foi à festa, pode-se concluir que, necessariamente,
•

A) Bruna não foi à festa.

•

B) Flávia não foi à festa.

•

C) Flávia foi à festa.

•

D) Renata não foi à festa.

•

E) Renata foi à festa.
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Q97.
Se Alceu tira férias, então Brenda fica trabalhando. Se Brenda fica trabalhando, então Clóvis chega mais tarde ao trabalho. Se Clóvis chega mais tarde ao
trabalho, então Dalva falta ao trabalho. Sabendo-se que Dalva não faltou ao trabalho, é correto concluir que
•

A) Alceu não tira férias e Clóvis chega mais tarde ao trabalho.

•

B) Brenda não fica trabalhando e Clóvis chega mais tarde ao trabalho.

•

C) Clóvis não chega mais tarde ao trabalho e Alceu não tira férias.

•

D) Brenda fica trabalhando e Clóvis chega mais tarde ao trabalho.

•

E) Alceu tira férias e Brenda fica trabalhando.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Raciocínio Lógico / Lógica dedutiva; Lógica indutiva; Lógica da Argumentação
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2007 / FCC

Q98.
Considerando "todo livro é instrutivo" uma proposição verdadeira, é correto inferir que
•

A) "nenhum livro é instrutivo" é uma proposição necessariamente verdadeira.

•

B) "algum livro não é instrutivo" é uma proposição verdadeira ou falsa.

•

C) "algum livro é instrutivo" é uma proposição verdadeira ou falsa.

•

D) "algum livro é instrutivo" é uma proposição necessariamente verdadeira.

•

E) "algum livro não é instrutivo" é uma proposição necessariamente verdadeira.
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Q99.
Em relação a uma família em que todos os filhos são de uma mesma união entre pai e mãe, sabe-se que a mãe de Maria é irmã do meu irmão gêmeo. Sendo
assim, o avô materno de Maria é meu
•

A) tio.

•

B) irmão.

•

C) primo.

•

D) filho.

•

E) pai.
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Q100.
Nas prateleiras de uma farmácia há apenas três tipos de frascos, nos tamanhos grande, médio e pequeno e nas cores rosa, branca e azul, não respectivamente.
Sabe-se também que: cada frasco contém somente comprimidos de uma mesma cor – rosa, branca ou azul – , entretanto, apenas os frascos grandes têm a
mesma cor dos comprimidos que contêm; nem os frascos médios e nem os comprimidos que eles contêm são azuis; os frascos pequenos contêm apenas
comprimidos na cor rosa. Nessas condições, é correto afirmar que os:
•

A) frascos médios contêm comprimidos rosa e os grandes contêm comprimidos brancos.

•

B) frascos brancos têm tamanho médio e contêm comprimidos azuis.

•

C) comprimidos dos frascos médios são brancos e os dos frascos grandes são azuis.

•

D) comprimidos dos frascos grandes são brancos e os dos frascos pequenos são azuis.

•

E) frascos grandes são brancos e os médios são azuis.
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