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Q1.
As palavras estão corretamente grafadas na seguinte frase:
•

A) Que eles viajem sempre é muito bom, mas não é boa a ansiedade com que enfrentam o excesso de passageiros nos aeroportos.

•

B) Comete muitos deslises, talvez por sua espontaneidade, mas nada que ponha em cheque sua reputação de pessoa cortês.

•

C) Ele era rabugento e tinha ojeriza ao hábito do sócio de descançar após o almoço sob a frondoza árvore do pátio.

•

D) Não sei se isso influe, mas a persistência dessa mágoa pode estar sendo o grande impecilho na superação dessa sua crise.

•

E) O diretor exitou ao aprovar a retenção dessa alta quantia, mas não quiz ser taxado de conivente na concessão de privilégios ilegítimos.
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Q2.
Do abuso das palavras
Quando o célebre La Rochefoucauld disse que o amorpróprio é o princípio de todas as nossas ações, como a ignorância da verdadeira significação desse termo amor-próprio levantou pessoas contra esse ilustre pensador! Tomou-se o amorpróprio como orgulho e vaidade e imaginou-se, por conseguinte, que La Rochefoucauld colocava no vício a fonte de todas as
virtudes. No entanto, era fácil perceber que o amor-próprio, ou o
amor de si, não era outra coisa a não ser um sentimento gravado em nós pela natureza; que esse sentimento se transformava em cada homem em vício ou virtude, segundo os gostos e
as paixões que o dominavam; e que o amor-próprio, diferentemente modificado, produzia igualmente o orgulho e a modéstia.
O conhecimento dessas idéias teria preservado La
Rochefoucauld da censura tão repetida de que ele via a humanidade de modo por demais pessimista; na verdade, ele a conheceu tal qual ela é. Concordo com que a visão nítida da indiferença de quase todos os homens a nosso respeito é um
espetáculo desolador para a nossa vaidade, mas, enfim, é preciso tomar os homens como são: irritar-se com os efeitos de seu
amor-próprio é queixar-se dos aguaceiros da primavera, dos
ardores do verão, das chuvas de outono e das geadas do
inverno.
Nota: La Rochefoucauld e Helvétius são pensadores franceses dos
séculos XVII e XVIII, respectivamente.
(Helvétius, Os Pensadores)
O emprego e a grafia de todas as palavras estão corretos na frase:
•

A) É difícil haver uma recepção concensual do sentido das palavras: Helvétius surprendeu-se com o atribuído a amor-próprio.

•

B) O mal entendimento do termo amor-próprio concitou Helvétius a investir contra os detratores de La Rochefoucauld.

•

C) Mesmo o mais exitoso filósofo tem de enfrentar os empecilhos criados por pessoas sem qualquer envergadura intelectual.

•

D) La Rochefoucauld, celebrizado por seu verve de humor, criou máximas que transporam as fronteiras do tempo e do espaço.

•

E) As pessoas indignadas, que assacavam as idéias de La Rochefoucauld, justificavam o fato alegando ser o filósofo um nilista impedernido.
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Q3.

O termo serenidade costuma estar associado a mais de
um significado, sendo que o primeiro deles tem a ver com a capacidade de lidar com docilidade e tolerância com as situações
mais adversas. Muitas vezes perdemos a serenidade quando
nos sentimos pressionados por expectativas que nós mesmos
produzimos em relação aos nossos projetos; é preciso cautela
para que nossos planos não se transformem em fontes de
tensão. Os que fazem planos mais realistas sofrem menos e se
aproximam mais da serenidade.
A serenidade corresponde a um estado de espírito no
qual nos encontramos razoavelmente em paz, conciliados com
o que somos e temos, com nossa condição de humanos falíveis
e mortais. É claro que isso depende de termos atingido uma razoável evolução emocional e mesmo moral: não convém nos
compararmos com as outras pessoas, não é bom nos revoltarmos com o fato de não sermos exatamente como gostaríamos; conformados com nossas limitações, podemos usufruir
das potencialidades que temos.
O momento presente é sempre uma ficção: vivemos entre as lembranças do passado e a esperança de acontecimentos futuros que buscamos alcançar. A regra é que estejamos
indo atrás de objetivos, perseguindo-os com mais ou menos
determinação. A maior parte das pessoas sente-se mal quando
está sem projetos, apenas usufruindo dos prazeres momentâneos que suas vidas oferecem. Somos pouco competentes para
vivenciar o ócio. Essa condição emocional que os filósofos antigos consideravam como muito criativa é algo gerador de um
estado de alma que chamamos de tédio.
De certa forma, fazemos tudo o que fazemos a fim de fugir do ócio e do tédio que o acompanha. Mesmo nos períodos
de férias temos que nos ocupar. Por outro lado, perseguir objetivos com obstinação e aflição de alcançá-los o quanto antes
também subtrai a serenidade. Assim, perdemos a serenidade
quando andamos muito devagar, perto da condição do ócio −
que traz o tédio e a depressão −, e também quando nos tornamos angustiados pela pressa de atingirmos nossas metas.
Mais uma vez, a sabedoria, a virtude, está no meio, naquilo que
Aristóteles chamava de temperança: cada um de nós parece ter
uma velocidade ideal, de modo que, se andar abaixo dela, tenderá a se deprimir, ao passo que, se andar acima dela, tenderá
a ficar ansioso. Interessa pouco comparar nossa velocidade
com a dos outros, visto que só estaremos bem quando
estivermos em nosso ritmo, qualquer que seja ele.
(Adaptado de Flávio Gikovate. Disponível em: flaviogikovate.com.br. Acesso em: 23/10/15)
O verbo que pode ser flexionado em uma forma do plural,
sem prejuízo da correção e sem que nenhuma outra modificação seja feita no segmento, encontra-se sublinhado
em:
•

A) É claro que isso depende de termos atingido...

•

B) ... cada um de nós parece ter uma velocidade ideal...

•

C) A serenidade corresponde a um estado de espírito
no qual...

•

D) O termo serenidade costuma estar associado a mais
de um significado...

•

E) A maior parte das pessoas sente-se mal quando...
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Q4.

As comunicações e o colapso da ética
O que leva um jovem profissional a considerar “normal”
que uma empresa de comunicação se alie a um governo ou aos
interesses de um poderoso grupo de anunciantes e que seu
jornalismo deliberadamente omita, distorça e manipule informações? Por que as constatações de que “todos fazem do mesmo
jeito”, “se não fizer assim não sobrevive”, “esse é o jogo jogado”
etc. se tornam suficientes para que profissionais se ajustem
inteiramente ao “sistema”? Essas, obviamente, não são questões novas e, certamente, não se restringem ao campo profissional das Comunicações – uma forte razão, aliás, pela qual
não podem ser ignoradas.
Em seu livro Jornalismo na era virtual: ensaios sobre
o colapso da razão ética, Bernardo Kucinski chama a atenção
para o fato de que jovens jornalistas rejeitam a possibilidade de
uma ética porque “o desemprego estrutural fez da competição
com o próprio companheiro uma necessidade de sobrevivência,
e nesse ambiente as éticas socialmente constituídas cederam
espaço a uma ética de cada indivíduo. Cada um tem o dever de
pensar antes de tudo em si mesmo, em seu projeto de vida.
Uma ética em que o dever é definido como negação do social,
como celebração da individuação ética".
As ponderações de Kucinski nos ajudam a compreender
o que está acontecendo com os jovens profissionais em disputa
no mercado, e vão muito além do próprio campo das Comunicações. Falam dos valores e das práticas que dominam o nosso
tempo de pensamento único e capitalismo globalizado. Que
diferença entre essas práticas e a recomendação do velho jornalista norte-americano Joseph Pulitzer, que no tão remoto ano
de 1904 alertava: “É a ideia de trabalhar para a comunidade,
não para o comércio ou para si próprio que deve nortear as
preocupações de todo jornalista”.
Atravessamos no Brasil um período de profundas transformações que implicará importantes mudanças estruturais regulatórias da natureza e das atividades do sistema de comunicações. Dessas transformações vai surgir um novo perfil (já
em construção, aliás) de profissionais e uma nova correlação de
forças entre os envolvidos no setor. Cuidemos todos para que
não se consagre de vez o prestígio cínico de um vazio ético.
(Adaptado de Venício A. de Lima, Observatório da imprensa)
Estão plenamente adequadas a flexão e a correlação entre tempos e modos dos verbos na frase:
•

A) As ponderações de Kucinski seriam úteis se acatadas por todos os que estivessem envolvidos no campo de atuação que ele analisou.

•

B) Todo louvor aos que se disporem a assumir valores éticos, sem que se importassem com os sacrifícios que isso representaria.

•

C) Teria sido o mercado, e não a fraqueza moral de cada um, o fator que levará os jovens a uma competição cada vez mais violenta.

•

D) Os jovens jornalistas agem hoje como se nunca houvera necessidade de sobreviver ao tempo em que trabalhassem os veteranos.

•

E) Caso ninguém venha a se preocupar com a ética no trabalho, seria inútil que os velhos profissionais venham a nos lembrar o nome de Pulitzer.
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Q5.
Paulo Leminski foi um escritor múltiplo: além de poeta,
traduzia (indo de Petrônio a James Joyce) e escrevia ensaios
(concentrados nos dois volumes de Anseios crípticos), artigos e
romances, e também letras de música. Nascido em Curitiba, no
Paraná, em 1944, numa família em que o pai, de origem polaca,
era militar, e a mãe, de origem negra, era filha de um militar,
estudou para ser monge beneditino no Colégio São Bento, em
São Paulo, onde chegou a escrever um livro sobre a ordem. No
entanto, acabou seguindo o caminho da poesia − em meio à

agitação cultural e política dos anos 1960 e 1970.
No final da década de 70 e durante todos os anos 80,
considerava que os grandes poetas estavam na música popular
brasileira. Assim, era amigo de Caetano Veloso, Gilberto Gil,
Walter Franco e Jorge Mautner, entre outros. Associado à
diversão tropicalista ou pós-tropicalista, no entanto, seu tom de
melancolia era patente tanto nos poemas quanto nos textos em
prosa. Numa homenagem aos 80 anos de Edgard Braga,
escreveu: “Poeta que todos querem ser, se chegarmos até lá”.
Consciência de que não chegaria lá.
Entre seus maiores amigos, estavam também os irmãos
Haroldo e Augusto de Campos e Décio Pignatari. O poeta
paranaense conheceu esse grupo de poetas em 1963, na
Semana Nacional de Poesia de Vanguarda. Em seguida,
publicaria, em dois exemplares da revista Invenção, alguns
poemas, misturando, segundo a apresentação de Décio
Pignatari, “a pesquisa concreta da linguagem com um sentido
oswaldiano de humor”. Além disso, Leminski quis, à sua
maneira, dialogar com os concretos, com seu ousado Catatau,
um romance experimental na linha de Ulisses, de James Joyce,
e Galáxias, de Haroldo de Campos. Para Haroldo, Leminski é o
nome mais representativo “de uma certa geração”, “dono de
uma experiência poética de vida extraordinária, mescla de
Rimbaud e monge beneditino”.
(Adaptado de André Dick. Paulo Leminski e a flor ausente.
www.cronopios.com.br/site/ensaios.asp?id=4027, 06/06/2009)
... além de poeta, traduzia...

O verbo empregado nos mesmo tempo e modo que o grifado acima está em:
•

A) Numa homenagem aos 80 anos de Edgard Braga, escreveu ...

•

B) Paulo Leminski foi um escritor múltiplo ...

•

C) ... Leminski é o nome mais representativo ...

•

D) Em seguida, publicaria ...

•

E) ... considerava que os grandes poetas ....
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Q6.
Todos os dias, acompanhamos na televisão, nos jornais
e revistas as catástrofes climáticas e as mudanças que estão
ocorrendo, rapidamente, no clima mundial. Nunca se viram
mudanças tão rápidas e com efeitos devastadores como têm
ocorrido nos últimos anos.
Pesquisadores do clima mundial afirmam que este aquecimento global está ocorrendo em função do aumento da emissão de gases poluentes, principalmente derivados da queima de
combustíveis fósseis (gasolina, diesel etc.) na atmosfera. Esses
gases (ozônio, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e
monóxido de carbono) formam uma camada de poluentes de
difícil dispersão, causando o famoso efeito estufa. Esse fenômeno ocorre, porque esses gases absorvem grande parte da
radiação infravermelha emitida pela Terra, dificultando a dispersão do calor.
O desmatamento e a queimada de florestas e matas
também colaboram para esse processo. Os raios do Sol atingem o solo e irradiam calor na atmosfera. Como esta camada
de poluentes dificulta a dispersão do calor, o resultado é o
aumento da temperatura global. Embora este fenômeno ocorra

de forma mais evidente nas grandes cidades, já se verificam
suas consequências no aquecimento global.
(Adaptado de: http://www.suapesquisa.com/geografia/ aquecimento_global.htm)
Todos os dias, acompanhamos na televisão, nos jornais e revistas as catástrofes climáticas e as mudanças que estão ocorrendo, rapidamente, no
clima mundial.
Trocando o verbo acompanhamos por acompanhávamos, a frase acima fica reescrita corretamente na voz passiva analítica em:
•

A) Todos os dias, foram acompanhadas pela televisão as catástrofes climáticas e as mudanças que têm ocorrido, rapidamente, no clima mundial.

•

B) Todos os dias, acompanham-se pela televisão as catástrofes climáticas e as mudanças que estavam ocorrendo, rapidamente, no clima mundial.

•

C) Todos os dias, eram acompanhadas pela televisão as catástrofes climáticas e as mudanças que estavam ocorrendo, rapidamente, no clima mundial.

•

D) Todos os dias, são acompanhadas pela televisão as catástrofes climáticas e as mudanças que ocorrem, rapidamente, no clima mundial.

•

E) Catástrofes climáticas e as mudanças que ocorrem, rapidamente, no clima mundial.
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Q7.
Regras para a internet
Mais de 60 milhões de brasileiros usam a internet, à qual dedicam em média 44 horas mensais. Como se sabe, a rede de
computadores é uma importante ferramenta de comunicação, realização de negócios e acesso a informações.
Ainda assim, usuários e provedores de serviços não dispõem, no Brasil, de um arcabouço jurídico específico que
estabeleça direitos e deveres no ambiente virtual.
A insegurança jurídica daí advinda não é desprezível. Criadores e gestores de conteúdo, desde o simples blogueiro aos
maiores portais, encontram-se desprotegidos. Não raro, a Justiça os considera responsáveis por opiniões ou informações
veiculadas em suas páginas − entendimento que nem sempre considera a construção coletiva engendrada na internet.
É bem-vinda, portanto, a iniciativa do Ministério da Justiça de levar à discussão pública e legislativa um Marco Civil da
Internet. Termina amanhã o período em que a minuta do projeto de lei, a ser enviado em breve ao Congresso, esteve sujeita a
consulta e comentários na internet.
O documento sofreu mudanças − e melhorou− ainda nesta etapa. Os provedores, segundo a última redação, somente
serão obrigados a prestar informações sobre usuários ou suspender a veiculação de conteúdos controversos se a Justiça
assim determinar.
A atual falta de regras muitas vezes constrange empresas do setor a fornecer dados à autoridade policial sem que esta
disponha de expressa determinação judicial.
A identificação de usuários suspeitos de terem feito da internet instrumento para ações criminosas fica garantida. O
diploma prevê o arquivamento dos dados de identificação de internautas, por tempo determinado, pelos provedores de acesso.
Novamente, será necessário mandado judicial para que se tenha acesso ao "rastro" virtual de eventuais suspeitos.
O governo deve enviar o projeto de lei ao Congresso nas próximas semanas. Haverá oportunidade para aperfeiçoamentos na Câmara e no Senado, mas o texto, em linhas gerais, é satisfatório.
( Folha de S. Paulo, A2 opinião, sábado, 29 de maio de 2010)
A atual falta de regras muitas vezes constrange empresas do setor...

Transpondo a frase acima para a voz passiva, obtém-se corretamente a seguinte forma verbal:
•

A) são constrangidas.

•

B) é constrangida.

•

C) pode constranger.

•

D) chega a constranger.

•

E) constranger-se-ão.
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Q8.
A força da fé
Não importa quais são os rituais, nem mesmo a quem
são dirigidas as orações. Embora não haja consenso científico
sobre o assunto, vários estudos revelam que a prática religiosa
ajuda as pessoas a atingirem níveis mais altos de tranqüilidade.
Provavelmente, há outros mecanismos a serem levados em
conta, além da fé. Mas, em si mesmo, o exercício da
espiritualidade traz atitudes e posturas benéficas, como
mostram depoimentos de líderes religiosos. Todos eles
recomendam meios de chegar ao equilíbrio. Um dos principais
recursos é a meditação.
Recentemente, o Centro de Espiritualidade e da Mente
da Universidade da Pensilvânia divulgou uma pesquisa que
comparou a atividade cerebral durante a meditação de budistas
tibetanos e monges franciscanos. Nos dois grupos, intensificouse a ação dos neurotransmissores que proporcionam a
sensação de bem-estar e disposição de ânimo. O Centro inclui
a meditação no tratamento de pacientes com doenças graves e
dores crônicas.
Além de levar as pessoas ao exercício da meditação, a
fé estimula-as a se envolverem em projetos comunitários,
reforça a auto-estima, induz ao relaxamento, ajuda a refrear
excessos. São, todos esses, fatores que podem remover
montanhas de remédios antidepressivos.
(Adaptado de Suzane Frutuoso. Revista Época, 15/03/2007)
A construção que admite transposição para a voz passiva é:
•

A) Embora não haja consenso científico.

•

B) Não importam os rituais.

•

C) a fé estimula-as.

•

D) Um dos principais recursos é a meditação.

•

E) chegar ao equilíbrio.
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Q9.
Verdades e máscaras
Alguém já disse que, sem o auxílio de algum tipo de
“máscara” em nosso comportamento, não sobreviveríamos
como sociedade. A verdade clara e radical de cada um, se
exibida e praticada sem qualquer mediação, seria insuportável.
As chamadas “regras de convívio” supõem, sempre, algum
“mascaramento”. Todos os nossos atos devem passar pelo filtro
da conveniência, pelos padrões da “educação”, sob pena de
serem tachados de insanos e violentamente repudiados.
Num poema famoso, Manuel Bandeira confessou estar
seduzido pelo lirismo libertário que reconhece nos bêbados e
nos loucos. O poeta sabe que, nessas personagens, o impulso
de liberdade já fugiu ao controle da razão, e se proclama sem
qualquer senso de responsabilidade. São, por isso, inspirações
para uma arte libertária, ou mesmo libertina: o poema está,
aliás, num livro chamado Libertinagem. De fato, nada mais
temível, quando se está lúcido, que a presença de um louco ou
de um bêbado: sabe-se que deles se pode esperar tudo, que
estão imunes a qualquer necessidade de mascaramento.
Podem vir deles as verdades que ninguém costuma dizer. Algo
semelhante, aliás, ocorre com a língua espontânea, sem freios,
das crianças pequenas.

Isso esclarece um pouco a razão das tensões que
costumam nos tomar em nosso cotidiano. Vivemos buscando a
verdade e a sinceridade absolutas, detestamos a hipocrisia e a
falsidade; no entanto, ao mesmo tempo, temos que admitir e
reprovar, em nós mesmos, a fraqueza de cada máscara que
nos seja conveniente. Vivemos, assim, sobre esse fio de
navalha entre a verdade e o disfarce. Queremos a qualquer
custo um amigo verdadeiro, “que nos olhe nos olhos”; no
entanto, sabemos o quanto é difícil aceitar sem mágoa a
eventual reprimenda que, com toda justiça, o amigo venha a
nos lançar ao rosto.
Queremos ser, ao mesmo tempo, polidos e solidamente
honestos. Mas a polidez acaba sendo, muitas vezes, um verniz
artificial, que envergonha a nossa sede de honestidade.
Acredita-se que tais contradições tenham nascido com as
primeiras instituições humanas. Regidos pela necessidade de
viver socialmente, estabelecemos normas de conduta,
demarcamos fronteiras para as iniciativas pessoais. Sem isso,
talvez não sobrevivêssemos como espécie, e certamente não
sofreríamos o peso da nossa própria humanidade.
(Calógeras do Nascimento)
A seguinte construção NÃO admite transposição para a voz passiva:
•

A) Isso esclarece um pouco a razão das tensões (...).

•

B) (...) detestamos a hipocrisia e a falsidade (...).

•

C) Vivemos, assim, sobre esse fio de navalha entre a verdade e o disfarce.

•

D) As chamadas “regras de convívio” supõem, sempre, algum “mascaramento”.

•

E) (...) que nos olhe nos olhos (...).
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Q10.
Pensando os blogs
Há não muito tempo, falava-se em imprensa escrita,
falada e televisada quando se desejava abarcar todas as
possibilidades da comunicação jornalística. Os jornais e as
revistas, o rádio e a televisão constituíam o pleno espaço
público das informações. Tinham em comum o que se pode chamar de “autoria institucional”: dizia-se, por exemplo, que
tal notícia “deu no Diário Popular”, ou “foi ouvida na rádio
Cacique”, ou “passou no telejornal da TV Excelsior”. Funcionava como prova de veracidade do fato.
Hoje a autoria institucional enfrenta séria concorrência
dos autores anônimos, ou semi-anônimos, que se valem dos
recursos da internet, entre eles os incontáveis blogs. Considerados uma espécie de cadernos pessoais abertos, os blogs
possibilitam intervenção imediata do público e exploram em seu
espaço virtual as mais distintas formas de linguagem: textos,
desenhos, gravuras, fotos, músicas, vídeos, ilustrações, reportagens, entrevistas, arquivos importados etc. etc. A novidade maior dos blogs está nessa imediata conexão que podem
realizar entre o que seria essencialmente privado e o que seria
essencialmente público. Até mesmo alguns velhos jornalistas mantêm com regularidade esses espaços abertos da
internet, sem prejuízo para suas colunas nos jornais tradicionais. A diferença é que, em seus blogs, eles se permitem
depoimentos subjetivos e apreciações pessoais que não teriam
lugar numa Folha de S. Paulo ou num O Globo, por exemplo.
São capazes de narrar a cerimônia de posse do presidente da
República incluindo os apartes e as impressões dos filhos

pequenos que também acompanhavam e comentavam o
evento.
Qualquer cidadão pode resolver sair da casca e dizer ao
mundo o que pensa da seleção brasileira, ou da mulher que o
abandonou, ou da falta de oportunidades no seu ramo de negócio. Artistas plásticos trocam figurinhas em seus blogs diante
de um largo público de espectadores, escritores adiantam um
capítulo do próximo romance, um músico resolve divulgar sua
nova canção já acompanhada de cifras para acompanhamento no violão. É só abrir um espaço na internet.
Outro dia, num blog de algum sucesso, o autor gabavase de promover democraticamente, entre os incontáveis seguidores seus, uma discussão sobre as mesmas questões que
preocupavam a roda fechada e cerimoniosa dos filósofos companheiros de Platão. Isso sim, argumentava ele, é que é um
diálogo verdadeiro. Tal atrevimento supõe que quantidade implicaria qualidade, e que democracia é uma soma infinita das
impressões e opiniões de todo mundo...
Não importa a extensão das descobertas tecnológicas,
sempre será imprescindível a atuação do nosso espírito crítico diante de cada fato novo que se imponha à nossa atenção.
(Belarmino Braga, inédito)
As normas de concordância verbal estão plenamente respeitadas na frase:
•

A) No passado, com as qualificações escrita, falada e televisada pretendiam-se designar toda a abrangência das formas de comunicação jornalística.

•

B) A multiplicação de tantos autores anônimos de blogs acabaram por representar uma séria concorrência para os profissionais da comunicação.

•

C) Em nossos dias, cabem a quaisquer cidadãos tomar a iniciativa de criar um blog para neles desenvolverem seus temas e pontos de vista.

•

D) Já não se opõem, num blog, a instância do que seja de interesse privado e a instância do que seja de interesse público.

•

E) Permitem-se aos seguidores de um blog levantar discordância quanto às linhas de argumentação desenvolvidas por seu autor.
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Q11.
Estradas e viajantes
A linguagem nossa de cada dia pode ser altamente
expressiva. Não sei até quando sobreviverão expressões, ditados, fórmulas proverbiais, modos de dizer que atravessaram o
tempo falando as coisas de um jeito muito especial, gostoso,
sugestivo. Acabarão por cair todas em desuso numa época como a nossa, cheia de pressa e sem nenhuma paciência, ou
apenas se renovarão?
Algumas expressões são tão fortes que resistem aos
séculos. Haverá alguma língua que não estabeleça formas de
comparação entre vida e viagem, vida e caminho, vida e estrada? O grande Dante já começava a Divina Comédia com “No
meio do caminho de nossa vida...”. Se a vida é uma viagem, a
grande viagem só pode ser... a morte, fim do nosso caminho.
“Ela partiu", “Ele se foi”, dizemos. E assim vamos seguindo...
Quando menino, ouvia com estranheza a frase “Cuidado, tem boi na linha”. Como não havia linha de trem nem boi
por perto, e as pessoas olhavam disfarçadamente para mim, comecei a desconfiar, mas sem compreender, que o boi era eu;
mas como assim? Mais tarde vim a entender a tradução completa e prosaica: “suspendamos a conversa, porque há alguém
que não deve ouvi-la”. Uma outra expressão pitoresca, que eu
já entendia, era “calça de pular brejo” ou “calça de atravessar
rio”, no caso de pernas crescidas ou calças encolhidas, tudo
constatado antes de pegar algum caminho.
Já adulto, vim a dar com o termo “passagem”, no
sentido fúnebre. “Passou desta para melhor”. Situação difícil:
“estar numa encruzilhada”. Fim de vida penoso? “Também, já

está subindo a ladeira dos oitenta...” São incontáveis os exemplos, é uma retórica inteira dedicada a imagens como essas.
Obviamente, os poetas, especialistas em imagens, se encarregam de multiplicá-las. “Tinha uma pedra no meio do caminho”,
queixou-se uma vez, e para sempre, o poeta Carlos Drummond
de Andrade, fornecendo-nos um símbolo essencial para todo e
qualquer obstáculo que um caminhante fatalmente enfrenta na
estrada da vida, neste mundo velho sem porteira...
(Peregrino Solerte, inédito)
As normas de concordância verbal estão plenamente observadas na frase:
•

A) De todas essas formulações tão expressivas costumam resultar uma espécie de condensação sábia das experiências vividas.

•

B) Algumas expressões saborosas, que parece resistirem à passagem dos séculos, não perdem o poder de síntese e a contundência dos símbolos.

•

C) Não se devem fiar nos anos eternos ou nos caminhos infinitos, é a lição de muitos provérbios e expressões que se popularizaram.

•

D) Não se decide se foram as pernas do menino ou as da calça que mudaram de tamanho, no caso daquelas duas saborosas frases.

•

E) Se haviam pedras no caminho do poeta, também existem no nosso, mas nenhum de nós expressou isso com a mesma agudeza.
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Q12.
Entre uma prosa e outra, "seo" Samuca, morador das
cercanias do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, no norte
de Minas Gerais, me presenteia com um achado da sabedoria
cabocla: "Pois é, não sei pra onde a Terra está andando, mas
certamente pra bom lugar não é. Só sei que donde só se tira e
não se põe, um dia tudo o mais tem que se acabar." Samuel
dos Santos Pereira viveu seus 75 anos campeando livre entre
cerradões, matas de galeria, matas secas, campos limpos ou
sujos e campos cerrados, ecossistemas que constituem a
magnífica savana brasileira. "Ainda bem que existe o Parque",
exclama o vaqueiro, "porque hoje tudo em volta de mim é
plantação de soja e pastagem pra gado."
Viajar pelo Cerrado do Centro-Oeste é viver a surpresa
permanente. Na Serra da Canastra, em São Roque de Minas,
nascente do Rio São Francisco, podem-se avistar tamanduásbandeira, lobos-guarás e, com sorte, o pato-mergulhão, ameaçado de extinção. Lá está também a maravilhosa Casca D'Anta,
primeira e mais alta cachoeira do Velho Chico, com 186 metros
de queda livre.
No Jalapão, no Tocantins, o Cerrado é diferente, parece
um deserto com dunas de até 40 metros de altura. Mas, ao
contrário dos Lençóis Maranhenses, tem água em profusão,
nascentes, cachoeiras, lagoas, serras e chapadões. E uma fauna exuberante, com 440 espécies de vertebrados. Nas veredas,
os habitantes da comunidade quilombola de Mumbuca
descobriram o capim-dourado, uma fibra que a criatividade local
transformou em artigo de exportação.
Em Goiás, no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, o viajante se extasia com a beleza das cachoeiras e das
matas de galeria, das piscinas naturais, das formações rochosas, dos cânions do Rio Preto e do Vale da Lua. Perto do
município de Chapadão do Céu, também em Goiás, fica o
Parque Nacional das Emas, onde acontece o surpreendente
espetáculo da bioluminescência, uma irradiação de luz azul
esverdeada produzida pelas larvas de vaga-lumes nos
cupinzeiros. Pena que todo o entorno do parque foi drenado
para permitir a plantação de soja. Agrotóxicos despejados por
avião são levados pelo vento e contaminam nascentes e rios
que atravessam essa unidade de conservação. Outra tristeza
provocada pela ganância humana são as voçorocas das nascentes do Rio Araguaia, quase cem, com quilômetros de exten-

são e dezenas de metros de profundidade. Elas jogam milhões
de toneladas de sedimentos no rio, inviabilizando sua navegabilidade.
Apesar de tanta beleza e biodiversidade (mais de 300 espécies de plantas locais são utilizadas pela medicina popular), o
Cerrado do "seo" Samuca está minguando e tende a desaparecer. O que percebo, como testemunha ocular, é que entra
governo e sai governo e o processo de desertificação do país
continua em crescimento assombroso.
Como disse Euclides da Cunha, somos especialistas em
fazer desertos. Só haverá esperança para os vastos espaços
das Geraes, esse sertão do tamanho do mundo, celebrado pela
genialidade de João Guimarães Rosa, se abandonarmos nosso
conformismo e nossa proverbial omissão.
(Araquém Alcântara, fotógrafo. O Estado de S. Paulo, Especial
H 4-5, 27 de setembro de 2009, com adaptações)
A concordância verbal e nominal está inteiramente correta na frase:
•

A) A maior diversidade entre as plantas conhecidas do Cerrado estão na família dos capins e de outras plantas herbáceas.

•

B) A visão equivocada de que o Cerrado era uma região pobre mudou, ao se descobrirem as cerca de 12 mil espécies já descritas cientificamente.

•

C) A região do Cerrado, com a beleza e a biodiversidade de suas plantas, algumas delas usadas como medicamentos, representam um enorme tesouro, boa
parte ainda desconhecido.

•

D) Não há como saber quantas plantas, associadas a um certo tipo de solo e clima já foi soterrado pelo avanço da cultura de grãos na região do Cerrado.

•

E) Pesquisadores estimam que muitas espécies de vertebrados características da região do Cerrado já tenha sido exterminado, antes mesmo de ter sido
catalogado.
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Q13.
Os sonhos dos adolescentes
Se tivesse que comparar os jovens de hoje com os de
dez ou vinte anos atrás, resumiria assim: eles sonham pequeno.
É curioso, pois, pelo exemplo de pais, parentes e vizinhos,
nossos jovens sabem que sua origem não fecha seu destino:
sua vida não tem que acontecer necessariamente no lugar onde
nasceram, sua profissão não tem que ser a continuação da de
seus pais. Pelo acesso a uma proliferação extraordinária de
ficções e informações, eles conhecem uma pluralidade inédita
de vidas possíveis.
Apesar disso, em regra, os adolescentes e os préadolescentes de hoje têm devaneios sobre seu futuro muito
parecidos com a vida da gente: eles sonham com um dia-a-dia
que, para nós, adultos, não é sonho algum, mas o resultado
(mais ou menos resignado) de compromissos e frustrações.
Eles são "razoáveis": seu sonho é um ajuste entre suas
aspirações heróico-ecológicas e as "necessidades" concretas
(segurança do emprego, plano de saúde e aposentadoria).
Alguém dirá: melhor lidar com adolescentes tranqüilos do
que com rebeldes sem causa, não é? Pode ser, mas, seja qual
for a qualidade dos professores, a escola desperta interesse
quando carrega consigo uma promessa de futuro: estudem para
ter uma vida mais próxima de seus sonhos. É bom que a escola
não responda apenas à "dura realidade" do mercado de
trabalho, mas também (talvez, sobretudo) aos devaneios de
seus estudantes; sem isso, qual seria sua promessa? "Estude
para se conformar"? Conseqüência: a escola é sempre
desinteressante para quem pára de sonhar.
É possível que, por sua própria presença maciça em
nossas telas, as ficções tenham perdido sua função essencial e
sejam contempladas não como um repertório arrebatador de
vidas possíveis, mas como um caleidoscópio para alegrar os

olhos, um simples entretenimento. Os heróis percorrem o
mundo matando dragões, defendendo causas e encontrando
amores solares, mas eles não nos inspiram: eles nos divertem,
enquanto, comportadamente, aspiramos a um churrasco no
domingo e a uma cerveja com os amigos.
É também possível (sem contradizer a hipótese anterior)
que os adultos não saibam mais sonhar muito além de seu
nariz. Ora, a capacidade de os adolescentes inventarem seu
futuro depende dos sonhos aos quais nós renunciamos. Pode
ser que, quando eles procuram, nas entrelinhas de nossas
falas, as aspirações das quais desistimos, eles se deparem
apenas com versões melhoradas da mesma vida acomodada
que, mal ou bem, conseguimos arrumar. Cada época tem os
adolescentes que merece.
(Adaptado de Contardo Calligaris. Folha de S. Paulo, 11/01/07)
As normas de concordância verbal estão plenamente respeitadas na frase:
•

A) Não se imputem aos adolescentes de hoje a exclusiva responsabilidade pelo fato, lastimável, de aspirarem a tão pouco.

•

B) A presença maciça, em nossas telas, de tantas ficções, não nos devem fazer crer que sejamos capazes de sonhar mais do que as gerações passadas.

•

C) Se aos jovens de hoje coubesse sonhar no ritmo das ficções projetadas em nossas telas, múltiplos e ágeis devaneios se processariam.

•

D) Ficaram como versões melhoradas da nossa vida acomodada de hoje o vestígio dos nossos sonhos de ontem.

•

E) Ao pretender que se mobilize os estudantes para as exigências do mercado de trabalho, o professor de nossas escolas impede-os de sonhar.
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Q14.
As palavras e a violência
A grande pensadora norte-americana Susan Sontag (1933-2004) refletiu e escreveu sobre inúmeros temas culturais da
modernidade, sem jamais esquecer-se dos aspectos políticos neles implicados. Sabedora do peso das palavras, indignava-se quando
os poderosos se valiam delas com o fito de encobrir artificialmente uma violência real. Por vezes, a elipse mesma da palavra correta
pode significar a camuflagem de um fato que não se deseja nomear. Veja-se este trecho da autora, extraído de seu livro póstumo Ao
mesmo tempo:
Palavras alteram, palavras acrescentam, palavras subtraem. Foi a insistência em evitar a palavra “genocídio”, enquanto cerca de
800 mil tutsis estavam sendo massacrados em Ruanda pelos seus vizinhos hutus, alguns anos atrás, que indicou que o governo
americano não tinha a menor intenção de fazer nada. Recusar-se a chamar o que ocorreu com tantos prisioneiros no Iraque, no
Afeganistão ou na baía de Guantánamo pelo seu nome verdadeiro − “tortura” − é tão escandaloso quanto a recusa em chamar o
genocídio de Ruanda de genocídio. A respeito dos presos no Iraque, disse o governo que foram objetos de “maus tratos” ou até de
“humilhação” − isso foi o máximo que admitiu o secretário de Defesa Donald Rumsfeld, numa entrevista coletiva. E concluiu: “Portanto,
não vou usar a palavra tortura”.
As palavras podem ser utilizadas com eufemismo por duas razões, pelo menos: atendendo à delicadeza de quem as
pronuncia, para não chocar desnecessariamente o interlocutor, ou encobrindo com má-fé o ato ignominioso, que se falseia para
ocultar a responsabilidade de quem o praticou. Para uma escritora crítica como Susan Sontag, essas operações não se confundem
jamais, e ela parece nos alertar para que também nós apuremos os ouvidos diante do que realmente dizem as palavras, ao
descreverem um fato.
(Sebastião Arruda Campos, inédito)
Na frase Susan Sontag refletiu e escreveu sobre inúmeros temas culturais, o termo sobre atende adequadamente a regência dos verbos refletir e
escrever. Também está adequada a regência verbal em:
•

A) O secretário não desmentiu nem se retratou do seu pronunciamento sobre as torturas em Guantánamo.

•

B) A escritora jamais cogitou ou se dispôs a escrever ensaios que não fossem marcados por uma preocupação política.

•

C) Nenhum governante admite e se responsabiliza pelos efeitos políticos de sua insensibilidade diante de uma tragédia social.

•

D) Poucas pessoas se incomodam ou se preocupam com a apuração do real sentido das palavras que usualmente empregam.

•

E) Certos eufemismos propagam e redundam em certos mascaramentos de sentido cujo efeito político é nefasto.
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Q15.
Falsificações na internet
Quem frequenta páginas da internet, sobretudo nas redes sociais, volta e meia se depara com textos atribuídos a
grandes escritores. Qualquer leitor dos mestres da literatura
logo perceberá a fraude: a citação está longe de honrar a alegada autoria. Drummond, Clarice Lispector, Guimarães Rosa e
Fernando Pessoa, por exemplo, jamais escreveriam banalidades recheadas de lugares comuns, em linguagem capenga e
estilo indefinido. Mas fica a pergunta: o que motiva essas falsificações grosseiras de artistas da palavra e da imaginação?
São muitas as justificativas prováveis. Atrás de todas
está a vaidade simplória de quem gostaria de ser tomado por
um grande escritor e usa o nome deste para promover um texto
tolo, ingênuo, piegas, carregado de chavões. Os leitores incautos mordem a isca e parabenizam o fraudulento, expandindo a
falsificação e o mau gosto. Mas há também o ressentimento
malicioso de quem conhece seus bem estreitos limites literários
e, não se conformando com eles, dispõe-se a iludir o público
com a assinatura falsa, esperando ser confundido com o grande escritor. Como há de fato quem confunda a gritante aberração com a alta criação, o falsário dá-se por recompensado enquanto recebe os parabéns de quem o “curtiu”.
Tais casos são lamentáveis por todas as razões, e constituem transgressões éticas, morais, estéticas e legais. Mas fiquemos apenas com a grave questão da identidade própria que
foi rejeitada em nome de outra, inteiramente postiça. Enganarse a si mesmo, quando não se trata de uma psicopatia grave, é
uma forma dolorosa de trair a consciência de si. Os grandes
atores, apoiando-se no talento que lhes é próprio, enobrecem
esse desejo tão humano de desdobramento da personalidade e
o legitimam artisticamente no palco ou nas telas; os escritores
criam personagens com luz própria, que se tornam por vezes
mais famosos que seus criadores (caso de Cervantes e seu
Dom Quixote, por exemplo); mas os falsários da internet, ao
não assinarem seu texto medíocre, querem que o tomemos
como um grande momento de Shakespeare. Provavelmente jamais leram Shakespeare ou qualquer outro gênio citado: conhecem apenas a fama do nome, e a usam como moeda corrente no mercado virtual da fama.
Tais fraudes devem deixar um gosto amargo em quem
as pratica, sobretudo quando ganham o ingênuo acolhimento
de quem, enganado, as aplaude. É próprio dos vícios misturar
prazer e corrosão em quem os sustenta. Disfarçar a mediocridade pessoal envergando a máscara de um autêntico criador
só pode aprofundar a rejeição da identidade própria. É um
passo certo para alargar os ressentimentos e a infelicidade de
quem não se aceita e não se estima.
(Terêncio Cristobal, inédito)
Está plenamente adequada a pontuação da seguinte
frase:
•

A) Atualmente, ocorre na internet com cansativa frequência, a atribuição de textos insípidos aos grandes
autores da nossa literatura, o que concorre certamente para a propagação do mau gosto, e a banalização da fraude.

•

B) Atualmente ocorre na internet, com cansativa frequência, a atribuição de textos insípidos, aos grandes autores da nossa literatura, o que concorre
certamente, para a propagação do mau gosto e a banalização da fraude.

•

C) Atualmente, ocorre na internet, com cansativa frequência, a atribuição de textos insípidos aos grandes
autores da nossa literatura, o que concorre, certamente, para a propagação do mau gosto e a banalização da fraude.

•

D) Atualmente ocorre, na internet com cansativa frequência, a atribuição de textos insípidos, aos grandes autores, da nossa literatura o que concorre,
certamente, para a propagação do mau gosto e a banalização da fraude.

•

E) Atualmente ocorre, na internet, com cansativa frequência a atribuição, de textos insípidos, aos grandes autores da nossa literatura, o que concorre,
certamente para a propagação do mau gosto, e a banalização da fraude.
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Q16.
Quantas janelas você abre no computador enquanto
checa seus e-mails e atualizações de amigos em redes sociais
pelo celular? Você consegue cozinhar, conversar ao telefone e
pôr o bebê para dormir com igual competência? Cuidado. O
bombardeio de informações e a quantidade de tarefas a serem
executadas ao mesmo tempo podem comprometer sua
capacidade de concentração e, no final das contas, você acabará não fazendo nada direito. Ter um perfil multitarefeiro, associado à "geração Y" − jovens nascidos nos anos 80 − pode
também ser sinônimo de falta de atenção e de trabalho mal
feito, o que afeta a empregabilidade.
Com a demanda de informação nos dias de hoje, em que
um incidente em qualquer canto pode repercutir em vários
países ao redor do mundo, o tempo de concentração diminuiu.
Do ponto de vista dos departamentos de recursos humanos,
esse pouco tempo de concentração pode ser um problema para
a geração Y nas empresas, principalmente porque as
organizações precisam da dedicação de tempos longos a
reuniões extensas.
A aposta em trabalhadores multitarefeiros está voltada
para a quantidade de informações que alguém pode absorver
frente às diversas fontes e dados eletrônicos disponíveis hoje.
No entanto, as pesquisas mostram que aqueles que mantêm
foco em mais de uma atividade ao mesmo tempo são uma
raridade. O que se tem hoje são pessoas que, devido ao meio
em que estão inseridas, se tornaram "multitarefeiras crônicas",
mas não conseguem ser boas nos atributos relacionados ao
multitarefismo: prestar atenção somente ao conteúdo relevante,
armazená-lo na memória e alternar o foco nas tarefas.
Um pesquisador alerta, no entanto, que as pessoas, de
modo geral, já sentem estresse e vários problemas emocionais
relacionados à correria da multitarefa. Pouco tempo de descanso, cabeça atolada de problemas e impossibilidade de concentração por mais de 20 minutos em uma leitura, por exemplo, são
características marcantes das mentes altamente atarefadas. "A
sociedade, normalmente, comete um terrível engano ao encorajar as pessoas a realizarem multitarefas", diz.
(Maíra Lie Chao. Planeta, São Paulo, Editora Três, julho de
2011, p. 42-46, com adaptações)
Considere as afirmativas feitas a seguir em relação ao emprego de sinais de pontuação no texto.

I. – jovens nascidos nos anos 80 –
Os travessões isolam segmento explicativo da expressão anterior.

II. ... nos atributos relacionados ao multitarefismo: prestar atenção somente ao conteúdo relevante ...
Os dois-pontos introduzem a fala de um diálogo estabelecido virtualmente entre autor e leitor.

III. "A sociedade, normalmente, comete um terrível engano ao encorajar as pessoas a realizarem multitarefas."
As aspas que aparecem na frase final indicam que se trata de reprodução exata das palavras do pesquisador citado.

Está correto o que consta em

•

A) II, apenas.

•

B) I e II, apenas.

•

C) I e III, apenas.

•

D) II e III, apenas.

•

E) I, II e III.
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Q17.
O comportamento esperado na escola é bastante marcado por expectativas. Quando pensamos que "matemática é coisa de
menino", que "menina é mais caprichosa", enfim, que certas coisas são próprias de meninas e outras de meninos, estamos limitando
as aprendizagens e as experiências de vida das crianças e adolescentes.
Por exemplo, quantas grandes jogadoras de futebol podemos ter perdido em nossas escolas a cada ano justamente porque as
meninas são desencorajadas a praticar esse esporte, considerado "de menino"? Ou quantas matemáticas e físicas o mundo pode ter
perdido cada vez que se acreditou que as alunas, por serem meninas, são naturalmente mais fracas nas disciplinas da área de
exatas? Toda vez que uma menina tem menos incentivo para fazer algo considerado "de menino", os estereótipos de gênero
funcionam como um freio para todas as possibilidades de aprendizagem que poderiam delinear outro futuro para ela.
Apesar de haver registros sobre equipes femininas de futebol nos anos de 1920, jogar futebol passou a ser proibido às
mulheres em um decreto federal de 1941. Ao lado de lutas, saltos, rúgbi, polo e atletismo, a proibição se estendeu até 1979, sob a
alegação de que era uma atividade violenta demais para elas.
Atualmente, o Brasil conta com uma das melhores jogadoras de futebol de toda a história. Marta Vieira da Silva recebeu cinco
vezes o título de melhor jogadora de futebol feminino do mundo pela Fifa, dois a mais que o mais premiado brasileiro na versão
masculina do prêmio. Entretanto, a vantagem de Marta em suas premiações não garantiu visibilidade para os campeonatos femininos
nas programações da TV brasileira nem salários iguais àqueles recebidos por seus colegas do futebol masculino. Ações como a
proibição do futebol feminino nos anos de 1940 mostram que tais desigualdades devem-se muito mais aos estereótipos de gênero
socialmente formulados e reproduzidos do que à falta de habilidade das mulheres no esporte.
Esse exemplo nos lembra o quanto ideias de que há "coisas de homem" ou "coisas de mulher" são muitas vezes produtos de
estereótipos e hierarquias sociais. Assim, é sempre preciso celebrar pessoas que desafiam as regras previstas e mostram que o corpo
humano, feminino ou masculino, pode desenvolver habilidades as mais variadas, inclusive aquelas não previstas culturalmente.
(Adaptado de: ACCIOLY, Lins, Beatriz et al. Diferentes, não desiguais: a questão de gênero na escola. São Paulo: Reviravolta, 2009,
p.19-21)
Mantendo-se a correção e, em linhas gerais, o sentido original, uma redação alternativa para a última frase do 4o parágrafo encontra-se em:
•

A) Proibir o futebol feminino nos anos de 1940 é indício quando tais desigualdades se produzem ante aos estereótipos de
gênero formulados e reproduzidos pela sociedade, em decorrência da falta de habilidade das mulheres no esporte.

•

B) Ações tal qual a interdição do futebol feminino nos anos de 1940 mostra que tais desigualdades se devem sobremaneira à
invariabilidade de gênero socialmente formulada e reproduzida, em detrimento da habilidade das mulheres no esporte.

•

C) Atos como proibir futebol feminino nos anos de 1940 são mostras que tais desigualdades produzem frutos de estereótipos
de gênero formulados e reproduzidos em sociedade, e não à falta de habilidade das mulheres no esporte.

•

D) A proibição do futebol feminino na década de 1940, por exemplo, ilustra o fato de que essas desigualdades advêm antes
de padrões de gênero socialmente formulados e reproduzidos do que da falta de habilidade das mulheres no esporte.

•

E) Ações de proibição do futebol feminino na década de 1940 se deve a desigualdades, que provém de modelos de gênero
social, formulados e reproduzidos, dada à falta de habilidade das mulheres no esporte.
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Q18.
Está redigida em conformidade com a norma-padrão da
língua portuguesa a frase:
•

A) Ocupa-se as faixas de terra que vão do Amapá ao
norte do Pará com várias comunidades indígenas.

•

B) Faz pelo menos três séculos que esses povos partilham uma história de relações comerciais, políticas,
matrimoniais e rituais.

•

C) São comuns livros didáticos que, ao tratarem da
condição dos índios do Brasil, contribui para divulgar
uma história de perdas culturais.

•

D) O acúmulo de experiências de contato entre diferentes povos permitiram que ocorresse processos de
fusão e de separação de grupos.

•

E) Com o avanço das frentes de colonização em suas
terras, foi trazido uma série de novos conhecimentos
e tecnologias.
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Q19.
Se um cachorro “pensa” ou não, “tem consciência” ou
não, isso depende da definição escolhida. Algumas pessoas
não atribuirão “consciência” a criatura alguma que não seja capaz de abstrair um conceito geral com base em fatos particulares e, a partir daí, aplicar o aparato da lógica formal de modo a
fazer inferências para além desses fatos. Outros conferem
“consciência” a criaturas que reconhecem seus parentes consanguíneos e se recordam de locais prévios relacionados a situações de perigo ou de prazer. Pelo primeiro critério, os cães
não têm consciência; pelo segundo, têm. Mas os cães permanecem sendo cães e sentindo aquilo que sentem, sem levar em
consideração os rótulos escolhidos por nós.
No contexto dos esforços internacionais para conservar
a biodiversidade, essa questão assume uma importância central, uma vez que o argumento clássico sobre os motivos pelos
quais uma criatura supostamente decente e moral como o
Homo sapiens pode maltratar e até mesmo exterminar outras
espécies se assenta sobre uma posição extrema num
continuum. A tradição cartesiana, formulada explicitamente no
século XVII, mas presente, sem dúvida, numa forma “popular”
ou em outras versões, ao longo de toda história humana, sustenta que os outros animais são pouco mais que máquinas desprovidas de sentimentos e que apenas os homens gozam de
“consciência”, não importa como ela seja definida. Nas versões
radicais dessa teoria, até mesmo a dor e o sofrimento manifestos de outros mamíferos (tão palpáveis para nós, e da maneira
mais visceral, uma vez que as expressões vocais e faciais desses parentes evolutivos próximos são semelhantes às nossas
próprias reações aos mesmos estímulos) nada mais sinalizam
do que uma resposta automática sem nenhuma representação
interna em termos de sentimento − porque os outros animais
não têm consciência alguma. Assim, levando adiante esse argumento, poderíamos nos preocupar com a extinção em função de
outras razões, mas não em virtude de alguma espécie de dor ou
sofrimento associado a essas mortes inevitáveis.
Não acredito que muitas pessoas sustentem nos dias de
hoje uma versão tão forte da posição cartesiana, mas a tradição
de se considerar os animais “inferiores” como “menos capazes
de sentir” certamente persiste como um paliativo que ajuda a
justificar nossa rapacidade − do mesmo modo como os nossos
ancestrais racistas argumentavam que os “insensíveis” índios
eram incapazes de experimentar alguma forma de dor conceitual ou filosófica pela perda de seu ambiente ou modo de vida
(desde que os territórios reservados suprissem suas necessidades corporais de alimento e segurança), e que os “primitivos” africanos não lamentariam a terra natal e a família abandonadas à força uma vez que a escravidão lhes assegurasse a
sobrevivência do ponto de vista físico.
(Adaptado de: Stephen Jay Gould. A montanha de moluscos
de Leonardo da Vinci. Trad. de Rejane Rubino. S.Paulo: Cia.

das Letras, 2003. p.465-6)
O cartesianismo sustenta que os animais são pouco mais que máquinas desprovidas de sentimentos.
As versões radicais do cartesianismo consideram que até mesmo a dor de outros mamíferos é apenas uma resposta automática.
Para o cartesianismo, o sofrimento dos animais não deve ser motivo para nos preocuparmos com sua possível extinção.
As frases acima articulam-se num único período, com clareza e correção, em:
•

A) Ao sustentar que os animais são pouco mais que máquinas desprovidas de sentimentos e, segundo as versões radicais do cartesianismo, ao considerar
que até mesmo a dor dos mamíferos é uma resposta automática, o sofrimento dos animais não deve ser motivo para nos preocuparmos com sua possível
extinção.

•

B) O cartesianismo, cujas versões radicais consideram que até mesmo a dor de outros mamíferos é apenas uma resposta automática, sustenta que os
animais são pouco mais que máquinas desprovidas de sentimentos e, por conseguinte, que seu sofrimento não deve ser motivo para nos preocuparmos com
sua possível extinção.

•

C) Para o cartesianismo, o sofrimento dos animais não deve ser motivo para nos preocuparmos com sua possível extinção, por que sustenta que os animais
são pouco mais que máquinas desprovidas de sentimentos, as versões radicais do cartesianismo considerando que até mesmo a dor de outros mamíferos é
apenas uma resposta automática.

•

D) O cartesianismo sustenta que os animais são pouco mais que máquinas desprovidas de sentimentos e considera que até mesmo a dor de outros
mamíferos é apenas uma resposta automática, isso para suas versões radicais, porquanto o sofrimento dos animais não deve ser motivo para nos
preocuparmos com sua possível extinção.

•

E) Sustentando que os animais são pouco mais que máquinas desprovidas de sentimentos, o cartesianismo, em suas versões radicais, consideram que até
mesmo a dor de outros mamíferos é apenas uma resposta automática, na medida em que o sofrimento dos animais não deve ser motivo para nos
preocuparmos com sua possível extinção.
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Q20.
Perspectiva de Montesquieu
O grande pensador francês Montesquieu (1689-1755) é
um dos mais importantes intelectuais na história das ciências
jurídicas. A grande originalidade de sua obra maior − O espírito
das leis − consiste na revolução metodológica. O método de
Montesquieu comporta dois aspectos inter-relacionados, que
podem ser distinguidos com clareza. O primeiro exclui da
ciência social toda perspectiva religiosa ou moral; o segundo
afasta o autor das teorias abstratas e dedutivas e o dirige para a
abordagem descritiva e comparativa dos fatos sociais.
Quanto ao primeiro, constituía um solapamento do finalismo teológico e moral que ainda predominava na época,
segundo o qual todo o desenvolvimento histórico do homem
estaria subordinado ao cumprimento de desígnios divinos.
Montesquieu, ao contrário, reduz as instituições a causas puramente humanas. Segundo ele, introduzir princípios teológicos
no domínio da história, como fatores explicativos, é confundir
duas ordens distintas de pensamento. Deliberadamente, dispõese a permanecer nos estritos domínios dos fenômenos políticos,
e jamais abandona tal projeto.
Já nas primeiras páginas do Espírito das leis ele
adverte o leitor contra um possível mal-entendido no que diz
respeito à palavra “virtude”, que emprega amiúde com
significado exclusivamente político, e não moral. Para
Montesquieu, o correto conhecimento dos fatos humanos só
pode ser realizado cientificamente na medida em que eles
sejam visados como são e não como deveriam ser. Enquanto
não forem abordados como independentes de fins religiosos e
morais, jamais poderão ser compreendidos. As ciências
humanas deveriam libertar-se da visão finalista, como já haviam
feito as ciências naturais, que só progrediram realmente quando
se desvencilharam do jugo teológico.
Para o debate moderno das relações que se devem ou

não travar entre os âmbitos do direito, da ciência e da religião,
Montesquieu continua sendo um provocador de alto nível.

(Adaptado de Montesquieu − Os Pensadores. S. Paulo: Abril,
1973)
Está inteiramente clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto:
•

A) Montesquieu valeu-se, em O espírito das leis, do conceito político de “virtude”, escoimando essa palavra de qualquer ressonância de ordem moral ou
religiosa.

•

B) Para que não se confundissem os leitores, Montesquieu advertiu-os que a palavra “virtude” ali empregada não detinha terminologia religiosa, conquanto
apenas política.

•

C) Era mister de Montesquieu desconsiderar o desígnio divino, razão pela qual fixou no termo “virtude” o censo de sentido político que a palavra deveria
transpirar.

•

D) Em O espírito das leis, propunha Montesquieu a tratar das instituições de fato humanas, tendo por isso empregado a palavra “virtude” em sentido
material, e não teológico.

•

E) Ao conceito moral de “virtude” opôs-se Montesquieu, preterindo-o uma vez que lhe preferia no sentido político, tendo para isso alertado seus
leitores em O espírito das leis.
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Q21.

Para a filosofia, o conceito de belo liga-se, de maneira indissociável, ao de verdadeiro − e, por extensão, ao de bom e
justo. Isso ecoa no cotidiano quando classificamos um bom gesto de "belo" ou recriminamos uma criança que cometeu peraltice, dizendo que ela fez uma "coisa feia". Estamos, aí, ainda que
nos aspectos mais comezinhos da vida, no terreno da metafísica, a subdivisão do conhecimento filosófico que se debruça sobre tudo aquilo que ultrapassa a experiência sensível. Há, de fato, na beleza − de uma flor, de uma pessoa, de uma obra de arte − algo que parece transcender o aspecto físico e que se conecta ao que há de idealmente mais perfeito e, até mesmo, ao
que é considerado divino.
Mas, independentemente de estar associada a outros
conceitos sublimes, a beleza requer definição concreta − o que
nos ajuda, inclusive, se nem sempre a nos tornarmos mais verdadeiros, bons ou justos, pelo menos mais agradáveis ao espelho. Não basta, portanto, intuir que algo é belo. É preciso entender por que desperta em nós essa percepção deleitosa.
De acordo com o estudo das proporções e da biologia
evolutiva, a beleza não é apenas questão de gosto: é a reunião
feliz, e não muito comum, de simetria, harmonia e unidade. Uma
forma de inteligência biológica com evidentes vantagens adaptativas. Em outras palavras, a beleza paira acima das apreciações meramente pessoais.
A progressiva compreensão das formas de beleza e as
tecnologias dela surgidas produziram uma grande conquista:
hoje, talvez não sejamos intrinsecamente mais belos do que outras gerações − mas podemos ficar mais bonitos do que nunca.
Tudo que nos permite explorar nossos pontos fortes e driblar
nossas fraquezas genéticas é resultante da combinação entre
os avanços nos cuidados com a aparência física e o estilo, a
possibilidade de envelhecer com saúde e, não menos essencial,
a valorização de atributos sociais como autoestima, simpatia, cultura e expressividade. "É o equilíbrio dessas qualidades que torna um indivíduo mais ou menos atraente", diz o cirurgião plástico Noel Lima, do Rio de Janeiro.

(Adaptado de Anna Paula Buchalla. Veja, 12 de janeiro de 2011,
p. 79)
Considerando-se o texto, está INCORRETA a afirmativa:
•

A) O sentido da expressão essa percepção deleitosa remete à subjetividade implícita na frase anterior: intuir que algo é belo. (2o parágrafo).

•

B) Transpondo para a voz passiva a frase ou recriminamos uma criança o resultado será: ou uma criança é recriminada por nós. (1o parágrafo).

•

C) A expressão grifada em é resultante da combinação configura um exemplo de regência nominal. (último parágrafo).

•

D) A expressão por que pode ser substituída por as razões pelas quais, sem qualquer alteração na estrutura e no sentido do restante da frase em que se
encontra. (2o parágrafo).

•

E) É o equilíbrio dessas qualidades que torna um indivíduo ... (final do texto) Substituindo-se a expressão grifada por essas qualidades, a frase deverá ser
alterada para: São essas qualidades que tornam um indivíduo ....
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Q22.
I − Errata
• (ed, dc) 1. Lista de retificação de erros que saíram
impressos em uma publicação. A errata é geralmente
impressa em página separada (colada no início ou no fim
do exemplar, ou simplesmente encartada solta) e em
papel diferente do que foi usado na publicação. Traz a
indicação de erros, o número das páginas onde se encontram e as formas corrigidas. Alguns profissionais
distinguem errata de corrigenda: este último termo, no
caso, é aplicado para erros redacionais ou de conteúdo,
ao passo que errata diz respeito principalmente a erros de
composição ou de montagem, que escaparam aos
revisores e saíram impressos na publicação. 2. Cada um
dos erros relacionados nessa lista.
(Carlos Alberto Rabaça e Gustavo Guimarães Barbosa.
Dicionário de comunicação. 2. ed. rev. e atualizada.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2001, p. 276)

II − O dicionário de onde foi extraído o verbete acima contém
uma página com o título CONVENÇÕES UTILIZADAS
NESTA OBRA, e nela se lê:

1. Áreas e acepções
Este dicionário inclui definições em 23 áreas, indicadas da
seguinte forma:
• (av) recursos audiovisuais
• (cn) cinema
• (co) teoria da comunicação
• (dc) documentação
• (ed) editoração, artes gráficas
etc.
Considerado I, é correto afirmar:
•

A) Os parênteses em ( colada no início [...] solta) podem ser substituídos por travessões sem prejuízo do sentido e da correção originais.

•

B) A substituição de ao passo que por “conforme” mantém o sentido e a correção originais.

•

C) Tanto em ( colada no início ou no fim do exemplar, ou simplesmente encartada solta), quanto em errata diz respeito principalmente a erros de
composição ou de montagem, ou estabelece relação de exclusão entre os elementos associados.

•

D) A expressão diz respeito está também empregada em conformidade com o padrão culto escrito em “As manchetes desse jornal de hoje diz respeito
sobretudo às enchentes que ocorrem no país”.

•

E) Se o que consta no segmento 2 fosse empregado na frase “Cada um dos erros relacionados nessa lista receberam a devida correção”, a concordância
com o padrão culto escrito estaria assegurada.
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Q23.
De toda a água existente no planeta, apenas o percentual de 3% é doce, e sua maior parte está em geleiras. Mas o
restante, se bem usado, pode abastecer a natureza e o homem.
"O início das comunidades sedentárias é o início da
necessidade de administrar suprimentos de água doce", diz o
arqueólogo inglês Steve Mithen. "Esse é um ponto de partida
para o grande dilema moderno. De preocupação de indivíduos,
passou para cidades, nações e hoje é um tema global."
A Organização das Nações Unidas (ONU) calcula que
cerca de um bilhão de pessoas não têm acesso à água potável
e pelo menos dois bilhões não conseguem água adequada para
beber, lavar-se e comer. Viver com escassez de água é uma
condição associada a milhões de mortes ao ano, causadas por
doenças, má nutrição, fome crônica. Ao afastar meninos e meninas da escola, ela impede que as crianças e seus parentes e
amigos tenham acesso a informações que lhes darão uma vida
melhor.
O crescimento populacional e a necessidade de abastecer as pessoas com água − incluindo aí uma atividade crucial, a
agricultura – são fatores essenciais na questão, que o aquecimento global vem agravar. Só para atender à produção de
alimentos, o Banco Mundial estima que o consumo de água
aumentará 50% por volta de 2030. Especialistas anteveem que,
se nada for feito, bilhões de indivíduos se juntarão aos que já
sofrem com sua falta. As decorrências disso serão doenças,
fome, migrações e conflitos pela posse de água.
A má gestão da água tem reduzido os estoques aproveitáveis. Fator importante é a crença da maioria das pessoas de
que a água é um bem comum, que não pertence a ninguém em
especial. Há, também, uma evidente desproporção entre o que
é extraído e o volume de reposição disponível, sobretudo a
partir do século passado.
(Adaptado de Eduardo Araia. Planeta, março de 2009, p. 44-49)
A visão da água como um bem barato ou gratuito permanece arraigada em muitos lugares.

Parte das alternativas referentes ao uso adequado da água está sendo adotada ao redor do mundo.

Muitos agricultores relutam em rever seus métodos de plantio e de cultura.

As medidas para resolver o problema tardam a ser tomadas.

As frases acima articulam-se em um único período com clareza, correção e lógica, em:
•

A) As medidas para resolver o problema da água como um bem barato ou gratuito com a qual permanece arraigada em muitos lugares tardam a ser
tomadas, sendo parte das alternativas ao uso adequado da água que está sendo adotada ao redor do mundo mesmo que muitos agricultores relutam em
rever seus métodos de plantio e de cultura.

•

B) Parte das alternativas referentes ao uso adequado da água está sendo adotada ao redor do mundo, porém muitos agricultores relutam em rever seus
métodos de plantio e de cultura, pois a visão da água como um bem barato ou gratuito permanece arraigada em muitos lugares, de modo que as medidas
para resolver o problema tardam a ser tomadas.

•

C) A visão da água como um bem barato ou gratuito permanece arraigada em muitos lugares, como parte das alternativas referentes ao uso adequado a
qual está sendo adotada ao redor do mundo, com muitos agricultores relutando em rever seus métodos de plantio e de cultura, já que as medidas para
resolver o problema tardam a ser tomadas.

•

D) Muitos agricultores, relutando em rever seus métodos de plantio e de cultura, onde as medidas para resolver o problema tardam a ser tomadas, faz parte
das alternativas referentes ao uso adequado da água, que está sendo adotada ao redor do mundo, com a visão dela como bem barato ou gratuito.

•

E) Como fazem parte das alternativas referentes ao uso adequado da água, muitos agricultores relutam em rever seus métodos de plantio e de cultura com
as medidas tardando a ser tomadas para resolver o problema da visão da água como um bem barato ou gratuito, arraigado em muitos lugares.
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Q24.
A frase que atende integralmente ao padrão culto escrito é:
•

A) Vossa Excelência, é certo que vossa presença está sendo reclamada: todos querem que continui a prestar apoio ao grupo de trabalho.

•

B) As alterações que provirem da reunião com o prefeito serão bem recebidas, se contemplarem os direitos de todos os cidadãos da comunidade.

•

C) Os guardas-florestais requereram revisão do acordo feito com empresas que não respeitam as normas ambientais.

•

D) Se o manual contesse todas as informações necessárias, não haveria necessidade de eu estar solicitando mais esclarecimentos.

•

E) Se você o ver ainda hoje, avise que o prazo para entrega do documento expirará amanhã.
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Q25.
Outro dia, numa mesa de bar, hesitante e assustado, me
dei conta de que eu não sabia a minha idade. Como pode, a
esta altura do campeonato − qual altura exatamente? − a pessoa ignorar quantos anos tem?
Quando você é criança, a idade é um negócio fundamental. É o dado mais importante depois do seu nome. Lembro
que, na época, eu achava de uma obviedade tacanha esse “vou
fazer”, mas hoje entendo: o desejo de crescer é parte fundamental do software com que viemos ao mundo. Seis, vou fazer
sete, é menos uma constatação óbvia do que uma saudável
aspiração.
Dos 20 aos 30 anos, avança-se lentamente, com sentimentos contraditórios. A escola foi há séculos, mas ser adulto
ainda é estranho. A resposta sincera a quantos anos você tem,
nessa fase, seria: “26, queria fazer 25”, “25, queria fazer 24”, até
chegar a 20 − acho que ninguém, a não ser dopado por doses
cavalares de nostalgia e amnésia, gostaria de ir além, ou
melhor, aquém, e voltar à adolescência.
Trinta anos é uma idade marcante. Agora é inegável que
você ficou adulto. Mas aí você faz 35 e entra numa zona cinzenta (ou grisalha?) em que idade não significa mais muita
coisa. A impressão que eu tenho, a esta altura do campeonato −
qual altura, exatamente? − é que todo mundo tem a minha idade. Não sendo púbere nem gagá, estão todos no mesmo barco,
uns com mais dor nas costas, mas no mesmo barco, trabalhando, casando, separando e resmungando nas redes sociais. Deve ser por isso que, sem perceber, parei de contar.
(Adaptado de: PRATA, Antonio. Folha de S. Paulo, 01/02/2015)
A “saudável aspiração” apontada pelo autor refere-se
•

A) ao desejo de crescer que se manifesta nas crianças,
que, desse modo, acabam se referindo a uma idade
futura ao dizerem quantos anos têm.

•

B) ao sonho de perpetuar indefinidamente a infância,
período do desenvolvimento humano marcado pela
fantasia, explorada em contos infantis, de nunca
crescer.

•

C) ao desejo de parar de envelhecer quando se tem
mais 30 anos e se percebe a inexorabilidade do passar do tempo.

•

D) à pretensão nostálgica do adulto recém-formado de
retornar à adolescência e, assim, escapar das responsabilidades adquiridas.

•

E) ao esquecimento voluntário da própria idade, estratégia que, segundo o autor, proporciona a oportunidade de enxergar as pessoas como se não houvesse
diferença etária entre elas.
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Q26.
Numa definição solta, a floresta tropical é um tapete
multicolorido, estruturado e vivo, extremamente rico. Uma colônia extravagante de organismos que saíram do oceano há
400 milhões de anos e vieram para a terra. Dentro das folhas
ainda existem condições semelhantes às da primordial vida marinha. Funciona assim como um mar suspenso, que contém
uma miríade de células vivas, muito elaborado e adaptado. Em
temperatura ambiente, usando mecanismos bioquímicos de
complexidade quase inacessível, processam-se átomos e moléculas, determinando e regulando fluxos de substâncias e energias.
A mítica floresta amazônica vai muito além de um museu
geográfico de espécies ameaçadas e representa muito mais do
que um simples depósito de carbono. Evoluída nos últimos
50 milhões de anos, a floresta amazônica é o maior parque
tecnológico que a Terra já conheceu, porque cada organismo
seu, entre trilhões, é uma maravilha de miniaturização e automação. Qualquer apelo que se faça pela valorização da floresta
precisa recuperar esse valor intrínseco.
Cada nova iniciativa em defesa da floresta tem trilhado
os mesmos caminhos e pressionado as mesmas teclas. Neste
comportamento, identificamos o que Einstein definiu como a
própria insanidade: “fazer a mesma coisa, de novo, esperando
resultados diferentes”.
Análises abrangentes mostram numerosas oportunidades para a harmonização dos interesses da sociedade contemporânea com uma Amazônia viva e vigorosa. Para chegarmos
lá, é preciso compenetração, modéstia, dedicação e compromisso com a vida. Com os recursos tecnológicos disponíveis,
podemos agregar inteligência à ocupação, otimizando um novo
uso do solo, que abra espaço para a reconstrução ecológica da
floresta. Podemos também revelar muitos outros segredos
ainda bem guardados da resiliente biologia tropical e, com isso,
ir muito além de compreender seus mecanismos.
A maioria dos problemas atuais podem se resolver por
meio dos diversos princípios que guiam o funcionamento da
natureza. Uma lista curta desses princípios, arrolados pela escritora Janine Benyus, constata que a natureza é propelida pela
luz solar; utiliza somente a energia de que necessita; recicla
todas as coisas; aposta na diversidade; demanda conhecimento
local; limita os excessos internamente; e aproveita o poder dos
limites.
(Adaptado de: NOBRE, Antônio Donato. O Futuro Climático da
Amazônia. Disponível em: www.ccst.inpe.br)
Depreende-se do texto que
•

A) os organismos que habitam a floresta tropical originaram-se do oceano, sendo que suas folhas guardam até hoje dentro de si semelhanças com as
condições da antiga vida marinha.

•

B) o desmatamento descontrolado na área da floresta
amazônica já a transformou em um verdadeiro museu geográfico de espécies ameaçadas, muitas das
quais serão brevemente extintas.

•

C) a definição de Einstein do que seja a “insanidade”
contribuiu para forjar novas iniciativas em defesa da
floresta, que, entretanto, vão de encontro aos interesses da sociedade atual.

•

D) a floresta amazônica é conhecida como um grande
“parque tecnológico” devido ao alto número de empresas de desenvolvimento que buscam extrair matéria-prima do local.

•

E) os princípios listados por Janine Benyus oferecem
novas pistas sobre os mecanismos da natureza, mas
são ineficazes quando se trata de resolver os problemas causados a ela pelo homem.
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Q27.
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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Q28.
Sobre Poesia
Não têm sido poucas as tentativas de definir o que é
poesia. Desde Platão e Aristóteles até os semânticos e concretistas modernos, insistem filósofos, críticos e mesmo os próprios
poetas em dar uma definição da arte de se exprimir em versos,
velha como a humanidade. [...]
Um operário parte de um monte de tijolos sem significação especial senão serem tijolos para − sob a orientação de
um construtor que por sua vez segue os cálculos de um engenheiro obediente ao projeto de um arquiteto − levantar uma
casa. Um monte de tijolos é um monte de tijolos. Não existe neles beleza específica. Mas uma casa pode ser bela, se o projeto
de um bom arquiteto tiver a estruturá-lo os cálculos de um bom
engenheiro e a vigilância de um bom construtor no sentido do
bom acabamento, por um bom operário, do trabalho em execução.
Troquem-se tijolos por palavras, ponha-se o poeta subjetivamente na quádrupla função de arquiteto, engenheiro, construtor e operário, e aí tendes o que é poesia. A comparação
pode parecer orgulhosa, do ponto de vista do poeta, mas, muito
pelo contrário, ela me parece colocar a poesia em sua real posição diante das outras artes: a de verdadeira humildade. O
material do poeta é a vida, e só a vida, com tudo o que ela tem
de sórdido e sublime. Seu instrumento é a palavra. Sua função
é a de ser expressão verbal rítmica ao mundo informe de sensações, sentimentos e pressentimentos dos outros com relação
a tudo o que existe ou é passível de existência no mundo mágico da imaginação. Seu único dever é fazê-lo da maneira mais
bela, simples e comunicativa possível, do contrário ele não será
nunca um bom poeta, mas um mero lucubrador de versos. [...]
Mas para o poeta a vida é eterna. Ele vive no vórtice
dessas contradições, no eixo desses contrários. Não viva ele
assim, e transformar-se-á certamente, dentro de um mundo em
carne viva, num jardinista, num floricultor de espécimes que, por
mais belos sejam, pertencem antes a estufas que ao homem
que vive nas ruas e nas casas. [...]

(Vinicius de Moraes. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro:
Aguilar, 1974, v. único, p. 536 e 537)
A comparação entre tijolos e palavras leva à constatação de que
•

A) palavras, que refletem sentimentos difusos e esparsos na vida de todas as pessoas, devem ter valor superior ao de tijolos, material cuja simplicidade não
permite a imediata criação de algo realmente belo.

•

B) somente um poeta, habitualmente voltado a exaltar os aspectos grandiosos e belos da vida, poderia associar um monte de tijolos, sem nenhuma beleza, a
palavras, instrumento capaz de criar realmente a poesia.

•

C) a versificação feita com palavras é tão importante quanto a disposição uniforme de tijolos que resulta na construção de uma casa, mesmo que tenha
havido uma escolha adequada para transmitir o sentimento de beleza.

•

D) a aparente inutilidade dos tijolos não condiz com a harmonia de sons e de significados transmitidos pelas palavras com que o verdadeiro poeta consegue
criar algo verdadeiramente belo e reconhecido.

•

E) elementos aparentemente simples e sem significação especial podem, se reunidos sob um planejamento e dispostos com harmonia e conhecimento, criar
a beleza que emerge da obra, ao ser esta finalizada.
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Q29.

A cidade de Goiás, antiga Villa-Boa de Goyaz, que até o
ano de 1933 ostentou a condição de capital do Estado, surgiu
das povoações fundadas, em 1926, pelo explorador paulista
Bartolomeu Bueno, o filho.
Nascida em decorrência do ciclo do ouro, a cidade
atingiu o auge durante o século XVIII.
A partir desse período, o seu núcleo central foi assumindo aparência arquitetônica própria, que ainda hoje conserva,
num estilo colonial condizente com as condições da região.
Encravada às margens do rio Vermelho, num vale
cercado por colinas, impossibilitada fisicamente de expandir-se,
a cidade acabou por assumir um ar romântico imposto por
contingências históricas e por força de sua situação geográfica.
Privilegiada no sentido de colocar as pessoas em contato permanente com os elementos da natureza, esse aspecto
foi acentuado por seus riachos cristalinos e sua vegetação
peculiar, suas ruas sinuosas e irregulares, suas ladeiras pedregosas, seus tortuosos e misteriosos becos, seus muros de
pedra. Esses mesmos muros de pedra que alimentaram as lendas sobre os escravos que os construíram e sobre a existência
de tesouros em pepita e ouro em pó, escondidos em suas
fendas. Lendas que provocavam a imaginação das crianças,
juntamente com os outros casos que os mais velhos contavam
ao cair da noite, revivendo as tradições tribais, tanto da África
quanto de nossos aborígenes.
Esse costume de os mais velhos contarem casos às
crianças, ao entardecer, é um fato psicológico que deve ser
realçado como elemento provocador, por excelência, da imaginação criadora dos vilaboenses.
O “contar casos” se constituiu numa tradição familiar de
nossos ancestrais que Cora Coralina faz reviver em sua obra
com toda pujança de seu poder criador.
Em seus poemas encontramos o estilo oral desses
“casos”, sem invencionices literárias, gravados com a aparente
simplicidade que caracteriza a sua obra poética.
(Adaptado da apresentação de: Cora Coralina. Vintém de
cobre: meias confissões de Aninha. 8. ed. S.Paulo: Global,
2001. p. 6 e 7)
O texto estabelece uma estreita relação entre
•

A) o nascimento da cidade em pleno ciclo do ouro e a riqueza que possibilitou a preservação da arquitetura colonial da cidade de Goiás.

•

B) a força da natureza que envolve a cidade de Goiás e o fato de suas construções terem resistido durante tanto tempo às transformações impostas pela
modernidade.

•

C) o fato de Goiás ter deixado de ser a capital do estado em 1933 e a impossibilidade de a cidade expandir-se fisicamente.

•

D) as características naturais e arquitetônicas da cidade de Goiás e as histórias misteriosas e as lendas que têm circulado pela cidade.

•

E) os poemas simples e românticos de Cora Coralina e a simplicidade dos escravos e índios que construíram e povoaram a cidade de Goiás.
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Q30.
Sucesso renovado
A previsão inicial de movimentar um público de 45 mil
espectadores foi superada pelo FEMUSC − 8º Festival de
Música de Santa Catarina. Na avaliação final realizada pela
organização, chegou-se ao total de 50 mil e 100 pessoas
durante os 13 dias de realização do evento (20 de janeiro a
2 de fevereiro) nos palcos fixos da programação, no Centro
Cultural de Jaraguá do Sul, e nos espaços alternativos.
Para o diretor executivo do Instituto FEMUSC, o resultado não chega a surpreender. “Estamos satisfeitos com a resposta do público, que este ano lotou todas as noites dos concertos, nos teatros da Sociedade Cultura Artística, mas também
marcou presença em outros ambientes do Centro Cultural”, assinala.
Para o próximo, a organização já prevê mudanças no
sentido de oferecer maior comodidade ao público, seguindo
uma evolução natural do Festival. Estas inovações serão discutidas ao longo do desenvolvimento da nona edição, cuja data
de realização já foi definida para o período de 19 de janeiro a
1º de fevereiro de 2014 − as inscrições para as turmas de alunos serão abertas no dia 15 de agosto deste ano.
(Adaptado de: Ronaldo Corrêa, 07/02/2013, disponível em
www.femusc.com.br/2013/02/07/sucesso-renovado/)
A afirmação que está de acordo com o que informa o texto é:
•

A) O 8º Festival de Música de Santa Catarina teve um público muito maior do que aquele inicialmente esperado pelos organizadores do evento, que foram
pegos de surpresa.

•

B) O 8º Festival de Música de Santa Catarina transcorreu sem surpresas, pois o público foi exatamente aquele que era esperado pelos organizadores do
evento.

•

C) As mudanças previstas para o próximo Festival de Música de Santa Catarina, que já estão em discussão, incluem grande aumento do público presente
nos concertos.

•

D) O 8º Festival de Música de Santa Catarina teve um público maior do que aquele esperado pelos organizadores, fato que, entretanto, não foi capaz de
surpreendê-los.

•

E) A 8º edição do Festival de Música de Santa Catarina foi marcada por reclamações relacionadas à comodidade do público presente nos concertos.
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Q31.
Uns e outros
Trabalhar em grupo é uma operação tão prestigiada – na
escola, no trabalho, no clube – que ninguém a discute. O que é
um perigo: as verdades dadas como indiscutíveis costumam
paralisar as iniciativas.
Num trabalho em equipe, valoriza-se tanto o sentido do
coletivo que a importância do indivíduo pode acabar

subestimada. Tal depreciação interfere na produção do grupo –
o que nos leva à óbvia conclusão de que o sucesso de um
trabalho em equipe supõe a satisfação individual. Reconhecer o
rosto de cada membro num time de verdade não é ceder a
algum nefasto individualismo: é saber reconhecer e identificar o
valor de cada sujeito.
É comum ouvir-se a respeito de um jogo de vôlei, no
qual o Brasil se destaca: “A seleção brasileira não está jogando
bem porque está jogando sem alegria”. Há aqui uma grande
verdade: faltando a cada um dos jogadores essa força subjetiva,
da vontade alegre e determinada, o grupo todo se ressente e
joga mal. Não se trata de falta de técnica ou de tática, que
costumam sobrar em nossa seleção de vôlei: trata-se do súbito
arrefecimento daquela chama interior que, em qualquer
atividade em grupo, promove a motivação do indivíduo à
motivação do grupo, da qual resultará um reforço ainda maior
para o desempenho individual.
(Nestor Correa Lima, inédito)
O autor defende em seu texto uma tese central: nas atividades em grupo:
•

A) o que de fato importa é a sensação individual de que o trabalho esteja sendo bem conduzido.

•

B) a interação entre os indivíduos não depende da disposição de cada um, mas de todo o conjunto.

•

C) a força do trabalho coletivo é basicamente determinada pelo ânimo do empenho individual.

•

D) a falta de disposição do conjunto acaba acarretando o arrefecimento do empenho individual.

•

E) o valor maior de um trabalho coletivo está em absolutizar a importância do prazer individual.
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Q32.
A guerra – e o crime – instaura o domínio do
instantâneo, das imagens de ação. O fotojornalismo – do qual
fazem parte o correspondente de guerra e o repórter policial –
produz esse tipo de imagem, feita no calor da hora, no ritmo dos
acontecimentos.
O oposto do repórter – e do fotógrafo de guerra – é
aquele que vagueia, a câmera na mão, sem direção nem
horário, pelas ruas. Ou aquele que, como um paisagista,
contempla o panorama do mundo. Eles têm calma. Suas fotos
têm uma coisa em comum: tempo. Eles sabem esperar. Deixar
as coisas se configurarem ante os olhos.
Se o mundo estivesse em paz – se pudéssemos olhar
para ele com vagar – as imagens teriam tempo. Esta atitude paciente só poderia nos reconduzir aos gêneros mais tradicionais
da pintura.
Nós nos acostumamos a só ver aquilo que é dinâmico,
que se agita ante os nossos olhos. É disso que trata a foto
jornalística. Mas e quando nada, aparentemente, está acontecendo? O vento soprando nas árvores ou uma mulher que
levanta a mão, com graça, como se fosse soltar um balão. Aí
não se vê nada. Mas, de fato, tudo está acontecendo.
A fotografia atual só consegue ver a paisagem como
palco, só consegue olhar para um rosto em busca de uma
história. Mas retrata então não rostos, apenas poses e ações. É
preciso saber ver, em determinadas imagens de hoje, aquilo
que muitas vezes nos escapa. É preciso ter tempo para ver os
rostos e a paisagem; para apreender o drama interior das
pessoas, a serenidade dos lugares. Tudo aquilo que não se estampa de imediato.
Adaptado de Nelson B. Peixoto. Ver o invisível. Ética (org. Adauto
Novaes), São Paulo, Cia. das Letras, 1999 [1992]. p.304]

Infere-se do texto que:
•

A) a velocidade do mundo atual, em que as imagens jornalísticas se sobrepõem umas às outras em segundos, nos veículos de comunicação virtual, impede
a real fruição dessas imagens, o que exigiria tempo e atenção do espectador.

•

B) os fotógrafos profissionais, como os enviados às guerras, deveriam dispor de tempo para contemplar os rostos e as paisagens a serem registrados, o que
geraria imagens de maior impacto e vigor.

•

C) a insalubre atração pela violência ostentada em fotografias sensacionalistas, como as que registram cenas de crimes, relegou ao segundo plano a arte de
retratar paisagens bucólicas e pessoas comuns.

•

D) o fotógrafo diletante, aquele que pratica sua arte como um passatempo e não como um ofício remunerado, é capaz de captar imagens mais complexas e
de maior valor histórico do que o apressado repórter fotográfico.

•

E) no mundo atual, impregnado pelo dinamismo expresso em imagens de cunho jornalístico, não mais se contemplam cenas pitorescas, aparentemente
desimportantes, em que pouca ou nenhuma ação é retratada.
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Q33.
Da política ao espetáculo
A rebeldia voltou. E nos lugares mais inesperados. O
rastilho foi aceso em Túnis, seguiu para o Cairo e depois para
Sanaa, Manama, Damasco − cidades onde ação política não é
um direito. Onde as praças tiveram de ser ocupadas com o risco
de prisão, tortura e morte. Mesmo assim, as manifestações só
ficaram violentas porque as autoridades as atacaram.
A centelha da revolta atravessou o Mediterrâneo e
acendeu outras centenas de milhares de pessoas na Grécia e
na Espanha, países subitamente forçados ao empobrecimento.
Na África, no Levante, no Oriente Médio e na Europa, o que se
quer é liberdade, trabalho e justiça.
Nenhuma mobilização foi tão inesperada quanto a que
explodiu, no mês passado, do outro lado do Atlântico Norte,
numa das cidades mais ricas do mundo: Vancouver, no
Canadá. Sua motivação foi frívola. Por 4 a 0, o time local de
hóquei no gelo perdeu a final do campeonato. Não houve
reivindicação social ou política: chateada, a gente saiu à rua e
botou fogo em carros, quebrou vitrines, invadiu lojas.
Fizeram tudo isso com a leveza da futilidade, posando
para câmeras de celulares, autorregistrando-se em instantâneos
ambivalentes de prazer e agressão. O impulso de se preservarem em fotos e filmes era tão premente quanto o de destruir.
Alguns intelectuais poderiam explicar assim o fenômeno:
se o espetáculo do jogo não satisfez, o do simulacro da revolta
o compensará; o narcisismo frustrado vira exibicionismo compartilhado.
Em meio ao quebra-quebra, um casal de namorados tentava fugir quando a moça foi atingida pelo escudo de um policial
e caiu. O namorado deitou-se ao lado e, para acalmá-la, deu-lhe
um beijo.
Um fotógrafo viu apenas dois corpos que pareciam feridos no chão e, sem perceber direito o que fotografava, captou o
beijo. Pronto: os jovens viraram celebridades. Namorando há
apenas seis meses, o casal cancelou uma viagem à Califórnia
para cumprir uma agenda extensa de entrevistas em Nova York.
A sociedade do espetáculo não pode parar.
(Adaptado da Revista Piauí, n. 58, julho 2001, p. 55)
Considerando-se o contexto, estas duas expressões se aproximam e reforçam reciprocamente uma mesma linha de argumentação, referindo-se ao mesmo
fenômeno:
•

A) a leveza da futilidade e a centelha da revolta.

•

B) o rastilho foi aceso e não houve reivindicação social.

•

C) sua motivação foi frívola e a leveza da futilidade.

•

D) forçados ao empobrecimento e exibicionismo compartilhado.

•

E) ação política não é um direito e sua motivação foi frívola.
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Q34.
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)
É INCORRETO afirmar que:
•

A) A exclamação Que Mulher! cria uma incoerência no contexto, por referir-se a uma figura feminina que era, na verdade, um cromo como outro qualquer.

•

B) Percebe-se, na fala do contista, certa nostalgia em relação aos bufarinheiros, que vendiam sonhos, embutidos nas pequenas coisas.

•

C) Bufarinheiro é uma palavra atualmente em desuso no idioma, porém é possível entender seu sentido no decorrer do texto.

•

D) Uma possível conclusão do texto é a de que a verdadeira mágica estava no encanto da criança, quebrado com o espelho partido.

•

E) No 1o parágrafo o autor constata mudança de hábitos na substituição das bufarinhas por sorvetes e sucos de fruta.
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Q35.
Os habitantes das cidades não são necessariamente
mais inteligentes que outros seres humanos, mas a densidade
da ocupação espacial resulta na concentração de necessidades. Assim, nas cidades surgem problemas que em outras
condições as pessoas nunca tiveram oportunidade de resolver.
Encarar tais problemas amplia a inventividade humana a um
nível sem precedentes. Isso, por sua vez, oferece uma oportunidade tentadora para quem vive em lugares mais tranquilos,
porém menos promissores.
Ao migrarem para as cidades, as pessoas de fora geralmente trazem “novas maneiras de ver as coisas e talvez de
resolver antigos problemas”. Coisas familiares aos moradores
antigos e já estabelecidos exigem explicação quando vistas
pelos olhos de um estranho. Os recém-chegados são inimigos
da tranquilidade.
Essa talvez não seja uma situação agradável para os
nativos da cidade, mas é também sua grande vantagem. A cidade está em sua melhor forma quando seus recursos são desafiados. Michael Storper, economista, geógrafo e projetista,

atribui a vivacidade intrínseca da densa vida urbana à incerteza
que advém dos relacionamentos pouco coordenados “entre as
peças das organizações complexas, entre os indivíduos e entre
estes e as organizações”.
Compartilhar o espaço com estranhos é uma condição
da qual os habitantes das cidades consideram difícil, talvez
impossível, fugir. A presença ubíqua de estranhos é fonte de
ansiedade, assim como de uma agressividade que volta e meia
pode emergir. Faz-se necessário experimentar, tentar, testar e
(espera-se) encontrar um modo de tornar a coabitação palatável. Essa necessidade é “dada”, não-negociável. Mas o modo
como os habitantes de cada cidade se conduzem para
satisfazê-la é questão de escolha. E esta é feita diariamente.
(Adaptado de Zygmunt Bauman. Amor Líquido. Tradução:
Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2004,
pp. 127-130)
Os recém-chegados são inimigos da tranquilidade. (2o parágrafo)

Com a afirmação acima, o autor:
•

A) indica que as migrações típicas do mundo globalizado trazem consequências negativas para o modo de organização das cidades.

•

B) sugere que o impacto do aumento populacional crescente nos dias atuais é perturbador para os moradores das cidades.

•

C) questiona os supostos benefícios que as pessoas de fora trariam ao se estabelecer em novos centros urbanos.

•

D) critica o impulso de migrar para grandes centros urbanos, já saturados, por parte das pessoas que moram em lugares calmos.

•

E) enaltece a inquietação gerada pelas pessoas que migram para as cidades e questionam o modo de vida que nelas encontram.
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Q36.
Sociedade do espetáculo: mal de uma época
“Nosso tempo prefere a imagem à coisa, a cópia ao original, a representação à realidade, a aparência ao ser. O cúmulo da ilusão é também o cúmulo do sagrado.” Essas palavras do
filósofo Feurbach nos dizem algo fundamental sobre nossa época. Toda a vida das sociedades nas quais reinam as condições
modernas de produção se anuncia como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que era diretamente vivido se esvai
na fumaça da representação. As imagens fluem desligadas de
cada aspecto da vida e fundem-se num curso comum, de forma
que a unidade da vida não mais pode ser restabelecida.
O espetáculo é ao mesmo tempo parte da sociedade, a
própria sociedade e seu instrumento de unificação. Como parte
da sociedade, o espetáculo concentra todo o olhar e toda a consciência. Por ser algo separado, ele é o foco do olhar iludido e da
falsa consciência. O espetáculo não é um conjunto de imagens,
mas uma relação entre pessoas, mediatizadas por imagens.
A alienação do espectador em proveito do objeto contemplado exprime-se assim: quanto mais contempla, menos
vive; quanto mais aceita reconhecer-se nas imagens dominantes, menos ele compreende a sua própria existência e o seu
próprio desejo. O conceito de espetáculo unifica e explica uma
grande diversidade de fenômenos aparentes, apresenta-se
como algo grandioso, positivo, indiscutível e inacessível.
A exterioridade do espetáculo em relação ao homem que
deveria agir como um sujeito real aparece no fato de que os
seus próprios gestos já não são seus, mas de um outro que os
apresenta a ele. Eis por que o espectador não se sente em casa
em parte alguma, porque o espetáculo está em toda parte. Eis

por que nossos valores mais profundos têm dificuldade de
sobreviver em uma sociedade do espetáculo, porque a verdade
e a transparência, que tornam a vida realmente humana, dela
são banidas e os valores, enterrados sob o escombro das
aparências e da mentira, que nos separam, em vez de nos unir.
(Adaptado de Maria Clara Luccheti Bingemer, revista Adital)
Para a autora do texto, uma característica essencial da sociedade do espetáculo está no modo como o homem moderno:
•

A) valoriza uma experiência direta das coisas e dos fenômenos, em detrimento de qualquer tipo de abstração.

•

B) revela-se um alienado, quando suprime a contemplação dos objetos para analisar criticamente a imagem que eles têm.

•

C) subordina sua consciência a um processo de representações, que ele contempla e adota como um mundo unificado.

•

D) delega aos produtores de espetáculos a representação de uma ilusão que ele teme reconhecer dentro de si mesmo.

•

E) age em relação ao mundo das imagens e das representações coletivas, destituindo-as de qualquer significação.
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Q37.
Duzentas gramas
Tenho um amigo que fica indignado quando peço na
padaria “duzentas” gramas de presunto – já que a forma correta,
insiste ele, é duzentos gramas. Sempre discutimos sobre
os diferentes modos de falar. Ele argumenta que as regras de
pronúncia e de ortografia, já que existem, devem ser obedecidas,
e que os mais cultos (como eu, um cara que traduz livros)
devem insistir na forma correta, a fim de esclarecer e
encaminhar gente menos iluminada.
Eu sempre argumento que, quando ele diz que só existe
uma forma correta de falar, está usurpando um termo de outro
ramo, que está tentando aplicar a ética à gramática, como se
falar corretamente implicasse algum grau de correção moral,
como se dizer “duzentas” significasse incorrer numa falha de
caráter, e dizer duzentos gramas fosse prova de virtude e
integridade.
Ele vem então com aquela de que se pode desculpar a
moça da padaria quando fala “duzentas”, pois ela desconhece a
norma culta, mas quanto a mim, que a domino, demonstro uma
falha de caráter ao ignorá-la em benefício dos outros – só para
evitar o constrangimento de falar diferente. “Quem sabe fazer o
bem e não o faz comete pecado” – parece concluir.
Eu reconheço, sim, que falo de forma diferente
dependendo de quem seja meu interlocutor. Às vezes uso
deliberadamente formas como “tentêmo” ou “vou ir”. Pelo
mesmo motivo, todas as gírias e dialetos locais me interessam.
Não que – por exemplo – a decisão de dizer “duzentas” gramas
seja consciente, uma premeditação em favor da inclusão social.
É que, algumas vezes, a coisa certa a se fazer – sobretudo na
linguagem falada – é ignorar a norma, ou pervertê-la. Quando
peço “duzentas gramas de presunto, por favor”, a moça da
padaria invariavelmente repete, como que para extorquir minha
profissão de fé à norma inculta:
− DUZENTAS?
− Duzentas, confirmo eu, já meio arrependido, mas
caindo, ainda assim, em tentação.
(Adaptado de Paulo Brabo, site A bacia das almas)
De acordo com o contexto, é irônica a seguinte frase:
•

A) (...) caindo, ainda assim, em tentação.

•

B) (...) as regras de pronúncia e de ortografia (...) devem ser obedecidas (...).

•

C) (...) pois ela desconhece a norma culta (...).

•

D) (...) algumas vezes, a coisa certa a se fazer (...) é ignorar a norma (...).

•

E) (...) todas as gírias e dialetos locais me interessam.
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Q38.
Se x = 0,919919919... e y = 0,031031031..., determinando

obtém-se:

•

A)

.

•
•

B)
C) 1.

.

•

D) 8/9.

•

E)

.
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Q39.
Ao receber um pagamento, Samuel contou: x moedas de 50 centavos, y moedas de 25 centavos, z moedas de 10 centavos e t moedas de 5 centavos. Logo
depois, ele percebeu que havia se enganado, pois contara 8 das moedas de 10 centavos como moedas de 5 centavos e 8 das moedas de 25 centavos como de
50 centavos. Assim sendo, a diferença entre a quantia que Samuel contou de forma errada e a quantia correta é de
•

A) R$ 1,50.

•

B) R$ 1,60.

•

C) R$ 1,80.

•

D) R$ 2,20.

•

E) R$ 2,50.
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Q40.
Seja X um número inteiro compreendido entre 1 e 60, que satisfaz as seguintes condições:
− é ímpar;
− é divisível por 3;
− a soma e o produto de seus dígitos são números compreendidos entre 8 e 15.
É correto afirmar que X é um número

•

A) maior que 40.

•

B) cubo perfeito.

•

C) múltiplo de 7.

•

D) quadrado perfeito.

•

E) menor que 25.
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Q41.
Um ramal do Metrô de uma cidade possui 5 estações, após a estação inicial, e que são nomeadas por Água, Brisa, Vento, Chuva e Terra. Essas estações não
estão localizadas no ramal, necessariamente, na ordem dada.
Considerando o sentido do trem que parte da estação inicial, sabe-se que:
I. os passageiros que descem na estação Chuva, descem na terceira estação após os passageiros que descem na estação Vento.
II. os passageiros que descem na estação Brisa, descem antes do que os passageiros que descem na estação Água e também os que descem na estação
Vento.
III. a estação Terra não é a estação central das cinco estações.
Dos 500 passageiros que embarcaram no trem na estação inicial, 35% desceram em Água, 12% desceram em Brisa, 32% desceram em Chuva, 10% desceram
em Terra e 11% desceram em Vento. Assim, pode-se concluir correta-mente que, dos 500 passageiros que embarcaram no trem na estação inicial, ainda
restam no trem, após a estação Água, um número de passageiros igual a
•

A) 220.

•

B) 335.

•

C) 445.

•

D) 210.

•

E) 450.
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Q42.
Em dezembro, uma loja de carros aumentou o preço do veículo A em 10% e o do veículo B em 15%, o que fez com que ambos fossem colocados a venda pelo
mesmo preço nesse mês. Em janeiro houve redução de 20% sobre o preço de A e de 10% sobre o preço de B, ambos de dezembro, o que fez com que o preço
de B, em janeiro, superasse o de A em:
•

A) 11,5%.

•

B) 12%.

•

C) 12,5%.

•

D) 13%.

•

E) 13,5%.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Matemática e Raciocínio Lógico / Matemática / Juros simples e compostos
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2009 / FCC

Q43.
Romualdo recebeu R$ 15 000,00, referentes a uma indenização trabalhista. Dessa quantia, retirou 20% para o pagamento dos honorários de seu advogado e o
restante aplicou em um investimento a juros simples, à taxa anual de 18,75%. Quantos meses Romualdo deverá esperar até que possa retirar R$ 15 000,00
dessa aplicação?

•

A) 16.

•

B) 15.

•

C) 14.

•

D) 13.

•

E) 12.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Matemática e Raciocínio Lógico / Raciocínio lógico-matemático / Compreensão e análise da lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 22ª / 2010 / FCC

Q44.
Considere um argumento composto pelas seguintes premissas:
– Se a inflação não é controlada, então não há projetos de desenvolvimento.
– Se a inflação é controlada, então o povo vive melhor.
– O povo não vive melhor.
Considerando que todas as três premissas são verdadeiras, então, uma conclusão que tornaria o argumento válido é:
•

A) A inflação é controlada.

•

B) Não há projetos de desenvolvimento.

•

C) A inflação é controlada ou há projetos de desenvolvimento.

•

D) O povo vive melhor e a inflação não é controlada.

•

E) Se a inflação não é controlada e não há projetos de desenvolvimento, então o povo vive melhor.
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Q45.
Em uma praia chamava a atenção um catador de cocos (a água do coco já havia sido retirada). Ele só pegava cocos inteiros e agia da seguinte maneira: o
primeiro coco ele colocava inteiro de um lado; o segundo ele dividia ao meio e colocava as metades em outro lugar; o terceiro coco ele dividia em três partes
iguais e colocava os terços de coco em um terceiro lugar, diferente dos outros lugares; o quarto coco ele dividia em quatro partes iguais e colocava os quartos
de coco em um quarto lugar diferente dos outros lugares. No quinto coco agia como se fosse o primeiro coco e colocava inteiro de um lado, o seguinte dividia ao
meio, o seguinte em três partes iguais, o seguinte em quatro partes iguais e seguia na sequência: inteiro, meios, três partes iguais, quatro partes iguais, inteiro,
meios, três partes iguais, quatro partes iguais. Fez isso com exatamente 59 cocos quando alguém disse ao catador: eu quero três quintos dos seus terços de
coco e metade dos seus quartos de coco. O catador consentiu e deu para a pessoa
•

A) 52 pedaços de coco.

•

B) 55 pedaços de coco.

•

C) 59 pedaços de coco.

•

D) 98 pedaços de coco.

•

E) 101 pedaços de coco.
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Q46.
Considere que os termos da sucessão seguinte são obtidos segundo determinado padrão.
(112, 1 114, 11 118, 1 111 116, 11 111 132, . . . )

A soma dos dígitos que compõem o décimo termo dessa sequência é um número:
•

A) quadrado perfeito.

•

B) divisível por 4.

•

C) múltiplo de 6.

•

D) ímpar.

•

E) primo.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Matemática e Raciocínio Lógico / Raciocínio lógico-matemático / Raciocínio verbal, matemático, sequencial, orientação espacial e temporal, formação
de conceitos e discriminação de elementos
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - INFORMáTICA / TRF 3ª / 2007 / FCC

Q47.
Três irmãos, Huguinho, Zezinho e Luisinho, estão sentados lado a lado em um cinema. Luisinho nunca fala a verdade, Zezinho às vezes fala a verdade e
Huguinho sempre fala a verdade. Quem está sentado à direita diz: "Luisinho está sentado no meio". Quem está sentado no meio diz: "Eu sou Zezinho". Por fim,
quem está sentado à esquerda diz: "Huguinho está sentando no meio". Quem está sentado à direita, quem está sentado no meio e quem está sentado à
esquerda são, respectivamente:
•

A) Zezinho, Huguinho e Luisinho.

•

B) Luisinho, Zezinho e Huguinho.

•

C) Huguinho, Luisinho e Zezinho.

•

D) Luisinho, Huguinho e Zezinho.

•

E) Zezinho, Luisinho e Huguinho.
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Q48.
No Word, quebra de páginas podem ser obtidas através do menu
•

A) Ferramentas.

•

B) Editar.

•

C) Formatar.

•

D) Exibir.

•

E) Inserir.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Informática / Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e à intranet
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/PI / 2009 / FCC

Q49.
I. Estimular o trabalho colaborativo, tanto na Internet
quanto na Intranet, por meio de instrumentos do
tipo diário profissional (ou corporativo) eletrônico,
onde conteúdos mais recentes aparecem no topo
da página e mais antigos no final.

II. Utilizar, preferencialmente, um navegador livre
(Software Livre) para acesso a páginas da Internet.

III. Transferir toda página pessoal que seja do interesse do Tribunal (arquivos html, imagens e outros
correlatos) para o servidor Intranet que abrigará o

site desenvolvido, para que este fique disponível ao
uso interno e comum.

IV. Evitar a abertura de mensagens eletrônicas não
solicitadas, provenientes de instituições bancárias
ou empresas, que possam induzir o acesso a
páginas fraudulentas na Internet, com vistas a
roubar senhas e outras informações pessoais
valiosas registradas no computador.

V. Ao enviar informações sigilosas via mensagem eletrônica deve-se utilizar de um sistema que faça a
codificação (chave, cifra), de modo que somente as
máquinas que conhecem o código consigam decifrá-lo.

VI. Utilizar a impressora multifuncional para converter
em arquivo formato jpeg os documentos em papel.

VII. Proceder, diariamente, à cópia de segurança dos
dados em fitas digitais regraváveis (algumas
comportam até 72 Gb de capacidade) em mídias
alternadas para manter a segurança e economizar
material.

VIII. Ao instalar quaisquer dispositivos que necessitem
de comunicação entre o sistema operacional e o
hardware (espécie de tradutor/intérprete), providenciar as ações necessárias.

IX. Alterar a pasta onde o editor de textos MS-Word
grava seus modelos (extensões .DOT), sendo que
a partir dessa alteração os modelos serão gravados
nessa e obtidos dessa nova pasta.

X. Gravar em todo cabeçalho e rodapé das planilhas
eletrônicas MS-Excel do Tribunal os padrões de
logo e página estabelecidos pela Organização.
A operação de transferência referida em III trata de
•

A) backup.

•

B) download.

•

C) downsizing.

•

D) hosting.

•

E) upload.
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Q50.
Atenção: Quando não explícito, para responder às questões
sobre os aplicativos e sistemas, considere o MSOffice 2003 e o BrOffice 3.1, em suas versões na língua portuguesa. Considere, ainda, o Windows XP
na sua versão home edition e modo clássico, os
comandos básicos do Linux e o Internet Explorer 8.

Todas as questões referem-se às características
originais dos produtos, ou seja, não customizadas
pelo usuário.
Um arquivo movido para a Lixeira do Windows
•

A) é excluído permanentemente.

•

B) pode ser restaurado.

•

C) só pode ser recuperado dentro dos três primeiros meses após a movimentação.

•

D) é recuperável desde que tenha sido excluído mediante o uso combinado das teclas shift + del.

•

E) só pode ser restaurado para o local original.
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Q51.
Uma das formas para que os arquivos vitais do sistema não sejam danificados em razão de acessos impróprios é:
•

A) o uso do modo de exibição de conteúdo das pastas do sistema.

•

B) o uso do modo de exibição de pastas simples em barras de navegadores internet.

•

C) a ocultação das extensões de arquivos conhecidos.

•

D) o uso do modo de exibição de extensões de arquivos conhecidos.

•

E) a ocultação dos arquivos protegidos do sistema operacional.
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Q52.
A respeito dos direitos fundamentais,
•

A) a sucessão de bens de estrangeiros situados no País, com filhos brasileiros, sempre ocorrerá de acordo com as leis
brasileiras.

•

B) todos podem reunir-se pacificamente em locais abertos ao público, independente de aviso prévio às autoridades, ainda que
frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local.

•

C) no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular.

•

D) a pena de banimento é uma das penas adotadas pelo ordenamento jurídico brasileiro, sendo reconhecida pela Constituição Federal de 1988.

•

E) o Brasil não se submete à jurisdição de nenhum órgão internacional.
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Q53.
O Município instaurou processo administrativo contra determinado cidadão para cobrança de multa. Recusa-se o servidor municipal a conceder vista dos autos
ao cidadão, que desconhece os motivos da autuação. A atitude do servidor é
•

A) constitucional, uma vez que o Poder Público pode se recusar a prestar informações sobre processos administrativos, devendo o cidadão aguardar a fase
judicial para obter vista dos autos.

•

B) constitucional, uma vez que o processo administrativo deve correr em sigilo, resguardando-se o direito de defesa do administrado na fase judicial.

•

C) inconstitucional, na medida em que o administrado pode, após a decisão administrativa final, obter vista do processo administrativo.

•

D) inconstitucional, na medida em que a concessão de vista está abrangida pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados ao
administrado no processo administrativo.

•

E) constitucional, cabendo ao administrado exercer seu direito de obtenção de certidão ao final do processo administrativo.
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Q54.
Quanto aos direitos sociais previstos na Constituição Federal, é INCORRETO afirmar que é proibida
•

A) a atividade laborativa noturna a menores de dezesseis anos e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz, a partir
dos doze anos de idade.

•

B) a distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos.

•

C) a diferenciação de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.

•

D) qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência.

•

E) a diferenciação de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.
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Q55.
A nacionalidade brasileira
•

A) é incompatível com a nacionalidade originária reconhecida por Estado estrangeiro.

•

B) é incompatível com a nacionalidade derivada outorgada por Estado estrangeiro que a exija para fins de exercício de
direitos civis.

•

C) é compatível com a nacionalidade derivada outorgada por Estado estrangeiro como condição para permanência do
brasileiro em seu território.

•

D) nata é condição para a investidura nos cargos de Presidente da República, de Vice-Presidente da República, de
Presidente da Câmara dos Deputados, de Presidente do Senado Federal, de Ministro do Supremo Tribunal Federal, de
Ministro da Defesa, da carreira diplomática e do oficialato das forças armadas e das polícias militares.

•

E) derivada deverá ser reconhecida aos estrangeiros residentes no Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem
condenações judiciais, desde que a requeiram.
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Q56.
Igor, belga, deseja se naturalizar brasileiro, porém, segundo a Constituição Federal brasileira, ele deverá preencher o requisito de residir no Brasil há mais de
•

A) quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira.

•

B) um ano e com idoneidade moral, desde que requeira a nacionalidade brasileira.

•

C) cinco anos ininterruptos e sem condenação criminal, com idoneidade moral.

•

D) dez anos ininterruptos e sem condenação criminal, com idoneidade moral.

•

E) cinco anos ininterruptos, desde que tenha idoneidade moral e capacidade financeira comprovada, independentemente de requerimento.
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Q57.
No tocante a nacionalidade,
•

A) será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade no caso de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao
brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis.

•

B) são brasileiros naturalizados os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República
Federativa do Brasil.

•

C) será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, salvo no caso de reconhecimento de nacionalidade originária pela
lei estrangeira.

•

D) os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão ter símbolos próprios, sendo que deverão utilizar os símbolos da República Federativa do
Brasil.

•

E) são brasileiros natos os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas
residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral.
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Q58.
Sérgio é servidor público da Administração direta e candidatar-se-á, nas próximas eleições municipais, para o cargo de Prefeito.
Investido no mandato de Prefeito, Sérgio
•

A) será afastado do seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração, e seu tempo de serviço
será contado para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento.

•

B) perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, havendo compatibilidade de horários, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo e, não
havendo compatibilidade, não poderá perceber sua remuneração.

•

C) não será afastado do seu cargo, emprego ou função, mas não receberá sua remuneração, sendo que seu tempo de
serviço será contado para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento.

•

D) será afastado do seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração, e seu tempo de serviço
será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.

•

E) será afastado do seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe vedado optar pela sua remuneração, e seu tempo de serviço
não será contado durante o período do afastamento para nenhum efeito.
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Q59.
A constituição de associação que pretenda, independentemente de autorização governamental, dedicar-se ao estudo da forma
de governo monárquica, com vistas a defender sua implantação no Brasil, percebendo, para tanto, auxílio técnico e financeiro de
associações estrangeiras simpáticas à causa, será
•

A) compatível com a disciplina da liberdade de associação na Constituição da República.

•

B) incompatível com a Constituição da República, por possuir a associação fim ilícito.

•

C) incompatível com a Constituição da República, no que se refere à possibilidade de recebimento de auxílio financeiro de
entidades estrangeiras.

•

D) incompatível com a Constituição da República, por possuir a associação caráter paramilitar.

•

E) compatível com a Constituição da República, desde que obtenha autorização governamental para sua constituição e
funcionamento.
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Q60.
Segundo a Constituição Federal, compete aos Municípios
manter, com a cooperação técnica e financeira da União e
do Estado, programas de educação
•

A) infantil e de ensino fundamental.

•

B) de nível médio.

•

C) de nível técnico profissionalizante.

•

D) de nível superior.

•

E) em nível de pós-graduação.
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Q61.
A lei orgânica de um Município do Estado da Bahia com 160.000 habitantes estabelece que sua Câmara municipal será composta por 18 Vereadores, cujos
subsídios, a serem fixados em cada legislatura para a subsequente, deverão corresponder a, no máximo, cinquenta por cento dos subsídios dos Deputados
Estaduais. Determina, ainda, que o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de seis por cento da receita do
Município.
A lei orgânica em questão deverá ser alterada no que diz respeito
•

A) apenas ao número de membros da Câmara municipal, por ser incompatível com o que prevê a Constituição do Estado da Bahia a esse respeito.

•

B) apenas ao valor do subsídio dos Vereadores, que não podem ultrapassar trinta por cento do subsídio dos deputados estaduais, conforme prevê a
Constituição da República.

•

C) apenas ao total da despesa com a remuneração dos Vereadores, por estar acima do limite autorizado pela Constituição da República.

•

D) ao número de membros da Câmara municipal e ao valor de seu subsídio, por serem incompatíveis com a disciplina da matéria na Constituição da
República.

•

E) ao valor do subsídio dos Vereadores e ao total da despesa com sua remuneração, por serem incompatíveis com a disciplina da matéria na Constituição da
República.
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Q62.
Em relação à fiscalização contábil, financeira e orçamentária, é certo que o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio:
•

A) do Tribunal de Contas da União.

•

B) dos órgãos de controle interno de toda a federação.

•

C) da Controladoria-Geral da União, dos Estados e Municípios.

•

D) dos Conselhos de Contas e demais órgãos de controle interno.

•

E) dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal.
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Q63.
Quanto à fiscalização contábil, financeira e orçamentária da União e das entidades da administração direta e indireta, é correto que
•

A) o controle externo, a cargo exclusivo do Senado Federal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União.

•

B) as decisões do Tribunal de Contas da União de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de titulo executivo.

•

C) o Tribunal de Contas da União encaminhará à Câmara dos Deputados, semestralmente, o relatório de suas atividades.

•

D) o Tribunal de Contas da União será integrado por quinze Ministros com mais de trinta e menos de setenta anos de idade.

•

E) o auditor do Tribunal de Contas, quando em substituição a Ministro, terá as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos e vantagens dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal.
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Q64.
Entende-se por quinto-constitucional:
•

A) O volume proporcional de votos no escrutínio para a
aprovação de Lei Complementar, a qual somente
ocorrerá por intermédio de quórum qualificado de
três-quintos.

•

B) O volume total de votos no escrutínio para a aprovação de Emenda Constitucional, a qual somente
ocorrerá por intermédio de quórum qualificado de
três-quintos.

•

C) A reserva de um-quinto das vagas dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Estaduais e do Distrito Federal, e Territórios, que deverão ser
ocupadas por membros do Ministério Público e por Advogados, observada a proporcionalidade entre eles.

•

D) A parcela máxima que pode ser deduzida dos vencimentos do servidor público efetivo caso este venha a
ser colocado em disponibilidade em razão de interesse público.

•

E) A parcela máxima que pode ser deduzida dos proventos do servidor público aposentado por invalidez.
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Q65.
Um quinto dos lugares dos Tribunais dos Estados será composto de membros
•

A) do Ministério Público, com mais de 10 anos de carreira, e de advogados, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista
sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.

•

B) da Defensoria Pública, com mais de 5 anos de carreira, e de advogados, com mais de 5 anos de efetiva inscrição na OAB, indicados em lista sêxtupla
pelos órgãos de representação das respectivas classes.

•

C) do Ministério Público, com mais de 5 anos de carreira, e de Procuradores do Estado, com mais de 5 anos de efetiva atividade profissional, indicados em
lista tríplice pelos órgãos de representação das respectivas classes.

•

D) da Procuradoria do Estado, com mais de 7 anos de carreira, e de advogados, com mais de 7 anos de inscrição na OAB, indicados em lista tríplice pelos
órgãos de representação das respectivas classes.

•

E) da Defensoria Pública, com mais de 10 anos de carreira, e de Promotores de Justiça, com mais de5 anos de carreira, indicados em lista tríplice pelos
órgãos de representação das respectivas classes.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Constitucional / Poder Judiciário / Conselho Nacional de Justiça
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2010 / FCC

Q66.
O Ministro do Tribunal Superior do Trabalho e os membros do Ministério Público da União que integram o Conselho Nacional de Justiça, serão indicados,
respectivamente,
•

A) pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Procurador-Geral da República.

•

B) pelos Tribunais Regionais do Trabalho e pelo Procurador-Geral do Trabalho.

•

C) pelo Supremo Tribunal Federal e pelos Procuradores-Gerais dos Estados.

•

D) pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Procurador-Geral da República.

•

E) pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Procurador-Geral do Trabalho.
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Q67.
NÃO é de competência da Justiça do Trabalho julgar

•

A) mandados de injunção, quando a omissão disser
respeito a matéria sujeita à sua jurisdição.

•

B) ações de danos morais coletivos sofridos por trabalhadores, movida pelo Ministério Público em face de
empregador.

•

C) ação de reintegração de posse movida em decorrência do exercício do direito de greve por trabalhadores da iniciativa privada.

•

D) ação civil pública movida com o objetivo de assegurar a higidez do meio ambiente do trabalho.

•

E) causas entre o Poder Público e servidores estatutários.
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Q68.
No que concerne à Administração Pública, o princípio da especialidade tem por característica
•

A) a descentralização administrativa através da criação de entidades que integram a Administração Indireta.

•

B) a fiscalização das atividades dos entes da Administração Indireta.

•

C) o controle de seus próprios atos, com possibilidade de utilizar-se dos institutos da anulação e revogação dos atos administrativos.

•

D) a relação de coordenação e subordinação entre uns órgãos da Administração Pública e outros, cada qual com atribuições definidas em lei.

•

E) a identificação com o princípio da supremacia do interesse privado, inerente à atuação estatal.
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Q69.
A capacidade da Administração Pública de poder sanar os seus atos irregulares ou de reexaminá-los à luz da conveniência e oportunidade, reconhecida nas
Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, está em consonância direta com o princípio da
•

A) indisponibilidade do interesse público.

•

B) segurança jurídica.

•

C) autotutela.

•

D) moralidade.

•

E) autoexecutoriedade.
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Q70.
Em relação às formas e meios de prestação de serviço público, é correto afirmar:
•

A) Na denominação genérica de empresas estatais não se incluem as sociedades de economia mista.

•

B) Ocorre delegação quando o Estado cria uma entidade e a ela transfere, por lei, determinado serviço público ou de utilidade pública.

•

C) As autarquias são entes administrativos autônomos criados por lei específica, porém sem personalidade jurídica.

•

D) Serviço desconcentrado é todo aquele que a Administração executa centralizadamente, mas o distribui entre vários órgãos da mesma entidade.

•

E) As fundações prestam-se, principalmente, à realização de atividades lucrativas e típicas do Poder Público, mas de interesse coletivo.
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Q71.

A prática de atos administrativos, balizando-se pelo princípio da legalidade a que se encontra submetida a Administração Pública, traz como consequência a
•

A) submissão da Administração à lei, sem importar, contudo, a supressão do juízo de conveniência e oportunidade para a prática de atos discricionários.

•

B) impossibilidade de praticar atos discricionários que não decorram de autorização legal específica.

•

C) competência irrestrita do Poder Legislativo para dispor sobre matérias de competência do Poder Executivo.

•

D) possibilidade de praticar quaisquer atos, inclusive de disposição de bens, que não contem com proibição legal expressa.

•

E) necessidade de prévia aprovação legislativa para a celebração de contratos administrativos.
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Q72.
Em relação a invalidação dos atos administrativos, é INCORRETO afirmar que:
•

A) como regra, os efeitos da anulação dos atos administrativos retroagem às suas origens, invalidando as consequências passadas, presentes e futuras do
ato anulado.

•

B) revogação é a supressão de um ato discricionário ilegítimo e ineficaz, realizada pela Administração e pelo Judiciário, por não mais convir a sua existência.

•

C) anulação é a declaração de invalidação de um ato administrativo ilegítimo ou ilegal, feito pela Administração ou pelo Poder Judiciário.

•

D) o Poder Judiciário somente anula atos ilegais, não podendo revogar atos inconvenientes ou inoportunos mas formal e substancialmente legítimos, porque
isso é atribuição exclusiva da Administração.

•

E) para a anulação do ato ilegal não se exigem formalidades especiais, nem há prazo determinado para a invalidação, salvo quando norma legal o fixar
expressamente.
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Q73.
É certo que o ato administrativo
•

A) deve obedecer, ao ser revogado ou modificado, à mesma forma do ato originário, pois o seu elemento formal é vinculado quanto à sua formação e quanto
ao seu desfazimento.

•

B) sempre resulta do fato administrativo estabelecido em tese.

•

C) tenha necessariamente declarada a sua validade ou invalidade para que adquira o atributo da imperatividade.

•

D) classificado como de gestão é aquele que a Administração pratica usando de sua supremacia sobre os destinatários, inclusive através da utilização de
meios de coerção sobre os interessados.

•

E) ordinatório atua tanto no âmbito interno como externo da Administração, estando em posição inferior à lei, mas superior ao regulamento e ao regimento
das repartições.
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Q74.
Dentre outras, NÃO é hipótese de vacância do cargo público a
•

A) aposentadoria.

•

B) exoneração.

•

C) promoção.

•

D) readaptação.

•

E) posse em outro cargo acumulável.
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Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 12ª / 2013 / FCC

Q75.
Bento, servidor público federal, foi convocado para o serviço militar. Em razão de tal fato, foi concedida licença de seu cargo público. Concluído o serviço militar,
Bento terá alguns dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo. Nos termos da Lei nº 8.112/90, o prazo a que se refere o enunciado é, em dias,
de até
•

A) 5.

•

B) 15.

•

C) 90.

•

D) 30.

•

E) 60.
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Q76.
Quanto ao Direito de Petição garantido ao servidor público na Lei no 8.112/90, considere:
I. O recurso contra o deferimento ou indeferimento do pedido de reconsideração deverá ser recebido pela autoridade julgadora, que suspenderá, em qualquer
hipótese, os efeitos da decisão recorrida.
II. A administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade.
III. O requerimento e o pedido de reconsideração deverão ser despachados no prazo de cinco dias e decididos dentro de trinta dias.
IV. A prescrição é de ordem interna, podendo ser relevada pela administração, observado o prazo de cento e oitenta dias contados a partir da ciência, pelo
interessado, da decisão recorrida.
V. O recurso contra o deferimento ou indeferimento do pedido de reconsideração será julgado por intermédio da autoridade a que estiver subordinado o
requerente, considerado o prazo de quinze dias a contar da baixa da decisão impugnada.
É correto o que se afirma APENAS em:
•

A) II e III.

•

B) I e IV.

•

C) II e V.

•

D) I, III e V.

•

E) II, IV e V.
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Q77.
Túlio, analista judiciário do Tribunal Regional Federal da 5º Região, é surpreendido, no seu local de trabalho, por um jornalista que o solicita informações acerca
de um importante processo judicial, que tramita em segredo de justiça, para futura publicação em jornal de âmbito nacional. Túlio, embora não mostre o
processo judicial, relata o teor de decisão judicial nele proferida, objetivando, no seu entender, garantir a liberdade de imprensa. Túlio
•

A) agiu corretamente, pois apenas narrou o conteúdo de decisão, sem mostrar ou entregar o processo judicial ao jornalista.

•

B) não poderia ter relatado o conteúdo do processo judicial, salvo se o fizesse por meio da assessoria de imprensa do Tribunal.

•

C) não poderia, em qualquer hipótese, ter relatado o conteúdo do processo judicial ao mencionado jornalista.

•

D) não violou o Código de Conduta do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, embora sua conduta caracterize quebra de sigilo
funcional.

•

E) praticou conduta expressamente permitida pelo Código de Conduta do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus.
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Q78.
Analise as penalidades previstas para as condutas abaixo, praticadas por servidores públicos federais.
I. Milton está sendo responsabilizado por incontinência pública.
II. Vânia está sendo responsabilizada por retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, vários documentos da secretaria do órgão público.
Nesses casos, serão passíveis, respectivamente, das penas de
•

A) suspensão e advertência.

•

B) demissão e suspensão.

•

C) suspensão e multa.

•

D) destituição do cargo e multa.

•

E) demissão e advertência.
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Q79.
A respeito do processo administrativo disciplinar para apuração de acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, considere:
I. Será iniciado com a instauração da comissão administrativa disciplinar, a ser composta por cinco servidores estáveis, e posteriormente será indicada a autoria
e a materialidade da transgressão objeto da apuração.
II. No prazo de quinze dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão, apresentando resumo dos fatos, relatório e
fundamentação conclusiva.
III. Caracterizada a acumulação ilegal e provada a máfé, aplicar-se-á a pena de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em
relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal.
IV. Em regra, o prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário não excederá trinta dias, contados da data de
publicação do ato que constituir a comissão.
De acordo com a Lei no 8.112/90, está correto o que se afirma APENAS em
•

A) I e II.

•

B) I, II e III.

•

C) I, III e IV.

•

D) II, III e IV.

•

E) III e IV.
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Q80.
Considere as seguintes assertivas concernentes à Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração pública federal:

I. As disposições da Lei nº 9.784/1999 também se aplicam ao Poder Judiciário, quando no exercício de função administrativa.

II. A Lei nº 9.784/1999 traz o conceito de “entidade”, definindo-a como a unidade de atuação que pode ou não ter personalidade jurídica.

III. O administrado poderá optar por não prestar informações que lhes são solicitadas, tratando-se tal postura de um de seus
direitos, expressamente previsto na Lei nº 9.784/1999.

IV. Um dos critérios a serem observados nos processos administrativos regidos pela Lei nº 9.784/1999 é a indicação dos
pressupostos fáticos que tenham determinado a decisão, não se exigindo a indicação de pressupostos de direito, justamente pela informalidade e objetividade
que vigora em tais processos administrativos.

Está correto o que se afirma APENAS em
•

A) III e IV.

•

B) II e III.

•

C) I e IV.

•

D) I, II e III.

•

E) I.
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Q81.
Segundo a Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, é direito dos administrados:
•

A) não agir de modo temerário.

•

B) prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos.

•

C) expor os fatos conforme a verdade.

•

D) proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé.

•

E) fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a representação, por força de lei.
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Q82.
A responsabilidade civil do Estado, quando na modalidade objetiva, dispensa a comprovação de um elemento formador do liame de responsabilidade e exige a
presença de outro, quais sejam:
•

A) nexo de causalidade e força maior.

•

B) culpa e nexo de causalidade.

•

C) culpa e força maior.

•

D) nexo de causalidade e dano.

•

E) dano e culpa.
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Q83.
Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços a empregador com as características de
•

A) pessoalidade, continuidade, exclusividade e subordinação.

•

B) pessoalidade, continuidade, onerosidade e subordinação.

•

C) pessoalidade, continuidade, confidencialidade e subordinação.

•

D) pessoalidade, continuidade, onerosidade e independência jurídica.

•

E) impessoalidade, continuidade, onerosidade e independência jurídica.
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Q84.
Após trabalhar como empregada para a empresa Gama Marketing por dois anos, Minerva foi dispensada sem justa causa e não recebeu verbas rescisórias. Em
reclamação trabalhista Minerva acionou duas empresas, a sua empregadora Gama Marketing e a empresa controladora do grupo econômico Gama
Participações, sendo que essa última,
•

A) não responderá por não ter sido empregadora da reclamante.

•

B) responderá de forma subsidiária se houver previsão contratual nesse sentido.

•

C) responderá subsidiariamente somente se for decretada falência da empresa empregadora.

•

D) será responsável solidariamente por força de disposição legal.

•

E) responderá solidariamente ou subsidiariamente apenas por metade das verbas rescisórias.
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Q85.
O Hotel Fazenda Água da Chuva celebrou contrato de trabalho por tempo determinado com Denise pelo prazo de 2 meses (Dezembro e Janeiro), tendo em
vista a necessidade de um número maior de empregados em razão das férias escolares, Natal e Ano Novo. No Carnaval seguinte, também em razão da
necessidade temporária de maior número de empregados, o hotel celebrou outro contrato de trabalho com prazo determinado com Denise pelo prazo de 1 mês
(Março). De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), neste caso, a sucessão de contratos de trabalho com prazo determinado é
•

A) inválida tendo em vista que os dois contratos de trabalho ultrapassaram o prazo máximo de 60 dias permitidos pela legislação.

•

B) inválida tendo em vista que entre a celebração dos contratos não tinha decorrido mais de 6 meses do término do primeiro contrato, prazo legal previsto na
legislação.

•

C) inválida em razão da celebração de dois contratos com prazo determinado com o mesmo empregado dentro do período de um ano.

•

D) válida tendo em vista que a contratação ocorreu em razão da realização de certos acontecimentos.

•

E) inválida tendo em vista que é vedada a celebração de mais de um contrato de trabalho com prazo determinado com a mesma pessoa.
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Q86.
Tales, empregado da empresa Bom Garfo, falsificou atestado médico para justificar suas faltas e consequentemente não ter desconto em sua remuneração.
Neste caso, Tales cometeu falta grave passível de demissão por justa causa, uma vez que praticou ato de
•

A) desídia.

•

B) incontinência de conduta.

•

C) improbidade.

•

D) indisciplina.

•

E) insubordinação.
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Q87.

A segunda parcela do 13o salário (gratificação de Natal) será efetuada até o dia
•

A) 15 de dezembro de cada ano.

•

B) 10 de janeiro do ano subsequente.

•

C) 20 de dezembro de cada ano.

•

D) 30 de novembro.

•

E) que for mais conveniente para o empregador, pois é ele quem assume os riscos da atividade.
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Q88.
Anacleto prestou serviços em Maceió como analista de sistemas júnior à empresa Gold Systems Ltda., de 20/01/10 a 15/10/13. Ananias, que foi contratado pela
empresa Gold Systems Ltda. em 12/08/86, trabalha na sede da empresa em Maceió, ocupando o cargo de analista de sistemas pleno desde 16/03/09. A
empresa pagava, ao primeiro, salário 20% inferior ao do segundo. Considerando que havia identidade entre as funções exercidas por Anacleto e por Ananias,
que a produtividade e a perfeição técnica de ambos eram as mesmas, e que não havia na empresa quadro organizado de carreira, a equiparação salarial entre
eles
•

A) não é possível, tendo em vista que os cargos ocupados por ambos são diferentes.

•

B) é possível, tendo em vista que todos os requisitos previstos em lei estão presentes, não tendo relevância o fato de os cargos terem nomes distintos.

•

C) não é possível, tendo em vista que o valor da diferença salarial existente entre eles decorre do fato de que Ananias exerce as funções por período maior
do que Anacleto.

•

D) é possível, mas o cálculo da diferença salarial a ser concedida a Anacleto deve levar em conta a diferença do tempo de exercício na função existente.

•

E) não é possível tendo em vista que Ananias trabalha na empresa há muito mais tempo do que Anacleto.
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Direito do Trabalho / Prescrição e decadência
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2009 / FCC

Q89.
Douglas laborava na empresa X desde Janeiro de 2002 sendo que em Janeiro de 2008 foi dispensado com justa causa. Em Janeiro de 2009, Douglas ajuizou
reclamação trabalhista em face de sua ex-empregadora. Neste caso, em regra, não estarão prescritos direitos trabalhistas do ano de
•

A) 2004 em diante.

•

B) 2006 em diante.

•

C) 2003 em diante.

•

D) 2002 em diante.

•

E) 2007 em diante.
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Direito do Trabalho / Direito de greve e serviços essenciais
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q90.
Na greve em serviço essencial
•

A) é vedada a adesão de empregados que exerçam
funções de direção e gerenciamento da atividade.

•

B) os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve,
a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

•

C) o Poder Público deve assumir a prestação do serviço paralisado, ainda que parcialmente, até que se
restabeleça a atividade da empresa.

•

D) o empregado grevista terá descontados os salários
dos dias paralisados, ainda que a greve não seja
considerada abusiva pela Justiça do Trabalho.

•

E) o empregador deve requisitar ao Poder Público
pessoal em substituição parcial aos empregados
grevistas, de forma a assegurar o atendimento às
necessidades básicas da população.
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Direito Processual do Trabalho / Justiça do Trabalho: organização e competência / Jurisdição e competência
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2013 / FCC

Q91.
Considere:
I. Ações declaratórias de vínculo jurídico e sindical entre sindicato e federação.
II. Ação de cobrança executiva envolvendo a contribuição sindical.
III. Ação regressiva ajuizada pelo INSS em face de empregador que tenha causado acidente de trabalho ante a sua negligência no cumprimento das normas de
segurança e saúde do trabalho.
IV. Ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho.
Compete a Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas
•

A) I, II e IV, apenas.

•

B) I, II, III e IV.

•

C) I e II, apenas.

•

D) II e III, apenas.

•

E) I e IV, apenas.
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Direito Processual do Trabalho / Processo judiciário do trabalho / Custas e emolumentos
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 7ª / 2009 / FCC

Q92.
Nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos do trabalho, nas ações e procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, as custas serão pagas pelo
•

A) vencido, no dia em que o juiz proferir a sentença, antes do trânsito em julgado da mesma, sendo que, se houver recurso, as custas serão pagas dentro do
prazo recursal.

•

B) Reclamante, no momento da propositurada ação, salvo se for beneficiário da justiça gratuita.

•

C) vencido, após o trânsito em julgado da decisão, sendo que, se houver recurso, as custas serão pagas dentro do prazo recursal.

•

D) Reclamado, devido à hipossuficiência do Reclamante.

•

E) vencedor, após o trânsito em julgado da decisão, sendo que, se houver recurso, as custas serão pagas dentro do prazo recursal.
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Direito Processual do Trabalho / Processo judiciário do trabalho / Partes e procuradores / Jus postulandi
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 5ª / 2013 / FCC

Q93.
O processo do trabalho admite a presença de reclamante e reclamado, atuando na primeira instância
•

A) pessoalmente, sendo facultada a constituição de advogados.

•

B) somente através de advogados, porque foi revogado pela Constituição Federal de 1988 o direito de reclamação
diretamente pela parte.

•

C) pessoalmente, sendo vedada a constituição de advogados, por ofender o princípio de acesso à Justiça.

•

D) somente através de advogados ou de sindicatos, nos termos da norma constitucional aplicável.

•

E) pessoalmente, apenas para o reclamado, sendo obrigatória ao reclamante a constituição de advogado.
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Direito Processual do Trabalho / Recursos no processo do trabalho / Princípios gerais, prazos, pressupostos, requisitos e efeitos
Fonte: JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO / TRT 4ª / 2012 / FCC

Q94.
O juízo de admissibilidade, nos recursos trabalhistas
•

A) existe, exclusivamente, no juízo ad quem.

•

B) somente ocorre na fase cognitiva do feito.

•

C) existe, exclusivamente, no juízo a quo.

•

D) é irretratável no juízo a quo.

•

E) é composto de um juízo prévio (a quo) e de um juízo definitivo (ad quem).
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Direito Civil / Das Pessoas / Do Domicílio
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/PE / 2012 / FCC

Q95.
Alexandre é agente diplomático do Brasil na Austrália. Citado em Camberra, alegou extraterritorialidade sem designar onde tem, no Brasil, o seu domicílio. De
acordo com o Código Civil brasileiro, Alexandre
•

A) deverá ser demandado exclusivamente no último ponto do território brasileiro onde o teve, uma vez que o agente diplomático não possui domicílio certo no
Brasil.

•

B) deverá ser demandado exclusivamente no Distrito Federal em razão do cargo de agente diplomático.

•

C) poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve.

•

D) poderá ser demandado no Distrito Federal ou no domicílio de seus ascedentes ou descendentes.

•

E) poderá ser demandado na capital do Estado do último ponto do território brasileiro onde o teve, uma vez que diplomatas possuem domicílios em capitais
brasileiras.
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Direito Civil / Fatos e atos jurídicos / Nulidade e anulabilidade dos atos jurídicos
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 1ª / 2013 / FCC

Q96.
Sobre os defeitos dos negócios jurídicos, de acordo com o Código Civil brasileiro, considere:
I. A coação sempre vicia o ato, ainda que exercida por terceiro, e se a parte prejudicada com a anulação do ato não soube da coação exercida por terceiro, só
este responde por perdas e danos.
II. Tratando-se de negócios gratuitos, a anulação por fraude contra credores dispensa que o estado de insolvência do devedor seja conhecido por qualquer uma
das partes, mas no caso de contrato oneroso do devedor insolvente é necessário, para a anulação, que a insolvência seja notória ou houver motivo para que ela
seja conhecida do outro contratante.
III. O dolo do representante legal ou convencional de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve.
Está correto o que se afirma APENAS em
•

A) I e II.

•

B) I e III.

•

C) II.

•

D) II e III.

•

E) III.
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Direito Civil / Fatos e atos jurídicos / Prescrição e decadência

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 3ª / 2015 / FCC

Q97.
Durante a constância do casamento, Lourenço emprestou
para sua mulher, Bianca, a quantia de R$ 10.000,00, que
deveria ser devolvida em um ano. Passados mais de
dez anos sem que a dívida houvesse sido paga, o casal
se divorciou. Passados dois anos e meio da decretação do
divórcio, Lourenço ajuizou ação de cobrança contra
Bianca, que, em contestação, alegou decadência, requerendo a extinção do processo com resolução de mérito.
Tal como formulada, a alegação de Bianca
•

A) improcede, pois se aplicam à decadência as normas
que impedem a prescrição e não se passaram mais
de quatro anos da decretação do divórcio.

•

B) procede, pois, salvo disposição em contrário, não se
aplicam à decadência as normas que impedem a
prescrição.

•

C) improcede, pois o prazo para cobrança da dívida
tem natureza prescricional, mas o juiz deverá decretar a prescrição de ofício, pois se passaram mais de
dez anos da realização do negócio.

•

D) procede, pois, embora se apliquem à decadência as
normas que impedem a prescrição, passaram-se
mais de dois anos da decretação do divórcio.

•

E) improcede, pois o prazo para cobrança da dívida
tem natureza prescricional e não corre durante a
constância da sociedade conjugal, além de não ter
se ultimado, depois da decretação do divórcio.
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Direito Processual Civil / Atos Processuais
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA - EXECUçãO DE MANDADOS / TRF 5ª / 2012 / FCC

Q98.
Sobre as intimações, está correto afirmar:
•

A) Efetuam-se de ofício, em processos pendentes, salvo disposição em contrário.

•

B) É prescindível que da publicação dos atos processuais constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação.

•

C) A intimação pelo correio far-se-á quando frustrada a realização por Oficial de Justiça.

•

D) Consideram-se realizadas sempre no primeiro dia útil seguinte ao dia de sua ocorrência.

•

E) A intimação do Ministério Público será feita por meio do Diário Oficial do Estado.
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Direito Processual Civil / Atos Processuais
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIO / TRT 8ª / 2010 / FCC

Q99.
A citação poderá ser feita pelo correio
•

A) quando o réu for pessoa incapaz.

•

B) nas ações de estado.

•

C) quando o réu for pessoa jurídica de direito público.

•

D) quando o réu residir em outra comarca do país.

•

E) nos processos de execução.
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Direito Processual Civil / Formação, Suspensão e Extinção do processo

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - EXECUçãO DE MANDADOS / MPE/MA / 2013 / FCC

Q100.
Peter ajuizou ação de despejo por falta de pagamento contra Josefa, referente a um imóvel residencial situado na cidade de São Luís/MA. Após a citação da ré,
as partes peticionam em conjunto comunicando ao juízo uma convenção para suspensão do processo. Nesta hipótese, e de acordo com o Código de Processo
Civil brasileiro, é correto afirmar que a suspensão do processo nunca poderá exceder a
•

A) 1 ano, e as partes precisam declinar o motivo da suspensão, que será devidamente avaliado pelo juízo da causa que decidirá pelo deferimento ou não do
pedido.

•

B) 6 meses, e as partes precisam declinar o motivo da suspensão, que será devidamente avaliado pelo juízo da causa que decidirá pelo deferimento ou não
do pedido.

•

C) 1 ano, e as partes não precisam declinar o motivo da suspensão, por se tratar de direito subjetivo.

•

D) 6 meses, e as partes não precisam declinar o motivo da suspensão, por se tratar de direito subjetivo.

•

E) 1 ano, e as partes precisam declinar o motivo da suspensão, mas o pedido não poderá ser indeferido pelo juízo da causa.
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