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Q1.
Juventudes
Pois se ainda ontem eu era jovem, conforme me asseguravam, asseguro-lhes que ainda hoje minha juventude não
acabou. Se viesse a acabar, estaria tão velho que não saberia
disso − o que significa que serei eternamente jovem. Preciso
acrescentar: nada tenho de especial, todos os jovens da minha
idade (isto é, acima dos 60) sabem disso. Não adianta os espelhos (por que se espalham por toda parte?) pretenderem
mostrar o contrário, jogar-nos na cara nossa imagem envelhecida. Nós sabemos que eles mentem, sabemos que não têm
como refletir nosso espírito − daí se vingarem, refletindo tão somente o que aparece.
Vou mais longe: não é que não envelheçamos, com essa mania que tem o tempo de nunca parar; na verdade, quanto
mais anos vivemos, mais remoçamos. Alguns vivem até recuperar de vez − para nunca mais largar dela − a liberdade da infância. Enquanto lá não chego (esperando chegar), vou remoçando, remoçando, a ponto dos jovens de dezenove anos me
pedirem mais moderação, mais compostura. Toda vez que fazem isso, surpreendo, no fundo de seus olhos, uma inveja incomensurável: inveja da minha adolescência verdadeira.
É verdade que a natureza, que tem lá seus caprichos,
gosta de brincar com nossa juventude de sexagenários. Ela faz,
por exemplo, o chão parecer mais longe: custa-nos chegar a
ele, para apanhar aquela moedinha. Brinca, ainda, com nosso
senso de equilíbrio: um volteio mais rápido do corpo e parece
que a Terra subitamente acelerou a rotação. E já não podemos
saltar imitando um saci, sobre os quadrados marcados a giz na
calçada das brincadeiras: mesmo duas pernas mostram-se insuficientes para retomar o equilíbrio.
Enfim: valha esta mensagem para todos os jovens que
ainda acreditam na velhice. Bobagem, meus amiguinhos: a velhice não chega nunca, é mais uma ilusão da juventude. Não
adianta o corpo insistir em dar todos os sinais de mau funcionamento, inútil insistirem as bactérias em corromper nossos tecidos, inútil os olhos perderem a luz de dentro e a luz de fora:
morremos sempre jovens, espantados por morrer, atônitos com
essa insistência caprichosa e absurda da natureza, de vir ceifar
nossa vida exatamente quando desfrutamos do esplendor de
nossa juventude mais madura.
(Adamastor Rugendas, inédito)
Está plenamente adequada a correlação entre tempos e modos verbais na frase:
•

A) Se a natureza não fosse tão caprichosa, seria bom que possamos ainda brincar nos jogos de calçada, com os quais tanto nos animáramos quando
pequenos.

•

B) Quanto mais vivermos, mais remoçaremos, e um dia teremos chegado ao desfrute da liberdade de que gozávamos quando crianças.

•

C) Se o chão parece mais longe agora, dever-se-á isso ao fato de que nosso corpo começasse a se ressentir dos limites que nos impõem os muitos anos de
vida.

•

D) Esperemos que esta mensagem viesse a contribuir para que todos os jovens que acreditassem na velhice possam mudar de opinião.

•

E) Melhor será se a morte não tivesse a má ideia de vir interromper nossa vida justamente quando estivermos desfrutando do esplendor da última juventude.
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Q2.

O que seria a morte?
Tive o prazer de entrevistar o cineasta português Manoel
de Oliveira, com seus 102 anos de idade. Eis um trecho da entrevista,
quando indagado a respeito da morte:
“Sabe, há aquela narrativa do Tolstói, em que um nobre está
moribundo. E pergunta a si próprio: que coisa é a morte? Relanceia os
olhos pelo quarto e vê a porta. E pensa: ah, a morte é uma porta. Esta
ideia me ficou marcada. Do lado, digamos, materialista, não existe a
mínima dúvida: a porta dá para o cemitério. Mas, do lado espiritual, há
sempre a questão: para onde dá a porta? Existe um Além ou não?
Um poeta português fala que o espírito é como o ar que se
respira. Quando exalamos o último suspiro, o espírito se solta. Enquanto
ele está no indivíduo, contém todo o mal e todo o bem da condição
humana. Mas, quando se liberta, vai limpo e puro, funde-se com o
universo, com o Absoluto, que é Deus.
Quando fui para o Colégio dos Jesuítas, começaram a me
ensinar sobre a alma. Que quando morremos a alma vai para o Céu, ou
para o Purgatório, ou para o Inferno. Vai pra cá, vai pra lá... Assim tipo
bolinha de gude. Era muito jovem e pensei, atônito: caramba, o mundo é
uma fábrica de almas!
Mas depois descobri esta imagem muito bonita, de uma mitologia indígena sobre os rios,
que têm um destino, marcado pelo seu
próprio curso. Cada rio é um rio único, individualizado. Porém, quando
deságua no mar, deixa de ser o rio tal ou tal: a sua água se mistura ao
Absoluto. Mas o rio perdeu a sua individualidade. E depois vem o calor,
a evaporação, a chuva. A chuva renova as fontes, e o rio continua.”
Despedindo-me dele, lembrei-me de uma frase de Epicuro:
“Não tenho medo nenhum da morte. Pois onde ela está, não
estou. E onde eu estou, ela não está.”
(Adaptado de Paulo Nogueira, revista Piauí, n. 57. junho/2011)
Estão corretamente flexionadas as formas verbais da frase:
•

A) Ah, se à morte sobrevisse a certeza de um alívio, não haveria por que temê-la.

•

B) Até a sabedoria de Epicuro interviu no texto, como tentativa de esclarecimento desse nosso maior mistério.

•

C) Enquanto o espírito conter em si mesmo todo o bem e o mal da condição humana nada saberemos da libertação absoluta.

•

D) Não conviria ao autor levar consigo as duras lições recebidas no Colégio dos Jesuítas.

•

E) Se retêssemos conosco apenas as alegrias vividas, adiaríamos ao máximo nossa passagem pela porta da morte.
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Q3.

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 len-

das 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)
Os verbos de ambas as frases estão empregados nos mesmos tempo e modo:
•

A) ... que até o ano de 1933 ostentou a condição de capital do Estado... / ... as lendas sobre os escravos que os construíram...

•

B) Lendas que provocavam a imaginação das crianças... / ... a aparente simplicidade que caracteriza a sua obra poética.

•

C) ... a cidade atingiu o auge durante o século XVIII. / ... que ainda hoje conserva...

•

D) Esses mesmos muros de pedra que alimentaram as lendas... / ... juntamente com os outros casos que os mais velhos contavam...

•

E) ... surgiu das povoações fundadas, em 1926, pelo explorador paulista Bartolomeu Bueno, o filho. /... é um fato psicológico que....
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Q4.
Multidões de mascarados e maquiados com cores alegóricas das nacionalidades envolvidas nas disputas da Copa do
Mundo falam por esse meio uma linguagem que simbolicamente
quer dizer muito mais do que pode parecer. Trata-se de um
ritual cíclico de renovação de identidades nacionais expressas
nos ornamentos e paramentos do que é funcionalmente uma
nova religião no vazio contemporâneo. Aqui no Brasil as manifestações simbólicas relacionadas com o futebol e seus significados têm tudo a ver com o modo como entre nós se difundiu
a modernidade, nas peculiaridades de nossa história social.
Embora não fosse essa a intenção, rapidamente esse
esporte assumiu entre nós funções sociais extrafutebolísticas
que se prolongam até nossos dias e respondem por sua imensa
popularidade. A República, em que todos se tornaram juridicamente brancos, sucedeu a monarquia segmentada em senhores
e escravos, brancos e negros, todos acomodados numa dessas
duas identidades. A República criou o brasileiro genérico e
abstrato. O advento do futebol entre nós coincidiu com a busca
de identidades reais para preencher as incertezas dessa ficção
jurídica. Clubes futebolísticos de nacionalidades, de empresas,
de bairros, de opções subjetivas disfarçaram as diferenças
sociais reais e profundas, sobrepuseram-se a elas e tornaram
funcionais os conflitos próprios da nova realidade criada pela
abolição da escravatura.
No futebol há espaço para acomodações e inclusões,
mesmo porque, sem a diversidade de clubes e sem a competição, o futebol não teria sentido. O receituário da modernidade
inclui, justamente, esses detalhes de convivência com a diversidade e com a rotatividade dos que triunfam. Nela, a vida recomeça continuamente; depois da vitória é preciso lutar pela vitória seguinte.

O futebol, essencialmente, massificou e institucionalizou
a competição e a concorrência, elevou-as à condição de valores
sociais e demonstrou as oportunidades de vitória de cada um no
rodízio dos vitoriosos. Nele, a derrota nunca é definitiva nem
permanente. Por esse meio, o que era mero requisito do funcionamento do mercado e da multiplicação do capital tornou-se
expressamente um rito de difusão de seus princípios no modo
de vida, na mentalidade e no cotidiano das pessoas comuns.
É nesse sentido que o futebol só pode existir em sociedades competitivas e de antagonismos sociais administráveis.
Fora delas, não é compreendido. Há alguns anos, um antropólogo que estava fazendo pesquisa com os índios xerentes, de
Goiás, surpreendeu-se ao ver que eles haviam adotado entusiasticamente o futebol. Com uma diferença: os 22 jogadores
não atuavam como dois times de 11, mas como um único time
jogando contra a bola, perseguida em campo todo o tempo.
Interpretaram o futebol como ritual de caça. Algo próprio de uma
sociedade tribal e comunitária.
(Adaptado de José de Souza Martins. O Estado de S. Paulo,
aliás, J7, 4 de julho de 2010)

Com uma diferença: os 22 jogadores não atuavam como
dois times de 11, mas como um único time jogando contra a
bola, perseguida em campo todo o tempo. (último parágrafo)
O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em que se encontra o grifado no segmento transcrito está na frase:
•

A) A rivalidade entre torcedores fanáticos por seus clubes leva, muitas vezes, a comportamentos agressivos, dentro e fora dos estádios.

•

B) O comportamento da torcida exibia o orgulho pela beleza do espetáculo e pelo bom desempenho do time durante a partida.

•

C) As cores das pinturas faciais e das máscaras carregam simbolismos próprios de cada nação representada por elas.

•

D) A presença de torcedores maquiados, com bandeiras de diferentes países, sempre constituiu um espetáculo à parte no futebol.

•

E) Sociedades estruturadas com valores comunitários não compreenderiam as regras de um jogo caracterizado pela competitividade.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Português / Emprego de tempos e modos verbais
Fonte: AUXILIAR DA FISCALIZAçãO FINANCEIRA II / TCE/SP / 2010 / FCC

Q5.
O crescimento econômico não traz automaticamente o
avanço no bem-estar de uma sociedade. O desenvolvimento de
fato só ocorre quando há melhoria também em fatores de qualidade de vida, tais como educação, saúde e segurança. Indicadores econômicos isolados, portanto, não são suficientes para
aferir o estágio de avanço social. Pois foi com o intuito de avaliar de maneira mais precisa o grau de desenvolvimento dos
estados brasileiros que um grupo da FGV Projetos, unidade de
negócios da Fundação Getúlio Vargas, acaba de elaborar o
Indicador de Desenvolvimento Socioeconômico (IDSE). Trata-se
de um índice feito a partir de 36 variáveis sociais e econômicas,
capaz de cotejar com apuro o nível de bem-estar nas 27 unidades da Federação.
O retrato exibido pelo estudo é alentador: praticamente
todos os estados conseguiram progredir nos últimos anos,
beneficiando-se da retomada do crescimento e do aprimoramento das políticas sociais. Mas os indicadores mostram que
os avanços ainda são tímidos em algumas regiões. Pela
metodologia usada agora pela FGV, o Estado mais avançado
do país é São Paulo, que levou nota máxima (IDSE igual a 100).
Na verdade, essa nota indica apenas que, numa escala de zero
a 100, São Paulo está no topo, e os números servem de
referência para analisar os demais estados.
Há duas maneiras de olhar para o trabalho dos
pesquisadores. A primeira delas se resume a observar a
fotografia – ou seja, examinando o quadro atual, que coloca São

Paulo no topo, seguido pelo Distrito Federal. A segunda maneira de analisar o trabalho da FGV é "assistindo ao filme" – isto
é, examinando a evolução ocorrida em sete anos. Por esse
critério, fica evidente que alguns estados conseguiram resultados mais expressivos que os demais.
O destaque, aqui, cabe ao Tocantins. Em 2001, era um
dos estados menos desenvolvidos do país. Agora, ainda que
siga como um dos mais atrasados, conseguiu se distanciar um
pouco dos retardatários. O avanço foi impulsionado pelo
agronegócio, que tem na região uma de suas últimas fronteiras
de expansão. Investimentos em infraestrutura e em projetos
sociais ajudaram a reduzir seu atraso.
Outro Estado que conseguiu bons resultados foi a Bahia.
Seu interior se beneficiou do agronegócio, especialmente das
culturas de soja e de algodão. Mas a economia baiana é mais
diversificada e contou com os motores de seu polo industrial de
Camaçari e da indústria petrolífera. O Estado, porém, ainda está
longe da visão idílica que cantam seus inúmeros poetas. Em
outros estados, houve redução da pobreza devido aos programas sociais, como o Bolsa Família.
(Benedito Sverberi. Veja, 8 de abril de 2009, pp. 68-70, com
adaptações)
... quando há melhoria também em fatores de qualidade de vida ... (1o parágrafo)
O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em que se encontra o grifado acima está na frase:
•

A) ... que levou nota máxima...

•

B) O destaque, aqui, cabe ao Tocantins.

•

C) ... era um dos estados menos desenvolvidos do país.

•

D) ... ainda que siga como um dos mais atrasados ...

•

E) ... conseguiu se distanciar um pouco dos retardatários.
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Q6.
As certezas sensíveis dão cor e concretude ao presente vivido. Na verdade, porém, o presente vivido é fruto de
uma sofisticada mediação. O real tem um quê de ilusório e virtual.
Os órgãos sensoriais que nos ligam ao mundo são altamente seletivos naquilo que acolhem e transmitem ao cérebro. O olho humano, por exemplo, não é capaz de captar todo o
espectro de energia eletromagnética existente. Os raios ultravioleta, situados fora do espectro visível do olho humano, são,
no entanto, captados pelas abelhas.
Seletividade análoga preside a operação dos demais
sentidos: cada um atua dentro de sua faixa de registro, ainda
que o grau de sensibilidade dos indivíduos varie de acordo com
idade, herança genética, treino e educação. Há mais coisas entre o céu e a terra do que nossos cinco sentidos − e todos os
aparelhos científicos que lhes prestam serviços − são capazes
de detectar.
Aquilo de que o nosso aparelho perceptivo nos faz
cientes não passa, portanto, de uma fração diminuta do que há.
Mas o que aconteceria se tivéssemos de passar a lidar subitamente com uma gama extra e uma carga torrencial de percepções sensoriais (visuais, auditivas, táteis etc.) com as quais
não estamos habituados? Suponha que uma mutação genética
reduza drasticamente a seletividade natural dos nossos sentidos. O ganho de sensibilidade seria patente. “Se as portas da
percepção se depurassem”, sugeria William Blake, “tudo se re-

velaria ao homem tal qual é, infinito”.
O grande problema é saber se estaríamos aptos a
assimilar o formidável acréscimo de informação sensível que
isso acarretaria. O mais provável é que essa súbita mutação − a
desobstrução das portas e órgãos da percepção − produzisse
não a revelação mística imaginada por Blake, mas um terrível
engarrafamento cerebral: uma sobrecarga de informações
acompanhada de um estado de aguda confusão e perplexidade
do qual apenas lentamente conseguiríamos nos recuperar. As
informações sensíveis a que temos acesso, embora restritas,
não comprometeram nossa sobrevivência no laboratório da vida. Longe disso. É a brutal seletividade dos nossos sentidos
que nos protege da infinita complexidade do Universo. Se o
muro desaba, o caos impera.
(Adaptado de: Eduardo Gianetti, O valor do amanhã, São
Paulo, Cia. das Letras, 2010. p. 139-143)
Admite transposição para a voz passiva o que se encontra em:
•

A) Aquilo […] não passa, portanto, de uma fração diminuta...

•

B) ... cada um atua dentro de sua faixa de registro...

•

C) Há mais coisas entre o céu e a terra do que nossos cinco sentidos...

•

D) O ganho de sensibilidade seria patente.

•

E) As certezas sensíveis dão cor e concretude ao presente vivido.
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Q7.
Intolerância religiosa
Sou ateu e mereço o mesmo respeito que tenho pelos
religiosos.
A humanidade inteira segue uma religião ou crê em
algum ser ou fenômeno transcendental que dê sentido à
existência. Os que não sentem necessidade de teorias para
explicar a que viemos e para onde iremos são tão poucos que
parecem extraterrestres. Dono de um cérebro com capacidade
de processamento de dados incomparável na escala animal, ao
que tudo indica só o homem faz conjecturas sobre o destino
depois da morte. A possibilidade de que a última batida do
coração decrete o fim do espetáculo é aterradora. Do medo e
do inconformismo gerado por ela, nasce a tendência a acreditar
que somos eternos, caso único entre os seres vivos.
Todos os povos que deixaram registros manifestaram a
crença de que sobreviveriam à decomposição de seus corpos.
Para atender esse desejo, o imaginário humano criou uma
infinidade de deuses e paraísos celestiais. Jamais faltaram,
entretanto, mulheres e homens avessos a interferências
mágicas em assuntos terrenos. Perseguidos e assassinados no
passado, para eles a vida eterna não faz sentido.
Não se trata de opção ideológica: o ateu não acredita
simplesmente porque não consegue. O mesmo mecanismo
intelectual que leva alguém a crer leva outro a desacreditar. Os
religiosos que têm dificuldade para entender como alguém pode
discordar de sua cosmovisão devem pensar que eles também
são ateus quando confrontados com crenças alheias.
O ateu desperta a ira dos fanáticos, porque aceitá-lo
como ser pensante obriga-os a questionar suas próprias
convicções. Não é outra a razão que os fez apropriar-se
indevidamente das melhores qualidades humanas e atribuir as
demais às tentações do Diabo. Generosidade, solidariedade,
compaixão e amor ao próximo constituem reserva de mercado
dos tementes a Deus, embora em nome Dele sejam cometidas

as piores atrocidades.
Fui educado para respeitar as crenças de todos, por
mais bizarras que a mim pareçam. Se a religião ajuda uma
pessoa a enfrentar suas contradições existenciais, seja bemvinda, desde que não a torne intolerante, autoritária ou violenta.
Quanto aos religiosos, leitor, não os considero iluminados nem
crédulos, superiores ou inferiores, os anos me ensinaram a
julgar os homens por suas ações, não pelas convicções que
apregoam.
(Drauzio Varella, Folha de S. Paulo, 21/04/2012)
Transpondo-se para a voz passiva a construção Os ateus despertariam a ira de qualquer fanático, a forma verbal obtida será:
•

A) seria despertada.

•

B) teria sido despertada.

•

C) despertar-se-á.

•

D) fora despertada.

•

E) teriam despertado.
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Q8.
A amizade
Uma amizade verdadeira possui tão grandes vantagens
que mal posso descrevê-las. Para começar, em que pode
consistir uma “vida vivível” que não encontre descanso na
afeição partilhada com um amigo? Que há de mais agradável
que ter alguém a quem se ousa contar tudo como a si mesmo?
De que seria feita a graça tão intensa de nossos sucessos, sem
um ser para se alegrar com eles tanto quanto nós? E em
relação a nossos reveses, seriam mais difíceis de suportar sem
essa pessoa, para quem eles são ainda mais penosos que para
nós mesmos.
Os outros privilégios da vida a que as pessoas aspiram
só existem em função de uma única forma de utilização: as
riquezas, para serem gastas; o poder, para ser cortejado; as
honrarias, para suscitarem os elogios; os prazeres, para deles
se obter satisfação; a saúde, para não termos de padecer a dor
e podermos contar com os recursos de nosso corpo.
Quanto à amizade, ela contém uma série de possibilidades. Em qualquer direção a que a gente se volte, ela está lá,
prestativa, jamais excluída de alguma situação, jamais importuna,
jamais embaraçosa. Por isso, como diz o ditado, “nem a água nem
o fogo nos são mais prestimosos que a amizade”. E aqui não se
trata da amizade comum ou medíocre (que, no entanto,
proporciona alguma satisfação e utilidade), mas da verdadeira, da
perfeita, à qual venho me referindo. Pois a amizade torna mais
maravilhosos os favores da vida, e mais leves, porque
comunicados e partilhados, seus golpes mais duros.
(Adaptado de Cícero, filósofo e jurista romano)
Transpondo-se para a voz ativa a frase Nossos reveses podem ser consolados pela palavra amiga, a forma verbal resultante será:
•

A) terá consolado.

•

B) hão de consolar-se.

•

C) poderiam consolar.

•

D) pode consolar.

•

E) haverá de consolar.
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Q9.
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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Q10.
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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Q11.
Um dos mitos narrados por Ovídio nas Metamorfoses
conta a história de Aglauros. A jovem é irmã de Hersé, cuja
beleza extraordinária desperta o desejo do deus Hermes. Apaixonado, o deus pede a Aglauros que interceda junto a Hersé e
favoreça os seus amores por ela; Aglauros concorda, mas exige
em troca um punhado de moedas de ouro. Isso irritou Palas
Atena, que já detestava a jovem porque esta a espionara em
outra ocasião. Não admitia que a mortal fosse recompensada
por outro deus; decide vingar-se, e a vingança é terrível: Palas
Atena vai à morada da Inveja e ordena-lhe que vá infectar a
jovem Aglauros.
A descrição da Inveja feita por Ovídio merece ser relembrada, pois serviu de modelo a todos os que falaram desse
sentimento: “A Inveja habita o fundo de um vale onde jamais se
vê o sol. Nenhum vento o atravessa; ali reinam a tristeza e o
frio, jamais se acende o fogo, há sempre trevas espessas. A
palidez cobre o seu rosto e o olhar não se fixa em parte alguma.
Ela ignora o sorriso, salvo aquele que é excitado pela visão da
dor alheia. Assiste com despeito aos sucessos dos homens, e
este espetáculo a corrói; ao dilacerar os outros, ela se dilacera a
si mesma, e este é seu suplício”.
(Adaptado de Renato Mezan. “A inveja”. Os sentidos da
paixão. São Paulo: Funarte e Cia. das Letras, 1987. p.124-25)
Apesar de comumente confundidas, a admiração e a inveja não pertencem ...... mesma categoria de afetos, pois a última causa prejuízo ...... autoestima e leva,
constantemente, ...... sensações de insatisfação e angústia.
Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na ordem dada:
•

A) a - a - à.

•

B) a - à - a.

•

C) à - à - a.

•

D) à - a - à.

•

E) à - à - à.
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Q12.
Se o estudo recém-divulgado pelo IBGE, em vez de se
chamar Síntese de Indicadores Sociais, se chamasse Síntese
de Indicadores de Futuro, talvez ajudasse o País a se dar conta
do que o espera se o mais crucial desses indicadores no mundo
contemporâneo – a educação – continuar a ser, no Brasil, a
catástrofe que as pesquisas revelam com desalentadora regularidade. Fala-se em futuro não porque as escabrosas deficiências do ensino já não venham emperrando a modernização
nacional e a expansão dos nossos setores econômicos de
ponta. Mas sobretudo porque, na era da revolução tecnológica
permanente e globalizada, sem a superação acelerada do
atraso educacional, a distância entre o País e as "sociedades do
conhecimento" só tenderá a aumentar. O resultado previsível
será o encolhimento da participação relativa do Brasil no
intercâmbio internacional dos bens e serviços de alto valor agregado – o que faz a riqueza das nações neste século XXI.
Diga-se desde logo que a educação de massa, no Brasil,
já foi pior. Avançou-se enormemente na última década em
matéria de universalização do acesso à escola. Do mesmo
modo, o desempenho do sistema de ensino melhorou, embora
de forma muito desigual. Mas, a exemplo do que ocorre em tantos outros aspectos da realidade do País, também na educação
se avança a passos exasperadamente lentos – seja em relação
às necessidades da população, seja em relação ao ritmo do
progresso nas outras nações com as quais o Brasil deve ser
cotejado.
Entram governos, saem governos, e o poder público não
consegue concentrar, pelo tempo devido, programas prioritários,
recursos focalizados e políticas de gestão eficazes ali onde se
trava de fato a mais decisiva das batalhas na frente da educação – o ensino fundamental. As consequências estão nos novos números do IBGE. Há 2,4 milhões de crianças analfabetas
na faixa dos 7 aos 14 anos, embora a maior parte delas esteja
na escola. É o retrato de uma falência para a qual contribuem
professores despreparados e sobrecarregados, condições deploráveis de trabalho, a pobreza das famílias e o interesse
insuficiente dos pais, eles próprios analfabetos ou quase isso.
Outro indicador da crise é a chamada defasagem idadesérie. Os dados melhoraram, mas novamente o ritmo da melhora deixa a desejar. O mesmo raciocínio vale para o nível de
escolarização dos brasileiros com 15 anos ou mais. O aumento
foi pequeno e ficou em um patamar muito abaixo de países
como a Coreia do Sul. Sem falar, ainda, que a evasão no ensino
médio é da ordem de 5 milhões de alunos por ano – o que
reforça o nexo entre educação de baixíssima qualidade e a
escassez de mão de obra qualificada. Em 2007, 30% dos brasileiros de 15 anos em diante eram analfabetos funcionais ou
analfabetos totais. É ominoso constatar que um terço da geração que desponta para o mercado de trabalho, por falta de
educação básica adequada, não tem condições de ascensão
social. São cidadãos que dificilmente sairão do nível de pobreza.
(Adaptado de O Estado de S. Paulo, A3, 27 de setembro de 2008)
A frase inteiramente correta quanto ao emprego ou ausência do sinal de crase é:
•

A) O ensino permanente deve oferecer às pessoas os meios de superar obstáculos, para atingir os objetivos a que se propõem.

•

B) Apesar da obrigatoriedade de crianças entre 7 e 14 anos irem a escola, boa parte delas é incapaz de escrever um bilhete à um amigo.

•

C) Atender a todas as crianças, tornando-as capacitadas à uma vida digna e confortável, deve ser o objetivo maior de uma escola.

•

D) Uma educação de qualidade oferece à qualquer pessoa as condições essenciais à entrada ou à permanência no mercado de trabalho.

•

E) A medida que se avança na melhoria do sistema de ensino, é possível oferecer boas condições de trabalho à muitas pessoas.
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Q13.

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)
Adaptada de texto da orelha do livro Vintém de cobre, a frase cuja pontuação está inteiramente adequada é:
•

A) Cora Coralina nasceu na cidade de Goiás, em 1889, e teve uma trajetória literária peculiar, pois, embora escrevesse desde moça, tinha 76 anos quando
seu primeiro livro foi publicado.

•

B) Cora Coralina nasceu, na cidade de Goiás, em 1889 e teve uma trajetória literária peculiar, pois embora escrevesse desde moça, tinha 76 anos quando
seu primeiro livro foi publicado.

•

C) Cora Coralina nasceu na cidade de Goiás, em 1889 e teve uma trajetória literária peculiar pois, embora escrevesse desde moça tinha 76 anos, quando
seu primeiro livro foi publicado.

•

D) Cora Coralina nasceu na cidade de Goiás, em 1889, e teve uma trajetória literária, peculiar, pois embora escrevesse desde moça, tinha 76 anos quando
seu primeiro livro foi publicado.

•

E) Cora Coralina, nasceu na cidade de Goiás em 1889, e teve uma trajetória literária peculiar, pois embora escrevesse, desde moça, tinha 76 anos quando
seu primeiro livro foi publicado.
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Q14.
Os modernistas de 1922 nunca se consideraram componentes de uma escola, nem afirmaram ter postulados rigorosos
em comum. O que os unificava era um grande desejo de expressão livre e a tendência para transmitir, sem os embelezamentos tradicionais do academismo, a emoção pessoal e a
realidade do país. Por isso, não se cansaram de afirmar (sobretudo Mário de Andrade) que a sua contribuição maior foi a
liberdade de criação e expressão. "Cria o teu ritmo livremente",
disse Ronald de Carvalho.
Este conceito é relativo, pois em arte não há originalidade absoluta. No Brasil, ele significou principalmente libertação
dos modelos acadêmicos, que se haviam consolidado entre
1890 e 1920. Em relação a eles, os modernistas afirmaram a
sua libertação em vários rumos e setores: vocabulário, sintaxe,
escolha de temas, a própria maneira de ver o mundo.
Do ponto de vista estilístico, pregaram a rejeição dos
padrões portugueses, buscando uma expressão mais coloquial,
próxima do modo de falar brasileiro. Um renovador como Mário
de Andrade começava os períodos pelo pronome oblíquo, abandonava inteiramente a segunda pessoa do singular, acolhia expressões e palavras da linguagem corrente, procurava incorporar à escrita o ritmo da fala e consagrar literariamente o vocabulário usual.
Mesmo quando não procuravam subverter a gramática,
os modernistas promoveram uma valorização diferente do léxico, paralela à renovação dos assuntos. O seu desejo principal
foi o de serem atuais, exprimir a vida diária, dar estado de
literatura aos fatos da civilização moderna.
(Trecho adaptado de Antonio Candido e José Aderaldo Castello.
Presença da literatura brasileira: Modernismo. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1997, p.11-12)
Está inteiramente correta e adequada a pontuação da seguinte frase:
•

A) Mesmo nas obras modernistas que, por um motivo ou outro, parecem hoje datadas, pode-se reconhecer a importância que tiveram, na época, para a
busca da liberdade de criação e expressão, conquista que Mário de Andrade não se cansou de acentuar.

•

B) Mesmo nas obras modernistas, que por um motivo, ou outro, parecem hoje datadas pode-se reconhecer a importância que tiveram na época, para a
busca da liberdade de criação e expressão, conquista que Mário de Andrade não se cansou, de acentuar.

•

C) Mesmo nas obras modernistas, que por um motivo ou outro, parecem hoje datadas, pode-se reconhecer a importância que tiveram, na época, para a
busca da liberdade de criação e expressão: conquista, que Mário de Andrade não se cansou de acentuar.

•

D) Mesmo nas obras modernistas que, por um motivo ou outro, parecem hoje datadas pode-se reconhecer, a importância que tiveram na época, para a
busca da liberdade de criação e expressão, conquista que, Mário de Andrade, não se cansou de acentuar.

•

E) Mesmo nas obras modernistas que por um motivo ou outro, parecem hoje datadas, pode-se reconhecer a importância que tiveram, na época para a busca
da liberdade de criação e expressão; conquista que Mário de Andrade não se cansou de acentuar.
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Q15.
Cuidado: o uso desse aparelho pode produzir violência
A revista Science publicou, em 2002, o relatório de uma
pesquisa coordenada por Jeffrey Johnson, da Universidade de
Colúmbia, em Nova York. O estudo mostra uma relação
significativa entre o comportamento violento e o número de
horas que um sujeito (adolescente ou jovem adulto) passa
assistindo à TV.
Pela pesquisa de Johnson, os televisores deveriam ser
comercializados com um aviso, como os maços de cigarros:
cuidado, a exposição prolongada à tela desse aparelho pode

produzir violência.
Estranho? Nem tanto. É bem provável que a fonte de
muita violência moderna seja nossa insubordinação básica:
ninguém quer ser ou continuar sendo quem é. Podemos proclamar nossa nostalgia de tempos mais resignados, mas duvido
que queiramos ou possamos renunciar à divisão constante
entre o que somos e o que gostaríamos de ser.
Para alimentar nossa insatisfação, inventamos a literatura e, mais tarde, o cinema. Mas a invenção mais astuciosa
talvez tenha sido a televisão. Graças a ela, instalamos em
nossas salas uma janela sobre o devaneio, que pode ser aberta
a qualquer instante e sem esforço.
Pouco importa que fiquemos no zapping (*) ou que
paremos para sonhar em ser policiais, gângsteres ou apenas
nós mesmos (um pouco piores) no Big brother. A TV confirma
uma idéia que está sempre conosco: existe outra dimensão, e
nossas quatro paredes são uma jaula. A pesquisa de Johnson
constata que, à força de olhar, podemos ficar a fim de sacudir
as barras além do permitido. Faz sentido.
(*) zapping = uso contínuo do controle remoto.
(Contardo Calligaris, Terra de ninguém)
Está inteiramente correta a pontuação do período:
•

A) Primeiro, inventamos a literatura e em seguida o cinema, mas nenhum desses meios, teria alcançado influenciar-nos tanto como a TV.

•

B) O fato de imaginarmos que há uma dimensão além das nossas paredes, é decisivo, para que reconheçamos na TV, o poder de abrir tantas janelas.

•

C) Por mais confortável que seja, o zapping, constitui na verdade, um meio de tentar suprir com rapidez nossa fome, insaciável de imagens.

•

D) Queremos por vezes imaginar: que somos policiais ou gângsteres, mas, preferiríamos ser nós mesmos, sentirmo-nos por assim dizer completos.

•

E) O autor preocupa-se, sobretudo, com a tese de que nossa violência tem origem em nossa divisão interna, responsável maior por nossas rebeldias.
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Q16.
Ainda aluna de medicina, Nise da Silveira se horrorizou
ao ver o professor abrir com um bisturi o corpo de uma jia e deixar à mostra, pulsando, seu pequenino coração.
Esse fato define a mulher que iria revolucionar o tratamento da esquizofrenia e pôr em questão alguns dogmas estéticos em vigor mesmo entre artistas antiacadêmicos e críticos de
arte.
A mesma sensibilidade à flor da pele que a fez deixar,
horrorizada, a aula de anatomia, levou-a a se opor ao tratamento da esquizofrenia em voga na época em que se formou: o
choque elétrico, o choque insulínico, o choque de colabiosol e,
pior do que tudo, a lobotomia, que consistia em secionar uma
parte do cérebro do paciente. Tomou-se de revolta contra tais
procedimentos, negando-se a aplicá-los nos doentes a ela
confiados. Foi então que o diretor do hospital, seu amigo,
disse-lhe que não poderia mantê-la no emprego, a não ser em
outra atividade que não envolvesse o tratamento médico. − Mas
qual?, perguntou ela. − Na terapia ocupacional, respondeu-lhe o
diretor.
A terapia ocupacional, naquela época, consistia em pôr
os internados para lavar os banheiros, varrer os quartos e arrumar as camas. Nise aceitou a proposta e, em pouco tempo,
em lugar de faxina, os pacientes trabalhavam em ateliês improvisados, pintando, desenhando, fazendo modelagem com argila
e encadernando livros. Desses ateliês saíram alguns dos artistas mais criativos da arte brasileira, cujas obras passaram a
constituir o hoje famosíssimo Museu de Imagens do Inconsciente do Centro Psiquiátrico Nacional, situado no Engenho
de Dentro, no Rio.

É que sua visão da doença mental diferia da aceita por
seus companheiros psiquiatras. Enquanto, para estes, a loucura
era um processo progressivo de degenerescência cerebral, que
só se poderia retardar com a intervenção direta no cérebro, ela
via de outro modo, confiando que o trabalho criativo e a expressão artística contribuiriam para dar ordem e equilíbrio ao mundo
subjetivo e afetivo tumultuado pela doença.
Por isso mesmo acredito que o elemento fundamental
das realizações e das concepções de Nise da Silveira era o
afeto, o afeto pelo outro. Foi por não suportar o sofrimento imposto aos pacientes pelos choques que ela buscou e inventou
outro caminho, no qual, em vez de ser vítima da truculência médica, o doente se tornou sujeito criador, personalidade livre
capaz de criar um universo mágico em que os problemas
insolúveis arrefeciam.
(Adaptado de: GULLAR, Ferreira. A Cura pelo Afeto. Resmungos, São Paulo: Imprensa Oficial, 2007)
Ainda aluna de medicina, Nise da Silveira se horrorizou ao ver o professor abrir com um bisturi o corpo de uma jia e deixar à mostra, pulsando, seu pequenino
coração.
Uma redação alternativa para a frase acima, mantendo-se a correção gramatical e, em linhas gerais, o sentido original, está em:
•

A) Ao ver o professor, que abria com um bisturi o corpo de uma jia, a ponto de deixar à mostra seu pequenino coração, Nise da Silveira horrorizou-se ainda
por ser aluna de medicina.

•

B) Sendo ainda aluna de medicina, Nise da Silveira horrorizou-se, de modo a ver o professor abrir, com um bisturi, pulsando, o corpo de uma jia, e deixar à
mostra seu pequenino coração.

•

C) Ainda quando era aluna de medicina, Nise da Silveira se horrorizou, posto que visse o professor abrir, com um bisturi, o corpo de uma jia, deixando
exposto seu pequenino coração.

•

D) Enquanto ainda era aluna de medicina, Nise da Silveira horrorizou-se quando viu o corpo de uma jia ser aberto pelo professor, com um bisturi, deixando à
mostra seu pequenino coração pulsante.

•

E) Quando visse o professor abrir com um bisturi o corpo de uma jia, de maneira a expor seu pequenino coração pulsante, Nise da Silveira, enquanto ainda
fora aluna de medicina, horrorizou-se.
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Q17.
O tempo não para
O processo é conhecido. Os custos crescem, os competidores avançam, e os acionistas querem resultados. Saída: renovar os quadros. Leia-se: livrar-se dos funcionários mais
velhos e caros, contratar jovens efebos, com muita vontade e
pequeno salário. Dito e feito. Então, o trabalho emperra, os
clientes reclamam, mas a planilha de custos fala mais alto.
Assim tem sido: a cada crise, interna ou externa, as empresas
rejuvenescem seus quadros. Alguns observadores batizaram o
processo de “juniorização”.
Uma empresa “juniorizada” salta aos olhos. Antes, o
escritório, silencioso e solene, era dominado por calvícies e cabelos brancos. Seis meses depois, o nível de ruído aumentou, e
uma horda juvenil se estabeleceu. Foram-se as regras e procedimentos, substituídos por um frenesi frequentemente confundido com agilidade e produtividade. O mais importante é, porém,
que a folha de pagamento foi reduzida. Inferno na Terra, paz no
Olimpo corporativo.
Renovar sistematicamente os quadros é um princípio de
gestão importante para as empresas. Profissionais mais jovens
trazem novas ideias, colocam em xeque processos anacrônicos
e ajudam a evitar que a empresa envelheça e perca o contato
com as mudanças em seu ambiente de negócios. A renovação,
realizada na medida certa, traz efeitos positivos.
A juniorização, por ser realizada com o propósito de

reduzir custos, compromete a qualidade da gestão e põe em
risco o futuro das companhias. Vista como panaceia, evita que a
empresa trate de questões mais substantivas, relacionadas ao
seu modelo de negócios e às suas práticas de gestão.
Além disso, a juniorização segue na contramão da demografia. O Brasil está envelhecendo. Nas próximas décadas,
as empresas terão de lidar com quadros profissionais cada vez
mais maduros. Uma pesquisa recente, realizada pela consultoria PwC e a FGV-Eaesp, instituição à qual este escriba está
ligado, procurou avaliar como o mundo corporativo se prepara
para o fenômeno. Foram ouvidas mais de cem empresas, de
diversos segmentos da economia. Algumas conclusões são
preocupantes.
Em primeiro lugar, menos de 40% das organizações pesquisadas reconhecem que quadros mais maduros podem constituir alternativa à escassez de talentos. Consequentemente, a
maioria das empresas não possui mecanismos para atrair e
manter tais quadros. Em segundo lugar, as companhias reconhecem: profissionais mais maduros possuem competências
valiosas, relacionadas à capacidade de realizar diagnósticos e
resolver problemas, além de apresentar maior equilíbrio emocional. Paradoxalmente, elas não contam com modelos de
gestão de carreira que facilitem os processos pelos quais tais
características poderiam ser mais bem exploradas. Em terceiro
lugar, há poucas iniciativas para garantir maior qualidade de
vida e para ter quadros mais saudáveis no futuro. Há também
poucas ações para acomodar o perfil e as necessidades dos
profissionais próximos da aposentadoria.
(Adaptado de: Thomaz Wood Jr., CartaCapital, 21/04/2013,
www.cartacapital.com.br/sociedade/o-tempo-nao-para)
A definição do processo de “juniorização” que pode ser corretamente depreendida do texto é:
•

A) a substituição, feita por empresas em tempos de crise, de funcionários antigos por empregados mais jovens, com consequente diminuição da folha de
pagamento e piora na qualidade da execução do trabalho.

•

B) a saudável revitalização do ambiente de trabalho, trazida às empresas por funcionários mais jovens e dinâmicos, que não se atêm às regras em favor da
produtividade e da rapidez na realização de suas tarefas.

•

C) a contratação de funcionários mais jovens e mais ativos em substituição aos funcionários antigos e acomodados, com o ganho adicional para as
empresas advindo da diminuição de seus custos.

•

D) o inevitável rejuvenescimento do corpo funcional das empresas que, durante as crises, precisam ao mesmo tempo diminuir a folha de pagamento e
aumentar a criatividade de seus funcionários.

•

E) a diminuição da idade média do quadro de pessoal das empresas, feita por meio da contratação de funcionários mais jovens, que gradualmente vão se
mesclando aos funcionários mais antigos e experientes.
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Q18.
Vista cansada
Acho que foi Hemingway quem disse que olhava cada
coisa à sua volta como se a visse pela última vez. Essa ideia de
olhar pela última vez tem algo de deprimente. Olhar de despedida, de quem não crê que a vida continua, não admira que
Hemingway tenha acabado como acabou. Fugiu enquanto pôde
do desespero que o roía − e daquele tiro brutal que acabou dando em si mesmo.
Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, disse
o poeta. Um poeta é só isto: um certo modo de ver. O diabo é
que, de tanto ver, a gente banaliza o olhar. Vê não vendo. Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia, sem ver.
Parece fácil, mas não é. O que nos cerca, o que nos é familiar,
já não desperta curiosidade. O campo visual da nossa rotina é
como um vazio.

Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que é que você vê no seu caminho, você
não sabe. De tanto ver, você não vê. Sei de um profissional que
passou trinta e dois anos a fio pelo mesmo hall do prédio de seu
escritório. Lá estava sempre, pontualíssimo, o mesmo porteiro.
Dava-lhe bom-dia e às vezes lhe passava um recado ou uma
correspondência. Um dia o porteiro cometeu a descortesia de
falecer. Como era ele? Sua cara? Sua voz? Não fazia a mínima
ideia. Em trinta e dois anos, nunca o viu. Para ser notado, o porteiro teve que morrer.
O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Mas há
sempre o que ver. Gente, coisas, bichos. E vemos? Não, não
vemos. Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz de
ver pela primeira vez o que, de tão visto, ninguém vê. Há pai
que nunca viu o próprio filho. Marido que nunca viu a própria
mulher, isso existe às pampas. Nossos olhos se gastam no dia
a dia, opacos. É por aí que se instala no coração o monstro da
indiferença.
(Otto Lara Resende, Bom dia para nascer)
A frase do texto cujo sentido se mantém numa nova e correta redação é:
•

A) Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver = Comigo morre um certo modo de ver, ainda que eu venha a morrer.

•

B) De tanto ver, você não vê = Você não vê, apesar de tanto ver.

•

C) Em trinta e dois anos, nunca o viu. = Nunca o viu, por força de ter-se passado trinta e dois anos.

•

D) O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem = Mesmo que lhes suje, o hábito baixa a voltagem dos olhos.

•

E) Uma criança vê o que o adulto não vê = Não vê o adulto coisas que vê a criança.
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Q19.
Fora com a dignidade
Acho ótimo que a Igreja Católica tenha escolhido a
saúde pública como tema de sua campanha da fraternidade
deste ano. Todas as burocracias – e o SUS não é uma exceção
– têm a tendência de acomodar-se e, se não as sacudirmos de
vez em quando, caem na abulia. É bom que a Igreja use seu
poder de mobilização para cobrar melhorias.
Tenho dúvidas, porém, de que o foco das ações deva
ser o combate ao que dom Odilo Scherer, numa entrevista,
chamou de terceirização e comercialização da saúde. É verdade que colocar um preço em procedimentos médicos nem sempre leva ao melhor dos desfechos, mas é igualmente claro que
consultas, cirurgias e drogas têm custos que precisam ser
gerenciados. Ignorar as leis de mercado, como parece sugerir
dom Odilo, provavelmente levaria o sistema ao colapso,
prejudicando ainda mais os pobres.
Para o religioso, é “a dignidade do ser humano” que
deve servir como critério moral na tomada de decisões relativas
a vida e morte. O problema com a “dignidade” é que ela é subjetiva demais. A pluralidade de crenças e preferências do ser
humano é tamanha que o termo pode significar qualquer coisa,
desde noções banais, como não humilhar desnecessariamente
o paciente (forçando-o, por exemplo, a usar aqueles horríveis
aventais vazados atrás), até a adesão profunda a um dogma
religioso (há confissões que não admitem transfusões de sangue).
Numa sociedade democrática não podemos simplesmente apanhar uma dessas concepções e elevá-la a valor universal. E, se é para operar com todas as noções possíveis, então já não estamos falando de dignidade, mas, sim, de respeito

à autonomia do paciente, conceito que a substitui sem perdas.
(Hélio Schwartsman. Folha de S. Paulo, março/2012)
É verdade que colocar um preço em procedimentos médicos nem sempre leva ao melhor dos desfechos.

O sentido essencial e a correção da frase acima mantêmse na seguinte construção:
•

A) Nem sempre é certo que a melhor finalidade se alcança através de procedimentos médicos aos quais incorre um determinado preço.

•

B) Nada garante, de fato, que estipular um pagamento por procedimentos médicos implique a melhor solução de um caso.

•

C) Uma ótima conclusão não é simplesmente obtida em favor de se haver afixado um preço aos procedimentos médicos.

•

D) A despeito de se estipular um preço para procedimentos médicos, não é usual que cheguem a um termo satisfatório.

•

E) Pela razão de se taxar procedimentos médicos não redunda automaticamente no melhor dos benefícios.
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Q20.
Nós e as minhocas
Viajar embaixo da terra é coisa para minhoca, ou para
a gente das cidades modernas. Foi pensando nisso que entrei,
há muitos anos, no meu primeiro trem subway para passear de
um bairro a outro de São Paulo. Meu primeiro metrô. Trens já
conhecia de criança, quando viajava pelo interior do estado nos
mais diferentes percursos, entretido com a paisagem puramente
rural que desfilava pela janela (saudades). Casinholas, pastos,
bois, mangueiras, montes, cercas, riachos... Pois entrei no meu
primeiro metrô, me instalei junto à janela e comecei a ver passar, quase indistintamente, paredes de concreto, grossas colunas, tubulações metálicas. Até chegar às luzes artificiais de uma
nova estação, igualzinha à de onde tinha saído.
Sem dúvida, uma incrível economia de tempo, essas
viagens de metrô. Levamos cinco minutos subterrâneos para
percorrer uma hora de superfície, digamos assim. Mas a paisagem... Nem digo a dos campos, rios e montanhas que meus
antigos trens atravessavam; mesmo uma avenida ou um viaduto
paulistanos são encantadores diante do concreto pardo que
hipnotiza a gente. Por isso, sair pela porta automática, subir a
escadaria rolante e reencontrar o ar e a luz do dia (ou mesmo
as sombras da noite) é uma experiência de renascimento.
Mas não nos queixemos. Nem tudo são belas paisagens sobre a terra. Os negócios precisam caminhar, as providências cotidianas têm que ser tomadas, as cidades são enormes e todos (ou quase todos) temos pressa. Faz parte das nossas contradições metropolitanas distanciar pessoas e imaginar
meios para reaproximá-las. Depois que inventamos o muito longe, tivemos que inventar o muito rápido. Depois que ocupamos
toda a área da superfície urbana, precisamos criar os quilômetros fundos dos túneis cegos. As minhocas, que não conhecem
civilização, queixam-se quando as arrancamos da terra, contorcem-se furiosamente. Mas, se tivessem olhos e houvessem
andado de trem quando meninas, talvez não estimassem tanto
suas lentas caminhadas no fundo da terra.
(Urbano Mesquita, inédito)
Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto:
•

A) Saudoso das tradicionais viagens de trem, de onde se lembra o autor com afeto, as impressões do metrô já não lhe parecem favoráveis.

•

B) O bucolismo das paisagens rurais fixou-se no autor, tanto que ele a compara com a experiência da primeira viagem obtida no metrô.

•

C) O autor não descarta a economia de tempo, a rapidez do metrô, pois sabe das exigências com que a vida moderna incita os transportes.

•

D) O progresso implica em muitas contradições, pois as mesmas razões que levam o homem a criar metrópoles os facultam a reduzi-las.

•

E) Ao automatismo das portas e das escadas rolantes contrapõem-se, segundo o autor, os gratos predicados do mundo natural.
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Q21.
Os privilegiados da Terra
O fragmento de satélite artificial – só podia ser de satélite
– caído sobre o povoado transformou de repente a vida dos
moradores, que não chegavam a trezentos.
Repórteres e cinegrafistas cobriram o fato com o maior
relevo. Não houve ninguém que deixasse de dar entrevista.
O fiscal do Governo apareceu para recolher o pedaço de
coisa inédita, mas foi obstado pelo juiz de paz, que declarou
aquilo um bem da comunidade. A população rendeu guarda ao
objeto e jurou defender sua posse até o último sopro de vida.
A força policial enviada para manter a ordem aderiu aos
moradores, pois seu comandante era filho do lugar. Acorreram
turistas, pessoas dormiam na rua por falta de acomodação,
surgiram batedores de carteira, que foram castigados, e começou a correr o boato de que aquele corpo metálico tinha propriedades mágicas.
Quem chegava perto dele seria fulminado se fosse maucaráter; conquistava a eterna juventude se fosse limpo de coração; e certa ardência que se evolava da superfície convidava
ao amor.
Não se desprendeu do satélite, diziam uns; veio diretamente do céu, emanado de uma estrela, alvitravam outros. De
qualquer modo, era dádiva especial para o lugarejo, pois ao
tombar não ferira ninguém, não partira uma telha, nem se
assustaram os animais domésticos com sua vinda insólita.
Tudo acabou com o misterioso desaparecimento da
coisa. Seus guardas foram tomados de letargia, e ao recobrarem a consciência viram-se despojados do grande bem. Mas
tinham assimilado esse bem, e passaram a viver de uma alegria
inefável, que ninguém poderia roubar-lhes. Eram os privilegiados da Terra.
(Carlos Drummond de Andrade, Contos plausíveis)
É preciso corrigir um equívoco de redação da seguinte frase:
•

A) Não houve ninguém que se furtasse em dar entrevista.

•

B) A força policial solidarizou-se com os moradores.

•

C) Correu o boato de que o objeto contava com poderes sobrenaturais.

•

D) Em nada perturbou os animais a aparição do exótico objeto.

•

E) Afrouxou-se a vigilância dos guardas, acometidos por letargia.
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Q22.

De dezembro de 1951 a abril de 1974, a aventura
brasileira de Elizabeth Bishop estendeu-se por 22 anos
– alguns deles, os anos finais, vividos em Ouro Preto,
sobretudo após a morte de Lota de Macedo Soares, sua
companheira, em 1967. A cidade não tomou conheci-

mento da grande escritora americana, cujo centenário
de nascimento se comemorou dias atrás. Nós, os então
jovens escritores de Minas, também não. Hoje leitor
apaixonado de tudo o que ela escreveu, carrego a frustração retroativa de ter cruzado com Elizabeth em Ouro
Preto sem me dar conta da grandeza de quem ali estava, na sua Casa Mariana − estupenda edificação por ela
batizada em homenagem à poeta Marianne Moore, sua
amiga e mestra. Consolam-me as histórias que saltam
de seus livros e, em especial, da memória de seus
(e meus) amigos Linda e José Alberto Nemer, vinhetas
que juntei na tentativa de iluminar ainda mais a personagem retratada por Marta Goes na peça Um Porto para
Elizabeth. Algumas delas:
* Ela adorava aquela casa, construída entre 1698, dois
anos após a descoberta do ouro na região, e 1711,
quando Ouro Preto foi elevada à condição de vila.
Comprou-a em 1965 e não teve outra na vida, a não ser
o apartamentinho de Boston onde morreria em 1979.
Tinha, dizia, “o telhado mais lindo da cidade”, cuja forma
lhe sugeria “uma lagosta deitada de bruços”. Bem cuidada, a casa, agora à venda, pertence aos Nemer desde 1982.
* “Gosto de Ouro Preto”, explicou Elizabeth ao poeta
Robert Lowell, “porque tudo lá foi feito ali mesmo, à
mão, com pedra, ferro, cobre e madeira. Tiveram que
inventar muita coisa − e tudo está em perfeito estado há
quase 300 anos”.
(Humberto Werneck. “Um porto na Montanha”. O Estado de
S. Paulo. Cidades/Metrópole. Domingo, 13 de fevereiro de
2011, C10)
É correto afirmar:
•

A) o contexto evidencia inquestionavelmente que apartamentinho (linha 25) foi empregado em sentido pejorativo, denotando desprezo pela vida americana.

•

B) as aspas (linhas 26 e 27) indicam que os segmentos foram empregados com sentido irônico.

•

C) o pronome lhe (linha 27), em cuja forma lhe sugeria, poderia ser deslocado para depois do verbo, sem comprometer a correção.

•

D) a substituição de à venda (linha 28) por “a ser vendida” mantém a correção da frase.

•

E) a substituição de Bem cuidada (linhas 27 e 28) por “Mau cuidada” preserva a correção do segmento.
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Q23.
Leis religiosas e leis civis
As leis religiosas têm mais sublimidade; as leis civis
dispõem de mais extensão.
As leis de perfeição, extraídas da religião, têm por objeto mais a bondade do homem que as segue do que a da sociedade na qual são observadas; ao contrário, as leis civis versam mais sobre a bondade moral dos homens em geral do que
sobre a dos indivíduos.
Deste modo, por respeitáveis que sejam os ideais que
nascem imediatamente da religião, não devem sempre servir de
princípio às leis civis, porque é outro o princípio destas, que é o
bem geral da sociedade.
(Montesquieu, Do espírito das leis)
As leis religiosas têm mais sublimidade; as leis civis dispõem de mais extensão.

A respeito da construção da frase acima, é correto afirmar que:
•

A) o verbo dispor foi empregado no mesmo sentido que assume na frase A solidão dispõe o homem à melancolia.

•

B) da comparação entre leis civis e leis religiosas, expressa pelo termo mais, resulta a superioridade inconteste de uma delas.

•

C) entre os dois segmentos separados pelo ponto e vírgula estabelece-se uma relação de sentido equivalente ao da expressão ao passo que.

•

D) entre os dois segmentos separados por ponto e vírgula estabelece-se uma relação de sentido equivalente ao da expressão por conseguinte.

•

E) o verbo dispor foi empregado no mesmo sentido que assume na frase O sacristão dispôs o altar para a missa.
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Q24.
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)
Entre as causas que concorrem para o surgimento do tédio, considerado o contexto, está
•

A) a velocidade incessante da vida moderna, que faz
com que tentemos alcançar nossos objetivos com

exagerada obstinação.
•

B) a falta de competência para nos mantermos continuamente ocupados, em especial quando nos encontramos em período de férias.

•

C) a dificuldade em lidar com o ócio, muito embora este
tenha sido considerado elemento importante para o
surgimento da criatividade.

•

D) o fato de, em determinados momentos, criarmos expectativas pouco condizentes com a possibilidade de
realizarmos nossos projetos.

•

E) a falta de uma necessária e considerável maturidade
emocional, sem a qual tendemos a nos comparar
com os outros.
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Q25.
As palavras que nos exprimem
Há palavras estrangeiras absolutamente necessárias
para nossa comunicação, como é o caso de termos técnicos
ligados à computação ou de vocábulos cujo sentido muito
específico na língua original torna muito difícil, ou quase
impossível, encontrar tradução adequada.
Mas é um tanto ridículo o abuso pretensioso de palavras
estrangeiras, como “off” em dez de desconto, ou “free” em vez
de grátis. Nos programas de congressos, em vez de se ler
“Intervalo para café” ou, mais simplesmente, “Cafezinho”, lê-se
“coffee break”. Aqui, o ridículo pesa de um modo especial.
Tomar um cafezinho é um hábito brasileiro, é um momento de
sociabilidade. Antes dos “shopping centers” (eis aqui uma
expressão estrangeira já integrada em nossa vida), havia no
país incontáveis “cafés” de rua, pequenos estabelecimentos que
eram pontos de conversa amiga.
Desde o século XIX o Brasil teve boa parte de sua
economia sustentada pelo café, exportou café para o mundo,
criaram-se muitos postos de trabalho, fortunas se fizeram,
exportamos, exportamos, exportamos – e de repente ele volta
para nós importado, com sotaque americano, como prova de
prestígio: “coffee break”. É como se a matriz central devolvesse
para a filial da periferia aquela banana importada que agora
volta com selo de exportação para os que acham que em inglês
tudo fica mais importante. Para aceitar aquilo que os
estrangeiros possam ter de melhor não é preciso subestimar o
que seja legitimamente nosso, e alimentar assim um tolo
complexo de inferioridade.
(Adalberto Tolentino, inédito)
Atente para as seguintes afirmações:

I. No 1º parágrafo, o autor sugere que sempre é
possível encontrar numa determinada língua uma
expressão cujo sentido seja equivalente ao de uma
expressão de outra língua.

II. No 2º parágrafo, o emprego da palavra cafezinho, no
lugar da expressão “coffee break”, é apresentado
como exemplo de uma forma de nacionalismo
exacerbado e, até certo ponto, injustificável.

III. No 3º parágrafo, a importância histórica do café em

nossa economia e em nossa cultura é ressaltada
pelo autor do texto para mostrar o ridículo do
emprego da expressão “coffee break”.

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

A) I, II e III.

•

B) I e II, apenas.

•

C) II e III, apenas.

•

D) I e III, apenas.

•

E) III, apenas.
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Q26.
Ler um livro é desinteressar-se a gente deste mundo comum e objetivo para viver noutro mundo. A janela iluminada noite adentro isola o leitor da realidade da rua, que é o sumidouro
da vida subjetiva. Árvores ramalham. De vez em quando passam passos. Lá no alto estrelas teimosas namoram inutilmente
a janela iluminada. O homem, prisioneiro do círculo claro da
lâmpada, apenas ligado a este mundo pela fatalidade vegetativa
do seu corpo, está suspenso no ponto ideal de uma outra dimensão, além do tempo e do espaço. No tapete voador só há
lugar para dois passageiros: Leitor e autor.
O leitor ingênuo é simplesmente ator. Quero dizer que,
num folhetim ou num romance policial, procura o reflexo dos
seus sentimentos imediatos, identificando-se logo com o protagonista ou herói do romance. Isto, aliás, se dá mais ou menos
com qualquer leitor, diante de qualquer livro; de modo geral, nós
nos lemos através dos livros.
Mas no leitor ingênuo, essa lei dos reflexos toma a forma
de um desinteresse pelo livro como obra de arte. Pouco importa
a impressão literária, o sabor do estilo, a voz do autor. Quer divertir-se, esquecer as pequenas misérias da vida, vivendo outras vidas desencadeadas pelo bovarismo da leitura. E tem razão. Há dentro dele uma floração de virtualidades recalcadas
que, não encontrando desimpedido o caminho estreito da ação,
tentam fugir pela estrada larga do sonho.
Assim éramos nós então, por não sabermos ler nas entrelinhas. E daquela primeira fase de educação sentimental, que
parecia inevitável como as espinhas, passava quase sempre o
jovem monstro para uma crise de hipercrítica. Devido à necessidade de um restabelecimento de equilíbrio, o excesso engendrava o excesso contrário. A pouco e pouco os românticos perdiam terreno em proveito dos naturalistas. Dava-se uma verdadeira subversão de valores na escala da sensibilidade e a fantasia comprazia-se em derrubar os antigos ídolos. Formava-se
muitas vezes, coincidindo com manifestações mórbidas que são
do domínio da psicanálise, um pedantismo da clarividência, tão
nocivo como a intemperança imaginosa ou sentimental, e talvez
mais ingênuo, pois refletia um ressentimento de namorado ainda ferido nas suas primeiras ilusões.
(Adaptado de: MEYER, Augusto. “Do Leitor”, In: À sombra da
estante, Rio de Janeiro, José Olympio, 1947, p. 11-19)
Infere-se, corretamente, que o autor do texto
•

A) descreve, mediante metáforas e comparações, as
reações dos leitores que se debruçam, um de modo
crítico, outro ingênuo, sobre os aspectos artísticos

de romances da mesma natureza.
•

B) traça o amadurecimento do leitor que, de ingênuo e
romântico, passa a perceber nos livros os componentes afeitos à realidade e, assim, a preferir os de
maior aprimoramento artístico.

•

C) mostra a importância da arte na formação de leitores
que, por seu intermédio, tornam-se capazes de distinguir aspectos fantasiosos de outros mais realistas,
o que passa a interferir diretamente em seu juízo crítico.

•

D) exemplifica os modos de ler um livro mediante as
reações que diferentes enredos provocam nos leitores, de maneira a nos fazer compreender a harmonia da arte entre dois extremos de conduta.

•

E) compara duas fases do leitor a duas fases da adolescência, ressaltando a ingenuidade que caracteriza
ambas, pois, cada uma a seu modo, não se atêm a
características artísticas do livro.
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Q27.
Errância
Só porque
erro
encontro
o que não se
procura
só porque
erro
invento
o labirinto
a busca
a coisa
a causa da
procura
só porque
erro
acerto: me
construo
Margem de
erro: margem
de liberdade.
(FONTELA, Orides, Poesia Reunida, São
Paulo, CosacNaify, 2006, p. 202)
De acordo com o poema,
•

A) construir-se significa aprender com os erros, evitando-os de maneira a não comprometer sua liberdade.

•

B) o erro, como eliminação de uma possibilidade falha, constitui um mecanismo de aferição na busca pelas coisas certas.

•

C) o erro, ao desviar-se de uma finalidade predeterminada, abre a possibilidade do caminho inusitado, identificado aqui com a liberdade.

•

D) acertar envolve dificuldades equiparáveis às de um labirinto, cuja única saída é aqui identificada com a liberdade.

•

E) erro e acerto são noções imprecisas, comparáveis a um labirinto conceitual, e sua compreensão depende da finalidade de cada busca.
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Q28.

Foi por me sentir genuinamente desidentificado com
qualquer espécie de regionalismo que escrevi coisas como:
"Não sou brasileiro, não sou estrangeiro / Não sou de nenhum
lugar, sou de lugar nenhum"/ "Riquezas são diferenças".
Ao mesmo tempo, creio só terem sido possíveis tais formulações pessoais pelo fato de eu haver nascido e vivido em
São Paulo. Por essa ser uma cidade que permite, ou mesmo
propicia, esse desapego para com raízes geográficas, raciais,
culturais. Por eu ver São Paulo como um gigante liquidificador
onde as informações diversas se misturam, gerando novas interpretações, exceções.
Por sua multiplicidade de referências étnicas, linguísticas, culturais, religiosas, arquitetônicas, culinárias...
São Paulo não tem símbolos que dêem conta de sua diversidade. Nada aqui é típico daqui. Não temos um corcovado,
uma arara, um cartão postal. São Paulo são muitas cidades em
uma.
Sempre me pareceram sem sentido as guerras, os fundamentalismos, a intolerância ante a diversidade.
Assim, fui me sentindo cada vez mais um cidadão do
planeta. Acabei atribuindo parte desse sentimento à formação
miscigenada do Brasil.
Acontece que a miscigenação brasileira parece ter se
multiplicado em São Paulo, num ambiente urbano que foi
crescendo para todos os lados, sem limites.
Até a instabilidade climática daqui parece haver contribuído para essa formação aberta ao acaso, à imprevisibilidade
das misturas.
Ao mesmo tempo, temos preservados inúmeros nomes
indígenas designando lugares, como Ibirapuera, Anhangabaú,
Butantã etc. Primitivismo em contexto cosmopolita, como soube
vislumbrar Oswald de Andrade.
Não é à toa que partiram daqui várias manifestações
culturais.
São Paulo fragmentária, com sua paisagem recortada
entre praças e prédios; com o ruído dos carros entrando pelas
janelas dos apartamentos como se fosse o ruído longínquo do
mar; com seus crepúsculos intensificados pela poluição; seus
problemas de trânsito, miséria e violência convivendo com suas
múltiplas ofertas de lazer e cultura; com seu crescimento indiscriminado, sem nenhum planejamento urbano; com suas belas alamedas arborizadas e avenidas de feiura infinita.
(Adaptado de: ANTUNES, Arnaldo. Alma paulista. Disponível
em http://www.arnaldoantunes.com.br).
No texto, o autor
•

A) descreve São Paulo como uma cidade marcada por contrastes de diversas ordens.

•

B) assinala a relevância da análise de Oswald de Andrade a respeito do provincianismo da antiga São Paulo.

•

C) critica o fato de nomes indígenas, ininteligíveis, designarem, ainda hoje, lugares comuns da cidade de São Paulo.

•

D) sugere que o trânsito, com seus ruídos longínquos, é o principal problema da cidade de São Paulo.

•

E) utiliza-se da ironia ao elogiar a instabilidade climática e a paisagem recortada da cidade de São Paulo.
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Q29.
Dominar a norma culta da língua portuguesa está se
tornando cada vez mais importante para o sucesso de profissionais de todas as áreas. No passado, quando diretores, superintendentes e gerentes podiam contar com uma secretária, a
falta de domínio da língua portuguesa não era tão notada, afinal, quem precisava escrever corretamente era ela. Hoje isso

mudou. Com as empresas cada vez mais "enxutas", muitas vezes os executivos ou não possuem ou precisam dividir a mesma
assistente. Assim, obrigatoriamente tiveram que começar a escrever relatórios, preparar documentos e enviar e-mails.
Qual o motivo de tanta dificuldade para elaborar um
bom texto? Resumidamente, o português é um idioma muito
complexo e uma das principais dificuldades é que a norma culta
é bastante diferente da língua normalmente falada. E a falta de
domínio do idioma pode comprometer profundamente a imagem
do profissional, colocando em dúvida a qualidade de seu trabalho.
Aqueles que cometem erros de português ao falar e
não são capazes de escrever dez linhas gramaticalmente corretas e com clareza, passam aos outros uma péssima imagem
de pessoa mal informada, de nível cultural baixo, que não lê.
O avanço da comunicação digital tem aumentado a necessidade de o profissional escrever. Nunca se escreveu tanto,
embora não esteja aí qualquer indício de qualidade dos textos
produzidos.
A mensagem eletrônica não deixa de ser um texto escrito, o que, por si só, aumenta a exigência de precisão. Na linguagem oral, existem mais mecanismos para se checar se a
mensagem foi entendida corretamente. Há uma série de intervenções 'não entendi', 'é isso mesmo?', retomadas de trechos
da conversa que ajudam a compreensão, além de contar com
outros elementos como entonação, variação de voz, ironias. Na
linguagem escrita não existem esses elementos, por isso precisa ser dotada de muita clareza. Uma simples vírgula pode comprometer totalmente um texto, podendo provocar realmente desastres na empresa, na família, na escola.
A linguagem escrita faz parte da vida prática e dentre
as várias habilidades exigidas do profissional, a de se expressar
nas linguagens oral e escrita tornou-se uma das mais prementes no mundo do trabalho. Sabemos também que, ao dominar a
gramática, será mais fácil demonstrar conhecimentos técnicos
adquiridos, mostrando antes habilidade com a língua portuguesa. Dessa forma, é essencial a conscientização de que o sucesso profissional depende tanto de saber escrever português
com clareza, quanto dos outros conhecimentos técnicos.
(Adaptado de: Cláudia Madaleno. Importância da língua portuguesa para a carreira. Disponível em: www.jornaldaeducacao.inf.br.
Acessado em: 19/12/2007)
O êxito de um profissional está relacionado sobretudo com
•

A) os recursos de entonação, variação de voz e ironias.

•

B) a habilidade demonstrada com a precisão no uso da fala.

•

C) o domínio do idioma além do saber da área de ocupação.

•

D) as informações sobre o perfil de seus clientes.

•

E) a comunicação oral eficiente no âmbito empresarial.
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Q30.
Quando se tem em conta que 50% do território nacional é ocupado pelo bioma Amazônia e que 60% do potencial elétrico do
país ainda por aproveitar se localiza nessa área, pode-se intuir as dificuldades que enfrenta a expansão da hidreletricidade no Brasil.
De fato, a Amazônia é, de um lado, um bioma reconhecidamente sensível e de elevado interesse ambiental. De outro, constitui a
fronteira hidrelétrica, ainda que nem todo o potencial lá existente venha a ser desenvolvido.
As questões que se contrapõem são basicamente duas: 1) Pode o país abrir mão de preservar a Amazônia, de cuidar
soberanamente das suas fragilidades e de toda a riqueza de sua biodiversidade, e de deixar um legado de interesse para toda a
humanidade?; 2) Pode o país abrir mão de uma vantagem competitiva relevante representada pela hidreletricidade, sendo esta uma
opção energética limpa, renovável, barata e de elevado conteúdo nacional, o que significa baixa emissão de carbono, geração de

empregos e dinamismo econômico doméstico?
Sem dúvida, não podemos abrir mão de nenhum dos dois objetivos. Análise rasa baseada em uma ótica ultrapassada, na qual
projetos hidrelétricos provocam necessariamente impactos ambientais irrecuperáveis e não compensáveis, sugere que esse duplo
objetivo é inatingível. Mas isso não tem de ser assim. Projetos hidrelétricos, quando instalados em áreas habitadas, podem constituirse em vetores do desenvolvimento regional. Quando instalados em áreas não habitadas podem constituir-se em vetores de
preservação dos ambientes naturais.
Por óbvio, qualquer projeto hidrelétrico deve cuidar para que os impactos ambientais sejam mitigados e compensados.
Conciliar as duas questões básicas é possível. Demanda inovação, novas soluções construtivas, esquemas operativos diferenciados,
identificação de áreas a serem preservadas, responsabilização dos atores envolvidos, vontade política e ampla discussão da
sociedade - são esforços que podem ser feitos na direção de conciliar os imperativos de se preservar a Amazônia e desenvolver seu
potencial elétrico.
Por fim, não é demais lembrar que renunciar a esse potencial significa decidir que a expansão do consumo de energia dos
brasileiros será atendida por outras fontes, não necessariamente mais competitivas ou de menor impacto ambiental.
(Maurício Tolmasquim. CartaCapital, 7 de setembro de 2011. p.61, com adaptações)
O sentido do último parágrafo se contrapõe, em linhas gerais, ao que foi afirmado em:
•

A) ... 60% do potencial elétrico do país ainda por aproveitar se localiza nessa área ...

•

B) ... constitui a fronteira hidrelétrica, ainda que nem todo o potencial lá existente venha a ser desenvolvido.

•

C) ... sendo esta uma opção energética limpa, renovável, barata e de elevado conteúdo nacional ...

•

D) ... projetos hidrelétricos provocam necessariamente impactos ambientais irrecuperáveis e não compensáveis ...

•

E) ... qualquer projeto hidrelétrico deve cuidar para que os impactos ambientais sejam mitigados e compensados.
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Q31.
Fatalismo
De todos os persistentes horrores brasileiros, o pior,
talvez porque represente tantas coisas ao mesmo tempo, é o
horror do sistema penitenciário. Ele persiste há tanto tempo
porque, no fundo, é o retrato do que a elite brasileira pensa do
povo, e portanto nunca chega a ser um horror exatamente
insuportável. Pois se fica cada vez mais infernal, apesar de
todas as boas intenções de reformá-lo, é infernal para bandidos,
que afinal merecem o castigo.
A cadeia brasileira é um resumo cruel da nossa resignação à fatalidade social. Pobre não deixará de ser pobre, e
a ideia da reabilitação, em vez do martírio exemplar do apenado, por mais que seja proclamada como uma utopia a ser
buscada quando sobrar dinheiro, é a negação desse fatalismo
histórico. É uma ideia bonita, mas não é da nossa índole. Ou da
índole da nossa elite.
É impossível a gente (que vive aqui em cima, onde tem
ar) imaginar o que seja essa subcivilização que se criou dentro
dos presídios brasileiros, onde as pessoas vivem e morrem
pelas leis ferozes de uma sociedade selvagem − mas leis e
sociedade assim mesmo.
O que está sendo representado por essa selvageria tão
desafiadoramente organizada? Que lá dentro o país é igual ao
que é aqui fora, menos os disfarces e a hipocrisia, e que tudo
não passa de uma paródia sangrenta para nos dar vergonha?
Ou que eles são, finalmente, a classe animal sem redenção
possível que o país passou quinhentos anos formando, fez o
favor de reunir numa superlotação só para torná-la ainda mais
desumana e que agora o aterroriza?
Como sempre, a lição dos fatos variará de acordo com a
conveniência de cada intérprete. As rebeliões reforçam a resignação, provando que bandido não tem jeito mesmo ou só
matando, ou condenam o fatalismo que deixou a coisa chegar a
esse ponto assustador. De qualquer jeito, soluções só quando
sobrar algum dinheiro.

(Adaptado de Luis Fernando Verissimo, O mundo é bárbaro)
Atente para as seguintes afirmações:
I. O autor entende que a elite brasileira, ao considerar que os prisioneiros são efetivamente merecedores dos horrores do sistema penitenciário, naturaliza e
justifica essa situação.
II. A situação surpreendente dos atuais presídios é um alerta para todos aqueles que vêm garantindo tão significativas conquistas no terreno da reabilitação
social.
III. O autor considera a hipótese de que a realidade interna dos presídios seja vista como uma réplica desmascarada das violências que ocorrem na sociedade
brasileira.
Em relação ao texto, está correto SOMENTE o que se afirma em:
•

A) I.

•

B) II.

•

C) III.

•

D) I e II.

•

E) I e III.
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Q32.
Fotografias
Toda fotografia é um portal aberto para outra dimensão:
o passado. A câmara fotográfica é uma verdadeira máquina do
tempo, transformando o que é naquilo que já não é mais, porque o que temos diante dos olhos é transmudado imediatamente em passado no momento do clique. Costumamos dizer
que a fotografia congela o tempo, preservando um momento
passageiro para toda a eternidade, e isso não deixa de ser
verdade. Todavia, existe algo que descongela essa imagem:
nosso olhar. Em francês, imagem e magia contêm as mesmas
cinco letras: image e magie. Toda imagem é magia, e nosso
olhar é a varinha de condão que descongela o instante aprisionado nas geleiras eternas do tempo fotográfico.
Toda fotografia é uma espécie de espelho da Alice do
País das Maravilhas, e cada pessoa que mergulha nesse
espelho de papel sai numa dimensão diferente e vivencia experiências diversas, pois o lado de lá é como o albergue espanhol
do ditado: cada um só encontra nele o que trouxe consigo. Além
disso, o significado de uma imagem muda com o passar do
tempo, até para o mesmo observador.
Variam, também, os níveis de percepção de uma fotografia. Isso ocorre, na verdade, com todas as artes: um músico,
por exemplo, é capaz de perceber dimensões sonoras inteiramente insuspeitas para os leigos. Da mesma forma, um fotógrafo profissional lê as imagens fotográficas de modo diferente
daqueles que desconhecem a sintaxe da fotografia, a “escrita
da luz”. Mas é difícil imaginar alguém que seja insensível à
magia de uma foto.
(Adaptado de Pedro Vasquez, em Por trás daquela foto. São
Paulo: Companhia das Letras, 2010)
No contexto do último parágrafo, a referência aos vários níveis de percepção de uma fotografia remete:
•

A) à diversidade das qualidades intrínsecas de uma foto.

•

B) às diferenças de qualificação do olhar dos observadores.

•

C) aos graus de insensibilidade de alguns diante de uma foto.

•

D) às relações que a fotografia mantém com as outras artes.

•

E) aos vários tempos que cada fotografia representa em si mesma.
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Q33.
A dor como destino
Outro dia, folheando desavisadamente um livro de
Schopenhauer (há autores que jamais devemos frequentar
desavisadamente...), deparei-me com este trecho:
Trabalho, aflição, esforço e necessidade constituem
durante toda vida a sorte da maioria das pessoas. De
fato: se todos os desejos, apenas originados, já estivessem resolvidos, o que preencheria então a vida humana?
Que se transfira o homem a um país utópico, em que
tudo cresça sem ser plantado, em que as aves revoem já
assadas, e cada um encontre logo sua bem-amada. Ali
os homens morrerão de tédio ou se enforcarão; promoverão guerras, massacres e assassinatos para se proporcionarem mais sofrimento do que o posto pela natureza.
Será mesmo que sofremos porque precisamos? É da
nossa natureza ocupar-nos com nossos desejos insatisfeitos,
sem os quais vivemos infelizes pela falta de uma causa para
viver? Nosso grande poeta Drummond, um schopenhaueriano
empedernido, chegou a escrever: “Estamos para doer, estamos
doendo”. E outro Andrade, o Mário, garantiu-nos: “A própria dor
é uma felicidade”.
De minha parte modestíssima, ouso dizer: se um dia me
sentir absolutamente feliz, tentarei não me matar. Talvez também
não conte para ninguém, para que não me matem. De inveja.
(Bráulio Ventura, inédito)
A observação de que há autores que jamais devemos frequentar desavisadamente justifica-se em virtude de que há textos, como o transcrito de Schopenhauer,
que:
•

A) encerram uma lição pragmática e útil, que nos ajuda a viver.

•

B) representam uma falsa esperança para quem lhes dê crédito.

•

C) constituem um caminho sentimental, desviando-nos da razão.

•

D) formulam teses sedutoras, relevando a negatividade da vida.

•

E) elaboram interpretações apressadas acerca da justiça humana.
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Q34.
Leia os quadrinhos da tirinha abaixo.

É correto afirmar que o humor da tira provém principalmente
•

A) do fato de o cavalo concordar com a observação do homem de chapéu de que um cavalo assistindo à corrida de cavalo é mesmo um absurdo.

•

B) do uso equivocado da palavra absurdo, pois o leitor sabe que não há nada de inusitado ou incomum no envolvimento com o trabalho de quem está de
férias.

•

C) da posição dos dois personagens, que conversam sobre a corrida de cavalos, mas estão voltados de costas para ela, o que só é revelado no último
quadrinho.

•

D) da quebra das expectativas do leitor ao dar-se conta, no último quadrinho, de que o absurdo aludido no primeiro tem sentido diverso do imaginado.

•

E) do jogo de palavras que se estabelece entre o absurdo referido no primeiro quadrinho e a última frase dita pelo cavalo, no último − Faz sentido!.
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Q35.
Representatividade ética
Costuma-se repetir à exaustão, e com as consequências
características do abuso de frases feitas e lugares-comuns, que
as esferas do poder público são o reflexo direto das melhores
qualidades e dos piores defeitos do povo do país. Na esteira
dessa convicção geral, afirma-se que as casas legislativas brasileiras espelham fielmente os temperamentos e os interesses
dos eleitores brasileiros. É o caso de se perguntar: mesmo que
seja assim, deve ser assim? Pois uma vez aceita essa correspondência mecânica, ela acaba se tornando um oportuno álibi
para quem deseja inocentar de plano a classe política, atribuindo seus deslizes a vocações disseminadas pela nação inteira...
Perguntariam os cínicos se não seria o caso, então, de não
mais delegar o poder apenas a uns poucos, mas buscar repartilo entre todos, numa grande e festiva anarquia, eliminando-se
os intermediários. O velho e divertido Barão de Itararé já reivindicava, com a acidez típica de seu humor: “Restaure-se a
moralidade, ou então nos locupletemos todos!”.
As casas legislativas, cujos membros são todos eleitos
pelo voto direto, não podem ser vistas como uma síntese
cristalizada da índole de toda uma sociedade, incluindo-se aí as
perversões, os interesses escusos, as distorções de valor. A
chancela da representatividade, que legitima os legisladores,

não os autoriza em hipótese alguma a duplicar os vícios sociais;
de fato, tal representação deve ser considerada, entre outras
coisas, como um compromisso firmado para a eliminação
dessas mazelas. O poder conferido aos legisladores deriva,
obviamente, das postulações positivas e construtivas de uma
determinada ordem social, que se pretende cada vez mais justa
e equilibrada.
Combater a circulação dessas frases feitas e lugarescomuns que pretendem abonar situações injuriosas é uma
forma de combater a estagnação crítica − essa oportunista aliada dos que maliciosamente se agarram ao fatalismo das “fraquezas humanas” para tentar justificar os desvios de conduta do
homem público. Entre as tarefas do legislador, está a de fazer
acreditar que nenhuma sociedade está condenada a ser uma
comprovação de teses derrotistas.
(Demétrio Saraiva, inédito)
Atente paras as seguintes afirmações:

I. No 1o parágrafo, a pergunta dos cínicos e a frase do Barão de Itararé consideram a possibilidade da universalização de vantagens inescrupulosamente
obtidas.

II. No 2o parágrafo, o autor expressa sua convicção de que é fatal, na esfera do poder legislativo, a disseminação das mesmas mazelas que afetam o conjunto
da sociedade.

III. No 3o parágrafo, o combate aos lugares-comuns e às frases feitas é considerado um recurso válido para quem considera banal a disseminação dos vícios
sociais.

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

A) I.

•

B) II.

•

C) III.

•

D) I e II.

•

E) II e III.
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Q36.
Cultura de massa e cultura popular
O poder econômico expansivo dos meios de comunicação parece ter abolido, em vários momentos e
lugares, as manifestações da cultura popular, reduzindo-as à
função de folclore para turismo. Tal é a penetração de certos
programas de rádio e TV junto às classes pobres, tal é a
aparência de modernização que cobre a vida do povo em todo o
território brasileiro, que, à primeira vista, parece não ter sobrado
mais nenhum espaço próprio para os modos de ser, pensar e
falar, em suma, viver, tradicionais e populares.
A cultura de massa entra na casa do caboclo e do
trabalhador da periferia, ocupando-lhe as horas de lazer em que poderia desenvolver alguma forma criativa de autoexpressão;
eis o seu primeiro tento. Em outro plano, a cultura de massa
aproveita-se dos aspectos diferenciados da vida popular e os
explora sob a categoria de reportagem popularesca e de
turismo. O vampirismo é assim duplo e crescente; destrói-se por

dentro o tempo próprio da cultura popular e exibe-se, para
consumo do telespectador, o que restou desse tempo, no
artesanato, nas festas, nos ritos. Poderíamos, aqui, configurar
com mais clareza uma relação de aparelhos econômicos
industriais e comerciais que exploram, e a cultura popular, que é explorada. Não se pode, de resto, fugir à luta fundamental: é o capital à procura de
matéria-prima e de mão de obra para manipular, elaborar e vender. A macumba na televisão, a escola
de samba no Carnaval estipendiado para o turista, são
exemplos de conhecimento geral.
No entanto, a dialética é uma verdade mais séria do que
supõe a nossa vã filosofia. A exploração, o uso abusivo que a
cultura de massa faz das manifestações populares não foi ainda capaz de interromper para sempre o dinamismo lento, mas
seguro e poderoso da vida arcaico-popular, que se reproduz
quase organicamente em microescalas, no interior da rede
familiar e comunitária, apoiada pela socialização do parentesco,
do vicinato e dos grupos religiosos.
(Alfredo Bosi. Dialética da colonização. S. Paulo: Companhia
das Letras, 1992, pp. 328-29)
No 3o parágrafo, o autor vale-se do termo dialética para indicar:
•

A) a dinâmica pela qual a cultura popular ainda resiste à cultura de massa.

•

B) a absoluta absorção que a cultura de massa impõe à cultura popular.

•

C) a contradição entre interesse econômico e a macumba na televisão.

•

D) o contraste entre manifestações populares e relações de vicinato.

•

E) o apoio que a cultura de massa acaba representando para a popular.
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Q37.
Notícias e mais notícias
Confesso que já estou cheio de me informar sobre o
mundo. Pela TV, pelo rádio, pelos incontáveis canais da
Internet, pelos celulares, pelos velhos jornais e revistas não
param de chegar notícias, comentários, opiniões formadas. Essas manifestações me cercam, obrigam-me a tomar conhecimento de tudo, enlaçam-me numa rede de informações infinitas,
não me deixam ignorar nenhum acontecimento, do assalto no
bar da esquina aos confrontos no Oriente Médio. Gostaria de
descansar os olhos e os ouvidos, daria tudo para que se
calassem por algum tempo essas notícias invasoras, e me
sobrasse tempo para não saber mais nada de nada...
Minha utopia é acordar num dia sem notícias, quando os
únicos acontecimentos sensíveis fossem os da natureza e os do
corpo: amanhecer, clarear, ventar, escurecer – e andar, olhar,
ouvir, sentar, deitar, dormir. Parece pouco, mas é mais que
muito: é impossível. É impossível fruir esse estado de
contemplação – melhor dizendo: de pura e permanente percepção de si e do mundo. Até porque partiria de nós mesmos a
violação desse estado: em algum momento nos cansaríamos e
passaríamos a cogitar coisas, a avaliar, a imaginar, e estenderíamos nossa curiosidade para tudo o que estivesse próximo
ou distante. Em suma: iríamos atrás de informações. Ficaríamos
ávidos por notícias do mundo.
O ideal talvez fosse um meio termo: nem nos escravizarmos à necessidade de notícias, nem nos abandonarmos a um
confinamento doentio. Mas o homem moderno sabe cada vez
menos equilibrar-se entre os extremos. Nossa época, plena de
novidades, não nos deixa descansar. Cada tela apagada, cada
aparelho desligado parece espreitar-nos, provocando-nos: – Você sabe o que está perdendo?
Desconfio que estejamos perdendo a capacidade de nos
distrairmos um pouco com nós mesmos, com nossa memória,

com nossos desejos, com nossas expectativas. Bem que
poderíamos acreditar que há, dentro de nós, novidades a serem
descobertas, notícias profundas de nós, que pedem calma e
silêncio para se darem a conhecer.
(Aristides Bianco, inédito)
No último parágrafo, o autor manifesta sua dúvida quanto à:
•

A) possibilidade de interiorização e autoconhecimento do homem moderno.

•

B) existência de algo que valha a pena perscrutar dentro de nós.

•

C) capacidade de retenção de nossa memória pouco exercitada.

•

D) importância do silêncio, de que brotam profundas revelações.

•

E) expectativa de que venhamos a saber filtrar as notícias do mundo.
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Q38.
O acordo ortográfico que visa a unificar a escrita do
português nos países que o adotam como língua oficial tem
implicações profundas de ordem técnica e comercial, além de
provocar ansiedade em brasileiros mergulhados em dúvidas no
seu empenho diário para falar e escrever bem. Dominar a
norma culta de um idioma é plataforma mínima de sucesso para
profissionais de todas as áreas. Engenheiros, médicos, economistas, contabilistas e administradores que falam e escrevem
certo, com lógica e riqueza vocabular, têm maior possibilidade
de chegar ao topo do que profissionais tão qualificados quanto
eles, mas sem o mesmo domínio da palavra. Por essa razão, as
mudanças ortográficas interessam e trazem dúvidas a todos.
As mudanças previstas podem ganhar contornos mais
amplos em um momento em que os idiomas nacionais sofrem
todo tipo de pressão desestabilizadora. Segundo o lingüista
David Crystal, a globalização e a revolução tecnológica da
internet estão dando origem a um novo mundo lingüístico. Entre
os fenômenos desse novo mundo estão as subversões da
ortografia presentes nos blogs e nas trocas de e-mails. David
Crystal cunhou o termo netspeak para designar as formas
inéditas de expressão escrita que a internet gerou. A inclusão
de símbolos audiovisuais, os links que permitem saltos de um
texto para outro – nada disso existia nas formas anteriores de
comunicação, que se tornou mais ágil e veloz, aproximando-se,
nesse sentido, da fala.
Até no âmbito profissional a objetividade eletrônica está
imperando. A carta comercial que iniciava com a fórmula “Vimos
por meio desta” é peça em desuso. Gêneros como a carta
circular e o requerimento caminham para a extinção; o e-mail
tem absorvido essas funções. Embora a língua sofra ataques
deformadores diários nos blogs e chats, a palavra escrita nunca
foi usada tão intensamente antes. Os mais otimistas apostam
que os bate-papos da garotada, travados com símbolos e
interjeições, podem ser a semente de uma comunicação escrita
mais complexa. Pode ser assim e seria ótimo. Por enquanto,
uma maneira de se destacar na carreira e na vida é mostrar nas
comunicações formais perfeito domínio da norma culta do
português. Vários estudos demonstram a correlação positiva
entre um bom domínio do vocabulário e o nível de renda,
mesmo que não se possa traçar uma correlação direta e linear
entre uma coisa e outra. Além de conhecer as palavras, é
preciso que se tenha alguma coisa a dizer, de forma clara e
racional.
(Jerônimo Teixeira. Veja. 12 de setembro de 2007, p. 88-91,
com adaptações)

No último parágrafo do texto, o autor:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

E) retoma, em forma de conclusão, o que afirma no 1o, a respeito do correto domínio da norma culta do idioma.
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Q39.
1. Coerente com a noção de que o pecado marca
fundamentalmente a condição humana, como estigma
degradante, e que este mundo material é apenas lugar de
perdição ou, na melhor das hipóteses, lugar de penas re5. generadoras, o pensamento católico medieval insistiu no
tema da miséria e da indignidade do homem. Indignidade
resultante da Queda, indignidade tornada visceral e que,
sozinho, apenas por si mesmo, apenas com suas parcas
forças o homem não conseguiria superar, necessitando da
10. ação mediadora da Igreja, de seus clérigos, seus sacramentos. É bem verdade que essa visão pessimista em
relação ao homem e à natureza, que lhe propicia ocasiões
de pecado ou de esquecimento da necessidade de
salvação, encontra seu reverso, na própria Idade Média,
15. no cristianismo de São Francisco de Assis, baseado em
pobreza, alegria e amor à natureza enquanto obra
belíssima de Deus. Essa é justamente uma das
contradições mais fecundas apresentadas pelo universo
religioso medieval (contradição muito bem exposta, em for20 ma romanceada, por Umberto Eco, em O nome da rosa).
(...) Mas, franciscanismo à parte, a tese que prevalece na
Idade Média como concepção “oficial” da Igreja é aquela
da degradação do homem em decorrência do pecado
original e da natureza como reino da perigosa e tentadora
25. materialidade.
(PESSANHA, José Américo Motta. Humanismo e pintura.
Artepensamento. Org. Adauto Novaes. São Paulo:
Companhia das Letras, 1994, p. 30-31)
Considerado o contexto, é correto afirmar:
•

A) (linhas 5 e 6) Em o pensamento católico medieval insistiu no tema da miséria e da indignidade do homem, a substituição das expressões grifadas
pelos adjetivos “miserável” e “humana” mantém o sentido original.

•

B) (linhas 5 e 6) No segmento insistiu no tema da miséria e da indignidade do homem, a palavra destacada foi empregada para designar especificamente
a “situação de extrema necessidade material”.

•

C) (linha 8) No segmento sozinho, apenas por si mesmo, substituindo a expressão destacada por “só consigo próprio”, o sentido original mantém-se
rigorosamente o mesmo.

•

D) (linhas 12 a 14) Em que lhe propicia ocasiões de pecado ou de esquecimento da necessidade de salvação, a conjunção destacada introduz uma
conseqüência de fato anterior.

•

E) (linhas 17 a 19) Em Essa é justamente uma das contradições mais fecundas apresentadas pelo universo religioso medieval, o advérbio destacado
contribui para a expressão de uma avaliação pessoal do autor.
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Q40.

Em março de 1957 foi assinado o Tratado de Roma,
que instituiu a Comunidade Econômica Européia. Os seis
países fundadores − Bélgica, França, Alemanha, Itália,
Luxemburgo e Países Baixos − deram início, naquele momento,
ao processo de integração européia.
A integração européia representa o inédito na vida
internacional. É uma resposta historicamente distinta de
qualquer outra no trato dos três conhecidos problemas inerentes
à dinâmica do funcionamento do sistema internacional, no qual
paz e guerra se alternam. Com efeito, a Europa que se
constituiu a partir do Tratado de Roma logrou: 1) captar e levar
adiante o interesse comum; 2) administrar as desigualdades do
poder; e 3) mediar e dirimir pacificamente controvérsias e
conflitos de valores.
O encaminhamento desses problemas se deu por
processos voluntários entre países vizinhos e soberanos que
tinham um passado de tensões e guerras. Não foi, assim, uma
integração por imposição hegemônica como a seu tempo na
Europa cogitaram Carlos Magno, Felipe II, Napoleão e Hitler.
Correspondeu ao conjunto de aspirações do europeísmo
voltado para promover uma Europa unida, respeitadora de
todos os seus Estados, povos e indivíduos.
Conceberam [os fundadores] uma inovação
revolucionária que operou numa moldura propícia a incessantes
pequenas rupturas. Estas são o fruto de mecanismos de
permanentes negociações intergovernamentais instigadoras do
abandono de um destino nacional solitário em prol de um
destino compartilhado. O que é atualmente a União Européia
resulta de dois processos destas incessantes rupturas − o
alargamento e o aprofundamento − no âmbito dos quais a
associação de múltiplos interesses econômicos e políticos vem
edificando um destino comum.
Este destino comum se expressa, como diz Felix Peña,
por meio de normas, de redes e de símbolos. Por isso vai além
da fusão dos mercados nacionais num mercado único, cabendo
lembrar que todos os cidadãos dos Estados membros têm, além
da cidadania originária, a cidadania da União Européia, com
seus direitos no espaço comum.
É certo que atualmente a União Européia enfrenta
dilemas para levar adiante o seu processo e digerir o que já
logrou, num mundo que é muito diferente do de 1957.
Entretanto, o fato é que a experiência européia na construção
da paz e da prosperidade regida pelo Direito é, para falar com
Kant, um sinal da possibilidade do progresso humano. Daí a sua
dimensão exemplar de alcance geral que transcende a região,
pois a Europa Comunitária tem sido, por obra de sua identidade
política, também no plano geral, uma força em prol da paz, da
diplomacia e do multilateralismo. Por isso pode ser classificada
como um bem público internacional.
(Celso Lafer. União Européia, 50 anos. [trechos] O Estado de
S. Paulo, A2, 15 de abril de 2007)
A afirmativa INCORRETA, em relação ao texto, é:
•

A) O 1o parágrafo expõe, de forma clara e objetiva, e com intenção informativa, um fato histórico ocorrido há cinqüenta anos.

•

B) O 2o parágrafo aponta a opinião do autor do texto a respeito do fato referido anteriormente.

•

C) O 3o parágrafo, ao citar líderes reconhecidos da história européia, contém a idéia principal do texto.

•

D) O 5o parágrafo retoma uma expressão empregada no parágrafo anterior, desenvolvendo seu sentido.

•

E) O último parágrafo conclui a exposição, de forma coerente, ao reforçar a importância da União Européia, apesar de impasses que precisam ser
solucionados.
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Q41.
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)
No segundo parágrafo, a argumentação do autor diante da convicção do amigo quanto ao uso da linguagem pode ser assim resumida:
•

A) Deve-se desculpar o pecado de quem insiste em falar ou escrever de modo incorreto.

•

B) Não se deve confundir o plano da suposta correção da norma culta com o plano ético das virtudes pessoais.

•

C) Mesmo quem desconhece a norma culta está virtualmente habilitado para um dia vir a dominá-la.

•

D) Quem se vale da linguagem espontânea demonstra ser mais virtuoso do que aquele que se vale da norma culta.

•

E) O desconhecimento da norma culta prejudica apenas a comunicação, mas não implica falta de caráter.
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Q42.
O afastamento concedido ao Ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), a critério do Órgão Especial, sem prejuízo de vencimentos e vantagens, poderá
ser fundamentado
•

A) com a posse em cargos de direção em órgãos dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

•

B) em requisição para afastamento para tratar de assuntos de interesse particular.

•

C) com a participação em missão da Organização das Nações Unidas.

•

D) em candidatura a cargo eletivo do Poder Legislativo.

•

E) pela frequência em cursos, pelo prazo máximo de dois anos.
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Q43.
Ao tratar dos princípios fundamentais do Estado brasileiro, a Constituição Federal estabelece que:
•

A) são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Ministério Público.

•

B) constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil erradicar as desigualdades econômicas, sociais e culturais.

•

C) a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política e cultural dos povos da América Latina, da Europa e da África, visando à
formação de uma comunidade de nações.

•

D) todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente conforme determina a legislação eleitoral.

•

E) a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelo princípio da não intervenção.
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Q44.
A Constituição Federal prevê, expressamente, dentre os direitos sociais, que é direito dos trabalhadores urbanos e rurais, a
•

A) redução do salário proporcional a diminuição do trabalho limitada em 10%.

•

B) redução do salário proporcional a diminuição do trabalho limitada em 30%.

•

C) redução do salário proporcional a diminuição do trabalho limitada em 15%.

•

D) irredutibilidade do salário, salvo o disposto em acordo coletivo, sendo vedada a convenção coletiva estipular qualquer tipo
de redução salarial.

•

E) irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo.
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Q45.
A garantia do direito à propriedade e de herança são enquadrados constitucionalmente no conceito de direitos
•

A) individuais.

•

B) sociais.

•

C) políticos.

•

D) públicos.

•

E) patrimoniais.
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Q46.
O direito de reunião, constitucionalmente previsto,
•

A) permite, em locais públicos, a manifestação pacífica de agentes de segurança que estejam portando suas armas.

•

B) pode ser exercido independentemente de autorização da autoridade competente.

•

C) não pode ser limitado por legislação infraconstitucional.

•

D) autoriza a concorrência entre manifestações no mesmo local, com preponderância democrática daquela com maior número de participantes.

•

E) pode ser exercido independentemente de aviso à autoridade competente.
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Q47.
Em tema de direitos e deveres individuais e coletivos, considere:
I. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em qualquer local, independentemente de autorização ou de prévio aviso à autoridade competente.
II. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.
III. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.
IV. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.
V. Dentre outras hipóteses, será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião.
Estão corretas as que se encontram APENAS em
•

A) II, III e IV.

•

B) I, II e V.

•

C) III, IV e V.

•

D) I e IV.

•

E) I, III e V.
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Q48.
Framboesa pretende criar a associação “X” e Ludmila pretende criar a cooperativa “S”. Consultando a Constituição Federal, elas
verificaram que
•

A) a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência
estatal em seu funcionamento.

•

B) a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, dependem de autorização, mas é vedada a interferência
estatal em seu funcionamento.

•

C) somente a criação de associações depende de autorização, sendo, inclusive, permitida a interferência estatal em seu
funcionamento.

•

D) somente a criação de associações depende de autorização, sendo, porém, vedada a interferência estatal em seu
funcionamento.

•

E) somente a criação de cooperativa depende de autorização, sendo, porém, vedada a interferência estatal em seu
funcionamento.
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Q49.
Estão no rol dos direitos sociais, segundo previsão expressa da Constituição:
•

A) assistência aos desamparados, propriedade e liberdade.

•

B) saúde, educação e felicidade.

•

C) segurança, saúde e liberdade.

•

D) moradia, alimentação e felicidade.

•

E) alimentação, lazer e proteção à maternidade.
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Q50.
Compete privativamente à União legislar sobre
•

A) proteção ao patrimônio paisagístico.

•

B) direito tributário.

•

C) títulos e garantias dos metais.

•

D) direito ambiental.

•

E) proteção à infância e à juventude.
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Q51.
No que concerne à Administração Pública, considere:
I. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
II. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público serão computados e acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.
III. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
IV. O prazo de validade do concurso público será de até três anos, prorrogável uma vez, por igual período.
De acordo com a Constituição Federal de 1988, está correto o que consta APENAS em:
•

A) I, II e III.

•

B) I, II e IV.

•

C) I e III.

•

D) I, III e IV.

•

E) II, III e IV.
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Q52.
Considere as seguintes assertivas a respeito da fiscalização contábil, financeira e orçamentária:
I. O Tribunal de Contas da União, integrado por onze
Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional.
II. Para ser nomeado para o cargo de Ministro do
Tribunal de Contas da União é necessário possuir mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos de idade.
III. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o
Tribunal de Contas da União.

IV. O Tribunal de Contas da União encaminhará ao
Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.
Está correto o que se afirma APENAS em:
•

A) I, II e III.

•

B) I e II.

•

C) I, III e IV.

•

D) II e III.

•

E) III e IV.
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Q53.
João, brasileiro naturalizado, com 62 anos de idade, é nomeado Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) pelo Presidente da República, depois de aprovada
sua escolha pela maioria absoluta do Congresso Nacional. João não era juiz de carreira, atuava como advogado trabalhista e lecionava em uma Faculdade de
Direito. A arguição pública a que fora submetido comprovou que tinha notável saber jurídico e reputação ilibada. Desta hipótese, conclui-se que o processo para
a nomeação de João
•

A) cumpriu os requisitos constitucionais exigidos para essa finalidade.

•

B) cumpriu os requisitos constitucionais exigidos para essa finalidade, exceto quanto ao fato de João não ser juiz de carreira.

•

C) não cumpriu os requisitos constitucionais exigidos para essa finalidade no tocante à condição de nacionalidade de João e ao órgão que aprovou sua
escolha.

•

D) não cumpriu os requisitos constitucionais exigidos para essa finalidade no tocante à condição de nacionalidade, profissão e idade de João, nem ao órgão
que aprovou sua escolha.

•

E) cumpriu os requisitos constitucionais exigidos para essa finalidade, exceto quanto ao órgão que aprovou sua escolha.
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Q54.
A Constituição Federal prevê que farão parte da composição do Tribunal Superior do Trabalho, advogados e
membros do Ministério Público do Trabalho que preencherem os requisitos legais e constitucionais específicos.
Dentre o número total de Ministros do Tribunal Superior do
Trabalho, os advogados e membros do Ministério Público
do Trabalho representam
•

A) 1/4.

•

B) 1/5.

•

C) 2/3.

•

D) 2/4.

•

E) 2/5.
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Q55.
Para responder a questão considere a Lei nº 8.625/1993, que dispõe sobre a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público.
Compete ao Colégio de Procuradores de Justiça, além de outras atribuições:
•

A) aprovar os pedidos de remoção por permuta entre membros do Ministério Público.

•

B) aprovar a proposta orçamentária anual do Ministério Público, elaborada pela Procuradoria-Geral de Justiça, bem como os projetos de criação de cargos e
serviços auxiliares.

•

C) indicar o nome do mais antigo membro do Ministério Público para remoção ou promoção por antiguidade.

•

D) autorizar o afastamento de membro do Ministério Público para frequentar curso ou seminário de aperfeiçoamento e estudo, no País ou no exterior.

•

E) indicar ao Procurador-Geral de Justiça, Promotores de Justiça para substituição por convocação.
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Q56.
Emílio é empregado da empresa “BFG Ltda”, atuante no ramo de logística, reconhecida no mercado pela eficiência de seu trabalho por 24 horas ininterruptas.
Emílio exerce a função de estoquista e trabalha 4 horas diárias. Neste caso, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, Emílio
•

A) terá direito a 30 minutos de intervalo intrajornada.

•

B) terá direito a 15 minutos de intervalo intrajornada.

•

C) não terá direito ao intervalo intrajornada.

•

D) terá direito a uma hora de intervalo intrajornada, ou seja, o intervalo mínimo legal.

•

E) só terá direito ao intervalo intrajornada se exercer suas funções em horário noturno.
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Q57.
Em relação às normas coletivas de trabalho, é correto afirmar:
•

A) Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo pelo qual se estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito da empresa ou das
empresas acordantes, às respectivas relações de trabalho.

•

B) Acordo Coletivo de Trabalho é o acordo de caráter normativo pelo qual se estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas
representações, às relações individuais de trabalho.

•

C) O processo de prorrogação de Convenção ou Acordo será automático, desde que não haja manifestação expressa em sentido contrário da Assembleia
Geral dos sindicatos convenentes.

•

D) Não será permitido estipular duração de Convenção ou Acordo superior a quatro anos.

•

E) Os sindicatos representativos de categorias econômicas ou profissionais e as empresas, inclusive as que não tenham representação sindical, quando
provocados, não podem recusar-se à negociação coletiva.
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Q58.
Em importante julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, considerou a Suprema Corte, em síntese, que no
julgamento de impeachment do Presidente da República, todas as votações devem ser abertas, de modo a permitir maior
transparência, controle dos representantes e legitimação do processo.
Trata-se, especificamente, de observância ao princípio da
•

A) publicidade.

•

B) proporcionalidade restrita.

•

C) supremacia do interesse privado.

•

D) presunção de legitimidade.

•

E) motivação.
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Q59.
O Supremo Tribunal Federal, em importante julgamento, considerou legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido
pela Administração pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias, não havendo qualquer
ofensa à Constituição Federal, bem como à privacidade, intimidade e segurança dos servidores.
Pelo contrário, trata-se de observância a um dos princípios básicos que regem a atuação administrativa, qual seja, o princípio
específico da
•

A) proporcionalidade.

•

B) eficiência.

•

C) presunção de legitimidade.

•

D) discricionariedade.

•

E) publicidade.
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Q60.
São princípios da Administração Pública NÃO previstos expressamente na Lei Federal que regula o Processo Administrativo.
•

A) proporcionalidade; interesse público e eficiência.

•

B) legalidade; segurança jurídica e finalidade.

•

C) publicidade; autotutela e continuidade dos serviços públicos.

•

D) razoabilidade; ampla defesa e contraditório.

•

E) moralidade; motivação e razoabilidade.
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Q61.
Os princípios da Administração Pública estabelecidos expressamente na Constituição Federal são
•

A) eficiência, razoabilidade, objetividade, indisponibilidade e finalidade.

•

B) capacidade, pessoalidade, razoabilidade, finalidade e publicidade.

•

C) moralidade, eficiência, razoabilidade, autotutela e disponibilidade.

•

D) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

•

E) impessoalidade, capacidade, eficiência, autotutela e finalidade.
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Q62.
Considere as seguintes assertivas concernentes ao poder disciplinar:

I. A Administração pública, ao tomar conhecimento de infração praticada por servidor, deve instaurar o procedimento
adequado para sua apuração.

II. A Administração pública pode levar em consideração, na aplicação da pena, a natureza e a gravidade da infração e os
danos que dela provierem para o serviço público.

III. No procedimento administrativo destinado a apurar eventual infração praticada por servidor, devem ser assegurados o
contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes.

IV. A falta grave é punível com a pena de suspensão e caberá à Administração pública enquadrar ou não um caso concreto
em tal infração.

O poder disciplinar, em algumas circunstâncias, é considerado discricionário. Há discricionariedade APENAS nos itens
•

A) I e IV.

•

B) I e II.

•

C) I e III.

•

D) III e IV.

•

E) II e IV.
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Q63.
No que diz respeito ao poder disciplinar, a apuração regular de infração disciplinar e a motivação da punição disciplinar são, respectivamente,
•

A) indispensável para a legalidade da punição interna da Administração e prescindível para a validade da pena, em razão da discricionariedade do poder
disciplinar.

•

B) faculdade da Administração Pública, em razão da discricionariedade presente no poder disciplinar e imprescindível para a validade da pena.

•

C) indispensável para a legalidade da punição interna da Administração e imprescindível para a validade da pena.

•

D) faculdade da Administração Pública, em razão da discricionariedade presente no poder disciplinar e prescindível para a validade da pena, vez que a
motivação tanto pode ser resumida, como suprimida em alguns casos.

•

E) dispensável para a aplicação de penalidade, se houver prova contundente acerca do cometimento da infração e imprescindível para a validade da pena.
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Q64.
Decreto do Poder Executivo Municipal restringiu a circulação de veículos em determinado horário em perímetro identificado da cidade, sob o fundamento de que
a restrição seria necessária para melhoria da qualidade do ar na região, comprovadamente inadequada por medidores oficiais. A medida, considerando que o
poder executivo municipal tenha competência material para dispor sobre a ordenação do tráfego e seja constitucionalmente obrigado a tutela do meio ambiente,
•

A) é expressão da faceta disciplinar do poder regulamentar, que pode se prestar a restringir a esfera de interesses dos administrados, com vistas ao
atendimento do interesse público.

•

B) é expressão do poder disciplinar, na medida em que houve limitação, ainda que legal, dos direitos individuais dos administrados.

•

C) insere-se no poder normativo do Executivo Municipal, que pode editar atos normativos autônomos disciplinando os assuntos de interesse local da
comunidade.

•

D) excede o poder regulamentar, que se restringe à disciplina de organização administrativa do ente, devendo essas disposições constarem de lei formal.

•

E) insere-se no poder regulamentar do Executivo, se as disposições do decreto municipal estiverem explicitando normas legais que estabeleçam as diretrizes
de ordenação do sistema viário com vistas a preservação da qualidade do ar.
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Q65.
Considere as seguintes atividades:

I. Limita direitos.

II. Disciplina direitos.

III. Regula a prática de ato.

IV. Regula a abstenção de fato.

Considera-se poder de polícia, desde que preenchidos os
demais requisitos legais, as atividades da Administração
pública descritas em
•

A) I e III, apenas.

•

B) II, III e IV, apenas.

•

C) II e IV, apenas.

•

D) III e IV, apenas.

•

E) I, II, III e IV.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Anulação, revogação e convalidação
Fonte: ANALISTA DE SISTEMAS / COPERGÁS / 2011 / FCC

Q66.
Os atos administrativos
•

A) são passíveis de anulação pela própria Administração, por razões de conveniência e oportunida- de.

•

B) não podem ser anulados pelo Poder Judiciário, em face da presunção de legitimidade de que gozam.

•

C) podem ser anulados pelo Poder Judiciário somente se constatado desvio de finalidade.

•

D) podem ser revogados pelo Poder Judiciário quando verificado vício de legalidade.

•

E) são passíveis de revogação pela própria Administração, ressalvados os direitos adquiridos.
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Q67.
A comunicação escrita por meio da qual uma autoridade administrativa torna pública sua decisão de contratar ou adquirir obras ou serviços denomina-se:
•

A) procuração.

•

B) atestado.

•

C) edital.

•

D) recibo.

•

E) protocolo.
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Q68.
Na concorrência para a venda de bens imóveis, a fase de habilitação limitar-se-á à comprovação do recolhimento de quantia da avaliação, correspondente a
•

A) 15 %.

•

B) 3 %.

•

C) 6 %.

•

D) 8,5 %.

•

E) 5 %.
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Q69.
Determinado órgão da Administração pública federal pretende contratar, para evento cultural comemorativo aberto ao público, um profissional do setor artístico.
De acordo com as disposições da Lei nº 8.666/93, referida contratação
•

A) deve, necessariamente, ser precedida de procedimento licitatório.

•

B) prescinde de prévio procedimento licitatório, se o valor da contratação for de até R$80.000,00 (oitenta mil reais).

•

C) pode ser feita com dispensa de licitação desde que se trate de profissional de notória especialização.

•

D) deve ser precedida de procedimento licitatório, mediante carta convite a, pelo menos, cinco profissionais consagrados pela crítica especializada.

•

E) prescinde de licitação, que se afigura inexigível desde que o artista seja consagrado pela crítica especializada ou opinião pública.
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Q70.
Para a contratação de serviço técnico de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, de natureza singular, com empresa de notória especialização,
•

A) exige-se, obrigatoriamente, licitação na modalidade tomada de preços.

•

B) é inexigível a licitação.

•

C) é dispensável a licitação.

•

D) exige-se, obrigatoriamente, licitação na modalidade convite.

•

E) exige-se, obrigatoriamente, licitação na modalidade concurso.
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Q71.
Atenção: As questões seguintes referem-se a Noções de Administração Pública.
Dentre outras, é considerada hipótese de inexigilidade de licitação, em conformidade com a Lei no 8.666/93:
•

A) Aquisição de materiais, que só possam ser fornecidos por produtor exclusivo.

•

B) Casos de guerra ou grave perturbação da ordem.

•

C) Casos de emergência ou de calamidade pública.

•

D) Quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração.

•

E) Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento.
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Q72.
Determinado Tribunal pretende contratar consultoria especializada para desenvolver indicadores de desempenho e
aplicar programa de desenvolvimento de competências
gerenciais voltado a seu quadro de pessoal. De acordo
com as disposições da Lei nº 8.666/93, o procedimento licitatório para a contratação em questão
•

A) deverá se dar na modalidade pregão.

•

B) deverá ser do tipo melhor técnica, que é o procedimento obrigatório para a contratação de serviços
técnico especializados.

•

C) poderá ser na modalidade convite, independentemente do valor.

•

D) será, obrigatoriamente, na modalidade concorrência,
independentemente do valor.

•

E) poderá ser do tipo técnica e preço, em se tratando
de atividade predominantemente intelectual.
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Q73.
Para a contratação de obras e serviços de engenharia com valor acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), ressalvadas as hipóteses de
dispensa e de inexigibilidade, deve ser feita licitação na modalidade
•

A) pregão.

•

B) tomada de preços.

•

C) convite.

•

D) leilão.

•

E) concorrência.
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Q74.
Atenção: As próximas questões referem-se às Leis
no 8.666/93 e 10.520/02.
De acordo com o disposto na Lei no 8.666/93, nas licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, considera-se manifestamente inexequível a
proposta cujo valor
•

A) seja inferior a 70% (setenta por cento) do valor orçado pela Administração ou da média aritmética das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor orçado pela Administração, o que for menor.

•

B) não possa ter a sua viabilidade comprovada com base nos custos de mercado dos insumos e de coeficientes de produtividade, independentemente de
especificação no edital.

•

C) seja inferior a 80% (oitenta por cento) do valor orçado pela Administração, constante de planilha de custos unitários anexa ao edital.

•

D) seja superior a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, porém inferior a 80% (oitenta por cento) da média aritmética das demais
propostas.

•

E) seja inferior a 80% do valor orçado pela Administração e, cumulativamente, não possa ter sua viabilidade comprovada com base nos custos de mercado
dos insumos e de coeficientes de produtividade especificados no edital.
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Q75.

A Administração Pública do Estado do Amapá, ao realizar determinado pregão, exigiu dos licitantes o pagamento de emolumentos referentes ao fornecimento do
edital. Além disso, também exigiu garantia das propostas.
Nos termos da Lei no 10.520/2002, quanto às duas exigências narradas, é correto afirmar que
•

A) apenas é possível a primeira, podendo os emolumentos serem superiores ao custo da reprodução gráfica do edital.

•

B) ambas são vedadas pela Lei no 10.520/2002.

•

C) apenas é possível a segunda, relacionada à garantia das propostas.

•

D) apenas é possível a primeira, desde que os emolumentos não sejam superiores ao custo da reprodução gráfica do edital.

•

E) ambas são possíveis, sendo que, no primeiro caso, os emolumentos podem ser superiores ao custo da reprodução gráfica do edital.
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Q76.
Com relação ao pregão eletrônico, é correto afirmar que:
•

A) o sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

•

B) a autoridade competente verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos na Lei Complementar competente.

•

C) a desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no livro de ata, com acompanhamento presencial de todos os participantes.

•

D) as propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na pasta de documentos armazenada na secretaria do ente
contratante.

•

E) os licitantes poderão participar da sessão privada na internet, devendo utilizar sua chave de acesso e senha.
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Q77.
A União contratou, mediante procedimento licitatório, empresa para a construção de centro de pesquisa tecnológica. No curso da execução do contrato,
constatou que seria necessária a modificação de algumas especificações técnicas, para melhor adequação aos seus objetivos. De acordo com as disposições
da Lei no 8.666/93,
•

A) a União poderá alterar unilateralmente o contrato, desde que os encargos adicionais para o contratado não ultrapassem 25% do valor original atualizado
monetariamente.

•

B) somente será possível alterar o contrato por acordo entre as partes e desde que não provoque desequilíbrio econômico-financeiro.

•

C) o contrato não poderá ser alterado, em face do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, cabendo a rescisão unilateral pela Administração.

•

D) o contratado não estará obrigado a aceitar a modificação das especificações do objeto caso as mesmas ensejem aumento dos seus encargos, podendo
rescindir o contrato.

•

E) a União poderá alterar unilateralmente o contrato, reestabelecendo, por aditamento, o seu equilíbrio econômico-financeiro quando ocorra aumento dos
encargos do contratado.
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Q78.
A Recondução que é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado decorrerá, dentre outra hipótese, de
•

A) transferência do anterior ocupante.

•

B) disponibilidade do anterior ocupante.

•

C) aproveitamento do anterior ocupante.

•

D) reintegração do anterior ocupante.

•

E) readaptação do anterior ocupante.
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Q79.
Quanto a reversão, é certo que
•

A) a reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação.

•

B) não poderá reverter o aposentado que já tiver completado sessenta e cinco anos de idade.

•

C) é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou
mental verificada em inspeção médica.

•

D) é o retorno à atividade de servidor em disponibilidade e far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis
com o anteriormente ocupado.

•

E) se fará no interesse da Administração, desde que a aposentadoria ou disponibilidade, não tenha sido voluntária.
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Q80.
Quanto à posse e ao exercício do servidor público, é correto que
•

A) é vedada a posse em cargo ou função pública, mediante procuração.

•

B) é de quinze dias o prazo para o servidor em cargo público efetivo e trinta para o comissionado entrarem em exercício, contados da data da nomeação.

•

C) a posse no cargo público ocorrerá no prazo de até trinta dias contados da publicação do resultado do concurso público de provimento.

•

D) a promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data de publicação do ato que promover o
servidor.

•

E) a posse em cargo público independerá de prévia inspeção médica, exigida perícia oficial, apenas para o início do exercício na função.
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Q81.
A posse em cargo público deve satisfazer diversos requisitos. Nos cargos de provimento em comissão, se o nomeado NÃO for servidor público, são
dispensados os seguintes requisitos:
•

A) ser brasileiro; estar no gozo dos direitos políticos e ser declarado apto em exame psicotécnico procedido por entidade especializada, quando exigido em
lei ou regulamento.

•

B) ser brasileiro; estar no gozo dos direitos políticos e gozar de boa saúde, comprovada em inspeção médica.

•

C) gozar de boa saúde, comprovada em inspeção médica, e ser declarado apto em exame psicotécnico procedido por entidade especializada, quando
exigido em lei ou regulamento.

•

D) estar quite com as obrigações eleitorais; gozar de boa saúde, comprovada em inspeção médica, e ser declarado apto em exame psicotécnico procedido
por entidade especializada, quando exigido em lei ou regulamento.

•

E) ter atendido às prescrições de lei especial para o exercício de determinados cargos; estar quite com as obrigações eleitorais e gozar de boa saúde,
comprovada em inspeção médica.
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Q82.
Marco Antonio, servidor público celetista, requereu que lhe fosse concedido determinado descanso remunerado, em analogia a direito reconhecidamente
conferido aos servidores estatutários. O pedido foi indeferido. Independentemente de fazer jus ou não ao benefício, conforme conduta expressamente prevista

na Lei no 8.112/90, o servidor pode atacar a decisão administrativa por meio de
•

A) mandado de segurança contra ato da autoridade, pleiteando o desfazimento do ato e a concessão do benefício.

•

B) ação judicial para defesa de seu direito, pleiteando a concessão de liminar em seu favor.

•

C) pedido de reconsideração à autoridade que proferiu a decisão, que deverá ser apreciado no prazo de 30 (trinta) dias.

•

D) representação diretamente à autoridade superior, para reconsideração da decisão que lhe indeferiu o pedido inicial.

•

E) apresentação às autoridades superiores, em grau ascendente e sucessivamente, de pedidos de reconsideração da decisão da autoridade que lhe
indeferiu o pedido.
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Q83.
Marcônio é funcionário de uma entidade sem fins lucrativos, que recebe regular incentivo fiscal da esfera federal e municipal em
razão da natureza das atividades prestadas. Referida entidade também conta com recursos provenientes de doações, frutos de
inúmeras campanhas publicitárias realizadas graciosamente pelos veículos de comunicação. Além disso, são inúmeras as
doações de bens destinadas a essa entidade, cujo emprego é definido pela diretoria e conselho da pessoa jurídica, sempre
observando o disposto no Estatuto Social. O funcionário, certa vez, apropriou-se de alguns bens móveis para sua casa, valendo
consignar que se tratava de pessoa de baixo poder aquisitivo. A conduta do funcionário, considerando o que dispõe a Lei
nº 8.429/92,
•

A) não configura ato de improbidade, uma vez que Marcônio não preenche os requisitos de servidor público, condição
necessária para aquela responsabilização.

•

B) não configura ato de improbidade porque a pessoa jurídica cujo patrimônio foi subtraído não possui natureza jurídica de
direito público, não se tratando, portanto, de sujeito passivo de ato de improbidade.

•

C) pode configurar ato de improbidade pois a entidade cujos bens foram desviados, embora não possua natureza jurídica de
direito público, recebe incentivo fiscal de órgãos da esfera federal e municipal, bem como em razão da conduta dolosa de
Marcônio.

•

D) configura ato de improbidade em razão da natureza jurídica da entidade, que possui capital público e em razão do
enriquecimento ilícito gerado, cujo tipo legal não exige conduta dolosa.

•

E) pode configurar ato de improbidade desde que comprovado o prejuízo à entidade, ainda que não haja conduta dolosa por
parte do funcionário, e desde que se comprove que houve reflexo negativo nos repasses e incentivos fiscais recebidos dos
órgãos públicos.
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Q84.
Os atos de improbidade administrativa praticados contra o patrimônio de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos
de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual
•

A) estão sujeitos às penalidades estabelecidas na Lei de Improbidade Administrativa, com exceção da sanção patrimonial, não aplicada na espécie.

•

B) não estão sujeitos às penalidades estabelecidas na Lei de Improbidade Administrativa, ensejando a aplicação de sanções penais, civis e administrativas
previstas na legislação específica.

•

C) estão sujeitos às penalidades estabelecidas na Lei de Improbidade Administrativa, ensejando a aplicação da sanção patrimonial integral,
independentemente da repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos.

•

D) só estarão sujeitos às penalidades estabelecidas na Lei de Improbidade Administrativa se forem praticados por agente público que exerça cargo efetivo e
com remuneração.

•

E) estão sujeitos às penalidades estabelecidas na Lei de Improbidade Administrativa, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do
ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos.
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Fonte: ASSISTENTE TéCNICO EDUCACIONAL - ADMINISTRAçãO / CETAM / 2014 / FCC

Q85.

Sobre a Estrutura Organizacional Funcional, é INCORRETO afirmar:
•

A) Foi enfatizada com o advento da abordagem científica dada à Administração, sendo uma das formas de organização mais
antigas.

•

B) Baseia-se na divisão do trabalho por categorias, especializações ou funções, e a autoridade é distribuída por níveis
hierárquicos com ênfase na supremacia dos órgãos.

•

C) Parte do princípio de que a administração de um empreendimento, torna-se mais eficiente em função do modo como que
se separam as funções que compõe a organização do trabalho.

•

D) Consiste em organizar uma equipe, ou célula, multidisciplinar e temporária, chefiada por um gerente dedicado, exclusivamente, para realizar uma tarefa
com começo, meio e fim determinados.

•

E) Predomina a representação vertical ao formar agrupamentos de acordo com características bem determinadas, como
pessoas, conhecimentos e habilidades.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração Pública / Gestão de desempenho
Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO ADMINISTRATIVO - GESTãO PúBLICA / CNMP / 2015 / FCC

Q86.
O desempenho e a produtividade de uma organização são
o resultado da energia empregada por indivíduos e grupos
que nela trabalham. Sobre o tema, considere:

I. Dentre os grupos formais de uma organização
encontra-se o grupo de Tarefa, que se caracteriza
por relacionamentos funcionais entre superior-subordinado e está incluso no organograma.

II. Os grupos se desenvolvem, em geral, em quatro
etapas: aceitação mútua; comunicação e tomada
de decisões; motivação e produtividade; controle e
organização.

III. A tendência de alguns membros se esforçarem
muito menos em uma situação grupal do que se trabalhassem sozinhos é denominada ócio social.

IV. A coesão do grupo está relacionada aos aspectos
de maturidade, homogeneidade, tamanho controlável e frequências de interações.

Está correto o que consta em
•

A) II e III, apenas.

•

B) II e IV, apenas.

•

C) I e III, apenas.

•

D) II, III e IV, apenas.

•

E) I, II, III e IV.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração Pública / Processo organizacional
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO/TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 6ª / 2012 / FCC

Q87.
Eficiência diz respeito

•

A) à maneira maximizada de obter resultados.

•

B) à capacidade de fazer as coisas certas.

•

C) ao método que traz resultados de uma ação controlada.

•

D) aos princípios e maneiras de fazer coisas de forma maximizada.

•

E) ao método e ao modo de fazer as coisas direito.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração Pública / Gestão estratégica / Negócio, missão, visão de futuro, valores
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2012 / FCC

Q88.
Considere as seguintes assertivas sobre componentes da gestão estratégica:
I. Visão pode ser definida como a percepção de necessidades encontradas no mercado e os métodos segundo os quais uma organização pode atendê-los.
II. Missão pode ser definida como a razão de ser de uma organização.
III. Valores básicos e missão fazem parte de uma ideologia central emanada de uma visão corporativa.
Está correto o que se afirma em
•

A) I, II e III.

•

B) I e II, apenas.

•

C) I e III, apenas.

•

D) II e III, apenas.

•

E) II, apenas.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração Pública / Gestão de pessoas do quadro próprio e terceirizadas
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q89.
Na Era da Informação, a administração de recursos humanos cedeu lugar a uma nova abordagem, a Gestão de Pessoas, onde
as pessoas são vistas como
•

A) recursos da organização.

•

B) fornecedoras de conhecimento e competências.

•

C) fornecedoras de mão de obra.

•

D) prevísiveis e flexíveis.

•

E) dependentes da organização.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração Pública / Gestão por Processos
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TJ/AP / 2014 / FCC

Q90.
A Gestão por Processos possui etapas e utiliza métodos.
Considere a tabela abaixo.

A correta correlação entre as etapas e os métodos
constam em
•

A) A-I; B-III; C-IV; D-II.

•

B) A-II; B-III; C-I; D-IV.

•

C) A-II; B-IV; C-I; D-III.

•

D) A-IV; B-II; C-III; D-I.

•

E) A-III; B-IV; C-II; D-I.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração Pública / Gestão por Projetos
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - OPERAçãO DE COMPUTADORES / TRE/CE / 2012 / FCC

Q91.
De acordo com o estabelecido no PMBOK, NÃO é uma fase do ciclo de vida de um projeto:
•

A) o início.

•

B) o encerramento.

•

C) a organização e preparação.

•

D) a execução.

•

E) a integração.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração Pública / Gestão por Projetos
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 7ª / 2009 / FCC

Q92.
Segundo o PMI, serão exigidas de quem ocupa um cargo de gerente de projeto a elaboração e a distribuição de relatórios de status do projeto, como resultado
de sua habilidade de
•

A) planejamento.

•

B) comunicação.

•

C) organização e planejamento.

•

D) resolução de conflitos.

•

E) liderança.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração Pública / Gestão por Projetos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / TRE/AM / 2009 / FCC

Q93.
Na Gerência de Projetos, as métricas de software constituem uma ampla variedade de medidas que permitem entender os processos e proporcionam uma
melhor avaliação do produto. Nesse sentido, considere:
I. É uma medida funcional de tamanho, que mede, por meio de uma série de atributos, entradas, saídas, consultas e o número de interfaces do software.
II. Usa a lógica de uma rede sequencial e efetua estimativa de média ponderada para calcular a duração do projeto, considerando três estimativas de tempo
para cada atividade: pessimista, mais provável e otimista.
III. Representa o período de execução de uma atividade e é de fácil leitura e interpretação, mas as relações de precedência entre as atividades e as limitações
dos recursos não são consideras formalmente.
IV. Normalmente são definidos através do estado do projeto, ou seja, determinam o ponto que deve ser atingido e conduzem a uma programação de resultados,
possibilitando criar uma dependência lógica entre estados do projeto e um cronograma baseado nesses estados.
As afirmativas I, II, III e IV referem-se, respectivamente, a
•

A) Milestones, PERT, Pontos por Função, Gráfico de Gantt.

•

B) Pontos por Função, PERT, Gráfico de Gantt, Milestones.

•

C) Milestones, Pontos por Função, Gráfico de Gantt, PERT.

•

D) PERT, Pontos por Função, Gráfico de Gantt, Milestones.

•

E) Pontos por Função, Gráfico de Gantt, Milestones, PERT.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Orçamento Público / Princípios orçamentários
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA/CONTABILIDADE / TRT 6ª / 2012 / FCC

Q94.
A Assembleia Legislativa do Estado Aldeia de Ouro aprovou o aumento de salário dos seus funcionários na Lei Orçamentária Anual de 2012. Foi desrespeitado
o princípio orçamentário
•

A) da exclusividade.

•

B) da universalidade.

•

C) da unidade.

•

D) do equilíbrio.

•

E) da igualdade.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Orçamento Público / Princípios orçamentários
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVO / TRT 23ª / 2011 / FCC

Q95.
O princípio orçamentário que estabelece que a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa,
ressalvadas as exceções mencionadas no art. 165, § 8o, da Constituição Federal, é denominado princípio da
•

A) não afetação das receitas.

•

B) unidade.

•

C) exclusividade.

•

D) legalidade.

•

E) universalidade.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Orçamento Público / Orçamento na constituição federal (PPA, LDO e LOA)
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/AP / 2009 / FCC

Q96.
Na elaboração do Orçamento, o papel da LDO é
•

A) submeter aos representantes eleitos a definição de prioridades para a aplicação dos recursos públicos por meio da LOA.

•

B) estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal para as despesas de capital e outras decorrentes e
para as relativas aos programas de duração continuada.

•

C) discriminar os recursos orçamentários e financeiros necessários para se alcançar as metas e prioridades estabelecidas pelo PPA.

•

D) compatibilizar as diretrizes da LOA com os pisos e tetos de gastos definidos pela LRF.

•

E) fixar as metas de Receita, Despesa, Resultado Primário e Nominal e montante anual da dívida pública, além de sinalizar com metas fiscais para os dois
exercícios seguintes.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Orçamento Público / Lei nº 4.320/64 / Créditos adicionais
Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - AUDITOR DE CONTAS PúBLICAS / MPE/PB / 2015 / FCC

Q97.
Um Analista do Ministério Público do Estado da Paraíba, ao analisar os balanços contábeis do governo estadual, verificou saldo
positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e realizada, considerando-se ainda, a tendência do
exercício. Nos termos da Lei nº 4.320/1964, esse saldo positivo é denominado
•

A) variação positiva.

•

B) variação patrimonial positiva.

•

C) excesso de arrecadação.

•

D) superávit financeiro.

•

E) superávit de recursos.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Orçamento Público / Lei nº 4.320/64 / Créditos adicionais
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2012 / FCC

Q98.
A distinção entre crédito adicional especial e suplementar é a de que o primeiro
•

A) atende unicamente a cobertura de despesas imprevisíveis e urgentes, e o segundo atende a necessidades de suprir despesas em que não haja dotação
orçamentária específica.

•

B) é autorizado por decreto executivo, e o segundo é proposto no âmbito do Congresso Nacional, devendo cumprir as etapas de tramitação previstas em
regimento até que se tornem lei.

•

C) atende a cobertura de despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica, e o segundo reforça dotações orçamentárias, a fim de suprir
necessidades adicionais de gastos.

•

D) reforça dotações orçamentárias, a fim de suprir necessidades adicionais de gastos, e o segundo amplia possibilidades de investimentos em projetos de
performance destacada.

•

E) serve para atender situações de calamidade pública ou emergenciais, e o segundo, atende à reavaliação do orçamentoprograma, sendo facultado ao
executivo abrir novas dotações orçamentárias.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Orçamento Público / Lei complementar nº 101/2000 (LRF) / Transparência
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q99.
O Relatório de Gestão Fiscal
•

A) deverá ser emitido ao final de cada semestre e assinado pelo Presidente do Tribunal, se referente ao Poder Judiciário.

•

B) conterá indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar se ultrapassado o limite com despesa total com pessoal.

•

C) será publicado até noventa dias após o encerramento do período a que corresponder, com amplo acesso ao público,
inclusive por meio eletrônico.

•

D) será composto pelo balanço orçamentário e demonstrativos da execução da receita e despesa orçamentária e extraorçamentária.

•

E) será acompanhado de demonstrativos da variação patrimonial, evidenciando a alienação de ativos e a aplicação dos
recursos dela decorrentes.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Gestão de Pessoas / Gestão de processos de mudança organizacional / Conceito de mudança
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 5ª / 2013 / FCC

Q100.
O indivíduo, o grupo, a organização e a comunidade são sistemas dinâmicos e vivos de adaptação, ajustamento e reorganização, como condição básica de sua
sobrevivência em um ambiente de mudança.
(Chiavenato, 2009).
Considerando o conceito apresentado, NÃO corresponde a um tipo de mudança nas organizações:
•

A) Produtos e serviços.

•

B) Estrutural.

•

C) Tecnológica.

•

D) Cultural.

•

E) Contingencial.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br

